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ALGEMENE INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

 

Het is een understatement te stellen dat de hedendaagse samenleving zich interesseert voor ‘het 

sociale leven achter de tralies’. De toenemende mediatisering1 van gedetineerden, zowel in fictie- als 

in realityreeksen, speelt hierin ontegensprekelijk een grote rol. Voorbeelden hiervan zijn legio: de 

realityreeks Leuven Hulp (2009) op de Vlaamse openbare omroep, een aflevering uit de fictiereeks 

Code 37 op de Vlaamse commerciële televisie (2011), maar ook een internationale fictiereeks als 

Prison Break (2006-2008)… dragen hier tot bij. Daarnaast bestaat er over ‘de gevangenis’ ook een 

karrenvracht aan (eerder populaire) artikels in kranten en tijdschriften. Gevaar hierbij is echter – en 

dit komt vanzelfsprekend meer voor bij fictie – dat men al snel (selectief) in karikaturen en 

persiflages van gedetineerden en detentie vervalt. De realiteit wordt met andere woorden soms 

teniet gedaan.  

 

Het centrale onderwerp van deze thesis, het ongestoord bezoek, sluit hierop aan. Ongestoord bezoek 

wordt met name nogal vaak karikaturaal voorgesteld: het gaat om seks en om meer niet. Of zoals het 

niet-wetenschappelijke tijdschrift Goedele het artikel ‘Liefde achter tralies’ nogal platvloers 

aankondigde: “Wij neuken op commando”.2 Dat er voor het conjugaal bezoek de nodige wetgeving 

en richtlijnen bestaan, wordt al te vaak vergeten. Gelukkig bestaat er nogal wat literatuur die dit 

onderwerp op een meer subtiele en meer wetenschappelijke manier benadert.3 Ook dit eindwerk 

probeert een tegengewicht te vormen voor de gangbare karikaturale benadering van het ongestoord 

bezoek. De focus ligt bij dit schrijven echter niet op het (on)nut van het ongestoord bezoek an sich. 

Wij pogen een deel van de sociale contacten van gedetineerden in Vlaamse gevangenissen, met 

name het ongestoord bezoek, terug in een reëel perspectief te plaatsen. In 2010 was het exact tien 

jaar geleden dat het intiem bezoek door de federale overheid in de gevangenissen werd 

geïntroduceerd. Deze tiende verjaardag is alvast een goede aanleiding om de actuele praktijk van 

deze nog relatief nieuwe bezoekvorm aan de (wettelijke) theorie te toetsen. 

 

Deze studie beoogt om de theorie – de wetgeving 4 – over ongestoord bezoek naast de praktijk te 

plaatsen. Omdat afbakening noodzakelijk is, vertrekt het onderzoek de facto vanuit de bezorgdheid 

dat het intiem bezoek niet in alle gevangenissen, te weinig of niet consequent wordt toegepast. 

Hierbij plaatsen we het volgende feit centraal: ongestoord bezoek is ingevoerd als een recht van de 

                                                 
1 HOWITT, D., Crime, media and the law, Chichester, Wiley, 1998, 233 p. 
2 LIEKENS, G., ‘Liefde achter tralies’, Goedele crime, 2010, nr. 11, p. 112. 
3 Zie onder meer BURSTEIN, J.Q., Conjugal visits in prison, Lexington, Massachusetts, Lexington Books, 1977, 134 p. 
4 Het betreft hier voornamelijk de Ministeriële omzendbrief 1715 van 5 juli 2000 met betrekking tot bescherming van de affectieve relaties 
van de gedetineerden met hun omgeving. 
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gedetineerde.5 De overheid beoogde door dit onderhouden van sociale contacten de re-integratie 

van gevangenen in de samenleving  te simplificeren.6 Wordt dit oorspronkelijke recht nog steeds 

gezien als recht of is het vandaag misschien verworden tot een privilege van de gedetineerde? Zo 

werd bijvoorbeeld in april 2010 in de gevangenis van Brugge het intiem bezoek tussen een man en 

vrouw, die beiden in de gevangenis zaten, geweigerd. Nochtans hadden ze een relatie van anderhalf 

jaar en wordt het ongestoord bezoek normaal reeds na een relatie van zes maanden toegelaten. Het 

koppel daagde dan ook de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie voor de rechter.7 Dit voorbeeld 

illustreert misschien wel een bredere, algemene tendens? De centrale probleemstelling van deze 

eindverhandeling kunnen we dan ook als volgt omschrijven: in welke mate stipuleert de letter van de 

wet over het toekennen van ongestoord bezoek (de theorie) nog de praktijk? Is er nog een duidelijke 

overeenkomst tussen beide of moeten we eerder spreken van een groeiende discrepantie? De focus 

ligt bij deze vraag voornamelijk bij volgend uitgangspunt: ongestoord bezoek is in theorie een recht 

van de gedetineerde. 

 

Om hierop een duidelijk antwoord te kunnen formuleren, wordt er systematisch te werk gegaan. Er 

worden antwoorden gezocht op volgende deelvragen: wat schrijft de wet over ongestoord bezoek 

precies voor? Wat zijn de voor- en nadelen van ongestoord bezoek in België (op papier en in de 

praktijk)? Wat is precies de interne rechtspositie van de gedetineerde? Hoe wordt conjugaal bezoek 

internationaal (Europees) benaderd? Wie beslist er over de toelating tot ongestoord bezoek en welke 

criteria worden daarbij gehanteerd? Bestaat er al dan niet een vrees – een discriminerend gevoel – 

bij de ‘doelgroep ongestoord bezoek’ voor een niet-toekenning tot ongestoord bezoek? Uiteraard 

worden ook enkele andere deelvragen en thema’s aangehaald, afhankelijk van de meerwaarde bij dit 

onderzoek.  

 

Om een antwoord te kunnen vinden op de eerder gestelde centrale probleemstelling is het 

noodzakelijk een goede methodologie te hanteren. In deze eindverhandeling wordt gebruik gemaakt 

van drie onderzoeksmethoden.  

Vooreerst is er de literatuurstudie, die wordt toegepast volgens een strikt protocol. Op basis van 

boeken, kranten- en tijdschriftartikels, documenten en websites worden enkele kernelementen en 

bevindingen samengebundeld. Naast het bestuderen van nationale literatuur wordt er uiteraard ook 

aandacht geschonken aan internationale studies. Op basis hiervan wordt gepoogd een duidelijk beeld 

                                                 
5 Idem. 
6 HENSLEY, C., Prison Sex, Practice and policy, London, Lynne Rienner Publishers, 2002, p. 144-146. 
7 X. (28/04/2010), ‘Justitie voor rechter gedaagd wegens weigering intiem bezoek in gevangenis’, De Morgen: 
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1099059/2010/04/28/Justitie-voor-rechter-gedaagd-wegens-weigering-
intiem-bezoek-in-gevangenis.dhtml, (16/12/2010). 
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weer te geven van het gevangenisleven en wat de wetgeving nu specifiek zegt over ongestoord 

bezoek. Eens de theorie – de wetgeving – omtrent ongestoord bezoek klaar en duidelijk is, wordt het 

feitelijke, praktische onderzoek belicht. Via een kwantitatieve en een kwalitatieve studie wordt 

getracht een antwoord te vinden op de vraag hoe ongestoord bezoek anno 2010-2011 in de praktijk 

wordt toegepast in Vlaanderen.  

In de kwantitatieve studie is er gekozen voor een survey-onderzoek. Deze schriftelijke enquête werd 

naar elke gevangenisdirecteur in Vlaanderen opgestuurd. Op die manier werd er gepeild naar de 

huidige situatie van het intiem bezoek binnen de gevangenismuren in Vlaanderen. De vragenlijst is 

gebaseerd op een eerder onderzoek verricht door Joost Van Haelewyn in 1991-1992.8 

Het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek is gebaseerd op de verkregen antwoorden uit het 

kwantitatieve luik. Zo werden er drie respondenten uit drie verschillende gevangenissen 

gecontacteerd. Er werd gebruik gemaakt van een halfopen interview op basis van een redelijk 

uitgebreide topiclijst. Via deze interviews werd nog meer informatie ingewonnen over de huidige 

toepassing van ongestoord bezoek in de Vlaamse gevangenissen.  

 

Deze eindverhandeling bestaat uit drie grote delen. In de eerste twee delen wordt er beroep gedaan 

op de vergaarde kennis uit het literatuuronderzoek. In het derde deel worden de nieuwe 

kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten voorgesteld. Elk hoofdstuk is voorzien van een 

korte inleiding en een kort besluit. Na elk deel wordt een voorlopige deelconclusie geformuleerd. Ten 

slotte sluit een eindbesluit het geheel af. 

 

In DEEL I: DE GEDETINEERDEN IN DE VLAAMSE GEVANGENISSEN behandelt hoofdstuk 1 het thema ‘detentie’. Hier 

wordt een definitie van detentie gegeven en worden kort de nadelen van detentie en de gevolgen 

voor de sociale contacten besproken. Een tweede hoofdstuk focust zich specifiek op de gedetineerde 

zelf: wie zit er in de Vlaamse gevangenissen en voor welk misdrijf? Wat zijn hun rechten met 

betrekking tot het onderhouden van sociale contacten? Het laatste hoofdstuk van dit deel behandelt 

de interne rechtspositie. We definiëren het begrip en belichten de wetgeving rond de interne 

rechtspositie.  

 

DEEL II: ONGESTOORD BEZOEK IN DE GEVANGENIS is op zijn beurt ook opgesplitst in drie hoofdstukken. Het 

eerste hoofdstuk behandelt het algemeen (wettelijke) kader van het ongestoord bezoek in 

Vlaanderen, met speciale aandacht voor de wettelijke richtlijnen waarop het toekennen van 

ongestoord bezoek is gebaseerd. Een volgend hoofdstuk spitst zich toe op de praktijk van het 

                                                 
8
 VAN HAELEWYN, J., Mogelijkheden en kansen van ongestoord bezoek in de centrale gevangenis te Leuven, onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, Criminologische Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, 1991-1992, 255p. 
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ongestoord bezoek. We belichten diegenen op wie het ongestoord bezoek van toepassing is. Wat is 

hier het verschil tussen beklaagden en veroordeelden? Is er een verschil tussen mannen en 

vrouwen? Wie mag op bezoek komen? Daarnaast bekijken we ook de praktische kant van het 

gebeuren: waar, wanneer, hoe vaak en hoe lang kan ongestoord bezoek worden uitgevoerd? Hier 

kennen we een speciale plaats toe aan wie over het ongestoord bezoek beslist en wie dit alles 

controleert. Het derde en laatste hoofdstuk van dit deel neemt een (selectief en vooral Europees) 

kijkje over de grenzen. Wat verstaat men onder ongestoord bezoek in het buitenland?  

 

DEEL III: ONDERZOEK IN DE GEVANGENISSEN VAN VLAANDEREN is als een tweeluik opgebouwd, waar zowel het 

kwantitatief als kwalitatief onderzoek in worden toegelicht. Het eerste luik betreft de situering van 

het onderzoek. Hierin worden onder meer besproken: de plaats van het onderzoek, de 

onderzoekseenheden, de methode van onderzoek en de verkregen respons. In het tweede luik 

worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Ook hierbij wordt er systematisch te werk 

gegaan en worden eerst de kwantitatieve gegevens mooi op een rijtje gezet. Aansluitend zullen de 

belangrijkste gevonden resultaten uit de kwalitatieve studie worden weergegeven.  

In de eindbesluit worden de resultaten van het onderzoek teruggekoppeld aan de wetgeving die aan 

bod is gekomen in de literatuurstudie.  

 

Het hierna belichte onderzoek kent uiteraard ook zijn beperkingen. Het is met name begrensd in tijd 

(van begin februari 2011 tot eind april 2011) en ruimte (enkel Vlaanderen wordt belicht). Bij het 

begrip ‘ruimte’ moet wel nog een kanttekening worden gemaakt: ook de Nederlandstalige 

penitentiaire instellingen uit Brussel worden in dit onderzoek opgenomen, dit om het 

onderzoeksveld zo breed mogelijk te houden. Het begrip ‘Vlaamse gevangenissen’ moet met andere 

woorden niet strikt geografisch worden geïnterpreteerd, maar eerder worden opgevat als 

‘Nederlandstalige gevangenissen in België’. Gezien we niet alle gevangenissen van België behandelen 

(en Justitie net een federale materie is), is het voor verder onderzoek misschien interessant om te 

exploreren hoe het aan de andere kant van de taalgrens zit. Er werd eveneens gekozen om slechts 

drie Vlaamse gevangenissen te selecteren bij het kwalitatief onderzoek. Voor diepgaander onderzoek 

zou het misschien nuttig zijn om van een (of meerdere) verantwoordelijke(n) van elke Vlaamse (of 

Belgische?) gevangenis een diepte-interview af te nemen. Op die manier zou het totaalresultaat nog 

wat genuanceerder kunnen worden voorgesteld. Bovendien is het ook aangeraden om een langere 

wachtperiode in te lassen tussen het versturen van de enquêtes en de deadline voor het ontvangen 

van de antwoorden. Zo zou de graad van respons hoger liggen.  
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Elke onderzoeker bestudeert feiten vanuit zijn of haar paradigma. Aan de hand van een eigen 

referentiesysteem wordt de realiteit op papier weergegeven. Ook bij dit onderzoek is dit niet anders. 

Toch wordt dit onderzoek zo onafhankelijk mogelijk, bewust van deze beperking, gevoerd. 
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IN DE  
VLAAMSE GEVANGENISSEN 
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ALGEMENE INLEIDING 

 

In DEEL I wordt de algemene context waarin ongestoord bezoek zich afspeelt, behandeld. Zo wordt 

een globaal kader bekomen dat onontbeerlijk is bij de verdieping in het eigenlijke onderwerp van dit 

schrijven. In dit deel baseren we ons enkel op literatuur. Eventueel nieuwe informatie die via de 

kwantitatieve en kwalitatieve studie naar voren kwam, wordt enkel in DEEL III gebruikt. Hoewel DEEL 

I eerder als algemeen en beschrijvend kan worden gezien, wordt waar mogelijk en waar nuttig, 

steeds de link met het ongestoord bezoek onderlijnd. 

 

In drie hoofdstukken worden drie verschillende onderwerpen besproken. In het eerste hoofdstuk DE 

DETENTIE bekijken we de detentie van dichterbij. Zonder gevangenisstraf zou er namelijk geen sprake 

zijn van conjugaal bezoek. We definiëren de term ‘detentie’ en laten ons licht schijnen op de nadelen 

van dit gebeuren, zowel voor de gedetineerde als voor zijn of haar directe omgeving. 

  

Wie deze gedetineerden precies zijn, wordt aangekaart in hoofdstuk twee, DE GEDETINEERDE. We 

bekijken onder meer welk profiel de doorsnee gevangene in België heeft en wat zijn of haar rechten 

in de gevangenis zijn. Op deze manier willen we een beter beeld krijgen op de gevangenispopulatie in 

België anno 2010-2011. 

  

In het derde hoofdstuk DE (INTERNE) RECHTSPOSITIE bespreken we ten slotte de (interne) rechtspositie 

van de gedetineerde. Een korte geschiedenis, met aandacht voor zowel nationale als internationale 

wetgeving, is hier de hoofdbrok. 

 

Dit eerste deel wordt afgesloten met een voorlopige deelconclusie over de gedetineerden in de 

Vlaamse gevangenissen. 
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HOOFDSTUK 1: DE DETENTIE 

 

In dit hoofdstuk staan we stil bij het begrip ‘detentie’. We belichten kort welke lading de term precies 

dekt. Daarna behandelen we meer uitgebreid de mogelijke nadelen van detentie voor de gevangene 

en zijn directe omgeving en kijken we welke oplossing het ongestoord bezoek hier mogelijk voor 

biedt.  

 

1. WAT IS DETENTIE? 

“Art 4.  Behoudens de door of krachtens de wet bepaalde uitzonderingen wordt een vrijheidsstraf of een 

vrijheidsbenemende maatregel ten uitvoer gelegd door de insluiting in een gevangenis van de persoon ten 

aanzien waarvan deze straf of maatregel is uitgesproken.”
9
 

 

Het begrip ‘detentie’ wordt in het dagdagelijkse leven weinig gebruikt en kan aldus worden gezien als 

een vakterm. Een specifieke definiëring is dan ook op zijn plaats. Als we het woord detentie 

opzoeken in het Van Dale woordenboek krijgen we het volgende resultaat: de; v opsluiting, 

hechtenis.10 Deze definitie is correct, met die opmerking dat de begrippen opsluiting en hechtenis 

geen synoniemen van elkaar zijn. Als we het strafwetboek volgen, dient er een verder onderscheid 

tussen de verschillende termen om een vrijheidsstraf mee aan te duiden te worden gemaakt.11  

 

Tussen een gevangenisstraf, een opsluiting en een hechtenis zijn er volgens het strafwetboek 

inderdaad verschillen. Een gevangenisstaf wordt opgelegd wanneer er een overtreding of wanbedrijf 

is gepleegd, terwijl men over een opsluiting spreekt nadat er een misdaad heeft plaatsgevonden. We 

spreken enkel over een hechtenis wanneer er sprake is van een politiek misdrijf.12 In alle drie deze 

gevallen wordt de dader van zijn vrijheid beroofd en wordt hij of zij voor een tijdelijke of levenslange 

periode in de gevangenis geplaatst.  

 

2.  DE NADELEN  

Tijdelijk of levenslang opgesloten zitten in een gevangenis impliceert heel wat. Hoewel het voor de 

maatschappij meestal een positief gegeven is dat de crimineel in kwestie achter slot en grendel zit, 

                                                 
9 Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005, Belgisch Staatsblad, 1 februari 
2005. 
10 X. ‘VAN DALE woordenboek online’: 
http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&searchQuery=detentie (22 
maart 2011). 
11 VERMEULEN, G., Strafrecht. Strafwetboek. Wetboek van de strafvordering. Bijzondere wetten, 28ste bijgewerkte druk, Antwerpen, Maklu, 
2009, p. 12. 
12 VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, zevende herziene uitgave, deel 1, Antwerpen, Maklu, p. 409-411. 
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hangen er voor hemzelf, maar ook voor zijn directe omgeving (partner, gezin, familie, vrienden…) 

nogal wat (niet altijd vanzelfsprekende) negatieve gevolgen aan vast. Al decennialang zijn 

onderzoekers, verspreid over de hele wereld, geïnteresseerd in deze nadelen van detentie. Zo is 

vastgesteld dat in de gevangenis een crimineel niet alleen zijn recht op vrijheid verliest, maar er ook 

nog andere rechten kan verliezen (cf. infra). Dit kan uiteindelijk voor zowel de gedetineerde als voor 

zijn directe omgeving fysieke en/of psychische schade met zich meebrengen. Al naargelang de 

persoon kunnen deze problemen een tijdelijk of levenslang karakter met zich meedragen.13 Onder 

andere Swinnen pleit om deze additionele straf zoveel mogelijk te beperken.14  

  

Alvorens een overzicht te geven van de (additionele) nadelen van detentie, moet eerst een algemeen 

probleem in de Belgische gevangenissen worden aangehaald: de overbevolking. In 2010 hield de 

algemene toename van het aantal gevangenen in België nog steeds aan (zie figuur 1).  Het gaat 

hierbij om de drie belangrijkste categorieën gedetineerden: beklaagden, veroordeelden en 

geïnterneerden. De groei bedroeg in 2010 zelfs nog vier procent, waardoor de Belgische 

gevangenisbevolking naar een recordpeil steeg.15 De mijlpaal van 10.000 gedetineerden werd 

hiermee bereikt. Opvallend hierbij is de duidelijk stijgende tendens bij de categorie geïnterneerden 

tijdens het laatste decennium (om en bij de 85 procent). Er dient echter op gewezen te worden dat in 

absolute cijfers de definitief veroordeelden nog steeds de grootste groep onder de 

gevangenispopulatie vormt, gevolgd door de beklaagden en de geïnterneerden. Onder ‘anderen’ 

verstaan we hoofdzakelijk minderjarigen die niet naar een volwassenenrechtbank verwezen zijn en 

vreemdelingen ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze vormen een zeer kleine 

minderheid van de gevangenisbevolking.16 

                                                 
13 BURSTEIN, J.Q., op. cit., p.3. 
14 SWINNEN, E., ‘Beleidsvisie nopens gemengde gevangenis en conjugaal bezoek’, Bulletin van het Bestuur Strafinrichtingen, 1982, p. 196. 
15 Federale overheidsdienst Justitie, Justitie in cijfers 2010, p. 55 en X., ‘Belgische gevangenisbevolking stijgt naar recordpeil in 2010’, Knack: 
http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/belga-algemeen/belgische-gevangenisbevolking-stijgt-naar-recordpeil-in-2010/article-
1194998556441.htm# (05 mei 2011). 
16 Federale overheidsdienst Justitie, art. cit., p. 55. 
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Figuur 1: Evolutie van de gevangenisbevolking per categorie gedetineerden 17 

 

De stijgende groei van de gevangenispopulatie brengt overbevolking met zich mee, hoewel die 

tussen 2009 en 2010 van 21,8 procent tot 17,7 procent daalde dankzij de huur van een gevangenis in 

Tilburg.18 De problematiek van de overbevolking moeten we goed voor ogen houden bij het 

bespreken van de nadelen van detentie: in vele gevallen verergert dit gegeven de reeds bestaande 

negatieve gevolgen (cf. infra). Zo neemt de kans op privacy af en neemt die op agressie toe.19 Ook 

medische problemen, zoals bijvoorbeeld de verspreiding van HIV en aids kunnen toenemen als men 

met meerdere personen een cel dient te delen.20 

  

 2.1. BEPERKTE VRIJHEID 

Een van de meest logische en direct ook een van de meest nadelige gevolgen van detentie is 

uiteraard het verlies van vrijheid. Gedetineerden leven plots in een wereld waar al hun bewegingen 

en hun gedragingen worden geregistreerd. Het zijn bijvoorbeeld niet de gevangenen die bepalen 

wanneer ze naar buiten gaan. Alles wordt voor hen geregeld: wanneer ze moeten opstaan, wanneer 

ze moeten eten… Er heersen strikte regels waar ze zich aan dienen te houden.21 De individualiteit en 

de autonomie van de gedetineerden wordt afgenomen.22 Ze dienen allemaal dezelfde kledij te 

dragen, waardoor ze meer op elkaar gelijken en een nieuwe ‘gemeenschap’ vormen. Door deze 

letterlijke en figuurlijke uniformisering heerst er weinig of geen ruimte om aan zelfontwikkeling te 

                                                 
17 Idem. 
18 Knack, art.cit. 
19 TOCH, H., ‘Warehouses of people’, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1985, vol. 478, p. 58-72. 
20 FLANAGAN, L., ‘Prison is a luxury we can no longer afford’, Corrections Management Quarterly, 1997, p. 60-63. 
21 HENSLEY, C., op. cit., p. 1. 
22 DE JONGE, G., ‘Totale inrichtingen en hun effecten’ in Tegen de regels, een inleiding in de criminologie, FISELIER, J. (eds), Nijmegen, Ars 
Aequi Libri, 1980, p. 336. 
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doen.23 Sykes stelt het zo: “The prisoner’s loss of liberty is a double one – First, by confinement to the 

institution and second, by confinement within the institution.”24 

 

 2.2. PRISIONISERING 25 

Met “confinement within the institution” doelt Sykes de facto op een tweede negatieve gevolg van 

detentie. De gevangene moet zich schikken naar de interne (formele én informele) regels van de 

gevangenis. Indien men wil overleven in de gevangenis moeten de daar heersende waarden en 

normen worden aangenomen. Dit staat uiteraard in schril contrast met de resocialisering waarnaar 

men streeft bij het vrijlaten van een gedetineerde. Men leert in de gevangenis inderdaad niet de 

waarden die leven in de buitenwereld, maar men leert er de interne waarden (institutionalisering). 

Dit zorgt ervoor dat het opsluiten van een misdadiger kan bijdragen tot recidivisme: waarden en 

normen uit de samenleving ‘buiten de muren’ werden namelijk gedurende een tijd niet meer 

aangeleerd. Goffman poneert het als volgt:  “The individual in prison is not trained for independence 

but to the uncritical acceptance of the institutional norms, the characteristic of an institutional 

personality. The total institution is deaf to the individual desires, needs and expressions of its 

inmates.”26 De gevangenis wordt aldus gezien als een totaal instituut, waarbinnen de gedachten en 

het taalgebruik van de gedetineerden kan (en zal) veranderen als gevolg van hun opsluiting. De 

geïnstitutionaliseerde gevangenen kunnen vaak niet meer zelfstandig zijn in de samenleving en om 

die reden zien we regelmatig dat het moeilijk is voor ex-gevangenen om terug te keren naar – de 

voor hen vreemde – samenleving.27 

 

 2.3.  COMMUNICATIEVE AFZONDERING 

Eind 19de eeuw maakte Edouard Ducpétiaux komaf met de resocialisatie via tewerkstelling en 

introduceerde het panoptische concept in de gevangenis. Door de invoer van het cellulair systeem 

stond het gevangenisgebouw volledig in functie van controle en isolement.28 Gedetineerden leefden 

zo steeds meer in afzondering van elkaar en hadden bovendien ook slechts beperkt contact met de 

buitenwereld. Slechts via radio en televisie kon men op de hoogte blijven over het reilen en zeilen in 

de samenleving. Vandaag is dankzij de invoer van het (ongestoord) bezoek dit isolement al deels 

opgeheven. Toch kan een gevangene nog steeds vereenzamen, zeker omdat de band met zijn of haar 

sociale milieu en familiale leven deels is doorgeknipt. “Inmate fathers have been found to experience 

                                                 
23 HENSLEY, C., op.cit., p. 2. 
24 SYKES, G., The Society of Captives: A Study of a Maximum-Security Prison, Princeton, Princeton University Press, 2007, p. 65. 
25 BAUMAN, Z., De schaduwzijde van de vloeibare moderniteit, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2007, p. 214. 
26 GOFFMAN (1961) in BURSTEIN, op.cit., s.p. 
27 VAN NIJNATTEN, C., Detention and development: perspectives of children of prisoners, Mönchengladbach, Forum Verlag Godesberg, p. 
105. 
28 ROTH, M. P., Prisons and prison systems: a global encyclopedia, Westport, Greenwood Press, 2006, p. 87. 
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feelings of embarrassment, frustration and helplessness because they cannot effectively perform their 

family roles”, stelt Marsch.29 Dit leidt tot meer agressie, meer depressies en zelfs tot meer 

zelfmoordpogingen onder de gedetineerden.30 

 

Gevangenen ondervinden evenwel niet in gelijke mate deze nadelen. Veel problemen hangen af van 

socio-demografische karakteristieken. Zo zouden vrouwelijke gedetineerden meer dan mannelijke 

gedetineerden lijden onder het gescheiden leven van familie en vrienden.31 Oudere gedetineerden 

daarentegen staan meer op hun privacy. Ondanks deze verschillen kan de fysieke en/of psychische 

schade bij elke gedetineerde aanzienlijk zijn.  

  

 2.4.  VERANDERING VAN GEDRAG 

Een opsluiting in een gevangenis kan eveneens een verandering van gedrag in negatieve zin met zich 

meebrengen. Zo kan er een toename zijn van agressief gedrag.32 Meer dan in de gewone 

samenleving wordt een gedetineerde geconfronteerd met agressie en geweld: reeds bij het 

binnenkomen van een gevangenis kan hij of zij bijvoorbeeld worden uitgedaagd en uitgetest, zodat 

de medegevangenen weten hoe ver de nieuweling zou gaan om zichzelf te beschermen.33 Geweld in 

de gevangenis is echter niet alleen gericht tegen medegevangenen, maar kan ook tegen het 

personeel of zelfs tegen het eigen lichaam zijn gericht. Geweld is vaak een uiting van onmacht en 

machteloosheid.  

 

Er kan eveneens een toename zijn van ‘fantasie’ in het denken en doen van de gevangene.34 Doordat 

het leven in de gevangenis voor (en niet door) de gedetineerde wordt geregeld en bijzondere 

gebeurtenissen zich nauwelijks voordoen, treedt er bij de gevangene vaak verveling op. De 

gedetineerde voelt zich eenzaam, geïsoleerd. Al te vaak wordt de gevangenistijd als verloren tijd 

ervaren. Om aan die verveling te ontsnappen, begint de gevangene te fantaseren over het leven na 

de vrijlating. Men fantaseert over zaken die dierbaar zijn: de partner, de kinderen, het seksueel 

contact… 35 Dit fantaseren en piekeren kan voor slaapproblemen zorgen en kan in ernstige mate ook 

psychologische problemen veroorzaken. Eens men dichter bij de vrijlating komt, slaat het positief 

                                                 
29 MARSCH, R.L., ‘Services for families: A model project to provide services for families of prisoners’, International Journal of Offender 
Therapy and Comparative Criminology, 1983, p. 156-162.   
30 CARLSON, B. E., CERVERA, N., ’Inmates and their families. Conjugal visits, family contact and family functioning’, Criminal and justice 
behavior, New York, 1991, p. 318-331. 
31 VANDEBOSCH, H., ‘Gevangenisfactoren op de probleemervaring en de aanpassingswijze van Nederlandstalig veroordeelden: een studie 
in vijf Vlaamse strafinrichtingen’, Panopticon, 2002, p. 23. 
32 SNACKEN, S., ‘Forms of violence and regimes in prison: report of research in Belgian prisons’, in A. Liebling and S. Maruna (eds.), The 
effects of Imprisonment, Devon, Willan Publishing, p. 306-339. 
33 HENSLEY C., op.cit., p. 3. 
34 BUITELAAR, W., SIERKSMA, R., ‘De gevangene in de gevangenis’, p. 359-360. 
35 Ibid, p. 360. 
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fantaseren om in negatieve fantasieën. Twijfel en onzekerheid slaan toe. Zullen hun partner en 

kinderen hen effectief nog graag zien na al die jaren van afwezigheid? Dit kan voor een stuk de 

vrijlatingangst van gedetineerden verklaren.36 De literatuur toont aan dat de mogelijke vrijlating ook 

voor de familie een stressvolle situatie is. Men heeft altijd vreugdevol uitgekeken naar dit moment, 

maar in de realiteit blijkt deze vrijlating een eerder moeilijk moment te zijn.37  

 

 2.5.  SEKSUELE FRUSTRATIE 

Eens een crimineel in de gevangenis terecht komt, moet hij of zij afscheid nemen van zijn of haar 

partner. Het achterlaten van de partner valt natuurlijk zwaar. Men mist niet alleen een steun en 

toeverlaat, maar ook de feitelijke liefdesrelatie. Seksualiteit maakt nu eenmaal deel uit van een 

relatie. Deze seksuele frustratie kan zich uiten in gewelddadig gedrag of zelfs in homoseksualiteit (al 

dan niet met verkrachting).  

 

Homoseksualiteit wordt in de moderne maatschappij niet als negatief of onnatuurlijk ervaren. Het 

gaat hier echter over zogenaamde nood-homoseksualiteit en homoseksuele verkrachtingen in de 

gevangenissen. De seksuele frustratie veroorzaakt door de opsluiting in een gevangenis zou de 

normale ontwikkeling van de seksualiteit verstoren.38 Burstein stelt hierover het volgende: “Many 

inmates who engage in homosexual acts do so not because of their ordinary sexual orientation, but 

because of frustration and long accumulations of sexual energy.”39 Ook het relaas van een 

vrouwelijke ex-gedetineerde ligt in deze lijn: “There’s a difference between what I feel like when I do 

something with a girl from what it felt like outside when I did something with a man. When I was with 

my man outside, I felt big and strong and like a woman… and like soft and full. But inside this place, 

when I do something with a girl, usually I feel like a little girl and someone’s comforting me… It’s not 

really a sex thing… All you know is it feels good.”40 Homoseksualiteit brengt bovendien het probleem 

van HIV en aidsbesmetting met zich mee. 

 

We verwijzen hier ook naar het probleem van de masturbatie. Net als homoseksualiteit is 

masturbatie op zich geen abnormaal gedrag. Fysische of psychische problemen komen hier dan ook 

niet uit voort, stelt Vermeulen. “Anders is het wanneer een volwassene niet kiest om te masturberen, 

maar verplicht wordt te regresseren naar een adolescentenseksualiteit omdat de 

tweepersoonsdimensie van een heteroseksuele relatie hem ontnomen wordt. Toenemende 

                                                 
36 Ibid, p. 81. 
37 CARLSON, B. E., CERVERA, N., art.cit., p. 318-331. 
38 VERMEULEN G. (ed.), Betaalseksrecht: naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie?, Antwerpen, Maklu, 2007, p. 
169.  
39 BURSTEIN, J.Q., op.cit., s.p.  
40 BURKHART, K. W., Women in prison. Garden City, New York, Doubleday & Company Inc, 1973, p. 362. 
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obsessionele masturbatie kan in die context leiden tot het zogenaamde ‘syndroom van 

oversollicitatie’ (onevenwicht tussen verlangen en bevrediging), angst om de eigen seksuele potentie 

en zelfs vrees voor de terugkeer bij de vrouw.”41   

 

 2.6.  SOCIALE GEVOLGEN  

We zagen reeds bij ‘de verandering van het gedrag’ dat een gevangenisstraf niet alleen voor de 

gevangene zelf negatieve gevolgen met zich kan meebrengen, maar dat ook zijn of haar omringende 

dichte kring hieronder kan lijden. De overblijvende ouder verliest een medeopvoeder voor de 

kinderen, er valt een kostwinner weg, de kinderen verliezen een ouderfiguur… Bovendien zet een 

gevangenisstraf ook druk op de relatie tussen de gevangene en zijn partner. Onderstaande tabel is 

afkomstig uit een onderzoek dat in 2001 werd gevoerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap.42  

Ze toont ons dat hoe langer de detentie duurt, hoe vaker de relatie stuk loopt. Bij een straf van meer 

dan vijf jaar heeft meer dan de helft geen partner, terwijl bij een relatie van minder dan een maand 

het omgekeerde fenomeen zich stelt.43 Hiervoor is er een logische verklaring. Gedurende de detentie 

is er de mogelijkheid voor de overgebleven partner om iemand nieuw in zijn of haar leven toe te 

laten. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de 

echtscheidingscijfers (zeker gedurende de eerste jaren detentie) enorm hoog liggen, hoger dan dat 

van de gehele populatie.44 

 

 

 

 

 

                                                 
41 VERMEULEN G. (ed.), Betaalseksrecht, p. 170. 
42 VAN HAEGENDOREN, M., LENAERS, S. en VALGAEREN, E., De gemeenschap achter tralies – onderzoek naar de behoeften van 
gedetineerden aan maatschappelijke hulp- en dienstverlening, Diepenbeek, maart 2001, p. 88.  
43 VAN HAEGENDOREN, M., LENAERS, S. en VALGAEREN, E., op. cit., p. 92. 
44 BURSTEIN, J.Q., op. cit., p.3. 

Tabel 1:  Aantal gedetineerden met partner  volgens detentieduur 
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BESLUIT 
 

Dit hoofdstuk toont aan dat iemand een gevangenisstraf opleggen meer inhoudt dan enkel zijn of 

haar vrijheid afnemen. Het mag duidelijk zijn dat de hier opgesomde negatieve gevolgen niet altijd 

even eenvoudig te voorkomen zijn, maar het is van belang dat de gevangene probeert zich niet te 

laten meeslepen in deze negatieve gevolgen.  

 

Hij of zij moet proberen om zowel mentaal als fysiek gezond te blijven. De steun van nauwe familie 

en vrienden is hierbij een grote hulp. Er wacht tenslotte nog een leven buiten de muren op hen. Het 

zijn bovendien net deze ‘derden’ die het zwaar te verduren krijgen wanneer een voor hen geliefd 

persoon in de gevangenis belandt. Denk hierbij maar aan de partner die verder moet zonder zijn of 

haar geliefde, kinderen die een ouder verliezen, ouders die een zoon of dochter – al dan niet tijdelijk 

– moeten missen… Ook voor hen verandert het leven in een oogopslag.   
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HOOFDSTUK 2: DE GEDETINEERDE 

  

Dit tweede hoofdstuk laat zijn licht schijnen op wie er precies in de Belgische gevangenissen zit.45 We 

overlopen de gegevens van de gedetineerde: wie is hij of zij en wat is precies de reden van detentie? 

Vervolgens behandelen we de rechten van de gedetineerde. We bekomen het ‘standaardprofiel’ van 

een gedetineerde en leggen via de rechten van de gevangene reeds de link met hoofdstuk 3, die de 

interne rechtspositie behandelt.  

 

1.  DE GEVANGENISPOPULATIE 

Niet iedereen kent een (of meerdere) gedetineerde(n), waardoor het niet voor iedereen even 

duidelijk is welke populatie er opgesloten zit. We pogen enkele socio-demografische gegevens op 

een rijtje te plaatsen om tot een antwoord te komen. 

  

 1.1.  CATEGORIE GEDETINEERDEN 

Het is relevant voor het toekennen van ongestoord bezoek om te weten welk statuut de betrokken 

gedetineerde heeft. Daarom is het noodzakelijk om een duidelijk beeld te hebben over de 

vertegenwoordiging in de verschillende categorieën gedetineerden. Tot op vandaag zijn er nog 

steeds meer veroordeelden. Tabel 2 geeft dit duidelijk weer. 

 
   Tabel 2: Bevolking op 1 maart 46 

 

  

                                                 
45 Aparte en even volledige cijfergegevens voor de Vlaamse en Brusselse gevangenissen werden niet teruggevonden. 
46 Federale overheidsdienst Justitie, Justitie in cijfers 2010, p. 56. 
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 1.2.  GESLACHT  

Tabel 3 geeft de discrepantie tussen mannen en vrouwen weer. Op basis van deze gegevens kan er 

geen twijfel bestaan over de oververtegenwoordiging van mannen in de Belgische gevangenissen. 

Over de jaren heen constateren we dat de gevangenispopulatie alsmaar toeneemt (cf. hoofdstuk 1). 

Tussen 2004 en 2010 zien we in absolute cijfers een stijging van maar liefst 1.252 gedetineerden. 

Vanaf 2009 overschreden we de kaap van 10.000 gedetineerden. Deze stijgende tendens doet zich 

zowel bij mannen als bij vrouwen voor.  

 

2004-2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Capaciteit van de Belgische gevangenissen (a) 8092 8133 8311 8311 8226 8254 8829 

Aantal gedetineerden die verblijven in de Belgische 

 gevangenissen (b) (c) 
9249 9330 9573 9950 9804 10105 10501 

Mannen 8861 8939 9170 9503 9353 9710 10082 

Vrouwen 388 391 403 447 451 395 419 

Aantal gedetineerden die onder elektronisch toezicht zijn geplaatst (b) 279 275 326 612 557 609 928 

Mannen 260 263 304 569 518 577 877 

Vrouwen 19 12 22 43 39 32 51 

Totaal aantal opsluitingen 15260 15261 16189 16713 17345 18008 N/A 

Totaal aantal invrijheidsstellingen (d) 14682 14949 15537 16065 15859 16949 N/A 

Tabel 3: Gevangenisbevolking 47 

N/A: Nog niet beschikbaar.  

(a) Op 1 maart van het jaar (excl. capaciteit gereserveerd voor halve vrijheid). Doordat er steeds renovaties en werken aan de gang zijn, fluctueert de capaciteit 

van de gevangenissen op jaarbasis.  

(b) Op 1 maart van het jaar exclusief de instellingen voor sociaal verweer van Doornik en Bergen.  

(c) Vanaf 2010 met inbegrip van de gedetineerden in de gevangenis van Tilburg (die administratief is aangehecht bij die van Wortel).  

(d) In de loop van het ganse jaar.  

  

 1.3.  LEEFTIJD 

Cijfergegevens over de gemiddelde leeftijd van de penitentiaire bevolking zijn in België slechts in 

beperkte mate voorhanden. Een onderzoek van de Vlaamse Gemeenschap geeft meer informatie 

over het profiel van de gedetineerden.48 De onderzoekspopulatie bestond hier uit alle voorlopig 

gehechte, veroordeelde of geïnterneerde mannen en vrouwen uit de Vlaamse gevangenissen samen 

met dezelfde groep Nederlandstalige gedetineerden in twee Brusselse gevangenissen. Uit dit 

onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd 34 jaar bedraagt, met een oververtegenwoordiging van 

twintigers en dertigers en een relatief beperkt aantal vijftigplussers. 

 

 

                                                 
47 FOD justitie, Directoraat-generaal EPI Penitentiaire inrichtingen: 
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/andere/gevangenen/index.jsp (24 maart 2011). 
48 VAN HAEGENDOREN, M., LENAERS, S. en VALGAEREN, E., op.cit., p. 25-31. 
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 1.4. NATIONALITEIT 

In 2007 konden we 104 verschillende nationaliteiten terugvinden in onze gevangenispopulatie. Tot 

op vandaag hebben 55% van de gevangenen de Belgische nationaliteit. We zien de laatste jaren dat 

het percentage van de bevolking in België geboren in het buitenland blijft stijgen.49 Het is dus niet zo 

verwonderlijk dat een aanzienlijk deel van de penitentiaire bevolking een vreemde nationaliteit 

heeft, namelijk 45% van de totale groep voorlopig gehechten en veroordeelden.50 Zij bestaan 

hoofdzakelijk uit (Oost-)Europeanen en Noord-Afrikanen. Bij de niet-Belgen gaat het overwegend om 

mannen met een leeftijd tussen de 26 en de 35 jaar. Zij worden hoofdzakelijk opgesloten in het kader 

van de ‘voorlopige hechtenis’. Allochtone gevangenen hebben vaak geen of weinig vrienden en 

familie wonend in België, waardoor ze meer sociaal geïsoleerd geraken.51  

 

 1.5.  BURGERLIJKE STAND 

Nog geen twintig procent van de gedetineerden is getrouwd, wat in groot contrast staat met de 

algemene bevolking, waar bijna zestig procent is getrouwd. Ook het aantal gedetineerden dat 

gescheiden is, is opmerkelijk indien we de cijfers van de algemene bevolking er naast leggen. Deze 

cijfers kunnen ons misschien iets zeggen over de toepassing van ongestoord bezoek. De 

gedetineerden dienen getrouwd te zijn of  ze moeten een relatie van minimaal zes maanden kunnen 

aantonen vooraleer ze in aanmerking komen voor intiem bezoek.52 We dienen er echter wel rekening 

mee te houden dat de ongehuwde of gescheiden gedetineerden ook een even lange relatie kunnen 

hebben en dus eveneens recht hebben op ongestoord bezoek. Dit geldt eveneens voor weduwes en 

weduwnaars.  

 
Tabel 4: Gedetineerdenpopulatie en  Belgische bevolking naar burgerlijke stand 

53
 

                                                 
49 FOD, structuur van de bevolking volgens huidige nationaliteit. 
http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/huidige_nationaliteit/ (27/04/2010). 
50 SNACKEN, S., KEULEN, J., WINKELMANS, L., “Buitenlanders in de Belgische gevangenissen: knelpunten en mogelijke oplossingen.”, 2003-
2004, p. 15-20 (onderzoeksrapport VUB i.o.v. KBS). 
51 SNACKEN, S., ‘Belgium, in A.M. van Kalmthout, F.B.A.M. Hofstee-van der Meulen and F. Dünkel’, Foreigners in European Prisons, vol. 1, 
Wolf, Nijmegen, 2007, p.145. 
52 Ministeriële omzendbrief nr. 1715 van 5 juli 2000 m.b.t. bescherming van de affectieve relaties van de gedetineerden met hun omgeving. 
53 VAN HAEGENDOREN, M., LENAERS, S. en VALGAEREN, E., op.cit., p. 28. 
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2.  DE GEPLEEGDE FEITEN 

Om recht te hebben op ongestoord bezoek moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. De 

objectieve voorwaarden zijn in de wet bepaald (cf. DEEL II). De subjectieve voorwaarden 

daarentegen worden bepaald door het psychologisch dossier waarover elke gedetineerde beschikt. 

Uit eigen onderzoek (cf. DEEL III) blijkt dat een vaak terugkomend aspect om dergelijk bezoek te 

weigeren het gerechtelijk verleden van de betrokkene is. Hierdoor is het belangrijk om te weten voor 

welke feiten een gevangene in detentie zit.  

Onderstaande tabel geeft ons een duidelijk beeld van de grootste misdrijfcategorieën in België en in 

Europa op 1 september 2006.54 Hieruit blijkt dat de Belg procentueel gezien het meeste diefstallen 

pleegt. In veel andere Europese landen blijken de drugsdelicten het hoogst te scoren. Het hoge 

gemiddelde voor drugsdelicten bevestigt dit. Uit nationaal onderzoek blijkt dat naast deze vijf grote 

categorieën, de Belg het meest verkeersmisdrijven pleegt. In 2004 bedroeg dit maar liefst 72,35% 

van alle misdrijven op ons grondgebied.55 

Sentenced Prisoners by Offence, September 1, 2006 

 Homicide Assault Rape Robbery Drugs 

Russia 17.3 % 14.6 % 3.3 % 11.9 % 9.3 % 

Poland 6.8 n.a. 2.6 19.2 n.a. 

Czech Republic 0.9 21.7 3.0 9.7 8.0 

Hungary n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Spain 5.8 4.2 5.9 n.a. 27.4 

England 9.9 1.6 5.8 13.3 16.8 

Netherlands 13.8 6.9 2.9 13.6 18.9 

Austria n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Germany 7.1 11.0 7.7 12.7 14.9 

Belgium 5.0 11.1 5.3 16.3 14.3 

France 8.9 19.6 20.7 9.9 13.9 

Switzerland n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Sweden 9.9 11.1 5.2 9.2 23.9 

Ireland 12.8 14.0 9.4 9.5 14.4 

Finland 19.2 20.0 3.2 6.7 15.2 

Norway 6.7 10.5 4.9 5.0 29.1 

Italy n.a. n.a. 7.2 6.8 29.4 

      

Mean 14.0 8.7 4.9 12.4 16.8 

Median 12.7 6.4 4.3 11.9 14.4 

    Tabel 5: Misdaadcategorieën op 1 september 2006 

 

                                                 
54 PROBAND, S., ‘European Prison Populations Stable’, Newsletter of the European Society of Criminology, 2008, p. 13. 
55 VANDER LAENEN, F., Penologie, niet uitgegeven cursus master criminologie, Universiteit Gent, 2010-2011. 
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3. RECHTEN VAN DE GEDETINEERDE 

Alle personen die van hun vrijheid worden beroofd op basis van een gerechtelijke uitspraak komen in 

de gevangenis terecht. Ze verliezen niet enkel hun recht op vrijheid, maar verliezen ook tal van 

andere rechten (cf. hoofdstuk 1). Nochtans zou detentie enkel deze aspecten van vrijheid mogen 

inperken die verband houden met de gevaarlijkheid van de gedetineerde. Swinnen heeft het hier 

over de zogenaamde vrijheidsethiek.56 “Een gedetineerde wordt naar de gevangenis gestuurd als 

straf, niet voor een additionele bestraffing. Elke bijkomende straf of maatregel die niet absoluut 

noodzakelijk is om de orde en tucht in de gevangenis te waarborgen is in deze optiek dan ook 

onwettig en onmenselijk.”57 

Om in dit alles duidelijkheid te scheppen werd in 2005 de wet-Dupont opgenomen in het Belgisch 

Staatsblad. Gedetineerden kunnen sindsdien steunen op de ‘basiswet betreffende het 

gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden’.58 De wet-Dupont zorgt er met andere 

woorden voor dat heel wat rechten en plichten op papier worden gezet (zoals bijvoorbeeld de 

materiële omstandigheden). Een van de voornaamste regels hierin is dat de gevangenisstraf moet 

beperkt blijven tot het verlies van de vrijheid om te gaan waar men wil. Additionele bestraffing is dus 

uit den boze.  

 

Daarnaast vinden we ook de beginselen terug in verband met de contacten met de buitenwereld – 

afdeling III: bezoek –, waaronder ook het ongestoord bezoek – art. 58 §4, art. 62 §2 –. De wet-

Dupont treedt in schijfjes, via Koninklijk Besluiten, in werking. Op 15 januari 2007 trad bijvoorbeeld 

een flink stuk artikels in werking.59 De wetsartikels in verband met de contacten met de 

buitenwereld, waaronder alle bezoekvormen ressorteren, zullen vanaf 1 september 2011 van kracht 

gaan.60 Dit alles wordt geregeld via de invoering van een nieuw Koninklijk Besluit.61 Men hoopt via 

deze invoering een einde te maken aan alle bestaande onduidelijkheden in verband met het bezoek. 

De gedetineerden en de buitenwereld zullen op die manier een duidelijk beeld hebben over de regels 

die gelden omtrent de verschillende bezoekvormen. Naast de basiswet vinden we de algemene 

beginselen in verband met het ongestoord bezoek terug in de ministeriële omzendbrief van 5 juli 

                                                 
56 SWINNEN, E., art. cit., p. 196. 
57 VERMEULEN G. (ed.), Betaalseksrecht, p. 168-169. 
58 Basiswet betreffende het  gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005, Belgisch staatblad, 1 februari 
2005. 
59 X, ‘Wet Dupont van kracht op 15 januari 2007’, Gazet van Antwerpen, 18 juli 2007. 
60 X, ‘Elke gevangene gelijk voor de wet’, De standaard, 22 april 2011. 
61 Koninklijk Besluit van 8 april 2011 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene bepalingen van de 
titels III en V van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. 
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2000.62 Deze MO beschrijft de algemene bezoekregeling van de bezoekvormen, waaronder het 

conjugaal bezoek.  

Naast de wet-Dupont bepaalt het huishoudelijk reglement van de gevangenis eveneens de rechten 

en plichten van de gedetineerden, zoals in art. 16 duidelijk is te lezen: “In iedere gevangenis wordt 

door het inrichtingshoofd een huishoudelijk reglement opgesteld overeenkomstig de bij of krachtens 

deze wet gestelde bepalingen en overeenkomstig de door de minister gegeven instructies. “63 

 

Zoals reeds aangegeven, is een belangrijk algemeen basisbeginsel dat terug kan worden gevonden in 

de basiswet gevangeniswezen het tegengaan van detentieschade. Art. 6 heeft tot doel om eventuele 

bijkomende straffen die de detentie met zich kan meebrengen te reduceren: “De gedetineerde wordt 

aan geen andere beperkingen van zijn politieke, burgerlijke, sociale, economische of culturele rechten 

onderworpen dan deze die uit de strafrechtelijke veroordeling of uit de vrijheidsbenemende 

maatregel voortvloeien, deze die onlosmakelijk met de vrijheidsbeneming verbonden zijn en deze die 

door of krachtens de wet worden bepaald.“64 Indien er een vrijheidsbenemende straf wordt 

uitgesproken, moet deze straf zich dan ook beperken tot het ontnemen van de vrijheid. Indien de 

gedetineerde zich hiertegen benadeeld voelt, kan hij of zij gebruik maken van het overlegorgaan dat 

in iedere Belgische gevangenis aanwezig is. Alle beslissingen die in dit overlegorgaan worden 

genomen dienen afdoende onderbouwd te zijn.  

In wat volgt, wordt stilgestaan bij de rechten die betrekking hebben op de sociale contacten van de 

gedetineerde met de buitenwereld. Het ongestoord bezoek dat ook deel uitmaakt van deze rechten 

wordt later in DEEL II behandeld.  

 

 3.1.  GEMEENSCHAPSREGIME 

“ Art. 49  In een gemeenschapsregime verblijven de gedetineerden, behoudens wanneer zij daarvan vrijgesteld 

zijn of wanneer zij verplicht of gerechtigd zijn zich in hun verblijfsruimte op te houden, in gemeenschappelijke 

leef- en werkruimten en nemen zij gemeenschappelijk deel aan in de gevangenis georganiseerde activiteiten. “
65

 

 

In een gevangenis dient men niet altijd in zijn of haar cel te verblijven. Sommige gedetineerden 

hebben recht op het gemeenschapsregime. Hierdoor brengen ze een deel van hun gevangenistijd 

door in gemeenschappelijke ruimtes. Ze hebben de mogelijkheid om met elkaar in interactie te 

treden en om op deze manier meer te weten te komen over het leven buiten de gevangenis.  

                                                 
62 Ministeriële omzendbrief nr.  1715 van 5 juli 2000 m.b.t. bescherming van de affectieve relaties van de gedetineerden met hun 
omgeving. 
63 Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005, Belgisch Staatsblad, 1 februari 
2005. 
64 Idem. 
65 Idem. 
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 3.2.  BRIEFWISSELING 

“ Art. 54  Onverminderd andersluidende wettelijke bepalingen heeft de gedetineerde het recht, onder de 

voorwaarden bepaald in de artikelen 55 tot 57, een onbeperkt aantal brieven te verzenden en te ontvangen. “
66 

 

Een gedetineerde heeft het recht om onbeperkt brieven te versturen en te ontvangen. Hierbij 

kunnen echter enkele voorwaarden worden opgelegd. De directeur heeft namelijk het recht om een 

brief te openen en te controleren. Hij mag de brief niet lezen, maar wel bepaalde ‘gevaarlijke’ 

voorwerpen eruit halen (art. 55). Tevens kunnen ook verzonden brieven aan deze controle 

onderworpen worden (art. 56). De gevangene is echter niet bevoegd om naar gelijk wie te schrijven. 

Brieven gericht naar bijvoorbeeld de Koning of de gevangenisdirecteur worden niet verzonden (art. 

57). De gevangenen kunnen ook onder elkaar brieven versturen en ontvangen. 

  

 3.3.  TELEFONEREN 

“ Art. 64  Behoudens de door of krachtens de wet bepaalde uitzonderingen heeft de gedetineerde het recht om 

op zijn kosten dagelijks te telefoneren met personen van buiten de gevangenis op de tijdstippen en voor een 

duur die bepaald wordt door het huishoudelijk reglement. “ 
67

 

 

Ook wat het telefoneren betreft, is de gedetineerde gerechtigd te bellen wie hij wil (tenzij anders 

bepaald door de Koning) en dit op zijn eigen kosten. Ter bescherming van de orde en de veiligheid 

kan men bepaalde gevormde telefoonnummers registreren. Het recht op telefoneren kan eveneens 

worden ontnomen. 

  

 3.4.  CONTACTEN MET DE MEDIA 

“ Art. 70  Op schriftelijke contacten met de media zijn de regels betreffende de briefwisseling van toepassing. “
68

 

 

Een gedetineerde heeft het recht om contact op te nemen met de media. Om een gesprek te voeren 

met een vertegenwoordiger van de media dient men de toestemming te krijgen van de directeur. 

Dergelijke contacten mogen de handhaving van de orde en de veiligheid, de goede zeden, het 

respect voor de slachtoffers van misdrijven … niet in gevaar brengen. 

 

 

 

 

                                                 
66 Idem. 
67 Idem. 
68 Idem. 
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3.5. CONTACTEN MET ADVOCATEN 

“Art. 26 Overeenkomstig artikel 67 van de wet, hebben advocaten die van hun hoedanigheid doen 

blijken, toegang tot de gevangenis tussen 7 uur en 20 u 30 m. De consultatie van de advocaat neemt 

uiterlijk om 21 uur een einde.”69  

 

Dagelijks hebben gedetineerden ook de mogelijkheid om te telefoneren naar hun advocaten. Hierbij 

dienen ze wel rekening te houden met het feit dat hun gesprek kan beperkt worden tot vijftien 

minuten en dient plaats te vinden tussen 8 u ’s morgen en 20u30 ’s avonds. 

 

3.6. CONTACTEN MET CONSULAIRE EN DIPLOMATIEK AMBTENAREN 

“Art. 28 Overeenkomstig artikel 69 van de wet kunnen de diplomatieke en consulaire ambtenaren 

gedetineerden van vreemde nationaliteit bezoeken tussen 7 u en 20 u 30 m. Het bezoek neemt 

uiterlijk een einde om 21 u.”  

 

Tijdens deze gesprekken kan er enkel visueel toezicht uitgevoerd worden. Eveneens heeft de 

gedetineerde het dagelijks recht om te telefoneren met diplomatieke en consulaire ambtenaren van 

zijn land van herkomst. Dit gebeurt echter op zijn kosten. Ook deze gesprekken kunnen worden 

beperkt tot vijftien minuten. 

 

  

                                                 
69 Koninklijk Besluit van 8 april 2011 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene bepalingen van de 
titels III en V van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. 
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BESLUIT 

 

Dit hoofdstuk schetst een doorsnee profiel van ‘de gevangene’ in een Belgische gevangenis: het is 

een ongetrouwde mannelijke Belg met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar. Dit is geen oninteressant 

gegeven als we sommige aspecten van het ongestoord bezoek in de praktijk van dichterbij willen 

bekijken (DEEL III). Zo is getrouwd zijn (of het hebben van een langdurige relatie) een van de 

objectieve voorwaarden om het recht op ongestoord bezoek te verwerven.70  

  

Verder is het zo dat er in België jaarlijks duizenden misdrijven worden gepleegd, verspreid over 

verschillende misdrijfcategorieën (zie tabel 5). Het meest gepleegde feit naast verkeersmisdrijven in 

België was diefstal. Dit lijkt eveneens een interessant gegeven als we iets meer willen weten over de 

feitelijke toekenning van het ongestoord bezoek: worden bepaalde gedetineerden op grond van hun 

misdrijf geweerd van het ongestoord bezoek? En speelt daarin de orde van grootte van die groep 

misschien een rol?  

  

Het mag duidelijk zijn dat eens men in de gevangenis is beland, het de facto de bedoeling is dat men 

enkel zijn recht op vrijheid verliest, maar dat zoveel mogelijk andere rechten kunnen worden 

behouden. Met de wet-Dupont probeerde de federale overheid deze rechten (en plichten) van de 

gedetineerden een juridisch karakter te geven.  

 

 

  

                                                 
70 Ministeriële omzendbrief nr. 1715 van 5 juli 2000 m.b.t. bescherming van de affectieve relaties van de gedetineerden met hun omgeving. 



 

25 
 

HOOFDSTUK 3: DE (INTERNE) RECHTSPOSITIE 

 

Dit laatste hoofdstuk van DEEL I behandelt de (interne) rechtspositie van de gedetineerde. Het is 

belangrijk om even stil te staan bij deze (interne) rechtspositie, omdat dit uiteindelijk de basis vormt 

waarop het bezoekrecht – en dus ook het ongestoord bezoek – is gebaseerd. De term ‘rechtspositie’ 

komt veelvuldig in de literatuur aan bod. Wat die term exact betekent, is echter niet altijd heel 

duidelijk. Zowel op nationaal als op internationaal niveau zijn er heel wat verdragen en verklaringen 

die zich bekommeren over de rechtspositie van de gedetineerden (de zogenaamde rechtsbronnen).  

 

1.  DE (INTERNE) RECHTSPOSITIE 

“De rechtspositie van de gedetineerde wordt juridisch bepaald door een divers geheel van de 

rechtsvoorschriften die de rechten en de plichten van de gedetineerden omschrijven.”71  

Het opsluiten van misdadigers zou enkel het recht op vrijheid mogen afnemen, maar dit brengt 

automatisch ook een vermindering van andere rechten met zich mee (cf. hoofdstuk 1). Eén van de 

vele voorbeelden hiervan is het ontnemen van het privéleven (in bvb. overvolle gevangenissen). 

Nochtans staat het waarborgen van de privacy duidelijk vermeld in het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). Artikel 8 

verwoordt het zo: “Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis 

en zijn briefwisseling.”72  

 

“De contacten van gedetineerden met de familie vallen wel degelijk onder het recht op eerbiediging 

van het gezinsleven. Het bezoekrecht van andere personen dan de familie is dan weer een onderdeel 

van het recht op eerbiediging van het privéleven. Gedetineerden worden in dit opzicht dus beschermd 

door artikel 8 van het EVRM.”73 Toch is dit artikel niet wat het op het eerste gezicht lijkt te zijn. 

Wegens een uitzondering om redenen van orde en veiligheid oordeelde de Commissie dat er op basis 

van dit artikel geen recht op conjugaal bezoek kan worden afgeleid.74 Het dient hier wel gezegd dat 

deze rechtspraak reeds twintig tot veertig jaar oud is en binnenkort misschien aan verandering 

onderhevig kan zijn.   

 

                                                 
71 VANDER BEKEN, T., Criminologie van de strafrechtsbedeling. Straftoemeting en strafuitvoering, niet uitgegeven cursus 2de bachelor, 
Universiteit Gent, 2009-2010, p. 197. 
72  Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Belgisch 
staatsblad, 19 augustus 1955. 
73 VERMEULEN G. (ed.), Betaalseksrecht, p. 176. 
74 Idem. 
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De interne rechtspositie heeft betrekking op heel wat zaken die te maken hebben met het recht op 

privacy; namelijk bezoekregeling, kledij, voedsel, geloofsuitoefening… Dergelijke zaken zijn niet zo 

evident meer als toen de gevangene nog vrij was. Daarom is het noodzakelijk om hier voldoende 

aandacht aan te besteden en om hieromtrent duidelijke wetten te creëren. Hoewel deze noodzaak 

duidelijk mag zijn, lijkt er toch nog iets aan te schorten: “Het huidige penitentiair regime is niet 

gebaseerd op rechten en plichten maar gedefinieerd in termen van ‘gunsten’. De interne rechtspositie 

van gedetineerden is onvoldoende wettelijk geregeld.“75 

 

In 1996 gaf de toenmalig minister van Justitie, Stefaan De Clerck, aan professor Lieven Dupont 

(Katholieke Universiteit Leuven) de opdracht om een ‘voorontwerp van de basiswet 

gevangeniswezen’ op te maken voor België. Deze diende in overeenstemming te zijn met het EVRM. 

Dit voorontwerp resulteerde op 12 januari 2005 in de ‘Basiswet gevangeniswezen en interne 

rechtspositie van gedetineerden.’ Deze wet vertrekt vanuit het principe dat de gedetineerden blijven 

deel uitmaken van de samenleving en dus als volwaardige burgers moeten worden beschouwd. De 

detentieschade moet zo beperkt mogelijk blijven, een meer humane opvang van gedetineerden 

kwam voorop te staan. Men wilde de gedetineerden voorbereiden op hun ‘re-integratie’ in de 

samenleving.76 Op die manier werd er eindelijk een wettelijke basis voor de rechtspositie gelegd. 

  

2.  WETGEVING 

                       2.1.  INTERNATIONAAL 

Op internationaal niveau hebben we reeds het EVRM (art. 8) aangekaart waarin belangrijke rechten 

worden gegarandeerd. Het verbod op foltering en elke onmenselijke of vernederende behandeling of 

bestraffing kunnen we terugvinden in dit verdrag van 4 november 1950 (art. 3 EVRM). Dit 

rechtsbeginsel vinden we eveneens terug in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

(UVRM).  

 

Op 30 augustus 1955 keurde de Raad van Europa in Genève een geheel van minimale regels voor de 

behandeling van gedetineerden goed.77 Deze regels vinden we vandaag terug in de European Prison 

Rules (EPR). Alle regeringen van de betrokken lidstaten worden aangespoord zich te laten leiden door 

deze principes. Dat wil zeggen dat de nationale rechtsprekende organen zich naar deze normen 

                                                 
75 DEMEERSMAN, T., Toekomstplan voor het gevangeniswezen: de Basiswet, Steunpunt algemeen welzijnswerk, s.d., p. 3.  
76 SNACKEN, S., BEYENS, K., Tien jaar kwaliteitszorg in de strafuitvoering in België: ‘Sire we zijn ongerust’…, Orde van de Dag, 2008, p. 103-
122. 
77 DUPREEL, J., ‘De Europese versie van het geheel van minima regels voor de behandeling van de gedetineerden’, Bulletin van het bestuur 
strafinrichtingen, 1975, p.5. 
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dienen te schikken. Deze regels zijn dan wel niet afdwingbaar, maar kunnen als handig 

hulpinstrument functioneren voor zowel nationale als internationale rechtsprekende organen.  Deze 

minimumregels hebben twee doelen. Ten eerste willen ze ervoor zorgen dat de fundamentele 

rechten van de gedetineerden worden gewaarborgd. Ten tweede willen ze een behandeling naar 

voren schuiven die sterk is gebaseerd op het resocialiseringsprincipe.78 

In 1989 zag binnen de Raad van Europa het ‘Europees Comité voor de preventie van foltering en 

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing’ (European Committee for the Prevention 

of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of kortweg CPT) het licht. Dit comité 

houdt toezicht op de vrijheidsberoving en de levensomstandigheden binnen de gevangenissen in zijn 

lidstaten. Men ziet er op toe dat de gedetineerden op een normale manier worden behandeld, dat 

men voldoet aan de materiële detentievoorwaarden… Het CPT kan op elk moment een bezoek 

brengen aan een gevangenis waar personen verblijven die van hun vrijheid zijn beroofd.79 Daarbij 

gaat het CPT zo onpartijdig en zo efficiënt mogelijk te werk.80 In 2009 was het zo reeds de vijfde keer 

dat de situatie in België werd onderzocht. Toen werden er voornamelijk Waalse gevangenissen 

belicht.81 België scoort in vergelijking met andere West-Europese landen slechte punten.82 

Reeds in de jaren zeventig constateerde de ‘Subcommissie XXV van het Europees Comité voor de 

problemen inzake misdadigheid’ dat betere sociale contacten de effecten van de afzondering zouden 

verminderen. Men pleitte onder andere voor een zo intensief mogelijke briefwisseling tussen de 

gedetineerden en hun verwanten. De gedetineerden moesten ook het telefonisch contact met 

verwanten kunnen onderhouden.  Daarnaast moesten de mogelijkheden voor bezoek verder worden 

uitgebreid. Deze benaderen sterk de minimaregels die vastgelegd zijn door de Raad van Europa.83 

 

                       2.2.  NATIONAAL 

In de nationale grondwet kunnen we enkele artikels terugvinden die betrekking hebben op de 

vrijheidsberoving. Artikel 12 stelt dat de vrijheid van een persoon is gewaarborgd. Men kan met 

andere woorden alleen iemand vervolgen als dit in de wet is opgenomen. Artikel 14, die slaat op de 

straftoemeting, stelt dat geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet.84 

                                                 
78 Idem. 
79 PARMENTIER, S., ‘Kijken achter de tralies, België en het Europees verdrag voor de preventie van foltering en onmenselijke behandeling’, 
Panopticon, 1992, p. 468. 
80 Ibid., p. 473. 
81 C.P.T., ‘Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite affectuée en Belgique par le CPT dus 28 septembre au 7 octobere 
2009’, Strasbourg, 2010, s.p. 
82 Netwerk Samenleving en Detentie, ‘De vrijheidsberoving in België’: http://www.mensenrechten.be/word/visie.pdf  (15 mei 2010).  
83 LEPOUDRE, S., Ongestoord bezoek in de gevangenis, Onuitg., thesis master criminologische wetenschappen, Universiteit Gent, 2005, p. 
21. 
84 VERMEULEN, G., Strafrecht: strafwetboek, p. 412. 
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Additionele bestraffing is dus uit den boze. Ook In het strafwetboek zijn er enkele bepalingen 

opgenomen die te maken hebben met de rechtspositie van de gedetineerden.85 

  

Een volgende belangrijke rechtsbron zijn de Koninklijke Besluiten. Het KB van 21 mei 1965 zorgde 

voor de invoering van het Algemeen Reglement van de Strafinrichtingen (AR), wat een belangrijke 

bron voor het detentierecht bleek te zijn. Het vervangt het reglement van 1905, dat onder impuls van 

minister Vermeylen tot stand werd gebracht. Het AR kan worden beschouwd als een allesomvattend 

reglement dat de voornaamste regels vastlegt omtrent de organisatie binnen de gevangenissen. 

Zedelijkheid, civisme en de familiebanden verstevigen zijn de doelen van het reglement. Ook hier 

spreekt men over een detentie die dient ter voorbereiding op de resocialisatie.  

Het AR voorziet in tal van gunsten voor de gedetineerden, dit ook op het vlak van bezoek (zie art. 13 

tot en met art. 35).86 Deze gunsten kunnen niet worden afgedwongen, alles hangt af van de 

appreciatie van de gevangenisdirecteur.  

Daarnaast hebben ook de Ministeriële Omzendbrieven (MO) een impact op de penitentiaire 

instellingen. Deze omzendbrieven worden uitgevaardigd door de Minister van Justitie en omvatten 

praktische richtlijnen voor de directie van de gevangenissen. Ze worden gepubliceerd in het Bulletin 

van het Bestuur der Strafinrichtingen. Diegenen op wie de omzendbrief van toepassing is, worden er 

door gebonden. In de loop der jaren zijn er heel veel MO’s in omloop geraakt. Een belangrijke 

omzendbrief voor het ongestoord bezoek is die van 5 juli 2000, namelijk de ministeriële omzendbrief 

met betrekking tot bescherming van de affectieve relaties van de gedetineerden met hun 

omgeving.87 Het ongestoord bezoek werd via deze MO ingevoerd.  

Elke strafinrichting in ons land beschikt over een huishoudelijk of een intern reglement.  Bij het begin 

van de detentie wordt de gedetineerde een brochure overhandigd waarin dit reglement staat 

uitgeschreven. Het huishoudelijk reglement zal zich baseren op wat eerder in het AR en in de MO 

reeds terug te vinden is.  

Als laatste dienen we hier ook nog de basiswet gevangeniswezen te vermelden. Deze basiswet regelt 

sinds zijn invoering in 2005 eveneens zaken in verband met het (ongestoord) bezoek. Artikel 53 gaat 

hier over: “De gedetineerde heeft recht op contacten met de buitenwereld binnen de beperkingen die 

door of krachtens de wet worden bepaald”.88 Het meest recente Koninklijk Besluit in verband met het 

intiem bezoek dateert van 8 april 2011. Het is dit KB dat specifieke informatie in verband met de 

                                                 
85 Zie onder meer Art. 2. 
86 Koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen, B.S. , 25 mei 1965. 
87 Ministeriële omzendbrief nr 1715 van 5 juli 2000 m.b.t. bescherming van de affectieve relaties van de gedetineerden met hun omgeving.  
88 Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005, Belgisch Staatsblad, 1 februari 
2005. 
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invoering van titels III en V van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en 

de rechtspositie van gedetineerden bevat. De artikels uit deze basiswet treden niet gelijktijdig in 

werking. Op 1 september 2011 moeten de artikels in verband met het bezoek hun intrede hebben 

gedaan.89  

 

  

                                                 
89 KB van 8 april 2011 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene bepalingen van de titels III en V van 
de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden. 
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BESLUIT 

Dit laatste hoofdstuk van DEEL I behandelde integraal de (interne) rechtspositie van gedetineerden. 

Het werd duidelijk dat deze term allerlei zaken omvat, waaronder ook het (ongestoord) bezoek. Om 

onduidelijkheden over de rechtspositie te vermijden, is een heldere wetgeving vereist. 

  

Vandaag blijkt dat zowel op internationaal als op nationaal vlak aan dit thema heel wat aandacht is 

besteed. Organen als het CPT, regels als de EPR en rechten als de EVRM zorgen er voor dat in Europa 

bepaalde normen worden verspreid waaraan rechtstaten zich dienen te houden. In navolging van 

deze Europese tendens en naar aanleiding van internationale overeenkomsten als de UVRM, werd 

(en wordt) ook in België aan een steeds beter en transparanter wettelijk kader gebouwd. Met artikels 

in de grondwet, Koninklijke Besluiten en Ministeriële Omzendbrieven zette België reeds een grote 

stap voorwaarts. Door meer aandacht te besteden aan de rechtspositie werd ook het belang van de 

contacten van gedetineerden met de buitenwereld meer en meer duidelijk. Dit zorgde op (korte) 

termijn voor een duidelijkere regeling van het ongestoord bezoek.  
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DEELCONCLUSIE I  

 

Detentie betekent niet enkel en alleen het verlies van vrijheid voor de gedetineerde. Naast deze 

wettelijk bepaalde straf kunnen er eveneens andere, niet-wettelijke additionele straffen (met 

bijgevolg verlies van rechten) bijkomen. Prisionisering, seksuele frustratie, een verandering in de 

negatieve zin van het sociaal gedrag… zijn maar enkele van deze mogelijk bijkomende negatieve 

gevolgen van detentie. Overigens is het niet enkel de gedetineerde die additionele bestraffing kan 

ondergaan: ook zijn directe omgeving (familie, vrienden, partner,…) kan er onder te lijden hebben. 

 

Hoe kunnen we deze additionele bestraffing tegengaan? Eerst en vooral door een wettelijk kader te 

creëren waarbinnen de rechten van de gevangenen duidelijk zijn gedefinieerd. Met de wet-Dupont 

bleek dat de Belgische overheid wel degelijk het verlies van rechten verschillend van het verlies van 

het recht op vrijheid voor de gedetineerde zoveel mogelijk wil beperken. Ook de internationale 

gemeenschap is begaan: verschillende organen zoals het CPT, regels als de EPR en rechten als de 

EVRM behandelen de rechtspositie van de gedetineerde. Onder de rechten van de gevangene valt 

ook het recht op ongestoord bezoek. Dit bezoek lijkt ons logischerwijs een deeloplossing te bieden 

voor sommige aspecten van additionele bestraffing.90  

 

Zonder gedetineerde is er natuurlijk geen sprake van ‘rechten van de gedetineerde’. De doorsnee 

gedetineerde in België is een niet-getrouwde mannelijke Belg met een gemiddelde leeftijd van 34 

jaar. Het merendeel van de gevangenen zit vast wegens het plegen van diefstal. Gezien het profiel 

van de gevangene een doorslaggevende rol speelt bij de al dan niet toekenning van ongestoord 

bezoek – de gevangene wordt gescreend door de psychosociale dienst en de gevangenisdirecteur91 – 

is ook dit een bouwsteen die belangrijk lijkt als we een vraag op onze centrale probleemstelling 

willen bekomen. 

 

Voorlopig kunnen we besluiten dat het probleem betreffende additionele bestraffing wel gekend is in 

het domein van de criminologie en het gevangeniswezen. Bovendien blijkt dat er in België steeds 

meer en meer wetten en richtlijnen omtrent de rechtspositie en de rechten van gedetineerden 

worden gecreëerd. Op zich is dat een positieve ontwikkeling, maar enige voorzichtigheid is hierbij 

wel geboden. (1) Deze legalisering heeft enkel zin als die ook transparant is en wordt 

gecommuniceerd naar de betrokkenen. Met andere woorden: is iedere gevangene zich wel bewust 

                                                 
90 Deze stelling wordt op een meer diepgaande manier uitgewerkt aan het eind van DEEL II.  
91 KB van 8 april 2011 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene bepalingen van de titels III en V van 
de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden. 



 

32 
 

van zijn of haar rechten? (2) Veel van de interne rechten hangt af van de directie (de directeur) van 

de gevangenis, die met het huishoudelijk reglement toch al heel wat invloed heeft op het 

gevangenisleven. Gedetineerden beschikken over weinig rechtsmiddelen om hun rechten af te 

dwingen. De macht van de gevangenisdirecteur is relatief groot. Terecht wordt hier gesproken over 

een legaliteitscrisis.92 (3) Hoewel bewust van de bijkomstige bestraffing slaagt men er voorlopig niet 

in deze volledig uit te bannen.  

  

                                                 
92 SMAERS, G., De lange weg naar een Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden, in ‘Het voorontwerp van Basiswet 
gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden: een eerste balans’, Fatik, 2001, nr. 89, p.9 en VERMEULEN,G., Privacy en strafrecht: 
nieuwe grensoverschrijdende verkenningen, Antwerpen, Maklu, 2007, p. 30. 
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ALGEMENE INLEIDING 

 

De modaliteit ‘bezoekrecht’ is één element van de interne rechtspositie die in tal van verdragen 

voorkomt. Onder dit bezoekrecht ressorteert naast het bezoek achter glas, tafelbezoek, familiaal 

bezoek en kinderbezoek ook nog het ongestoord bezoek. In DEEL II van dit eindwerk wordt één recht 

van de gedetineerden, met name het ongestoord bezoek, verder toegelicht. De aandacht wordt 

specifiek gelegd bij het ongestoord bezoek in de Vlaamse gevangenissen. Net als in het voorgaande 

deel wordt in DEEL II enkel gebruik gemaakt van een literatuurstudie en is de inhoud verspreid over 

drie hoofdstukken. 

 

In het eerste hoofdstuk, ONGESTOORD BEZOEK: EEN ALGEMEEN KADER, nemen we de geschiedenis van het 

ongestoord bezoek onder de loep. Is het uitgevonden door Belgische politici of is het afkomstig uit 

het buitenland? Daarnaast wordt er ook gekeken naar het oorspronkelijke doel van ongestoord 

bezoek. Waarom voert men ongestoord bezoek eigenlijk precies in? Wat wil men er mee bereiken? 

Er wordt vervolgens uitgebreid stilgestaan bij de voor- en nadelen van ongestoord bezoek. 

 

In het tweede hoofdstuk ONGESTOORD BEZOEK IN DE PRAKTIJK wordt de reeds kort besproken ministeriële 

omzendbrief van 5 juli 2000 van naderbij bekeken. Naast deze omzendbrief worden ook andere 

verklaringen en reglementen, zoals bijvoorbeeld het Koninklijk Besluit van 8 april 2011,93 gebruikt om 

een duidelijk zicht te kunnen geven over wat ongestoord bezoek precies inhoudt. De huidige situatie 

anno 2010-2011 wordt in dit hoofdstuk in kaart gebracht. Een hele resem vragen wordt beantwoord. 

Wie heeft recht op ongestoord bezoek? Wie mag er allemaal op bezoek komen? Waar vindt het 

plaats?   

 

Een beknopte internationale vergelijking vinden we terug in hoofdstuk drie ONGESTOORD BEZOEK OVER 

DE GRENZEN HEEN dat tevens het laatste hoofdstuk van dit deel is. Hier wordt er een vergelijkende 

studie uitgevoerd met andere landen. Op die manier kunnen we zien of België vroeg of laat 

ongestoord bezoek heeft ingevoerd. Daarnaast kijken we ook of het ongestoord bezoek in het 

buitenland op dezelfde manier is geregeld als in België. 

 

DEEL II wordt afgerond met een deelconclusie waarin de vaststellingen uit DEEL I zoveel mogelijk 

verweven zullen zitten.  

                                                 
93 Koninklijk Besluit van 8 april 2011 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene bepalingen van de 
titels III en V van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. 
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HOOFDSTUK 1: ONGESTOORD BEZOEK: EEN ALGEMEEN KADER 

 

In dit hoofdstuk proberen we een antwoord te formuleren op tal van basisvragen inzake het 

ongestoord bezoek. Zo beginnen we met een definitie van het begrip. We geven eveneens de 

oorsprong en de reden van invoering weer. Ten slotte behandelen we op een structurele manier de 

voor- en nadelen van ongestoord bezoek. 

  

1.  EEN DEFINITIE VAN ONGESTOORD BEZOEK 

De doorsnee man in de straat kan ongetwijfeld een antwoord geven op wat ongestoord bezoek in de 

gevangenis precies is. Het begrip ‘ongestoord bezoekt’ kent evenwel tal van synoniemen. Denken we 

hierbij aan bezoek zonder toezicht, seksbezoek, intiem bezoek en conjugaal bezoek. Deze begrippen 

duiden telkens op hetzelfde onderwerp, maar hebben elk een specifieke connotatie. Bij seksbezoek is 

deze duidelijk pejoratief, terwijl die bij intiem bezoek eerder amelioratief kan worden genoemd. Dit 

zorgt ervoor dat een algemeen geldende definitie van ongestoord bezoek, zonder enige associatie, 

nogal moeilijk terug te vinden is, zeker in de Belgische literatuur. Zelfs in de MO van 5 juli 2000 wordt 

het begrip ongestoord bezoek nergens gedefinieerd. Net zoals Vermeulen zijn ook wij de mening 

toegedaan dat ongestoord bezoek een betere term is dan het daarmee gelijkgestelde begrip bezoek 

zonder toezicht. “Er wordt immers wel degelijk toezicht uitgeoefend op het bezoek, alleen bevindt de 

beambte zich nu niet langer in dezelfde kamer als de gedetineerde en de bezoeker”.94 

 

Uit onderstaande figuren blijkt dat zelfs de Vlaamse gevangenissen – in dit voorbeeld Gent en Leuven 

Hulp – reeds zelf verschillende nadrukken leggen bij hun omschrijving van ongestoord bezoek.95 Zo 

spreekt de gevangenis van Gent op hun website dat deze bezoekvorm van toepassing is voor de 

echtgeno(o)t(e), de levenspartner of een meerderjarige bloed- of aanverwant. De gevangenis Leuven 

Hulp legt de klemtoon dan weer op partners, familieleden, maar ook een goede vriend(in). Dit laatste 

is toch een significant verschil tussen beide. Dit eenvoudig voorbeeldje kan illustreren dat er reeds op 

Vlaams niveau verschillende accenten worden gelegd bij de definitie over ongestoord bezoek.  

 

 

 

                                                 
94 VERMEULEN, G., Betaalseksrecht, p. 165. 
95 X. ‘Ongestoord bezoek’ (www). De gevangenis te Gent: http://www.gevangenisgent.be/ongestoord%20bezoek.htm (28/03/2011) en X. 
‘Ongestoord bezoek’ (www). Leuven hulp: http://www.leuvenhulp.be/bezoek/ongestoord-bezoek (28/03/2011). 
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Ook internationaal gezien merken we dat in verschillende landen een verschillende definitie wordt 

gegeven voor ongestoord bezoek. Dit komt uiteraard omdat de term ongestoord bezoek per land 

vaak een verschillende lading dekt (cf. hoofdstuk 3).  

 

Om nu tot een heldere en zo neutraal mogelijke definitie te komen, baseren we ons op het werk van 

Van Haelewyn, die reeds in 1992 aan de Katholieke Universiteit Leuven de term probeerde te 

definiëren.96  Zijn definitie omvatte vier kernelementen, die in onze definitie zijn onderlijnd: 

Ongestoord bezoek is een bezoekvorm die zich afspeelt als een intern gebeuren binnen de muren van 

de strafinrichting. De doelstelling hierbij is het beschermen of verstevigen van de sociale relaties van 

de gedetineerden. Bij deze bezoekvorm is er de mogelijkheid tot seksueel contact. Dit geheel moet 

zich binnen een privacycontext voltrekken. 

 

 

                                                 
96 VAN HAELEWYN, J., op. cit., p. 98. 

Gevangenis Leuven Hulp: Ongestoord bezoek 

Na drie maanden hechtenis kan een gedetineerde bij de directie  een aanvraag doen voor ongestoord bezoek. Zowel de persoon die op 
bezoek wenst te komen als de gedetineerde moeten deze aanvraag schriftelijk doen. 
Tijdens dit bezoek kan de gedetineerde in een daartoe voorziene ruimte ongestoord samen zijn met zijn bezoeker. 

 Er kan enkel ongestoord bezoek aangevraagd worden van meerderjarige personen. 

 De gedetineerde moet kunnen aantonen dat hij al minstens zes maanden een relatie heeft met de bezoeker 

 Niet alleen partners komen in aanmerking maar ook een familielid of een goede vriend(in). 

Indien de  directie toelating geeft, kan de gedetineerde elke maand ongestoord bezoek aanvragen (steeds van dezelfde persoon). 
Deze vorm van bezoek duurt twee uur en vervangt één van de vier gewone bezoeken in die week. 
 

 

Gevangenis Gent: Ongestoord bezoek   
 
Wekelijks is het mogelijk om de gedetineerde te bezoeken in een aparte bezoekruimte waarin geen direct toezicht wordt gehouden. Dit 
bezoek duurt 2 uur en laat meer intimiteit toe. 
 
Deze bezoekvorm is van toepassing voor: 
• de echtgeno(o)t(e), de levenspartner die deel uitmaakt van het gezin of de partner waarmee men reeds 6 maanden een duurzame relatie 
mee heeft (dit moet men kunnen bewijzen)  
• de meerderjarige bloed- of aanverwant in de rechte lijn (grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen) en de meerderjarige broers, zussen, 
ooms, tantes of voogd. Hierbij moet de verwantschap aangetoond worden. 
 
De gedetineerde die reeds 3 maanden in de gevangenis verblijft, zorgt zelf voor de eerste principiële aanvraag. U, als bezoeker dient hiervoor 
uw toestemming op het speciaal daartoe bestemde formulier te geven. Dit formulier kan u in de inkomhal van de gevangenis verkrijgen.  
Binnen de maand na de aanvraag beslist de directie, na advies van de psychosociale dienst en de penitentiair assistent, of het bezoek al dan 
niet toegestaan wordt.  
 
De gedetineerde zorgt voor de reservatie van dit bezoek. 

Figuur 2: Gevangenis Gent: ongestoord bezoek 

Figuur 3: Gevangenis Leuven Hulp: ongestoord bezoek 

http://www.leuvenhulp.be/bezoek/ongestoord-bezoek
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2.  OORSPRONG 

Het ongestoord bezoek komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten van Amerika (VSA) overgewaaid. 

Meer bepaald heeft het zijn wortels in de strafinrichting van de staat Mississippi.97 Deze bezoekvorm 

werd in deze instelling reeds in 1918 ingevoerd, maar dan enkel voor de zwarte mannelijke 

bevolking.98 Men dacht dat zwarte mannen hun seksuele lusten niet onder controle konden houden. 

Een tweede reden waar men in die tijd van overtuigd was, was dat de gekleurde bevolking over 

bovenmenselijke krachten beschikte.99 Op basis van deze redenen kunnen we stellen dat ongestoord 

bezoek met een de facto discriminerende inslag en met een racistisch uitgangspunt van start ging. 

Toch lijkt het oorspronkelijke doel van de invoering van ongestoord bezoek soms in dezelfde lijn te 

liggen met de hedendaagse opzet: het werd met name ingevoerd als een manier om controle te 

krijgen op agressie. Men hoopte de agressie, die zich uitte tegen medebewoners en bewakers, in te 

dammen.100 

 

De gedetineerden hoefden niet getrouwd te zijn om recht te hebben op ongestoord bezoek. Vanaf 

de jaren ’30 brachten pooiers elke zondagnamiddag prostituees naar de gevangenissen voor de 

gevangenen die geen vriendin of vrouw hadden. “Every Sunday afternoon on a flatbed truck driven by 

a pimp as lordly as any who ride city streets in pink Cadillacs.”101 In die tijd bestond er nog geen 

kamer voor ongestoord bezoek, het bezoek vond plaats in tenten. De eerste gebouwen voor de 

toepassing van ongestoord bezoek ontstonden in de jaren ‘40. Deze kamers werden aan de 

buitenkant rood geverfd en werden “red houses” genoemd.102 Zij hadden tot doel om het ongestoord 

bezoek meer respectvol te laten verlopen. Vanaf die periode hadden ook de blanke gedetineerden 

recht op ongestoord bezoek.  

 

Alle mannen, ongeacht hun gevangenisstatus, hadden recht op een soort van ongestoord bezoek in 

de late jaren ’50. Ze dienden vanaf die periode wel getrouwd te zijn of een vriendin te hebben, want 

de komst van prostituees naar de gevangenis werd verboden. De officiële erkenning van ongestoord 

bezoek vond pas plaats in 1965. Doorheen de jaren verbeterden de (materiële) omstandigheden in 

de “red houses”. Zo werden ze geleidelijk aan deel van het gevangenisgebouw, werden ze met meer 

meubilair uitgerust en vond er een duidelijke modernisering plaats.  

                                                 
97 HENSLEY, C., RUTLAND, S., GRAY-RAY, P., ‘Inmate attitudes toward the conjugal visitation program in Mississippi prisons: an exploratory 
study’, American Journal of Criminal Justice, 2000, p. 137-139. 
98 HOPPER, C. B., Sex in prison, Baton Rouge, Lousiana State University, s.p.  
99 HENSLEY, C., RUTLAND, S., GRAY-RAY, P., art. cit., p. 137-139. 
100 HENSLEY, C., RUTLAND, S., GRAY-RAY, P., ‘The effects of conjugal visitation program on Mississippi inmates’, Corrections Compendium, 
2000, nr. 26, p. 20. 
101 HENSLEY, C., op. cit., p. 144-146. 
102 HOPPER, C., ‘The evolution of conjugal visiting in Mississippi’, The prison journal, 1989, nr. 69, p. 103-109. 
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Pas vanaf juli 1972 hadden ook vrouwelijke gedetineerden recht op het krijgen van ongestoord 

bezoek.103 Met deze invoering ging de invoering van “a three-day family visitation” gepaard. 

Gedetineerden hadden de mogelijkheid om drie dagen en twee nachten met hun familie door te 

brengen in een appartement gebouwd binnen de gevangenismuren.   

 

In 2000 bereikte het ongestoord bezoek ook de Belgische wetten. Het spreekt voor zich dat er heel 

wat onderzoek op voorhand is gepleegd alvorens dit in de Belgische wetgeving werd opgenomen. 

Het pilootproject ‘intieme relaties’ lag hier aan de basis.104 In 1998 ging dit project in de 

gevangenissen van Andenne, Brugge, Gent en Verviers van start. Gedetineerden met een vaste 

relatie konden elke maand gedurende twee uur gebruik maken van het intiem bezoek. In het 

jaarverslag van 1998 van het directoraat-generaal Strafinrichtingen werd het experiment positief 

geëvalueerd en voorzag men in een uitbreiding voor alle strafinrichtingen.105 De positieve effecten 

van het regime werden aangetoond en overtroffen ruimschoots de moeilijkheden die met 

ongestoord bezoek gepaard gingen.  

 

Met de invoering van de Ministeriële Omzendbrief is sinds 2000 het ongestoord bezoek wettelijk in 

ons land geregeld.106  Wie vandaag gebruik wil maken van het conjugaal bezoek dient echter wel aan 

bepaalde voorwaarden te voldoen (cf. hoofdstuk 2).  

 

3.  VOOR- EN NADELEN VAN ONGESTOORD BEZOEK 

Over het nut of onnut van ongestoord bezoek zijn de meningen verdeeld. Conjugaal bezoek is dan 

ook doorheen de geschiedenis een veel besproken thema geweest dat steeds aanleiding gaf tot 

heftige debatten. Zowel op nationaal (bvb. Swinnen, Vermeulen) als op internationaal (bvb. Hopper, 

Burstein en Goetting) niveau is er veel aandacht besteed aan de pro’s en contra’s van het bezoek. In 

wat volgt, worden deze punten stelselmatig overlopen. 

 

 3.1.  VOORDELEN 

i. Een eerste duidelijke pro is dat ongestoord bezoek een positieve invloed heeft op de 

resocialisering van gedetineerden. Het zorgt ervoor dat de kans op recidive verkleint omdat 

dit bezoek de goede band tussen de familie en de gedetineerden onderhoudt.107 Een 

getuigenis illustreert deze stelling treffend: “Wij waren al ruim een jaar getrouwd toen er 

                                                 
103 HENSLEY, C., RUTLAND, S., GRAY-RAY, P., ‘Inmate attitudes…’, p. 137-139. 
104 VAN HAMME, C., Ongestoord bezoek, de stand van zaken anno 2000, onuitg. thesis licentie Criminologische Wetenschappen, Katholieke 
Universiteit Leuven, 1999-2000, p. 99. 
105 MINISTERIE VAN JUSTITIE, Directoraat generaal strafinrichtingen, jaarverslag, 1998, p. 140. 
106 Ministeriële omzendbrief nr 1715 van 5 juli 2000 m.b.t. bescherming van de affectieve relaties van de gedetineerden met hun omgeving.  
107 HENSLEY, C., op. cit., p. 150. 
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‘ongestoord bezoek’ mogelijk werd. Ik ben er enorm blij mee dat de overheid zo’n wijze 

beslissing heeft genomen. Vooral voor de privémomenten samen. … Elk bezoek duurt twee 

uur. Te kort natuurlijk, maar als ze ons het dubbele geven, dan nog zullen we dat te kort 

vinden.“108 Het is inderdaad bewezen dat conjugaal bezoek gehuwden eerder samen doet 

blijven dan omgekeerd.109 Het empirisch onderzoek van Van Haelewyn in de gevangenis van 

Leuven Centraal op 18 april 1991 kan hier als bewijs dienen: gedetineerden, bezoekers en 

bewakers die betrokken waren bij dit onderzoek waren eensgezind van mening dat de 

bescherming van familiale en sociale banden het voornaamste voordeel was van ongestoord 

bezoek.110 De stelling dat gedetineerden die een goede relatie met hun familie onderhouden 

minder recidiveren, is algemeen aanvaard in de moderne criminologie.111 

 

ii. Ongestoord bezoek kan eveneens het gedrag van de gedetineerde mee gaan bepalen en 

eventueel gaan controleren. Geweld, spanningen en vijandigheid tegenover bewakers en 

medegedetineerden zullen afnemen. De negatieve gedragingen door de gevangenen zullen 

afnemen indien ze deelnemen aan ongestoord bezoek.112 Ongestoord bezoek heeft aldus een 

normaliserend effect op de levensstijl van de gedetineerden. In dat opzicht wordt conjugaal 

bezoek niet zozeer gezien als een louter seksuele bevrediging, maar eerder als een mentale, 

emotionele bevrediging. “Door de stimulus-deprivatie is er een grote toename van 

spanningen en depressies in de gevangenis. Ongestoord bezoek kan deze negatieve gevolgen 

inperken.”113 

 
iii. Gedetineerden kunnen hun seksuele driften kwijt dankzij het ongestoord bezoek. Dit heeft 

als positief gevolg dat de seksuele delicten in de gevangenis worden gereduceerd. De 

seksuele emoties worden draaglijker, de seksuele frustratie neemt af en de kans op de 

beleving van intimiteit en het in stand houden van een relatie wordt groter. Ook het 

gewelddadig gedrag van de gedetineerde kan dalen.114 Sheldon vat dit mooi samen: 

“Conjugal visitation could be instituted in many prison settings without disruption of proper 

procedures and with a lessening of tension and frustration. Complete isolation of men and 

women from all sexual activities of a heterosexual nature is completely unrealistic and results 

in homosexual behavior or in other displacement of the sexual drive in hostile, aggressive and 

                                                 
108 BLANCQUAERT, L., Straftijd, getuigenissen van mijn lief, mijn kind, mijn ma, mijne chef en ik., Brussel, Globe, 2006, p.114.  
109 BURSTEIN, J.Q., op. cit., s.p.  
110 VAN HAELEWYN, J., op. cit., s.p. en VERMEULEN G. (ed.), Betaalseksrecht, p. 168. 
111 VERMEULEN G. (ed.), Betaalseksrecht, p. 168. 
112 HENSLEY, C., RUTLAND, S., GRAY-RAY, P., ‘Inmate attitudes…’, p. 139 en HOPPER, C.B., op. cit., p. 92 en 95.  
113 VERMEULEN G. (ed.), Betaalseksrecht, p. 169. 
114 HENSLEY C., RUTLAND S., GRAY-RAY P., ‘The effects of…’, p. 20-21. 
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sometimes dangerous behavior toward other inmates and prison personnel.”115 Ook nood-

homoseksualiteit en obsessionele masturbatie  kunnen aan banden worden gelegd; ze 

worden dan enkel het gevolg van een bewuste keuze.116 Zo wordt ook de kans op HIV- of 

aidsbesmetting ook kleiner. 

  

iv. “De gevangenis fungeert als een condoom voor de seksuele relatie van de echtgenoten”, 

verwoordt Vermeulen het treffend.117 Hiermee wordt bedoeld dat de partner van de 

gedetineerde de facto van zijn of haar recht op voortplanting wordt onthouden. Een 

gevangenisstraf heeft voor de achtergebleven partner inderdaad ook invloed op zijn of haar 

emotionele, seksuele en procreatieve leven. “De straf heeft nochtans niet het morele recht 

om ook de onschuldige partner hiervan te beroven”.118  

 
v. Het recht op ongestoord bezoek kan worden afgenomen wegens slecht gedrag in het kader 

van de tuchtprocedure. Dit zorgt ervoor dat de gedetineerde zijn best zal doen om de interne 

regels te volgen om op die manier zijn recht op ongestoord bezoek niet te verliezen.  

 

 3.2.  DE NADELEN 

i. Een eerste contra is ongetwijfeld de veiligheid. Uiteraard is dit een valabel argument: hoewel 

gedetineerden hun mensenrechten niet zomaar mogen worden ontnomen, primeert toch 

altijd de veiligheid van de maatschappij. Vormt ongestoord bezoek hier een bedreiging? 

Tegenstanders stellen onder meer dat via deze bezoekvorm gemakkelijk drugs kunnen 

worden binnengesmokkeld.119 Ook het gevaar voor de bezoeker of de bewaker zou 

behoorlijk hoog zijn.120  

“In de Belgische gevangenissen werden dergelijke problemen tot nu toe nog niet 

waargenomen, anders was het ongestoord bezoek zijn experimenteel stadium eenvoudigweg 

nooit ontstegen. Bovendien bestaan deze risico’s bij elke bezoekregeling, niet alleen bij 

ongestoord bezoek.”121 We willen er bovendien op wijzen dat er ook specifieke maatregelen 

omtrent de veiligheid zijn genomen (cf. infra). 

 

                                                 
115 SHELDON R., ‘Rehabilitation programs in prison’, Psychiatric Opinion, 1972, p. 20.  
116 VERMEULEN G. (ed.), Betaalseksrecht, p. 169. 
117 Ibid., p. 170. 
118 Idem. 
119 HENSLEY, C., op. cit., p. 150. 
120 VERMEULEN G. (ed.), Betaalseksrecht, p. 171. 
121 Idem. 
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ii. Conjugaal bezoek wordt vaak aanzien als ‘seksbezoek’ waardoor het een eerder negatieve 

connotatie met zich meedraagt. In de publieke opinie wordt seksualiteit in de gevangenis 

soms nogal negatief benaderd. Critici beamen dat er sprake is van “Social condemnation of 

prison sex”.122 Dit kan ervoor zorgen dat de betrokken gedetineerde en zijn partner zich 

gedenigreerd, vernederd voelen. “Ik voel me soms een hoertje dat naar zo’n kamertje moet 

gaan om seks te hebben”.123 Ook de nogal intieme controle na het ongestoord bezoek draagt 

tot deze negatieve kijk bij. Zowel voor mannelijke als voor vrouwelijke gedetineerden is het 

soms een zware last om dragen, hoewel deze laatste groep het zich toch nog wat meer 

aantrekt.124  

Dit lijkt ons toch eerder een pseudo-argument om ongestoord bezoek af te schaffen. Hoewel 

de feiten zijn wat ze zijn, moet een gedetineerde en zijn of haar partner toch steeds de vrije 

keuze behouden om al dan niet aan conjugaal bezoek te doen. 

 

iii. Ongestoord bezoek kan spanningen en negatieve gedragingen wegwerken, maar kan er ook 

nieuwe creëren. Gedetineerden die geen recht hebben op ongestoord bezoek kunnen 

gedetineerden die dit recht wel hebben verworven negatief benaderen.125 Dit werkt 

discriminatie in de hand. 

Hier is een mogelijke oplossing het invoeren van prostitutie in de gevangenis, zoals 

bijvoorbeeld reeds het geval is in landen als Denemarken, Mexico, Honduras… .126 Gezien dit 

een debat op zich is dat te ver af staat van het onderwerp van deze thesis, gaan we hier niet 

dieper op in.  

 

iv. Ongestoord bezoek wordt vaak gezien als een faciliteit om het leven in de gevangenis voor 

de gedetineerden aangenamer, menselijker te maken. Veel mensen zijn er echter van 

overtuigd dat het leven in de gevangenis hard moet zijn. Men moet de pijn van gevangenen 

niet proberen te verzachten via allerlei vormen van bezoek. Een gevangenis wordt in die 

optiek gezien als een oord van bestraffing en niet van behandeling. De gedetineerde moet 

boeten voor zijn daden.  

Aan de heropvoedingstaak van een gevangenis wordt hier volledig voorbijgegaan. Vermeulen 

stelt dat tegen dit argument weinig tot niets is in te brengen: “het getuigt van een 

                                                 
122 GOETTING, A., ‘Conjugal association in prison: A world view’, Criminal Justice Abstracts, 1982, vol. 14, p. 406-416. 
123 LIEKENS G., art. cit., p. 113. 
124 VERMEULEN G. (ed.), Betaalseksrecht, , p. 171. 
125 HENSLEY, C., RUTLAND, S., GRAY-RAY, P., ‘Inmate attitudes…’, p. 139 
126 VERMEULEN G. (ed.), Betaalseksrecht, p. 175. 
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middeleeuwse visie op het gevangenisbestel die diametraal staat tegenover moderne 

criminologische inzichten en daar onmogelijk mee verzoend kan worden.”127 

 

v. Een van de grootst mogelijke problemen met ongestoord bezoek (in de VSA) is de 

verspreiding van het HIV-virus en aids.128 Iedere gevangenis die ongestoord bezoek toelaat 

moet echter over een team beschikken dat de gedetineerden controleert op HIV en andere 

seksueel overdraagbare aandoeningen. Ook moeten voldoende voorbehoedsmiddelen 

(condooms) worden voorzien. Dit volgt natuurlijk voort uit het feit dat ook kinderen kunnen 

worden verwekt tijdens het ongestoord bezoek. 

  

vi. Ongestoord bezoek vraagt om een aparte ruimte die mooi is ingericht en waarbij voldoende 

personeel instaat voor de goede regeling. Denk hierbij maar aan de portier, de psychosociale 

dienst, de planton dienst… Dit vraagt natuurlijk allerlei extra financiële middelen die van de 

overheid (en dus de belastingbetaler) moeten komen.  

  

                                                 
127 VERMEULEN G. (ed.), Betaalseksrecht, p. 172. 
128 HENSLEY, C., RUTLAND, S., GRAY-RAY, P., ‘Inmate attitudes…’, p. 139. 
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BESLUIT 

 

Het is geen eenvoudige taak om een allesomvattende, maar neutrale definitie te formuleren voor 

‘ongestoord bezoek’. Hoewel de nationale objectieve (wettelijke) voorwaarden dezelfde moet zijn in 

een gevangenis (cf. hoofdstuk 2), kunnen binnen die voorwaarden wel enkele institutionele accenten 

worden gelegd.  

  

In vergelijking met de Verenigde Staten van Amerika kende het ongestoord bezoek in België pas een 

late intrede. Reeds aan het begin van de 20ste eeuw werd het conjugaal bezoek – met een nogal 

discriminerende inslag –  in de VSA ingevoerd. België moest een kleine eeuw wachten vooraleer 

dergelijk bezoek werd toegepast: op een wettelijke regeling bleef het wachten op de MO in het jaar 

2000. 

 

Er zijn nogal wat voor- en nadelen betreffende het ongestoord bezoek. De balans helt echter 

duidelijk over in het voordeel van de pro’s. Het meest belangrijke voordeel van ongestoord bezoek is 

dat het de resocialisering zou stimuleren. De meeste contra’s zijn of pseudoargumenten of kunnen 

worden verholpen. Ongestoord bezoek lijkt op het eerste gezicht enkele additionele straffen (cf. 

DEEL I) in te kunnen perken (cf. deelconclusie DEEL II).  
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HOOFDSTUK 2: ONGESTOORD BEZOEK IN DE PRAKTIJK 

 

Dit tweede hoofdstuk belicht het conjugaal bezoek in de praktijk. De algemene bepalingen worden 

nagegaan, verschillende rechtsbronnen worden bestudeerd. De werking van deze relatief nieuwe 

bezoekvorm (in België) wordt grondig onder de loep genomen. Op vragen als: wie heeft er recht op, 

wie mag op bezoek komen, waar en wanneer speelt het ongestoord bezoek zich af… wordt een 

antwoord geformuleerd. Gezien het hier voornamelijk praktische richtlijnen betreft, baseren we ons 

in dit hoofdstuk op de MO van juli 2000, de Basiswet Gevangeniswezen uit 2005 en het KB van 8 april 

2011. 

 

1.  ALGEMENE BEPALINGEN OMTRENT BEZOEK IN DE GEVANGENIS 
129 

Vanaf het begin van de opsluiting dient de familiesituatie van de gedetineerde gekend te zijn. Het is 

de Psychosociale Dienst (PSD) die deze informatie nauwkeurig dient te noteren. Indien er iets 

verandert in de familiale toestand van de gedetineerde is het eveneens de taak van de PSD hiervan 

op de hoogte gesteld te zijn. Het recht op familiaal contact mag enkel worden ontnomen in functie 

van een disciplinaire maatregel, een tuchtregel. Indien de gedetineerde een zware fout met 

betrekking tot deze contacten heeft begaan, kan hem de familiale contacten ontnomen of beperkt 

worden. 

 Activiteiten die tot doel hebben om de affectieve relaties tijdens de detentie te beschermen en 

verder te onderhouden moeten worden gestimuleerd en georganiseerd vanuit de gevangenis. Dit 

kan men doen in de vorm van intiem bezoek, familiebezoek en zelfs kinderbezoek. Men kan zelfs 

hulp inroepen van externen. Ondanks het feit dat de gedetineerde van zijn vrijheid is beroofd, heeft 

hij het recht zoveel mogelijk van zijn andere rechten uit te oefenen, waaronder het contact met 

familie en vrienden. Het werd reeds aangeduid dat het onderhouden van familiale contacten tal van 

voordelen met zich meebrengt voor de gedetineerde (cf. hoofdstuk 2). 

 

 

 

 

 

 
                                                 
129 Ministeriële omzendbrief 1715 van 5 juli 2000 m.b.t. bescherming van de affectieve relaties van de gedetineerden met hun omgeving. 
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2.  DE ONGESTOORDE BEZOEKEN 

 

 2.1.  WIE KAN GENIETEN VAN ONGESTOORD BEZOEK? 
130 

Alle gedetineerden – zowel beklaagden, beschuldigden, veroordeelden als geïnterneerden – die geen 

verloven genieten en die minstens een detentieperiode van drie maanden – in sommige 

gevangenissen is dit een periode van zes maanden – achter de rug hebben, kunnen ongestoord 

bezoek aanvragen. Men dient hiervoor minstens drie maanden celstraf vervuld te hebben zodat men 

de nodige tijd heeft gehad om de gedetineerde te observeren.  

Iedere persoon – meerderjarig of door huwelijk ontvoogd – die een duurzame affectieve relatie met 

een gedetineerde kan aantonen heeft recht op conjugaal bezoek. Dit kan gaan om de 

echtgeno(o)t(e), de levenspartner die deel uitmaakt van het gezin, een familielid (vermeld in art. 31 

van het AR) of een persoon die gedurende minstens zes maanden belangstelling heeft getoond die 

toelaat te geloven in de oprechtheid van de relatie met de gedetineerde. Om te kunnen geloven in 

die oprechtheid, is het belangrijk dat de persoon die ongestoord bezoek aanvraagt, reeds op 

regelmatige basis de gedetineerde kwam bezoeken tijdens de gewone tafelbezoeken. In de meeste 

gevallen is het de partner die op ongestoord bezoek komt, waarbij er geen onderscheid wordt 

gemaakt op basis van geslacht (in de MO staat duidelijk het neutrale woord ‘partner’ vermeld). Een 

mannelijke gedetineerde die een mannelijke partner heeft, maakt evenveel kans om ongestoord 

bezoek te krijgen. Net zoals een vrouwelijke gedetineerde die haar mannelijke of vrouwelijke partner 

op bezoek wil laten komen geen probleem vormt. 

 

 2.2. WIE KAN NIET GENIETEN VAN ONGESTOORD BEZOEK?  

 Gedetineerden die het voorwerp uitmaken van een tuchtsanctie of zij die aan een cellulair 

regime zijn onderworpen voor feiten met betrekking tot bezoek.  

 Bezoekers die een inbreuk hebben gepleegd op het bezoekreglement. 

 Gedetineerden en bezoekers die niet-toegelaten voorwerpen in de gevangenis hebben 

binnengebracht.  

 Gedetineerden waarvan de directeur, na advies van de PSD, oordeelt dat hun persoonlijkheid 

een contra-indicatie vormt voor de toekenning van dit regime.  

 

De negatieve beslissing moet gemotiveerd worden en na drie maanden kan deze beslissing – op 

vraag van de gedetineerde of van de bezoeker – terug worden onderzocht. Het is niet omdat het 

                                                 
130 Ministeriële omzendbrief 1715 van 5 juli 2000 m.b.t. bescherming van de affectieve relaties van de gedetineerden met hun omgeving. 
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ongestoord bezoek geweigerd of ingetrokken wordt, dat de gedetineerde geen recht meer heeft op 

gewone tafelbezoeken of op bezoek achter glas. Dergelijke bezoekvormen staan los van elkaar. 

 

 2.3.  PROCEDURE 
131 

De gedetineerde en de bezoeker dienen een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de 

gevangenisdirecteur.132 De directeur gaat er van uit dat de kandidaten volledig zonder dwang of druk 

instemmen met het bezoek. De PSD wordt ter kennis gesteld van deze nieuwe aanvraag en brengt 

alle mogelijke kennis over aan de directeur die zijn informatie kan vervolledigen en die hem toelaten 

met kennis van zaken een beslissing te nemen. Vooraleer ongestoord bezoek wordt toegekend, is 

dergelijk voorafgaand multidisciplinair advies van de PSD noodzakelijk.  

Binnen een maand na de aanvraag moet de gevangenisdirecteur een beslissing nemen. De normale 

wachttijd bedraagt ongeveer een week. Indien er sprake is van een goedkeuring wordt de 

penitentiair beambte hiervan op de hoogte gesteld.  Deze persoon dient dan alles nauwkeurig op te 

schrijven en te registreren. De beslissing dient vergezeld te zijn van een motivering. 

 

 2.4.  DE PLAATS VAN HET BEZOEK 
133 

Het bezoek vindt plaats in een lokaal dat speciaal voorbehouden is voor de toepassing van 

ongestoord bezoek. Deze ruimte moet vlot en discreet bereikbaar zijn, dit zowel voor de 

gedetineerde als voor de bezoeker. Er dient een veiligheid te zijn die vergelijkbaar is met die van zijn 

of haar cel en er dient een oproepknop aan de muur te hangen. De kamer kan langs de binnenzijde 

worden gesloten en is uitgerust met een sanitaire installatie, aangepast meubilair en men neemt de 

nodige voorzieningen voor persoonlijke hygiëne. Wegens gebrek aan ruimte en middelen kan het zijn 

dat deze ruimte ook gebruikt wordt voor andere vormen van bezoek, zoals bijvoorbeeld het familiale 

bezoek.  

 

Uit volgende citaten blijkt dat de kamers niet steeds even proper en gezellig zijn. “De kamers voor het 

ongestoord bezoek in … zijn oude cellen waar ze een bed in hebben gezet. Het is er smerig, je kunt je 

blote voeten niet op de grond zetten, je wilt niet weten waar je in trapt. In de gevangenis van … en … 

heb je een douche, een tafel en stoelen, en er wordt gepoetst; de bedden zijn opgemaakt. Hier hangt 

een prikbord op met bevelen: blikjes opruimen, lakens opruimen. Geen gezellige decoratie, geen 

kadertje of posters. Wij krijgen allemaal een plastic zak met lakens erin, en we moeten het bed 

                                                 
131 Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005, Belgisch staatsblad, 1 
februari 2005. 
X. Federale Overheidsdienst Justitie. De gevangenis te Gent. Informatiebrochure voor bezoekers. Gent. 8 augustus 2008. 
132 Zie bijlage nummer 1. 
133 Ministeriële omzendbrief 1715 van 5 juli 2000 m.b.t. bescherming van de affectieve relaties van de gedetineerden met hun omgeving. 



 

47 
 

opmaken als we binnenkomen.”134 “Het is verre van romantisch, maar het zijn onze beste momenten, 

omdat je eens samen kunt zijn zonder andere mensen in de buurt.” 135 Afhankelijk van gevangenis tot 

gevangenis zal de inrichting en de gebruiksvoorzieningen in de kamers verschillen.  

 

Wanneer het ongestoord bezoek achter de rug is, dient het lokaal door de gebruikers terug op orde 

gesteld te worden. Indien dit niet gebeurt, kan men tijdelijk het recht op intiem bezoek worden 

ontnomen. 

 

 2.5. FREQUENTIE 
136 

De gedetineerde en zijn bezoeker hebben minstens één maal per kalendermaand recht op 

ongestoord bezoek. De duur van dergelijk bezoek is minstens twee uur. In sommige gevangenissen is 

er niet op elk moment van de dag de mogelijkheid tot het uitvoeren van ongestoord bezoek. Van de 

gevangenis uit worden eveneens enkele regels in verband met de uitvoering van ongestoord bezoek 

opgelegd (intern reglement).137 Een voorbeeld hiervan is de dagen en de mogelijke uren waarop 

ongestoord bezoek kan plaatsvinden. Artikel 60 van de basiswet gevangeniswezen is over dit intern 

reglement erg duidelijk: “In het huishoudelijk reglement wordt de regeling van het bezoek bepaald, 

zowel wat de tijdstippen, als de lokalen betreft als wat de regels betreft met betrekking tot de wijze 

waarop de gedetineerden en de bezoekers zich dienen te gedragen.” 138 

 

 2.6 VEILIGHEIDSASPECTEN 
139 

Een penitentiair beambte staat ‘buitenkamers’ in voor het toezicht op het ongestoord bezoek. Hij 

dient tactvol en discreet te zijn (en uiteraard bekwaam om adequaat te reageren in noodgevallen). 

Indien er in de kamer op de oproepknop wordt gedrukt, moet hij zo vlug mogelijk in actie treden.  

Het lokaal wordt voor en na het ongestoord bezoek gecontroleerd. Niet alleen de kamer, maar ook 

de gedetineerde wordt gecontroleerd. Voor en na het bezoek wordt hij aan een grondige fouillering 

onderworpen. Hierbij wordt de gedetineerde eveneens aan een metaaldetector blootgesteld. Na het 

bezoek moet hij zich douchen en andere kledij aantrekken.  

Ook de bezoeker moet een strenge controle ondergaan via de metaaldetector voor hij of zij de 

bezoekersruimte mag betreden. Vooraleer men de gevangenis kan betreden, dient men langs de 

portier te passeren. De portier ziet er nauwlettend op toe dat alle veiligheidsmaatregelen worden 

                                                 
134 LIEKENS, G.,’ Liefde achter tralies’, Goedele crime, 2010, nr. 11, p. 112. 
135 Ibid., p. 113. 
136 Ministeriële omzendbrief 1715 van 5 juli 2000 m.b.t. bescherming van de affectieve relaties van de gedetineerden met hun omgeving. 
137 Zie bijlage nummer 2. Uit eigen onderzoek (cf. DEEL III) blijkt dat niet alle gevangenissen over voldoende middelen beschikken om op 
zondag het intiem bezoek te laten doorgaan.  
138 Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005, Belgisch Staatsblad, 1 
februari 2005. 
139 Ibid. 
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toegepast. Het is bijvoorbeeld ten strengste verboden om voorwerpen binnen te brengen in de 

kamer. Men dient alles eerst op te bergen in een daarvoor voorziene opbergkast. Dranken en 

rookwaren mogen niet worden meegenomen van thuis, maar moeten ter plaatste worden gekocht. 

Wie tegen dergelijke veiligheidsaspecten zondigt, kan worden uitgesloten van de mogelijkheid tot 

ongestoord bezoek voor een duur van maximaal drie maanden.  
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BESLUIT 

 

Sinds de MO van 2000 kunnen alle gevangenissen in ons land de toepassing van ongestoord bezoek 

invoeren op basis van een wettelijke regeling. Bij de invoering dienen ze zich te baseren op deze 

omzendbrief. Vanaf 1 september komt daar ook het KB bij.  

 

Niet iedereen die een celstraf uitzit heeft recht op conjugaal bezoek. In de MO zijn namelijk enkele 

objectieve criteria geformuleerd waaraan de gedetineerde moet voldoen. Zelfs al voldoet de 

gedetineerde aan deze voorwaarden, dan nog is dit geen garantie op ongestoord bezoek. Men moet 

na het indienen van een aanvraag tot intiem bezoek altijd een (gemotiveerde) beslissing van de 

gevangenisdirecteur, gebaseerd op het verslag van de PSD, afwachten.  

 

Ook wat de plaats en het tijdstip van het ongestoord bezoek betreft, kan een gevangenis zelf enkele 

regels uitzetten. Het intern huisreglement kan bepaalde zaken zelf invullen, weliswaar altijd 

overeenkomstig de eisen van de Belgische wetgeving.  

 

We kunnen besluiten dat gevangenissen op basis van hun intern huisreglement bepaalde accenten 

kunnen leggen (en zo soms bepaalde invloeden gaan uitoefenen) op het ongestoord bezoek. Zolang 

de gevangenissen de wetgeving volgen, vormen eigen regels en aanpassingen geen probleem. Ook 

bij de toekenning van het ongestoord bezoek heeft de gevangenis(directeur) een grote rol.  
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HOOFDSTUK 3:  ONGESTOORD BEZOEK OVER DE GRENZEN HEEN 

 

In dit laatste hoofdstuk van DEEL II laten we ons licht schijnen op het ongestoord bezoek in 

verschillende landen. We beperken ons voornamelijk tot enkele dichtbij zijnde, Europese landen. 

Vooraleer dit alles aan bod komt, wordt er een blik geworpen op Amerika. Uit het eerste hoofdstuk 

van DEEL II bleek dat Amerika reeds in het begin van de jaren 1900 dergelijke bezoekvorm kende.  

 

1.  AMERIKA 

Indien we België met de Verenigde Staten van Amerika (VSA) vergelijken op het vlak van conjugaal 

bezoek, kunnen we concluderen dat België een laatbloeier was. Ondanks de nogal racistische inslag 

die aan de basis van het ongestoord bezoek in de VSA ligt, is de federatie wel degelijk de pionier. In 

1900 kwam de eerste invoering van ongestoord bezoek tot stand in Mississippi. Sinds de opening van 

het penitentiair complex in Parchman –  Mississippi –  in het begin van de twintigste eeuw, werd 

conjugaal bezoek informeel toegestaan. Ondanks deze vroege invoering, werd pas in 1965 het 

conjugaal bezoek formeel geregeld.  

 

In de gevangenis van Parchman zijn tal van onderzoeken gedaan naar de toepassing van deze 

bezoekvorm. Denken we hierbij aan het werk van Hopper (1989), The evaluation of conjugal visiting 

in Mississippi of aan het werk van Hensley, Rutland en Gray-Ray (2000), The effects of the conjugal 

visitation program on Mississippi inmates. Ook Rutland (1995) heeft in Mississippi een onderzoek 

uitgevoerd: Examining the effects of conjugal visitations within the Mississippi department of 

corrections: Family stability, violence, and homosexuality. 

  

Gezien het niet in ons opzet ligt om verregaande internationale vergelijken betreffende het conjugaal 

bezoek uit te werken, beperken we ons, althans wat de VSA betreft, tot dit korte stukje schrijven.140 

In wat volgt, richten we onze focus op Europa. 

 

2.  EUROPA 

In dit onderdeel baseren we ons op de volgens ons meest complete studie betreffende het conjugaal 

bezoek in Europa. Dit onderzoek werd door professor Martine Herzog-Evans (Universiteit van Reims) 

                                                 
140 Een uitstekend mondiaal overzicht over de rechtsvergelijking van het ongestoord bezoek is terug te vinden in VERMEULEN G. (ed.), 
Betaalseksrecht, p. 173-175 en in HOPPER, C., op. cit., p. 6. 
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uitgevoerd bij penitentiaire overheden in maar liefst negenentwintig verschillende Europese 

landen.141 In de door haar opgemaakte schriftelijke enquêtes beperkte ze zich tot vijf onderwerpen, 

waarbij één van de thema’s ‘les visites familiales’ is. Daarnaast onderzocht ze ook de schriftelijke 

correspondentie, de telefonische correspondentie, het gebruik van sanitair en de fouilleringen 

binnen de gevangenissen. Wij besteden uiteraard enkel aandacht aan ‘les visites familiales’.   

Ook dit onderzoek is niet vrij van kritiek. Zo werden bij elk onderwerp meerdere gesloten vragen 

opgesteld waar de respondent met ‘ja’ of ‘neen’ diende op te antwoorden. Sommige vragen waren 

voorzien van enige ruimte om enkele commentaren te noteren. Niet alle landen hebben echter op 

alle vragen geantwoord, wat het natuurlijk moeilijk maakt om een algemene conclusie te formuleren. 

Zo was er eveneens sprake van een taalbarrière: de vragen waren enkel opgesteld in het Engels en in 

het Frans. In wat volgt vinden we een beknopte, niet-exhaustieve weergave van de 

onderzoeksresultaten van Herzog-Evans terug. 

 

 2.1.  EUROPEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS 

 Artikel 8. Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven 142 

1.  Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en 

zijn correspondentie. 

2.  Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen 

van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of 

voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

  

Op basis van dit artikel stelt Herzog-Evans dat ook gedetineerden recht hebben op contact met hun 

familie. Ze vraagt zich af of alle gedetineerden in heel Europa dit recht effectief hebben. We willen er 

nogmaals op wijzen dat uit dit artikel wegens een uitzondering om redenen van orde en veiligheid 

geen conjugaal bezoek kan worden afgeleid (DEEL I, hoofdstuk 3).  

 

 

 

 

  
                                                 
141 HERZOG-EVANS, M., l’ Intimité du détenu et de ses proches en droit comparé, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 15-19. 
142 Europees Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden werd 
goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955, B.S. 19 augustus 1955.  
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 2.2.  RESULTATEN 

Uit haar onderzoek blijkt dat bijna alle landen van Europa enige vorm van familiaal of conjugaal 

bezoek hebben.143 De mate waarin men respect heeft voor de privacy van de gedetineerde en zijn 

familie varieert tussen de verschillende landen. Op basis van de antwoorden op de enquêtes heeft zij 

de landen ingedeeld in vier verschillende types.  

 

 2.2.1.  KLASSIEK SYSTEEM 

De landen die ressorteren onder dit systeem maken gebruik van korte bezoeken, waar het niet is 

toegestaan voor gedetineerden om zich te isoleren van anderen. Soms zijn er zelfs situaties waarin 

geen enkele vorm van intimiteit mogelijk is.  

  

 Groot-Brittannië voorziet vooral in een visuele controle en maakt gebruik van video-opname. 

Hier wordt geen rekening gehouden met conjugaal bezoek.  

 In Italië kunnen koppels elkaar afzonderlijk zien, zonder entourage, maar kan men niet 

garanderen dat de privacy zal worden gerespecteerd. Het volledig afwezig zijn van toezicht 

ziet men niet als een mogelijkheid.  

 Luxemburg voorziet geen speciale regelingen voor koppels. De bezoeken dienen plaats te 

vinden in grote zalen waar het personeel toezicht zal houden.  

 

 2.2.2.  LIBERAAL SYSTEEM 

Het liberale systeem biedt redelijk lange bezoeken en garandeert min of meer de intimiteit aan de 

gedetineerde en de bezoeker. 

 

 In de eerste plaats kunnen we Finland aankaarten. Dit land biedt familiale en conjugale 

bezoeken aan, zonder enige vorm van bewaking. Dergelijke bezoeken kunnen lang duren, 

van één tot meerdere dagen.   

 IJsland, Polen, Zweden en Oekraïne laten eveneens de bezoeken gedurende een lange tijd 

doorgaan.  

 In Zwitserland kan dergelijk bezoek plaatsvinden, maar dit hangt af van strafinstelling tot 

strafinstelling. In de high security gevangenissen is deze vorm van bezoek niet van 

toepassing. 

                                                 
143 HERZOG-EVANS, M., l’ intimité du détenu et de ses proches en droit comparé, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 21-36. 

 



 

53 
 

Gemengd systeem 

Deze systemen omvatten zowel klassieke elementen als liberale elementen ter bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. Omdat ze als een mix worden gezien van klassieke en liberale 

componenten, wordt de term gemengde systemen gebruikt. 

 

 Duitsland beweert in alle gevallen aan visuele controle te doen. Dit zeker in de situaties die 

noodzakelijk worden geacht en dit om verschillende redenen. Bijvoorbeeld  wanneer er een 

bedreiging is of wanneer de veiligheid wordt bedreigd.  

 In Nederland maakt men een onderscheid tussen de ‘Huizen van Bewaring’ en de 

gevangenissen. In de ‘Huizen van Bewaring’ hebben de gedetineerden recht op bezoek 

volgens het klassieke systeem. In de gevangenissen daarentegen gaat het er meer liberaal 

aan toe.  

 Ook in Frankrijk maakt men een onderscheid tussen werking in arresthuizen en in 

strafinstellingen. In de arresthuizen vinden meestal korte bezoeken plaats. Hier laten ze 

meestal een kleine vorm van intimiteit toe. In de strafinstellingen duren de bezoeken 

meestal wat langer, waardoor de auditieve en visuele controle aanwezig is. In de praktijk kan 

dit wel verschillen.  

 

 2.2.3. DERDE SYSTEEM 

De landen die tot het derde systeem behoren geven duidelijk aan dat conjugale bezoeken helemaal 

privé zijn.  

 

 In de eerste plaats hoort Denemarken hier onder. Hier vinden de ongestoorde bezoeken 

plaats zonder enige vorm van controle, tenzij om veiligheidsredenen anders wordt beslist. In 

de meer ‘open’ strafinrichtingen is er zelfs een mogelijkheid om het bezoek te ontvangen in 

hun eigen kamer of cel. Denemarken laat naast echtgenoten ook prostitué(e)s toe in de 

gevangenis.144 

 Ook in Spanje kunnen we spreken over de aanwezigheid van intiem bezoek. Daarnaast wordt 

er een onderscheid gemaakt met familiebezoek en vriendenbezoek. Spanje staat bekend 

voor de inrichting van ruimtes voor intiem bezoek waar de gedetineerde samen met zijn 

partner hun seksuele behoeften kunnen bevredigen.  Ook hier is de controle beperkt tot het 

minimum.  

                                                 
144 VERMEULEN G. (ed.), Betaalseksrecht, p. 175. 
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 Litouwen en Slovenië voorzien ook in conjugale bezoeken, maar dit slechts in bepaalde 

strafinrichtingen en dit slechts voor een bepaald categorie gedetineerden.  

 

2.2.4.  VIERDE SYSTEEM 

In deze landen krijgen sommige gevangenen het privilege om buiten de gevangenis te gaan.  

Dit privilege hangt af van het type instelling waarin je je bevindt. Dit varieert van minimale, 

gemiddelde en maximale beveiligde instellingen tot open, halfopen en gesloten instellingen. 

 

 In Bulgarije mag je indien je verblijft in een open of halfopen strafinstelling twee dagen per 

maand de gevangenis verlaten. Indien je in een gesloten gevangenis verblijft is dit slechts vijf 

keer per jaar.  

 In Tsjechië mag men om de twee weken achtenveertig uur de strafinstelling verlaten. Dit 

enkel indien men in een minimale beveiligde instelling verblijft.  

 

 2.2.5.  DE SITUERING VAN BELGIË 

België kunnen we situeren in het derde systeem. Net als in Spanje zijn ook in België aparte ruimtes 

voorzien waar men met de partner aan intiem bezoek kan doen. Het onderscheid tussen intiem 

bezoek, familiebezoek en kinderbezoek is een typisch gegeven voor dit derde systeem.  

 

Ook in België wordt aan de gedetineerden de mogelijkheid geboden om alleen met de partner 

gedurende twee uur intiem te zijn. Een ongestoord bezoek zou echter niet ongestoord zijn indien er 

controle tijdens het bezoek aanwezig zou zijn. Wegens veiligheidsmaatregelen, gaat men toch de 

gedetineerde en de partner voordien en nadien aan een strikte controle onderwerpen. Maar net als 

bij alle landen die behoren tot het derde systeem, blijft ook de controle in België voor dergelijke 

bezoeken beperkt tot het minimum.  
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BESLUIT 

 

We zagen reeds in voorgaande hoofdstukken dat het beleid betreffende ongestoord bezoek verschilt 

van gevangenis tot gevangenis. Ook op internationaal vlak is dit het geval, denken we maar aan het 

onderscheid tussen arresthuizen en strafinstellingen in Frankrijk. Het beleid is bovendien sterk 

afhankelijk van de ingesteldheid van het hoofd van de strafinrichting.145 In dit hoofdstuk zagen we 

dat het beleid betreffende ongestoord bezoek eveneens van land tot land in Europa (en zelfs 

wereldwijd) verschilt.  

 

Sommige Europese landen zijn heel erg vooruitstrevend, andere landen zijn dan weer erg 

terughoudend. In het jaar 2000 bleek België in vergelijking met andere Europese landen een nogal 

vooruitstrevend beleid te voeren. In het laatste decennium zijn nog allerhande bijkomende 

wetgevingen en richtlijnen omtrent het ongestoord bezoek in België geformuleerd, waardoor 

vandaag aan deze progressieve positie ongetwijfeld nog niets is gewijzigd.  

  

                                                 
145 VERMEULEN G. (ed.), Betaalseksrecht, p. 174. 
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DEELCONCLUSIE II 

 

Hoewel ongestoord bezoek in nogal wat wetten en richtlijnen wordt aangehaald, lijkt er toch ruimte 

voor interpretatie te zijn. Zo is het duidelijk dat ongestoord bezoek van land tot land, zelfs binnen 

Europa, grondig kan verschillen. Ook het geven van een eenvoudige definitie van het begrip is al een 

moeilijke opdracht. De beslissingsvrijheid die penitentiaire instellingen hebben omtrent het 

conjugaal bezoek is weliswaar beperkt door een wettelijk kader, er is toch nog steeds ruimte voor 

eigen invulling. Dit op twee vlakken. (1) Het intern huisreglement van een gevangenis kan deels de 

ruimte voor en de frequentie van het ongestoord bezoek bepalen. (2) De gevangenisdirecteur velt de 

ultieme beslissing (cf. legaliteitscrisis, deelconclusie I). 

 

Nadat het pilootproject ‘Intieme relaties’ in 1998 aan het licht bracht dat de positieve effecten van 

het bezoekregime ruimschoots de moeilijkheden die met ongestoord bezoek gepaard gingen 

overtroffen, voerde België een kleine eeuw na de VSA een nogal progressief beleid rond ongestoord 

bezoek in. Dat ongestoord bezoek naast voordelen ook nadelen heeft, mag duidelijk zijn. De pro’s 

wegen echter zwaarder door dan de contra’s. 

 

Een van de rechten waar gedetineerden kunnen gebruik van maken om additionele bestraffing te 

voorkomen is het recht op ongestoord bezoek. Dit recht wordt niet aan iedereen toegekend: de 

Ministeriële Omzendbrief van 5 juli 2000 stipuleert enkele objectieve voorwaarden waaraan een 

gedetineerde moet voldoen (hoofdstuk 2). Het voldoen aan deze voorwaarden is echter geen 

sluitende garantie op ongestoord bezoek: het lot van de gedetineerde ligt in de handen van de 

gevangenisdirecteur, die op basis van een verslag van de PSD een beslissing neemt om het 

ongestoord bezoek al dan niet toe te kennen aan de gedetineerde. 

 

Ongestoord bezoek kan – afhankelijk van gedetineerde tot gedetineerde – een deeloplossing van de 

additionele bestraffing, zoals beschreven in DEEL I, vormen. Ruimer genomen kunnen we zelfs stellen 

dat het hele bezoekrecht een deeloplossing biedt. ‘Gewoon bezoek’ is natuurlijk minder privé (en 

daardoor minder oplossingsgericht?). Indien we er de verschillende vormen van additionele 

bestraffing bijnemen, kunnen we het volgende in verband met ongestoord bezoek aanhalen: 

  

 Beperkte vrijheid.  

Ongestoord bezoek lijkt hier weinig aan te kunnen veranderen. Dit gaat met name over de 

effectieve straf van de gedetineerde: intiem bezoek opent de gevangenisdeur natuurlijk niet. 
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We kunnen er wel op wijzen dat intiem, persoonlijk contact kan bijdragen tot 

zelfontwikkeling, autonomie en individualiteit. De uniformisering, gangbaar in de gevangenis, 

wordt op die manier doorbroken. De gevangene wordt opnieuw een individu en kan zijn 

eigen gevoelens naar boven brengen.  

 

 Prisionisering  

Conjugaal bezoek roept de institutionalisering tijdelijk een halt toe, de gevangene 

(her)ontdekt zijn of haar eigen waarden en normen. De heersende waarden uit de 

buitenwereld vinden, bij ongestoord bezoek nog veel meer dan bij gewoon bezoek, opnieuw 

ingang bij de gevangene. Onderzoek aan de Florida State University bracht in diezelfde lijn 

naar voren dat “visitation reduces and delays recidivism.”146 

 

 Communicatieve afzondering 

 Door het ongestoord bezoek heeft de gevangene de mogelijkheid om zijn sociale contacten 

 met de buitenwereld en meer specifiek met zijn directe naasten (onder vier ogen!) te 

 onderhouden. Het isolement en de eenzaamheid van de gevangene wordt doorbroken.  

 

 Verandering in gedrag 

 Ook de toenemende agressie en fantasie in het gedrag van de gevangene kan zo worden 

 tegengegaan. Programma’s voor ongestoord bezoek zouden inderdaad kunnen werken als 

 gedragscontrolerend mechanisme.147 De opstapeling van agressie kan ongetwijfeld worden 

 tegengegaan door ongestoord bezoek. Een studie uit 2002 van Hensley, Rutland en Gray-Ray 

 over de effecten van ongestoord bezoek op agressief gedrag in de gevangenissen van 

 Mississippi, toonde bijvoorbeeld aan dat maar liefst tachtig procent van de respondenten 

 (gevangenen) geloofden dat ongestoord bezoek in het algemeen spanning en agressie 

 reduceerde. Negentig procent was zelfs van oordeel dat ongestoord bezoek specifiek de 

 spanning achter de tralies verminderde.148 Ook overdreven fantasie kan worden 

 tegengegaan: door het ongestoord bezoek wordt de gedetineerde ongetwijfeld 

 geconfronteerd met werkelijkheid en realisme. 

 

 

 

                                                 
146 FORSLOFF C., ‘Do conjugal visits rehab prisoners?’, http://www.digitaljournal.com/article/274087 (5 mei 2011).  
147 HENSLEY C., op. cit., p. 151.  
148 HENSLEY C., RUTLAND S., GRAY-RAY P., ‘The effects of…’, p. 20-21 en HENSLEY C.et al., ‘Conjugal visitations in Mississippi’, The 
Researcher, 2000, p. 1-15. 
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 Seksuele frustratie 

Ongestoord bezoek kan eveneens een mogelijke oplossing bieden voor seksuele frustratie.149 

Als de partner de gevangene komt bezoeken en als er geslachtsgemeenschap plaatsvindt, 

kan onder meer het gewelddadig gedrag van de gedetineerde dalen.150 Er moet hier wel een 

kanttekening bij worden gemaakt. “De vereiste detentietermijn van drie maanden zou 

kunnen worden beschouwd als leedtoevoeging indien de gedetineerde reeds lange tijd een 

relatie heeft”.151 

 

 Sociale gevolgen voor de gevangene zijn naaste familie 

Wat met de sociale gevolgen voor de gevangene zijn naaste familie? Eerst enkele feiten: 

Amerikaans onderzoek heeft bewezen dat slechts een klein deel van de familie en vrienden 

de gedetineerde gaat bezoeken.152 Eén vierde van de gedetineerden geeft aan hun vrouw 

wekelijks te zien. Factoren als een gebrek aan tijd, een kostelijke reis naar de gevangenis 

(gevangenissen kunnen ver afgelegen liggen van de bewoonde wereld) zorgen ervoor dat de 

echtgenotes slechts op geringe basis langskomen. Zo’n 65% van de gedetineerden beweert  

hun vrouw meer dan wekelijks te horen. Kinderen komen vaak op bezoek, maar het meeste 

contact met de kinderen gebeurt via het wekelijks schrijven van brieven en het telefonisch 

contact.153 Een goede familiale band zou positief werken op de rehabilitatie van de 

gedetineerde.154  

Hierin speelt ongestoord bezoek een belangrijke rol. Als men de familiale banden kan 

onderhouden gedurende de detentie, zal men er bijvoorbeeld niet alleen voor  staan op het 

moment van de vrijlating. De vrijlating is geen makkelijk moment en het is belangrijk dat er 

op iemand kan worden terugvallen. Het intiem bezoek kan ervoor zorgen dat deze 

belangrijke intieme en familiale relaties worden onderhouden.  

 

 

 

 

 

  

                                                 
149 Zie DEEL II, hoofdstuk 1 en HENSLEY C., op. cit., p. 8-11. 
150 HENSLEY C., RUTLAND S., GRAY-RAY P., ‘The effects of…’, p. 20-21. 
151 VERMEULEN,G., Privacy en strafrecht, p. 23. 
152 HOLT, N., MILLER, D., Explorations in inmate-family relationships, Sacramento, Department of Corrections, 1972, 64 p..  
153 CARLSON, B., CERVERA, N., art.cit., p. 327. 
154 Zie DEEL II, hoofdstuk 1 en COBEAN, S.C., POWER, W., ‘The role of the family in the rehabilitation of the offender’, International journal 
of offender therapy and comparative criminology, 1978, p. 29. 
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ALGEMENE INLEIDING 

 

DEEL III bevat het praktische onderzoek van deze thesis. In tegenstelling tot DEEL I en DEEL II worden 

in dit laatste hoofdluik nieuwe elementen en bevindingen omtrent het ongestoord bezoek in de 

Vlaamse (en Brusselse Nederlandstalige) gevangenissen aangebracht. We verlaten de theorie en 

focussen ons in dit deel volledig op de hedendaagse praktijk. Dit doen we aan de hand van twee 

verschillende, maar toch aan elkaar gelieerde, onderzoekstechnieken: een kwantitatief en een 

kwalitatief onderzoek. DEEL III is het noodzakelijke sluitstuk van dit eindwerk. We pogen met dit deel 

(in)zicht te krijgen op de praktijk van het conjugaal bezoek in Vlaanderen anno 2011.  

 

In twee hoofdstukken wordt het volledige onderzoek uit de doeken gedaan. Het eerste hoofdstuk 

ONDERZOEKSOPZET legt de feitelijke facetten van het onderzoek uit. We bespreken er kort de plaats van 

onderzoek en de onderzochte populatie. De onderzoeksmethode behandelen we er meer uitgebreid. 

Daarna belichten we de responsgraad. We sluiten dit hoofdstuk af met een kort besluit. 

  

In het tweede hoofdstuk ONDERZOEKSRESULTATEN komen zowel de resultaten van het kwantitatief als 

het kwalitatief onderzoek uitgebreid aan bod. Het antwoordentotaal op elke vraag van de 

schriftelijke enquête wordt door middel van een eenvoudig diagram en een korte toelichting 

weergegeven. De resultaten van de interviews worden eveneens uitgebreid behandeld. 

  

Voorafgaand aan het besluit van deze thesis wordt ook uit dit derde deel een conclusie getrokken. 
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HOOFDSTUK 1: ONDERZOEKSOPZET 

 

In dit hoofdstuk bespreken we de algemene opzet van het onderzoek. We situeren het onderzoek: 

waar vond het plaats? Wie werd precies ondervraagd? Hoe werden de gegevens verwerkt (methode) 

en wat was de graad van respons? Alle facetten van zowel het kwantitatief als kwalitatief onderzoek 

komen hier aan bod.   

 

1.  PLAATS VAN HET ONDERZOEK 

Het was geen haalbare kaart om alle eenendertig gevangenissen in België te bestuderen. Het 

onderzoek beperkt zich aldus tot de Nederlandstalige penitentiaire instellingen in Vlaanderen en 

Brussel. Zo werden er in totaal eenentwintig gevangenissen gecontacteerd met de vraag om hun 

medewerking te verkrijgen. Het kwantitatief onderzoek vond plaats in onderstaande gevangenissen 

(tabel 6). De gevangenissen waar het kwalitatief onderzoek werd verricht, zijn in het vet gemarkeerd. 

 

De gecontacteerde Vlaamse gevangenissen 

Antwerpen Mechelen Turnhout Hoogstraten Wortel Merksplas Hasselt 

Leuven Hulp Leuven 

Centraal 

Gent Oudenaarde Dendermonde Brugge Ruiselede 

Ieper Everberg Sint-Gilles Tilburg Tongeren Vorst 

(mannen) 

Vorst 

(vrouwen) 

 

 

2.  DE ONDERZOEKSPOPULATIE 

Wie werd er bevraagd over het ongestoord bezoek in Vlaanderen? Uit de literatuurstudie bleek dat 

het de directie is die zich normaal gezien uitspreekt over de al dan niet toekenning van conjugaal 

bezoek. Daarom opteerden we ervoor om de schriftelijke enquêtes te richten aan de 

gevangenisdirecteurs. Zij zijn dan ook de respondenten in het kwantitatieve luik.  

De geïnterviewde personen in het kwalitatieve luik hebben elk een verschillende functie. De 

schriftelijke enquête bracht met name naar voren dat er vaak verschillende diensten en personen 

Figuur 4: Kaart van Vlaanderen   

Tabel 6: De gecontacteerde gevangenissen 

Figuur 2: Kaart van Vlaanderen 
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instaan voor de werking van het ongestoord bezoek in een gevangenis (cf. infra). Ondanks de 

verschillende functie hebben de geïnterviewde personen allemaal een belangrijke inbreng in het 

opvolgen of controleren van het ongestoord bezoek.  

 

Gevangenis Functie geïnterviewde 

Dendermonde Portier 

Leuven Hulp Penitentiair assistent 

Antwerpen Psychologe van de psychosociale dienst 

 

 

De keuze om het gevangenispersoneel – en niet de gedetineerden – te bevragen, was vrij vlug 

gemaakt. Het is vooreerst eenvoudiger om gevangenispersoneel te spreken. Een toelating verkrijgen 

om gedetineerden te interviewen is niet zo vanzelfsprekend. Bovendien blijkt uit de literatuur dat 

gedetineerden niet altijd even open en vrij spreken over het ongestoord bezoek. Dit bezoek bevindt 

zich nog wat in de taboesfeer.155 Dé reden echter om het personeel van de gevangenis aan het woord 

te laten, is omdat het personeel minder positief stond opgesteld ten opzichte van de invoering van 

het conjugaal bezoek in de gevangenis dan de gedetineerden zelf.156 Zo toonde Van Haelewyn aan 

dat maar liefst negentig procent van de gedetineerden positief stond tegenover de invoering, terwijl 

slechts zestig procent van het personeel dezelfde mening deelde. De bewakers waren het minst 

enthousiast, omdat er onder meer voor hen een nieuwe taak bijkwam.  

 

3.  ONDERZOEKSMETHODE 

De keuze om een kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes te combineren behoeft een 

woordje uitleg. De meeste buitenlandse (Engelstalige) literatuur bestudeert ongestoord bezoek aan 

de hand van kwalitatieve methodes.157 Het Vlaamse, Nederlandstalige onderzoek lijkt over het 

algemeen eerder op een kwantitatieve leest geschoeid.158 Een combinatie van beide 

onderzoeksmethoden is daarom wel aangewezen. Op deze manier kan het onderwerp zowel in de 

breedte (kwantitatief) als in de diepte (kwalitatief) worden bestudeerd. 

 

                                                 
155 HENSLEY, C., op. cit., p. 153-154. 
156 VAN HAELEWYN, J., op. cit., s.p. 
157 COMFORT, M., GRINSTEAD, O., (eds) ’You can’t do nothing in this damn place: sex and intimacy among couples with an incarcerated 
male partner.’ NIH Public Access, San Francisco, 2005, p. 1-16 en CARLSON, B.E., CERVERA, N., art. cit., p. 318-331. 
158 VAN HAELEWYN, J., op. cit., s.p. en VAN HAMME, C., op. cit., 163 p. 

Tabel  7: Functie geïnterviewde   
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Telkens men onderzoek voert – of het nu kwantitatief of kwalitatief is – waarbij mensen betrokken 

zijn, dient men rekening te houden met de zogenaamde ethische aspecten van het onderzoek.159 Om 

deze reden wordt bij het gebruik van personen in het kwantitatief en kwalitatief gedeelte enkel 

gesproken over de titels die deze mensen bekleden (bvb. directeur, penitentiair beambte…), maar 

komen individuele namen niet aan bod, dit om hun privacy te waarborgen. Om discussie te 

vermijden, werd aan de respondenten op voorhand duidelijk uitgelegd wat er precies met de 

verkregen informatie wordt gedaan. De resultaten worden enkel gebruikt in het kader van dit 

onderzoek. 

 

Vooraleer het onderzoek van start kon gaan, diende een aanvraag ingediend te worden bij de 

directeur-generaal Penitentiaire Inrichtingen, de heer Hans Meurisse. Begin januari 2011 werd een 

schriftelijke aanvraag naar hem verstuurd met meer uitleg over de werkwijze en het doel van deze 

eindverhandeling. In afwachting van de goedkeuring werd verder aan de literatuurstudie gewerkt (cf. 

DEEL I en DEEL II). Na het ontvangen van de goedkeuring van de heer Meurisse en nadat de 

literatuurstudie bijna was voltooid, kon halverwege februari 2011 het kwantitatieve en kwalitatieve 

onderzoeksgedeelte definitief van start gaan. 

 

Het kwantitatieve onderzoek is de tweede methodologische pijler in deze eindverhandeling.160 Het 

betreft hier een onderzoek in de breedte. We verkozen gebruik te maken van een survey-onderzoek, 

meer specifiek van een cross-sectioneel onderzoek.161 De doelgroep van deze enquête was de 

Vlaamse gevangenisdirecteurs. Via een schriftelijke vragenlijst werd bij de respondenten gepeild naar 

de situatie binnen hun gevangenismuren betreffende het ongestoord bezoek, met specifieke 

klemtoon op al wat en al wie komt kijken bij de al dan niet toekenning van dit bezoek aan 

gedetineerden. Hierbij werd de doelgroep op één bepaald tijdstip onderworpen aan een vragenlijst. 

  

In de enquête waren hoofdzakelijk gesloten vragen terug te vinden, die grotendeels zijn gebaseerd 

op een eerder onderzoek van Joost Van Haelewyn.162 Van Haelewyn voerde in 1991-1992 aan de KU 

Leuven een empirisch onderzoek in Leuven Centraal. Hij vroeg er bewakers, gedetineerden en 

bezoekers naar hun mening over de invoering van het ongestoord bezoek.163 Zijn onderzoeksvragen 

werden reeds door anderen hernomen, zoals Caroline van Hamme (KU Leuven, 2000), Katleen 

                                                 
159 DECORTE, T., ZAITCH, D., Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie, Leuven, Acco, 2009, 544 p. 
160 De literatuurstudie wordt als eerste pijler gezien. 
161 KORZILIUS, H., De kern van survey-onderzoek, Van Gorcum, Assen, 2000, p. 128. 
162 VAN HAELEWYN, J., op. cit., 255 p. 
163 GOETHALS, J. en VAN HAELEWYN, J., ‘Ongestoord bezoek in de gevangenis. Een empirisch onderzoek in Leuven Centraal,’ Panopticon, 
1993, P. 6-25.  
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Vanderhulst (KU Leuven, 2001) en Sharon Lepoudre (UGent, 2005).164 Hierbij moet natuurlijk worden 

vermeld dat de Van Haelewyn-vragen niet zomaar konden worden overgenomen in deze thesis, 

aangezien deze vragen al dateren van bijna twintig jaar geleden. Er werden vragen geschrapt en bij 

sommige vragen werden enkele wijzigingen aangebracht. 

  

Wegens de beperking in ruimte hebben we ervoor geopteerd om de surveys enkel op te sturen naar 

de gevangenisdirecteurs van de Vlaamse gevangenissen. Zoals reeds duidelijk in de algemene 

inleiding van deze masterproef vermeld, moet het begrip ‘Vlaamse gevangenissen’ niet strikt 

geografisch worden geïnterpreteerd, maar eerder worden opgevat als ‘Nederlandstalige 

gevangenissen in België’. Ook naar de situatie in de Nederlandstalige Brusselse gevangenissen werd 

aldus gepeild. Dit om toch een zo breed mogelijk vlak te bestrijken. 

 

Bij de derde methodologische pijler, de kwalitatieve studie, wordt gebruik gemaakt van een halfopen 

interview op basis van een redelijk uitgebreide topiclijst. Opzet was hier om de verworven informatie 

uit de literatuurstudie en het kwantitatief onderzoek uit te diepen. Op basis van de verkregen 

antwoorden op de schriftelijke enquêtes werden de gevangenissen van Antwerpen, Dendermonde 

en Leuven Hulp geselecteerd voor de kwalitatieve interviews. Deze keuze werd gebaseerd op vraag 

zes, namelijk: ‘Zou u ongestoord bezoek bestempelen als een recht (dat wil zeggen niet toe te staan 

door de directie) of als een gunst (dat willen zeggen wel toe te staan door de directie)?’.165 Gezien het 

opzet van deze thesis de theorie omtrent ongestoord bezoek vergelijken met de praktijk is, met 

specifieke focus op het ongestoord bezoek als ‘recht’, valt deze keuze zeker te verantwoorden. 

Aangezien bepaalde antwoorden meermaals voorkwamen werd beroep gedaan op een bijkomend 

selectiecriterium om de gevangenissen te kiezen. Een bijkomend criterium was vraag vier: ‘Wordt 

ongestoord bezoek naar uw gevoel frequent uitgevoerd?’. Dit criterium werd louter gehanteerd om 

een onderscheid te kunnen maken tussen de antwoorden van de respondenten. 

In de drie geselecteerde gevangenissen werd telkens één persoon geïnterviewd die conjugaal bezoek 

opvolgt of controleert. Dergelijk interview vond steeds plaats in de gevangenis zelf. Dit in een aparte 

ruimte, zodat interferentie met de buitenwereld zoveel mogelijk kon worden vermeden. Op die 

manier was de geïnterviewde in zijn vertrouwde omgeving, wat een positieve werking heeft op de 

verkregen resultaten. 166 

 

                                                 
164 LEPOUDRE, op. cit., s.p.  
165 Zie bijlage 3. 
166 DECORTE, T., ZAITCH, D., op. cit., 544 p. 



 

65 
 

Tijdens de interviews werd gewerkt met een vooraf bepaalde topiclijst. Op die manier werd de 

geïnterviewde zoveel mogelijk zelf aan het woord gelaten, zodat er een dieper, gedetailleerder beeld 

over de toepassing van ongestoord bezoek (de toekenning, de selectiviteit, de impact,…) kon worden 

gecreëerd. De geïnterviewde werd op die manier gezien als een informant, omdat hij of zij informatie 

gaf over een voor hem of haar gekende situatie, namelijk het ongestoord bezoek in de Vlaamse 

gevangenissen. Alle informatie werd op een MP3-drager vastgelegd.  

 

 3.1.  DE SCHRIFTELIJKE ENQUÊTE 

Zoals reeds aangestipt werden de vragen gebaseerd op de vragenlijst van Van Haelewyn.167 

Niettegenstaande de nodige aanpassingen mag worden gesteld dat de rode draad doorheen de 

oorspronkelijke vragenlijst werd behouden. Daarnaast werden enkele vragen toegevoegd om een 

vergelijking mogelijk te maken. 

 

De vragenlijst bestaat uit negen open vragen die peilen naar algemene informatie, naar informatie in 

de breedte. De gesloten vragen waarbij er de mogelijkheid is om te antwoorden tussen bepaalde 

antwoordcategorieën is hier niet van toepassing. Er zijn enkel open vragen opgenomen in de 

vragenlijst. Meestal dient de respondent eerst te antwoorden met ‘ja’ of ‘nee’, waarna er ruimte is 

voorzien voor meer uitleg. In de enquête zijn er maar liefst vijf vragen van dit principe. Bij de overige 

vragen wordt er alle ruimte gelaten om een antwoord te formuleren. Deze vragen beginnen allemaal 

met een vraagwoord en laten de respondent op die manier vrij om hier veel of weinig op te 

antwoorden.168 

  

Er werd gekozen voor een schriftelijke enquête die per post werden verstuurd op 21 februari 2011, 

dit omdat er via deze weg een grote doelgroep kon bereikt worden. Bij elke enquête werd een 

begeleidende brief gestoken en een ingevulde enveloppe die de directeurs konden gebruiken om de 

enquête terug op te sturen.169  Niet alle gevangenissen hebben echter spontaan de enquête terug 

opgestuurd voor de limietdatum van 15 maart 2011. Om de directeurs aan het onderzoek te 

herinneren, werden gevangenissen die nog niet geantwoord hadden, opgebeld. Naar aanleiding van 

het telefoongesprek vroegen bepaalde gevangenisdirecteurs om de vragenlijst elektronisch door te 

sturen. Op deze manier werd van iedere gevangenis een – al dan niet positief – antwoord bekomen. 

De enquêtes moesten individueel worden ingevuld door de gevangenisdirecteurs. Dit op een 

schriftelijke manier voor een beperkte duur. Het is uiteraard onmogelijk te controleren of de 

                                                 
167 VAN HAELEWYN, J., op. cit., 255p. 
168 Voor de volledige schriftelijke enquête: zie bijlage 3. 
169 Voor de volledige begeleidende nota: zie bijlage 4. 
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directeurs zelf de vragenlijst invullen. Er werd de betrokkenen gevraagd om de ingevulde lijst terug 

aan afzender te bezorgen. 

 

Werken met dergelijke schriftelijke enquêtes bood tal van voordelen. Naast het feit dat er een grote 

groep kon worden bereikt, was deze methode ook niet prijzig. De respondent kon de vragenlijst 

invullen wanneer het voor hem of haar uitkwam (uiteraard binnen de vooropgestelde termijn). Er 

was zo ook geen sprake van beïnvloeding door de interviewer. Erg tijdrovend was dit alles niet: alle 

enquêtes konden op het zelfde moment worden verstuurd.170 

 

 3.2. HET INTERVIEW 

Het kwalitatief gedeelte volgde het kwantitatieve gedeelte op. In de drie gekozen gevangenissen – 

Antwerpen, Dendermonde en Leuven Hulp – werd gezocht naar een geschikte contactpersoon. De 

respondenten hadden allen een andere functie, maar ze waren allemaal op de hoogte over het reilen 

en zeilen van conjugaal bezoek in hun gevangenis. 

  

Op dinsdag 29 maart werden deze drie gevangenissen telefonisch gecontacteerd met de vraag of 

iemand wilde meewerken aan deze masterproef. Nadat de toestemming was verkregen van de 

gevangenisdirecteur, volgden de interviews elkaar begin april 2011 op. Het gesprek vond plaats in de 

gevangenissen zelf, zodat de respondenten in hun vertrouwde omgeving konden blijven en dat ze 

niet teveel inspanningen dienden te leveren. Tijdens het interview werd er gebruik gemaakt van een 

uitgebreide topic-lijst.171 Hierbij werd gepoogd om de respondent zoveel mogelijk aan het woord te 

laten. Via dergelijk interview kunnen we ons verdiepen in het thema ‘ongestoord bezoek’. Het ganse 

gesprek werd op MP3 opgenomen. Hierbij werd nogmaals de anonimiteit van de respondenten en de 

vertrouwelijkheid van de informatie benadrukt. Er werd zo aan alle eisen van het ‘informed consent’ 

voldaan.172 

 

Ook het interview bood enkele voordelen: het bestuderen van het non-verbaal gedrag tijdens het 

gesprek, controle over het respecteren van de volgorde van de vragen, zeker weten dat de juiste 

persoon meedoet aan het onderzoek… Het werken met interviews zorgt ook voor meer soepelheid. 

Zo kunnen er vragen worden gesteld, maar kan er eveneens worden “doorgevraagd” of om 

verduidelijking worden gevraagd… 173 

                                                 
170 BILLIET, J., WAEGE, H., Een samenleving onderzocht. Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, 2de druk, Antwerpen, De Boeck, 
2003, 290-291 p. 
171 Voor de volledige topiclijst: zie bijlage 5. 
172 DECORTE, T., ZAITCH, D., op. cit., p.521-523 
173 BILLIET, J., WAEGE, H., op.cit., p. 289-290. 
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 3.3.  DE GEGEVENSVERWERKING 

Aangezien in dit eindwerk gebruik wordt gemaakt van verschillende onderzoekstechnieken, spreekt 

het voor zich dat er ook verschillende manieren van verwerking hebben plaatsgevonden.  

 

Bij het kwantitatieve gedeelte werd voor de data-analyse gebruik gemaakt van het 

softwareprogramma SPSS 17 (Statistical Package for the Social Sciences).174 Alle antwoorden op de 

schriftelijke enquêtes werden zorgvuldig in SPSS ingevoerd. Voordat de gegevens in SPSS werden 

ingevoerd – en zelfs vooraleer het onderzoek werd uitgevoerd –, werd een codeboek opgemaakt 

waarin de voorspelde antwoorden overzichtelijk werden weergegeven. Op basis van deze 

antwoordcategorieën werden bepaalde codes toegekend aan de antwoorden uit de vragenlijst. Door 

te werken met deze data-analyse hadden we meer overzicht en structuur gecreëerd in de gevonden 

resultaten. Aan de hand van het softwareprogramma konden we eveneens de gegevens op een 

grafische wijze weergeven. De verkregen resultaten worden besproken in hoofdstuk twee. 

 

Tijdens de gegevensverwerking van het kwalitatieve gedeelte werd eerst en vooral elk afgenomen 

interview uitgetypt. Dit gebeurde telkens kort na het aflopen van het interview. Om de gevonden 

resultaten goed te kunnen begrijpen werd er gebruik gemaakt van het principe van ‘coderen’.175 Via 

dit principe werd er gezocht naar bepaalde patronen in de uitgetypte interviews.176 Eerst werd er 

gewerkt volgens het principe van het open coderen, waarbij we de interviewteksten gingen opdelen 

in stukken door er bepaalde codes of labels op te plakken. Daarna werden deze verschillende codes 

op hun beurt in categorieën, in codeerfamilies geplaatst (= axiaal coderen). De verkregen 

praktijkgerichte voorbeelden en de diepgaandere informatie zorgden ervoor dat we een correcter, 

gedetailleerder beeld kregen over ongestoord bezoek in de Nederlandstalige gevangenissen. Ook 

deze resultaten zullen terug te vinden zijn in hoofdstuk twee. 

 

Om tot een goede eindconclusie te komen werden uiteindelijk de gevonden – en de verwerkte –  

resultaten van het kwantitatieve gedeelte en van het kwalitatieve gedeelte samen gelegd. Deze 

gegevens uit de praktijk werden vergeleken met de verzamelde informatie uit de wet, uit de theorie. 

Welke resultaten dit met zich meebrengt, wordt weergegeven in de eindconclusie. 

 

 

                                                 
174 BAARDA, B., Dit is onderzoek!: richtlijnen voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, 
Groningen, Noordhoff Uitgevers, 2009, 160p. 
175 MORTELMANS, D., Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden, Leuven, Acco, 2007, p.373-422. 
DECORTE, T., ZAITCH, D., op. cit., p. 448-457. 
176 Zie bijlage 6. 
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4.  DE VERKREGEN RESPONS 

Eens de toestemming was verkregen van de heer Meurisse om het onderzoek omtrent conjugaal 

bezoek te mogen uitvoeren, werden de schriftelijke enquêtes op maandag 21 februari 2011 in de 

post binnengebracht. Twaalf van de eenentwintig gevangenissen hebben spontaan gereageerd en de 

ingevulde enquête terug opgestuurd. Dit zorgt voor een respons van ongeveer zevenenvijftig 

procent. Dit slaagpercentage ligt wat aan de lage kant, zeker omdat er slechts eenentwintig 

gevangenissen werden aangesproken. Daarom werden op 14 maart 2011 de overige negen 

gevangenissen opgebeld en voor de eerste maal herinnerd aan de vragenlijst. Na deze eerste 

herinnering, steeg het slaagpercentage. Vijf van de negen gevangenissen bezorgden de ingevulde 

enquête terug. Een respons van ongeveer eenentachtig procent werd hiermee bereikt. Op 29 maart 

2011 vond de tweede telefonische herinnering plaats. Opnieuw lieten drie gevangenissen van zich 

horen. De graad van respons lag toen al op vijfennegentig procent. Eén gevangenis liet lange tijd op 

zich wachten en daarom werd naar deze gevangenis een derde en laatste keer een elektronische 

herinnering verstuurd. Dit zorgde uiteindelijk – enige tijd na de eerder vooropgestelde limietdatum – 

toch voor een respons van honderd procent. 

  

Hierbij dient er echter te worden vermeld dat ondanks de hoge responsgraad er twee instellingen 

zijn die een lege enquête hebben teruggezonden. In één gevangenis was ongestoord bezoek niet van 

toepassing (Everberg) omdat de gedetineerden daar minderjarig waren. Een andere gevangenis 

(Gent) weigerde mee te werken wegens de overbevolking in de gevangenis en een gebrek aan 

personeel. Eveneens hebben niet alle gevangenissen op alle negen vragen geantwoord. Rekening 

houdend met deze facetten, zorgt dit – ondanks de grote responsgraad – voor enige ‘missing values’, 

die mee werden opgenomen in de weergave van de resultaten. 

 

Aangezien alle drie de gekozen gevangenissen bereid waren mee te werken, was de verkregen 

responsgraad bij het kwalitatieve gedeelte eveneens honderd procent. Na twee telefonische 

contacten met de drie gevangenissen lagen de interviews vast. Zowel in Antwerpen, Dendermonde, 

als in Leuven Hulp werd het interview tot een goed einde gebracht, wat ervoor zorgt dat het vooraf 

opgestelde aantal interviews bereikt werd.  
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BESLUIT 

 

Het hier gevoerde onderzoek bestaat uit een kwantitatief (schriftelijke vragenlijst) en een kwalitatief 

gedeelte (het interview). Er werden eenentwintig Nederlandstalige penitentiaire instellingen (i.c. 

gevangenisdirecteurs) bevraagd. De gegevens van het kwantitatief gedeelte werden via data-analyse 

met SPSS verwerkt, die uit het kwalitatief gedeelte werden gecodeerd.  

 

Het onderzoek heeft een hoge responsgraad, wat ervoor zorgt dat de resultaten representatief zijn 

voor de situatie in Vlaanderen en de Nederlandstalige gevangenissen in Brussel. Het kan niet de 

bedoeling zijn deze gegevens te extrapoleren naar heel België. We moeten er ons tevens van bewust 

zijn dat het totale aantal respondenten vierentwintig bedraagt (eenentwintig directeurs bij het 

kwantitatief onderzoek en drie goed geplaatste personeelsleden bij het kwalitatief onderzoek). Dit is 

nog steeds een heel beperkte groep rekening houdend met het groot aantal mensen die dag in dag 

uit in de Vlaamse gevangenissen werken. De gevangenis van Gent telt bijvoorbeeld al meer dan 250 

personeelsleden.  
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HOOFDSTUK 2: RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

 

In dit hoofdstuk worden eerst vraag per vraag de resultaten van het kwantitatief onderzoek 

weergegeven en kort toegelicht. Vervolgens worden de belangrijkste resultaten uit het kwalitatief 

onderzoek besproken. Het geheel wordt afgesloten met een deelconclusie waarin de resultaten 

worden geïnterpreteerd. Deze conclusie dient samen met die van DEEL I en DEEL II als basis voor het 

eindbesluit van deze thesis.  

 

1.  KWANTITATIEVE GEGEVENS 

Elke vraag uit de schriftelijke enquête wordt apart besproken en de verkregen antwoorden geduid.177 

Om een duidelijk beeld te geven van de verkregen antwoorden, wordt er vraag per vraag gebruik 

gemaakt van een taart- of staafdiagram dat via het statistisch computerprogramma SPSS werd 

gemaakt.  

 

  

                                                 
177 Alle vragen uit de schriftelijke enquête zijn terug te vinden in bijlage 3.  
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 1.1  INVOERING ONGESTOORD BEZOEK 

De eerste vraag in de schriftelijke enquête luidde als volgt: ‘Sinds wanneer is er in deze gevangenis de 

mogelijkheid tot ongestoord bezoek?’. Zoals uit onderstaande figuur blijkt, is niet in elke gevangenis 

intiem bezoek op hetzelfde moment in werking getreden. De Ministeriële Omzendbrief van 5 juli 

2000 was voor veel gevangenissen het signaal om het ongestoord bezoek in te voeren. Een 

respondent, de gevangenis van Leuven-Centraal, antwoordde dat het ongestoord bezoek reeds in 

1998 werd ingevoerd. Waarom dit precies zo was, werd niet meegedeeld door de respondent. In de 

gevangenis van Tongeren werd het ongestoord bezoek pas in april 2011 ingevoerd omdat er tot dan 

toe nog geen enkele aanvraag tot ongestoord bezoek van gedetineerden was binnengekomen.  

 

 
Figuur 4: Invoering ongestoord bezoek 
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 1.2  TOEKENNING ONGESTOORD BEZOEK 

‘Wie (functie) beslist over de al dan niet toekenning van het ongestoord bezoek in de gevangenis?’ 

was de tweede vraag die werd gesteld in de schriftelijke vragenlijst. Het antwoord bevestigt wat we 

in de literatuur terugvinden: iedereen die op deze vraag antwoordde gaf namelijk aan dat het de 

directeur of de directie was die instaat voor de al dan niet toekenning van het conjugaal bezoek.  

Bij deze beslissing houden ze rekening met de voorwaarden die omschreven staan in de MO van 5 juli 

2000. Uit de enquête blijkt dat de beslissing in de praktijk wordt genomen in overleg met de 

psychosociale dienst. De PSD beschikt over de nodige kennis over de betrokkene zijn relatie, over de 

betrokkene zijn gedrag in de gevangenis… Soms kan ook het advies van de penitentiair assistent, van 

de griffie of van de bewakers worden gevraagd. Indien ongestoord bezoek wordt geweigerd, dient de 

directeur deze beslissing ook te motiveren, dit kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. In 

sommige gevangenissen wordt zelfs bij een goedkeuring de beslissing gemotiveerd. 

 

 

Figuur 5: Toekenning ongestoord bezoek 
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 1.3  DE OPVOLGING EN CONTROLE 

De derde vraag was ‘Wie staat in voor de opvolging en controle van ongestoord bezoek in deze 

gevangenis?’. Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende personen – diensten – instaan voor de 

opvolging en controle van ongestoord bezoek: de penitentiair assistenten, de portiers, de bewaking, 

de penitentiair beambten, de dienst planton, de PSD, de griffie en de directie.  Eveneens staan vaak 

verschillende mensen, met verschillende functies, samen in voor deze opdracht. Uit de enquêtes 

blijkt echter wel dat bepaalde gevangenissen een bepaalde functie gaan benadrukken als het over de 

opvolging en controle van het intiem bezoek gaat.  

 

 
Figuur 6: De opvolging en controle 
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 1.4  FREQUENTIE 

De vierde vraag luidde als volgt: ‘Wordt ongestoord bezoek naar uw gevoel frequent uitgevoerd?’. 

Het grootste deel van de respondenten antwoordde hier positief. Drie gevangenissen daarentegen 

vinden dat intiem bezoek niet frequent genoeg wordt toegepast. Afhankelijk van het aantal 

participanten en de voorziene ruimtes kunnen gedetineerden één tot twee tot zelfs drie keer per 

maand ongestoord bezoek krijgen. Onder frequent uitvoeren, verstaan veel gevangenissen het twee 

tot drie maal recht hebben op intiem bezoek per maand.  

Het aantal gedetineerden dat van het ongestoord bezoek gebruik maakt, ligt eerder aan de lage kant 

in vergelijking met de totale populatie gedetineerden in de gevangenis. Over het algemeen zijn er 

minder aanvragen dan bezoekmogelijkheden. Daarnaast bestaat niet in alle gevangenissen de 

mogelijkheid om zeven dagen op zeven ongestoord bezoek te ontvangen. Dit wegens een gebrek aan 

middelen en personeel.  

 

 
Figuur 7: Frequentie 
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 1.5  WEIGERING 

Alle gevangenissen die vraag vijf hebben beantwoord, waren het unaniem eens met elkaar. Op de 

vraag ‘Wordt ongestoord bezoek soms geweigerd?’ was het antwoord een volmondig ‘ja’. Een reden 

tot weigering is het niet voldoen aan de objectieve voorwaarden zoals omschreven in de MO van 5 

juli 2000. Er kan ook een weigering plaatsvinden indien de aard van de feiten – partnergeweld, 

zedenfeiten – waarvoor men vastzit of de persoonlijkheid van de gedetineerde een direct gevaar 

kunnen inhouden voor de partner.  

De meeste respondenten gaven aan dat het voornamelijk in het kader van een tuchtsanctie is als het 

ongestoord bezoek wordt geweigerd. Indien er problemen zijn tijdens of met het ongestoord bezoek 

(bijvoorbeeld verboden middelen binnensmokkelen of de ruimte vuil achterlaten) kan dit recht 

eveneens tijdelijk worden verboden. Dergelijke weigeringen komen niet vaak voor. Er bestaan geen 

echte cijfers over het aantal weigeringen, maar men schat dat het nogal varieert: van één maal per 

jaar tot enkele keren per maand. 

 

 
Figuur 8: Weigering 
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 1.6  RECHT OF GUNST? 

Een van de meest interessante vragen in het onderzoek is vraag zes, waar het volgende werd 

gevraagd: ‘Zou u ongestoord bezoek bestempelen als een recht (dat wil zeggen niet toe te staan door 

de directie) of als een gunst (dat wil zeggen wel toe te staan door de directie)?’ De meningen op deze 

vraag zijn nogal uiteenlopend. Uit de figuur kunnen we afleiden dat de meerderheid (bijna 62 

procent met missing values of 72 procent zonder) van de respondenten het conjugaal bezoek ziet als 

een gunst voor de gedetineerde. Veel gevangenissen zijn van mening dat een vooronderzoek 

(individuele aanwijzingen) noodzakelijk is vooraleer het ongestoord bezoek kan worden toegekend. 

Veiligheidsmaatregelen staan bij dit vooronderzoek centraal.  

Gevangenissen die ongestoord bezoek omschrijven als een recht (14 procent met missing values of 

ruim 16,5 procent zonder) volgen de volgende redenering: indien de gedetineerden voldoen aan de 

objectieve voorwaarden zoals omschreven in de MO, is het hun recht van dit bezoek te genieten. 

Extra individuele aanwijzingen zijn hier ter zijde.  

Er zijn ook gevangenissen in Vlaanderen die deze stelling niet zo ‘zwart-wit’ bekijken en kiezen voor 

de gulden middenweg (ruim 9,5 procent met missing values of ruim 11 procent zonder). Ongestoord 

bezoek wordt dan zowel als een recht als een gunst bestempeld.  

 

 
Figuur 9: Recht of gunst? 
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 1.7  VOOR IEDEREEN? 

Vraag zeven is ‘Vindt u dat alle gedetineerden, gelijk wel feit ze hebben gepleegd, in aanmerking 

komen voor het ongestoord bezoek?’. Ook bij deze vraag zijn de meningen duidelijk verdeeld. Het 

merendeel van de respondenten is van mening dat niet iedereen in aanmerking komt voor 

ongestoord bezoek. Als reden van deze weigering van ongestoord bezoek (in de praktijk) komt bij de 

antwoorden relatief vaak naar voren dat het voornamelijk plegers van zedenfeiten of partnergeweld 

zijn die niet worden toegelaten tot het ongestoord bezoek. Dit ter bescherming van de bezoeker, 

want tijdens deze bezoekvorm is er geen enkele vorm van (binnenkamerse) controle mogelijk.  

 

 

Figuur 10: Voor iedereen? 
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 1.8  OP EEN NEUTRALE MANIER? 

De voorlaatste vraag luidde ‘Vindt u dat de huidige regelgeving in verband met het toekennen van 

ongestoord bezoek op een voldoende neutrale manier gebeurt?’. Hierop antwoordde praktisch 

iedereen die deze vraag heeft ingevuld ‘ja’. De toekenning van ongestoord bezoek gebeurt volgens 

bijna alle respondenten op een voldoende neutrale manier.  

Er was echter één gevangenis (Oudenaarde) die vond dat de toekenning niet op een neutrale manier 

gebeurde. De uitleg hierbij was dat de voorwaarden tot toekenning van ongestoord bezoek voor 

interpretatie vatbaar zijn: wat is namelijk een duurzame relatie?  

 

 

 
Figuur 11: Op een neutrale manier? 

 

 

  



 

79 
 

 1.9  DISCRIMINATIE? 

‘Voelen sommige gedetineerden zich bij de al dan niet toekenning van ongestoord bezoek 

gediscrimineerd?’ was de allerlaatste vraag in de schriftelijke enquête. Alle gevangenissen die op 

deze vraag antwoordden, waren het praktisch unaniem positief met elkaar eens.  

Er was slechts één respondent (Leuven-Centraal) die vond dat gedetineerden zich niet 

gediscrimineerd voelen als ze een weigering hebben gekregen, omdat die gedetineerden ook weten 

aan welke voorwaarden hij of zij moeten voldoen. Ze verstaan de weigering, want ook zij weten dat 

ze niet aan de objectieve voorwaarden voldoen.  

De tegenpool daarentegen zegt dat de betrokken personen zich wel gediscrimineerd voelen. Bij een 

weigering gaan ze niet akkoord met de motivatie. Ze vinden het bijvoorbeeld onterecht dat er 

getwijfeld wordt aan de stabiliteit van hun relatie.  

 

 
Figuur 12: Discriminatie? 
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2.  KWALITATIEVE GEGEVENS 

Op basis van de schriftelijke enquêtes werd er begin april 2011 overgegaan naar het tweede gedeelte 

van deze eindverhandeling: de interviews. Deze gesprekken zorgden ervoor dat er een dieper en 

duidelijker beeld werd verkregen over de praktische toepassing van ongestoord bezoek anno 2010-

2011. Hieronder volgt een overzicht van de meest opvallende resultaten.  

 

Gevangenis Functie geïnterviewde 

Dendermonde Portier 

Leuven Hulp Penitentiair assistent 

Antwerpen Psychologe van de psychosociale dienst 

Tabel  7: Functie geïnterviewde   

 

De respondenten werden geselecteerd op hun verschillend antwoord op de vraag ‘Zou u ongestoord 

bezoek bestempelen als een recht (dat wil zeggen niet toe te staan door de directie) of als een gunst 

(dat wil zeggen wel toe te staan door de directie)?’. Antwerpen zag dit als een gunst, Leuven-Hulp als 

een recht en Dendermonde als zowel gunst als recht.  

 

 2.1.  DE VERSCHILLENDE DIENSTEN 

Tijdens de selectie van mijn respondenten werd er rekening mee gehouden dat er telkens een 

andere persoon – andere functie – als contactpersoon werd geïnterviewd. Reeds uit de enquêtes is 

gebleken dat er meerdere personen instaan voor de toekenning en uitvoering van intiem bezoek. Dit 

werd bevestigd in de interviews. Iedere contactpersoon had een andere functie en toch hadden ze 

allemaal een – in meer of mindere mate – bijdrage aan het ongestoord bezoek.  

 

- De portier registreert en controleert de bezoekers. Alle mensen die langskomen voor intiem bezoek 

moeten bij de portier passeren. 

- De penitentiair assistenten zorgen voor de goede gang van zaken. Eens een gedetineerde de 

toestemming heeft verkregen tot ongestoord bezoek dient hij bepaalde datums op voorhand vast te 

leggen. Dergelijke registers bijhouden behoort tot de taak van de penitentiair assistenten. Ze 

controleren eveneens of dat de gebruikte kamer proper achterblijft. 
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- De PSD heeft advies in verband met de al dan niet toekenning van ongestoord bezoek. Zij geven de 

raad om het toe te kennen of om het eventueel te weigeren. De uiteindelijke beslissing ligt wel bij de 

directie, maar die lijkt de PSD wel hoofdzakelijk te volgen.  

- De dienst planton komt de bezoekers ophalen en brengt deze mensen naar de kamer waar het 

ongestoord bezoek zal plaatsvinden. 

 

 2.2.  DE BEZETTING 

Uit de interviews blijkt dat ongestoord bezoek niet op elk moment van de dag mogelijk is. In de 

gevangenis van Dendermonde zijn er drie mogelijkheden per dag voorzien, maar deze zitten bijlange 

niet vol. Meestal wordt er per dag maar één à twee keer gebruik gemaakt van deze bezoekvorm. Dit 

is een logisch gevolg als men weet dat er in deze gevangenis slechts een kleine dertig percent van de 

totale gevangenisbevolking van deze mogelijkheid gebruik maakt. Op zondag is er geen mogelijkheid 

tot het verkrijgen van ongestoord bezoek. 

  

Ook in de gevangenis van Leuven Hulp maakt er slechts een beperkt aantal gedetineerden gebruik 

van ongestoord bezoek. Slechts een twintigtal gedetineerden hebben de toestemming om intiem 

bezoek te ontvangen en dit twee maal per maand. Hier zijn er twee kamers voorzien, waar men van 

half twee tot half vier kan genieten van ongestoord bezoek. In de voormiddag en op zondag is er 

geen ongestoord bezoek mogelijk. Ook zij halen aan dat het aantal voorziene mogelijkheden op 

conjugaal bezoek ruimschoots voldoende is.  

 

In de gevangenis van Antwerpen zijn er elke dag twee momenten voorzien voor intiem bezoek, één 

in de voormiddag en één in de namiddag. Omdat er slechts één kamertje is zitten die momenten 

goed vol. Mede hierdoor hebben de gedetineerden slechts recht op één maal conjugaal bezoek per 

maand. 

 

 2.3.  DE DOELGROEP 

Tijdens de interviews werd duidelijk dat het geen eenvoudige zaak is om een doorsneeprofiel te 

geven van gedetineerden die gebruik maken van ongestoord bezoek. Zowel autochtonen als 

allochtonen, zowel ouderen als jongeren, zowel mannelijke als vrouwelijke gedetineerden, zowel 

gedetineerden als geïnterneerden… maken gebruik van deze bezoekvorm. Het enige kenmerk dat 

meermaals naar boven kwam is dat ze een standvastige relatie hebben, wat ook als voorwaarde staat 

omschreven in de Ministeriële Omzendbrief. Toch kon één contactpersoon iets specifieker 

antwoorden. Hij wist te vertellen dat het meestal om dertigers en veertigers gaat en dat de 
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meerderheid Vlaming is. Er werd echter op gewezen dat dit zeker niet veralgemeenbaar is, maar 

eveneens afhankelijk is van de gevangenispopulatie. Indien er bijvoorbeeld meer Vlamingen in de 

gevangenis zitten, is het logischer dat er ook meer Vlamingen ongestoord bezoek krijgen. 

  

 2.4.  VOOR- EN NADELEN 

In DEEL II werden de voor- en nadelen van ongestoord bezoek reeds aangekaart en dit op basis van 

een grondige literatuurstudie. Door praktijkmensen te contacteren en te interviewen kwamen ook 

enkele – al dan niet nieuwe – voordelen aan bod. Naast de gevonden voordelen, worden ook de 

gevonden nadelen besproken.  

 

Voordelen 

 Tijdens de interviews werd meermaals aangekaart dat het personeel in de verschillende 

Vlaamse  gevangenissen de toekenning van ongestoord bezoek eerder als positief ervaren. 

Een belangrijk voordeel is dat de gedetineerden rustiger zijn, er zijn minder spanningen 

merkbaar. Ze kunnen in alle intimiteit een praatje slaan en ze vluchten op die manier 

eventjes uit hun realiteit, uit het gemeenschapsleven.  

 

 De duur van ongestoord bezoek is twee uur. Dit is behoorlijk langer dan het gewone 

tafelbezoek of glasbezoek en dat vormt een voordeel voor de gedetineerde en zijn of haar 

partner. Uit de gevoerde studie blijkt dat er – nog – niet veel problemen in verband met 

ongestoord bezoek hebben plaatsgevonden, mits enkele uitzonderlijke situaties natuurlijk. 

Een voorbeeld dat werd aangekaart door een respondent verheldert deze uitspraak. Een 

bezoekster had een glazen flesje cola meegenomen in de kamer van het ongestoord bezoek. 

De man en vrouw kregen hevige ruzie, waardoor de man de vrouw heeft geslagen met het 

flesje. Gelukkig kon de vrouw op tijd op de alarmknop drukken en op die manier kon erge 

schade worden voorkomen. De vrouw kwam er met enkele kleine verwondingen vanaf. 

  

 Intiem bezoek is eveneens belangrijk om de relatie wat te onderhouden. Via deze 

bezoekvorm kunnen de gedetineerden eens babbelen, knuffelen en kunnen ze helemaal 

zichzelf zijn zonder dat iemand hen kan zien of hen kan storen. Ze kunnen eveneens terug 

hun relatie aanhalen en intiem zijn met elkaar. De lichamelijke aanrakingen zijn in deze 

context heel belangrijk. Dit kan op verschillende manieren natuurlijk, want intiem bezoek is 

meer dan alleen ‘seksbezoek’. De seksuele contacten horen er bij, maar er wordt meer 

aandacht gehecht aan de intimiteit.  
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 Een laatste voordeel dat naar boven kwam tijdens de interviews is dat de mannen zich 

ontladen voelen. De gedetineerden zitten nu eenmaal opeengepakt tussen allemaal mannen, 

er zijn spanningen en ze leven in durende onzekerheid. Dit zorgt ervoor dat er toch wel 

redelijk wat mannen zijn die op hete kolen zitten. Het spreekt voor zich dat ook zij seksuele 

behoeftes hebben. Via deze bezoekvorm kunnen ze zich ontladen, kunnen ze hun 

spanningen kwijt. 

 

Nadelen 

 Door het ‘privé’ karakter kan men het doen en laten in de kamer niet in het oog houden. Er 

kunnen bepaalde dingen gebeuren die niet goed zijn voor de gedetineerde of voor de 

partner (bijvoorbeeld misbruiksituaties). Indien er zich dergelijke problemen voordoen, iets 

wat niet vaak gebeurt, duurt het enige tijd vooraleer men ter plaatse is. Het kan tot vijf à tien 

minuten duren vooraleer iemand van de veiligheid aanwezig is in de kamer.  

 

 De voorwaarden waaraan een gedetineerde dient te voldoen om recht te hebben op 

ongestoord bezoek zijn moeilijk aan te tonen. Zo moeten ze bijvoorbeeld een relatie van 

minimum zes maanden hebben, maar het is niet altijd even eenvoudig om dit aan te tonen. 

De gevangenissen hebben de middelen niet om hiernaar onderzoek te verrichten en zullen 

dus vaak op basis van hun gevoel moeten beslissen.  

 

 Via bezoek en zeker ook via ongestoord bezoek komt er veel de gevangenis binnen. De 

bezoekers worden wel gecontroleerd, maar het is nog altijd mogelijk dat er op de een of 

andere manier verboden middelen binnenkomen, zoals bijvoorbeeld drugs of gsm’s.  

 

 2.5.  DISCRIMINATIE?  

  2.5.1. DE GEÏNTERNEERDEN  

Indien een geïnterneerde de toestemming wil vragen voor ongestoord bezoek, wordt het individueel 

dossier naar boven gehaald. Iedere individuele situatie wordt dan grondig bekeken. Er zijn geen 

duidelijke cijfers over het feit dat geïnterneerden vaker geweigerd zouden worden, maar sommige 

personeelsleden kunnen zich dit wel voorstellen. Wel is het zo dat geïnterneerden vaker geen relatie 

hebben en om die reden ook minder gebruik maken van intiem bezoek. Dit mogen we opnieuw niet 

veralgemenen, want er zijn ook tal van geïnterneerden die wel een relatie hebben en die wel gebruik 



 

84 
 

maken van deze nieuwe bezoekvorm. Feit is wel dat indien ze een probleem vormen, een 

psychotische ziekte hebben… er een groter risico aan vast hangt en dat men hen vlugger zou 

weigeren. Maar dit is eerder uitzondering dan regel. 

  

  2.5.2.  HOMOSEKSUALITEIT 

Nog niet in alle Vlaamse gevangenissen heeft men te maken gehad met homofiele partners die hun 

recht op ongestoord bezoek wilden uitoefenen. Indien een mannelijke gedetineerde en zijn 

mannelijke partner ongestoord bezoek aanvragen, zal dit recht niet op basis van hun geaardheid 

worden geweigerd. In de wet spreekt men trouwens over partner en niet over een man of een 

vrouw. In de gevangenissen waar men hier al mee te maken heeft, vormt homoseksualiteit 

inderdaad geen probleem. Indien de relatie tussen de twee mannelijke personen gezien wordt als 

een volwaardige relatie, dan ziet men er het kwaad niet van in. Zoals bij heterokoppels zijn de 

voorwaarden tot weigering dezelfde, namelijk veiligheidsredenen, partnergeweld, zedendelicten… 

 

  2.5.3.  VROUWELIJKE GEDETINEERDEN 

Voor de vrouwelijke gedetineerden die willen genieten van ongestoord bezoek, gelden dezelfde 

voorwaarden als voor de mannelijke gedetineerden. De gevangenis staat er niet sceptisch tegenover. 

Het feit dat een vrouwelijke gedetineerde zwanger kan worden is geen reden tot weigering. Er zitten 

op regelmatige basis zwangere vrouwen in de gevangenis. Hoogzwangere vrouwen krijgen geen 

intiem bezoek meer en worden overgeplaatst naar de vrouwengevangenis van Brugge. 

  

In sommige gevangenissen is zelfs binnenhuisbezoek mogelijk. Dit gebeurt wanneer de man en de 

vrouw in dezelfde gevangenis zitten. Ook zij hebben het recht om contact te hebben met elkaar en 

zelfs om ongestoord bezoek te hebben. Dit is slechts mogelijk indien zij eveneens aan de 

voorwaarden voldoen die in de MO van 05 juli 2000 beschreven staan. 

 

 

  2.5.4.  AARD VAN DE GEPLEEGDE FEITEN 

In de schriftelijke enquêtes kwam meermaals naar voren dat de weigering voor ongestoord bezoek 

afhankelijk is van de aard van de gepleegde feiten waarvoor de gedetineerde vastzit. Zo stelden 

sommige respondenten dat plegers van zedenfeiten en partnergeweld minder kans zouden hebben 

op ongestoord bezoek. De geïnterviewden verschilden hierover weinig van mening. 
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Op de vraag of mensen die partnergeweld, zedendelicten… hebben gepleegd worden geweigerd, 

antwoordde één respondent met een volmondig “ja zeker”. Een ander gaf zelfs aan dat als 

bijvoorbeeld iemand zit voor feiten van partnergeweld het zo goed als een standaardprocedure is dat 

deze mensen worden geweigerd, zelfs als de partner positief staat tegenover het bezoek. Een andere 

respondent vertelde net hetzelfde, maar nu voor beide categorieën: “Uiteindelijk komt iedereen in 

aanmerking  voor intiem bezoek, tenzij mensen geweldplegingen hebben gedaan op hun partner of 

op vrouwen. Of zedenfeiten. Die worden d’office… Allé, ik weet dat niet. ‘k Zou dat aan de directie 

moeten vragen, maar normaal gezien worden die uitgesloten.”  

 

 2.6.  RECHT OF GUNST?  

De verschillende respondenten waren het niet altijd eens met de uitspraak van hun 

gevangenisdirecteur. Zo was het natuurlijk onmogelijk om de verschillende antwoorden (recht – 

gunst – beide) met elkaar te vergelijken. Duidelijke uitgesproken meningen kwamen niet naar voren. 

Er viel voor beide opvattingen wel iets te zeggen. Een uitspraak van een van de respondenten 

spreekt boekdelen: “Hoh, een gunst. Alles is wat een gunst, maar alles wordt wat een recht ook hé. 

Gunsten en rechten, dat wordt met elkaar verweven.”   
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DEELCONCLUSIE III 

 

In deze deelconclusie leggen we de wetgeving omtrent het ongestoord bezoek en enkele 

bevindingen uit de literatuur (DEEL I en DEEL II) naast de in DEEL III besproken resultaten uit de 

praktijk. Met de algemene term ‘wetgeving’ verwijzen we hier naar de Ministeriële Omzendbrief 

1715 van 5 juli 2000 met betrekking tot bescherming van de affectieve relaties van de gedetineerden 

met hun omgeving, de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 

gedetineerden van 12 januari 2005 en het Koninklijk Besluit van 8 april 2011 tot bepaling van de 

datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene bepalingen van de titels III en V van de 

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

gedetineerden. De bepalingen van deze zijn alle reeds uitvoerig aan bod gekomen in de voorgaande 

delen en worden hier, waar nodig, kort herhaald.  

Na deze conclusie volgt er nog een algemeen besluit waarop een antwoord wordt gegeven op de 

centrale probleemstelling van dit eindwerk.  

 

 In het jaar 2000 werd in de meeste Nederlandstalige penitentiaire instellingen in België het 

ongestoord bezoek ingevoerd. Aan de basis van deze piek lag de Ministeriële Omzendbrief 

van 5 juli 2000. Het mag duidelijk zijn dat de wetgever een grote rol speelt voor het 

ongestoord bezoek in de praktijk. Het is opmerkelijk dat het ongestoord bezoek niet altijd 

vanzelfsprekend wordt ingevoerd: zo wachtte men met de invoering in de gevangenis van 

Tongeren tot de gedetineerden er zelf om vroegen.  

 

 In de wetgeving wordt bepaald dat de uiteindelijke beslissing tot de toekenning van het 

ongestoord bezoek de facto bij de gevangenisdirecteur rust. In de praktijk gebeurt dit 

inderdaad door de directie (i.c. de gevangenisdirecteur). Overeenkomstig de wet wordt er 

voor deze toekenning in de praktijk steeds overleg gepleegd met de psychosociale dienst. Er 

wordt echter ook nog bij andere personen te rade gegaan, die niet specifiek worden vermeld 

in de wetgeving omtrent de toekenning van het ongestoord bezoek.  Zo kan ook het advies 

worden gevraagd van de penitentiair assistent of de bewaker. Erg verbazingwekkend is dit 

niet: het zijn vaak deze mensen die in de praktijk instaan voor de opvolging, 

veiligheidsaspecten en controle van het ongestoord bezoek. Dit staat dan weer wel in de 

wetgeving beschreven. Bovendien zagen we reeds dat ongestoord bezoek soms nog voor 

interpretatie vatbaar is, hoewel alles natuurlijk beperkt wordt door een wettelijk kader (cf. 

deelconclusie II). 
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 De wetgeving bepaalt dat de gedetineerde en zijn bezoeker minstens eenmaal per 

kalendermaand recht hebben op ongestoord bezoek. In de praktijk wordt hier ruimschoots 

aan voldaan: het ongestoord bezoek wordt vaak meer dan één keer per maand uitgevoerd. 

Deze naar wettelijke normen relatief hoge frequentie wil echter niet zeggen dat er ook een 

hoog aantal gedetineerden van het conjugaal bezoek gebruik maakt. Het aantal 

gedetineerden dat van het bezoek gebruik maakt, is eerder klein (marginaal?) te noemen in 

vergelijking met de totale populatie gedetineerden in de gevangenis. Actuele absolute cijfers 

zijn hier echter niet voorhanden. Hoewel niet alle gevangenissen optimaal zijn uitgerust voor 

het ongestoord bezoek, zijn er over het algemeen minder aanvragen dan 

bezoekmogelijkheden. Mocht er –  puur hypothetisch – een sterke stijging zijn van het aantal 

vragen, vermoeden we dat niet elke gevangenis voldoende uitgerust is om hier een gedegen 

oplossing aan te bieden. Zo merken we dat men in een grotere gevangenis als Antwerpen 

nog net kan voldoen aan de minimale frequentie van één maal ongestoord bezoek per 

maand. 

  

 De wetgeving stipuleert duidelijk dat alle gedetineerden – zowel beklaagden, beschuldigden, 

veroordeelden als geïnterneerden – die geen verloven genieten en die minstens een 

detentieperiode van drie maanden achter de rug hebben, ongestoord bezoek kunnen 

aanvragen. Deze detentieperiode van minstens drie maanden is noodzakelijk zodat de 

gevangenis de nodige tijd heeft om de gedetineerde voldoende te observeren. Van 

discriminatie naar afkomst, geslacht, categorie of seksuele voorkeur is in de wetgeving geen 

sprake. 

  

 We stellen vast dat in de praktijk de algemene wetgeving hieromtrent in grote lijnen wordt 

 gevolgd. Uit het kwalitatief onderzoek blijkt dat zowel autochtonen als allochtonen, ouderen 

 als jongeren, mannen als vrouwen, homo’s als hetero’s gebruik maken van het intiem 

 bezoek. Ook geïnterneerden kunnen normaal gezien zonder problemen van het ongestoord 

 bezoek genieten. Deze overtuiging van het personeel (en de gevangenisdirecteurs) vindt in 

 de praktijk echter niet al te veel bijklank onder de gedetineerden.  

 

 Hoewel deze doelgroep wegens praktische omstandigheden niet zelf kon worden bevraagd, 

 blijkt volgens de respondenten uit het kwantitatieve onderzoek dat het merendeel onder de 

 gedetineerden zich gediscrimineerd voelt bij de toekenning van het ongestoord bezoek. Aan 

 de basis hiervan ligt voornamelijk het gevoel dat er onterecht wordt getwijfeld aan de 

 stabiliteit van de gedetineerde zijn relatie. Uit het kwalitatieve onderzoek bleek dat het 
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 onderzoeken van deze relatie inderdaad een pijnpunt kan zijn: gevangenissen hebben  niet

 altijd de middelen om een sluitend onderzoek te voeren naar de gedetineerde en 

 moeten vaak op basis van hun gevoel beslissen. Wij vermoeden dat dit gevoel van 

 onrechtvaardigheid reeds van bij de aanvang aanwezig kan zijn: de gevangene kan slechts na 

 drie maanden detentieperiode recht hebben op ongestoord bezoek, waardoor hij of zij – die 

 reeds een relatie van zes maanden heeft – de facto additioneel wordt bestraft.178  

 

 Er zit in de praktijk wellicht nog een addertje onder het gras. Uit zowel het kwantitatief als 

 kwalitatief onderzoek kunnen we vaststellen dat de presumptie dat plegers van 

 zedendelicten en partnergeweld als categorieën niet geschikt zijn om te genieten van 

 ongestoord bezoek, in vele gevangenissen bijval vindt. Hoewel de voornaamste reden tot het 

 weigeren van ongestoord bezoek het niet voldoen is aan de objectieve voorwaarden zoals 

 deze bepaald zijn in de wetgeving of in het kader van een tuchtsanctie, is een van de 

 opvallendste resultaten van het onderzoek dat ongestoord bezoek in de praktijk ook wordt 

 geweigerd naargelang van de aard van de feiten waarvoor de gedetineerde vastzit. In dit 

 onderzoek kwam naar voren dat plegers van zedenfeiten en partnergeweld soms de facto (of 

 zelfs ‘standaard’) worden uitgesloten van het bezoek. Dit spruit dan voornamelijk voort uit de 

 idee dat dit ter bescherming van de bezoeker is. Dat plegers van zedenfeiten en 

 partnergeweld geen recht zouden hebben op ongestoord bezoek wordt echter nergens in de 

 wetgeving aangehaald. De enige wettelijke grond waarop deze niet-toekenning van het 

 ongestoord bezoek is gebaseerd, is ongetwijfeld de volgende: de persoonlijkheid van deze 

 gedetineerden vormt een contra-indicatie voor de toekenning van conjugaal bezoek. Hoewel 

 we deze redenering kunnen volgen, lijkt het toch aangewezen om niet op voorhand deze 

 volledige categorie gedetineerden uit te sluiten van het ongestoord bezoek. Voor de PSD is 

 het bestaand psychologisch profiel van deze gedetineerden uiteraard een risicofactor die in 

 rekening moet worden gebracht in het verslag dat aan de gevangenisdirecteur wordt 

 overgebracht. Dit mag echter niet uitmonden in vooroordelen ten opzichte van deze groep, 

 waardoor elke gedetineerde uit deze categorie op voorhand wordt uitgesloten van het recht 

 op ongestoord bezoek. Dit zou anders betekenen dat ruim vijf procent van de (Belgische) 

 penitentiaire bevolking automatisch niet over het recht op ongestoord bezoek beschikt (cf.

 DEEL I, hoofdstuk 2).179 

 

                                                 
178 VERMEULEN,G., Privacy en strafrecht, p. 23. 
179 Cijfer overgenomen uit PROBAND, S., art. cit., p. 13. 
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 De voor- en nadelen die in de praktijk worden ondervonden, komen in grote mate overeen 

met de pro’s en contra’s zoals beschreven in DEEL II. In de praktijk blijkt de psychische 

bevrediging ten gevolge van het bezoek minstens even groot te zijn als de seksuele 

bevrediging. 

 

 Ongestoord bezoek wordt in de wetgeving duidelijk omschreven als een recht van de 

gedetineerde. In de praktijk wordt dit bezoek echter nog vaak gezien als een gunst voor de 

gedetineerde. Meer dan zestig procent van de ondervraagden antwoordde in de enquête dat 

het ongestoord bezoek een gunst is, met andere woorden toe te kennen door de 

gevangenisdirectie. Slechts een minderheid beschouwt het conjugaal bezoek in de praktijk 

als een recht (of een combinatie recht/gunst). Het kwalitatief onderzoek bracht hier 

weliswaar nuance in aan. De scheidslijn tussen recht en gunst is niet altijd zo duidelijk.  

 

Het lijkt toch zorgwekkend dat een recht als ongestoord bezoek klaarblijkelijk in de praktijk 

nog vaak als gunst wordt aanzien. Het probleem situeert zich wellicht in het zogenaamde 

gunstregime dat vandaag nog steeds gangbaar is in de gevangenis.180 Zo kan het recht 

waarover hier sprake is – voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen – worden beperkt in de 

praktijk, waardoor het in de realiteit resulteert in een gunst.181 Een grotere transparantie van 

de wetgeving omtrent ongestoord bezoek zou hier soelaas kunnen bieden (cf. deelconclusie 

I). Zo kan iedere gevangene zich ten minste bewust worden van zijn of haar recht, hoewel dit 

met de legaliteitscrisis nog niets hoeft te betekenen. We verwijzen hier nogmaals naar de 

vrijheidsethiek van Swinnen (DEEL I, hoofdstuk 2) en het vermijden van additionele 

bestraffing. 

 

 

 

 

  

                                                 
180 Ibid., p. 41. 
181 Zie hiervoor VERMEULEN,G., Privacy en strafrecht, p. 28. 
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 ALGEMEEN BESLUIT 

  

Dit eindwerk probeerde een tegengewicht te vormen voor de gangbare karikaturale benadering van 

de praktijk van het ongestoord bezoek. Daarom beoogde deze studie de theorie (de wetgeving) over 

ongestoord bezoek naast de praktijk te plaatsen. De centrale probleemstelling van dit schrijven was 

dan ook de volgende: in welke mate stipuleert de letter over het toekennen van ongestoord bezoek 

(de theorie) nog de praktijk? Is er nog een duidelijke overeenkomst tussen beide of moeten we 

eerder spreken van een groeiende discrepantie? Hierbij stelden we ons een bezorgde vraag: ‘is het 

recht op ongestoord bezoek vandaag niet verworden tot een privilege, gebaseerd op selectiviteit of 

willekeur?’  

  

Om een antwoord te formuleren op deze probleemstelling was het noodzakelijk om eerst grondig de 

theorie omtrent bepaalde aspecten van detentie, gedetineerden en rechten van gedetineerden te 

behandelen. Dit deden we via een literatuuronderzoek in DEEL I GEDETINEERDEN IN DE VLAAMSE 

GEVANGENISSEN. Uit dit eerste deel bleek dat er tal van additionele nadelen (en aldus bestraffing) zijn 

(is) verbonden aan detentie.182 Een oplossing om deze nadelen te beperken vonden we in de 

wettelijke bepaling van de rechten van de gedetineerden. We stelden vast dat deze rechten zowel op 

nationaal als op internationaal niveau steeds meer in de kijker kwamen te staan. Zeker de Basiswet 

gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden uit 2005, die nog steeds stap voor stap tot 

uitvoering wordt gebracht, was een grote stap voorwaarts. De Ministeriële Omzendbrief uit het jaar 

2000 kunnen we beschouwen als de voorbode van deze basiswet. Bij de conclusie van dit eerste deel 

stelden we enkele kritische vragen omtrent de transparantie van deze wetten en het probleem van 

de legaliteitscrisis.  

 

In DEEL II ONGESTOORD BEZOEK IN DE GEVANGENIS zoomden we specifiek in op een onderdeel van het 

bezoekrecht van de gedetineerden, met name het ongestoord bezoek. We ontdekten dat ongestoord 

bezoek zijn oorsprong had in de VSA en pas relatief laat zijn intrede in België deed. We stelden 

eveneens vast dat er toch wat ruimte voor interpretatie is in de wetten en richtlijnen over het 

conjugaal bezoek. Het intern huisreglement van een gevangenis en de relatieve macht van de 

gevangenisdirecteur werden hierbij aangestipt. Ook namen we een selectief kijkje over de grenzen 

heen en constateerden dat de invulling van ongestoord bezoek van (Europees) land tot (Europees) 

land grondig verschilt. België bleek binnen deze internationale context nogal vooruitstrevend te 

                                                 
182 Zie hiervoor onder meer de reeds aangehaalde onderzoeken van o.a. Burstein, Flanagan, Hensley en Toch. 
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zijn.183 Het belangrijkste voordeel van ongestoord bezoek bleek de grotere kans op resocialisering 

van de gedetineerde te zijn.184 Ook het verminderen van seksuele frustratie en negatieve 

gedragingen bij de gedetineerden zijn een positief gevolg van het ongestoord bezoek. De nadelen 

bleken niet op te wegen tegenover de voordelen. Ongestoord bezoek werkt dus additionele 

bestraffing tegen.185 

 

In DEEL III ONGESTOORD BEZOEK IN DE GEVANGENISSEN VAN VLAANDEREN onderzochten we de hedendaagse 

praktijk omtrent ongestoord bezoek in de Nederlandstalige penitentiaire instellingen.186 We legden in 

de deelconclusie de wetgeving (zoals gezien in DEEL I en DEEL II) naast de praktijk en deden enkele 

opvallende vaststellingen. (1) Zo werd duidelijk dat de wetgeving wordt nageleefd wat betreft de 

procedure tot toekenning van het ongestoord bezoek. Het is in de praktijk inderdaad de 

gevangenisdirectie die, overeenkomstig de wet, in overleg met de psychosociale dienst de 

uiteindelijke beslissing over de toekenning van het ongestoord bezoek neemt. Bij het tot stand 

komen van deze beslissing worden echter ook andere personeelsleden die niet letterlijk in de 

wetgeving staan beschreven, geconsulteerd. (2) De wettelijke minimumnorm die vastligt op één maal 

conjugaal bezoek per maand, wordt in de praktijk uitgevoerd. In de praktijk blijkt dat het een relatief 

kleine groep is die van het recht gebruik maakt, wat voor vele gevangenissen een zegen is. Niet 

iedere gevangenis is namelijk logistiek en praktisch uitgerust om aan een eventueel verhoogde 

aanvraag tot ongestoord bezoek tegemoet te komen. (3) Van discriminatie lijkt volgens het 

gevangenispersoneel (de gevangenisdirecteurs) geen sprake. Er leeft wellicht wel een gevoel van 

discriminatie onder de gedetineerden, een gevoel dat terug te koppelen is aan de overtuiging dat er 

soms onterecht wordt getwijfeld aan de stabiliteit van de relatie van de gedetineerde. Een 

gevangenis beschikt inderdaad niet altijd over voldoende middelen om deze stabiliteit ten gronde te 

onderzoeken. (4) Een van de opvallendste onderzoeksresultaten was dat plegers van zedendelicten 

en partnergeweld, op basis van contra-indicatie in hun persoonlijkheid, soms standaard worden 

uitgesloten van het conjugaal bezoek. (5) Ongestoord bezoek wordt ten slotte in de praktijk nog vaak 

eerder gezien als een toe te kennen gunst aan de gedetineerde dan als een verworven recht van de 

gedetineerde.  

 

                                                 
183 HERZOG-EVANS, M., op. cit., p. 15-19 en BURSTEIN, op. cit., p. 25. 
184 Zie onder meer het onderzoek van GOETHALS, J., en VANHAELEWYN, J., art. cit., p.11-13 besproken in VERMEULEN, G., Betaalseksrecht, 
p. 168. 
185 Zie ook het onderzoek van HENSLEY, C., RUTLAND, S., GRAY-RAY, P., ‘Inmate attitudes…’, p. 139. 
186 Gezien de aard van dit onderzoek was het onmogelijk deze nogal specifieke kwantitatieve en kwalitatieve resultaten terug te koppelen 
aan resultaten uit internationaal onderzoek. We gebruikten met name reeds de resultaten uit internationaal onderzoek om het ongestoord 
bezoek te kaderen en de wetgeving te verduidelijken. Specifiek onderzoek naar het verschil tussen wetgeving en praktijk of een gelijkaardig 
onderzoek kon niet worden teruggevonden. 
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Op alle deelvragen zoals die in de algemene inleiding op dit eindwerk werden geformuleerd, is een 

antwoord gevonden. Zo werd in DEEL I en DEEL II duidelijk gemaakt wat de wetgeving (tot in detail) 

precies over ongestoord bezoek te vertellen heeft. De specifieke voor- en nadelen van ongestoord 

bezoek (op papier en in de praktijk) werden verduidelijkt in DEEL  II en DEEL III. Aan de interne 

rechtspositie van de gedetineerde werd in DEEL I een volledig hoofdstuk gewijd. Een internationale 

(Europese) schets over het conjugaal bezoek werd in het laatste hoofdstuk van DEEL III aangehaald. 

Ook wie er precies over de toelating tot ongestoord bezoek beslist en welke criteria hierbij worden 

gehanteerd is duidelijk gemaakt in het verloop van dit eindwerk. We stelden uiteraard vast dat de 

wetgever hier aan de basis ligt, maar dat in de praktijk ook de gevangenisdirecteur en zelfs enkele 

personeelsleden hierin een relatief grote rol spelen. Het werd ook duidelijk dat er wel degelijk een 

discriminerend gevoel bestaat bij de gedetineerden omtrent de toekenning van het ongestoord 

bezoek. Uiteraard werden er nog op heel wat andere, gestelde en niet-gestelde, vragen een 

antwoord (of indicatie tot antwoord) gegeven.  

 

In welke mate stipuleert de letter over het toekennen van ongestoord bezoek (de theorie) nog de 

praktijk? We kunnen besluiten dat de wetgeving vandaag op een voldoende manier wordt toegepast 

in de gevangenissen. Zo worden onder meer de regels gevolgd wat betreft de minimale frequentie en 

de procedure tot toekenning van het ongestoord bezoek. Aan alle materiële, logistieke en 

infrastructurele vereisten zoals gestipuleerd in de wetgeving blijkt voldaan. Is het recht op 

ongestoord bezoek vandaag niet eerder verworden tot een privilege, gebaseerd op selectiviteit of 

willekeur? Hierop is geen eensluidend antwoord mogelijk. Van discriminatie is er op het eerste 

gezicht geen sprake: alle gedetineerden kunnen een aanvraag indienen en worden hoofdzakelijk 

beoordeeld op basis van de objectieve selectiecriteria zoals weergegeven in de wetgeving. Toch leeft 

er onder de gedetineerden een latent gevoel van discriminatie, dat voornamelijk ontstaat door een 

idee van onrechtvaardigheid (over de inschatting van de stabiliteit van hun relatie). Naast objectieve 

criteria hanteert men in de praktijk blijkbaar ook relatief subjectieve criteria die selectiviteit in de 

hand kunnen werken. Zo worden plegers van zedenfeiten of van partnergeweld schijnbaar a priori 

van het ongestoord bezoek uitgesloten, iets wat niet letterlijk in de wetgeving wordt gesteld. Op die 

manier wordt het in de wet gestelde recht op ongestoord bezoek in de praktijk minder als een recht 

an sich aanzien. Het gunstregime gangbaar in de gevangenissen lijkt zelfs met de Basiswet uit 2005 

nog niet voorbij. Ongestoord bezoek kan in deze optiek ook aanzien worden als een privilege: op 

voorhand uitgesloten gedetineerden (door objectieve of subjectieve criteria bepaald) kunnen er geen 

gebruik van maken. 
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Wat betreft de subjectieve criteria treft de gevangenisdirectie geen schuld. Het is de wetgever die de 

voorwaarden tot het toekennen van ongestoord bezoek beter moet verwoorden en minder ruimte 

moet laten tot interpretatie. Zo wordt gesteld dat de directeur, in overleg met de PSD, bij het 

toekennen van het conjugaal bezoek moet oordelen of de persoonlijkheid van de gedetineerde al 

dan niet een contra-indicatie vormt voor het ongestoord bezoek. Deze omschrijving lijkt nogal vaag 

en laat ruimte over tot interpretatie.  

 

De hier voorgestelde onderzoeksresultaten zijn een indicatie voor de toepassing van het ongestoord 

bezoek in Vlaanderen. Ze mogen echter niet zomaar geïnterpreteerd worden als vaststaande feiten, 

daarvoor was de onderzochte populatie te klein en niet significant genoeg. Ze kunnen echter wel 

dienen als indicatie voor enkele tendensen die anno 2010-2011 wellicht gangbaar zijn in de praktijk. 

Verdere uitdieping en verbreding van het onderzoek lijkt aangewezen.   
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Bijlage 1   :  Schriftelijke aanvraag gevangenis Vorst 
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Bijlage 2   :  Reglementering ongestoord bezoek in de gevangenis van Vorst 
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Bijlage 3   :  De schriftelijke enquête 

 

VRAGENLIJST “TIEN JAAR ONGESTOORD BEZOEK IN DE VLAAMSE GEVANGENISSEN. THEORIE 

VERSUS PRAKTIJK”  

 

1) Sinds wanneer is er in deze gevangenis de mogelijkheid tot ongestoord bezoek? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Wie (functie) beslist over de al dan niet toekenning van het ongestoord bezoek in de 

gevangenis?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.1.) Op basis van welke criteria wordt deze beslissing genomen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.2.) Worden er bij deze beslissing ook andere personen geraadpleegd? Wie? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.3.) Wordt er telkens een motivatie gegeven bij de beslissing? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Wie staat in voor de opvolging en controle van ongestoord bezoek in deze gevangenis? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Wordt ongestoord bezoek naar uw gevoel frequent uitgevoerd? 

 Ja - Nee 

 4.1.) Hoeveel keer per maand? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Wordt ongestoord bezoek soms geweigerd? 

 Ja - Nee 
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 5.1.) Om welke reden? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5.2.) Hoeveel keer per maand komt dergelijke weigering voor? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Zou u 'ongestoord bezoek' bestempelen als een recht (dat wil zeggen niet toe te staan door de 

directie) of als een gunst (dat wil zeggen wel toe te staan door de directie)? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Waarom? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7) Vindt u dat alle gedetineerden, gelijk welk feit ze hebben gepleegd, in aanmerking komen voor 

het ongestoord bezoek? 

 Ja - Nee 

Waarom (niet)? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8) Vindt u dat de huidige regelgeving in verband met het toekennen van ongestoord bezoek op een 

voldoende neutrale manier gebeurt? 

 Ja - Nee 

Waarom (niet)? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9) Voelen sommige gedetineerden zich bij de al dan niet toekenning van ongestoord bezoek 

gediscrimineerd? 

 Ja - Nee 

 9.1.) Wat zou hier volgens u aan de basis liggen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Hartelijk bedankt voor uw tijd! 
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Bijlage 4   :  De begeleidende nota 

 

 
Begeleidende nota: Enquête ongestoord bezoek 
 

 

Geachte  

 

Ik ben Lies Eecloo, een laatstejaarsstudente Criminologie aan de universiteit van Gent. In het 

masterjaar wordt van een student(e) verwacht dat hij/zij een eindverhandeling schrijft rond een 

welbepaald thema. Mijn keuze is gevallen op 'Tien jaar ongestoord bezoek in de Vlaamse 

gevangenissen. Theorie versus praktijk.' Mijn promotor bij deze eindverhandeling is professor F. 

Vander Laenen.  

 

Het centrale opzet van dit eindwerk is na te gaan in welke mate ongestoord bezoek wordt toegepast 

in de praktijk.  

Via deze weg zou ik u graag betrekken in mijn onderzoek. Zou u zo vriendelijk willen zijn bijgevoegde 

vragenlijst in te vullen? Het invullen van deze vragenlijst duurt maximaal tien tot vijftien minuten. De 

verkregen informatie wordt strikt anoniem behandeld. De verkregen resultaten zijn vertrouwelijk en 

dus uitsluitend bestemd voor mijn onderzoek. Eens ik alle resultaten van de schriftelijke enquêtes 

verkregen heb, volgt op basis van deze resultaten een selectie van drie gevangenissen. In deze 

gevangenissen vindt dan een interview plaats met de personen die instaan voor de 

uitvoering/opvolging van het ongestoord bezoek.  

Ik zou u vriendelijk willen verzoeken de enquête terug te sturen voor 15 maart. Dit op onderstaand 

adres. Indien u nog vragen hebt, kan u mij hierover steeds contacteren. 

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd, medewerking en antwoord. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Lies Eecloo 

Hollevoordestraat 21 

8210 Zedelgem 

lies.eecloo@ugent.be  
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Bijlage 5   :  De topiclijst 

 

TOPICLIJST “TIEN JAAR ONGESTOORD BEZOEK IN DE VLAAMSE GEVANGENISSEN. THEORIE VERSUS 

PRAKTIJK” 

 

 de functie van de geïnterviewde 

 hun bijdrage in de uitvoering, controle, … van ongestoord bezoek 

 frequentie van uitvoering + hoeveel van de totale gevangenispopulatie 

 - uit mijn onderzoek blijkt dat het hier NIET vaak wordt toegepast, oorzaak? 

 bepaald profiel van de gedetineerde die gebruik maakt van ongestoord bezoek 

 - Homofilie 

 - Geïnterneerden 

 

 normale gang van zaken (toekenning, uitvoering, controle…) 

weigering: redenen? 

 voor- en nadelen van ongestoord bezoek 

 merkwaardige/opvallende situaties  

 Uit eerder onderzoek blijkt dat er veel verschil kan zijn in de inrichting van de ‘kamer’ voor 

OB. Hoe ziet de ‘kamer’ er hier uit? 

 

 In de eerder schriftelijke enquête heeft uw gevangenis het volgende geantwoord in op de 

vraag of ongestoord bezoek een recht of een gunst is.  ‘OB is een gunst. Huidige regeling 

voldoet, weigering dient mogelijk te blijven om veiligheidsredenen (druggebruik, partner die 

op bezoek komt is slachtoffer…)’  Ben je hiermee akkoord of zouden er nog meer redenen tot 

weigering moeten zijn? Verklaar. 

 kijk op ongestoord bezoek/ zijn er dingen die je in verband met ongestoord bezoek zou 

veranderen.  

 

 Wil je hier nog iets aan toevoegen? 

 

Bedankt voor je tijd!  
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Bijlage 6   :  Het codeboek 

 

Codeerfamilies 

 

A/ Geïnterviewde  

- Functie 

- Meningen 

- Ervaringen 

- + houdingen 

- - houdingen 

 

B/ Gevangenis 

- Naam 

- ≠ diensten die instaan voor OB 

- Soorten toezicht 

 

C/ Gedetineerden die gebruik maken van OB 

- Leeftijd 

- Nationaliteit 

- Geslacht 

- Geaardheid 

- Geïnterneerden 

- Gepleegd misdrijf 

- Aantal 

 

D/ Ongestoord bezoek 

- Voor wie? 

- Wanneer? 

- Met wie? 

- Waar? 

- Voorwaarden 

- Frequentie 

- Bezetting 

- Procedure 

 


