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Voorwoord

Twee jaar geleden kregen we als student master in de rechten de opdracht om een masterproef 

te schrijven. Net zoals vele andere studenten zal ik nooit de grootste schrijver worden, maar in 

de laatste twee jaar onderging ik wel een enorme evolutie. Dat omdat ik verschillende papers 

schreef onder leiding van professor TOM VANDER BEKEN, die eveneens mijn promotor voor deze 

masterproef  is.  Een promotor  die altijd bereid was om tijd voor mij  vrij  te maken en me 

verder  te  begeleiden  doorheen de verschillende  onderdelen  van deze  masterproef.  Ik  mag 

gerust zeggen dat hij een kritische promotor is, maar juist dat zorgt ervoor dat hij het beste uit 

de  student  kan  halen.  Ik  denk dat  dit  goed gelukt  is  en  ben  hem daarvoor  dan  ook erg 

dankbaar. 

Ik moet ook een dankwoordje richten aan JURGEN VAN POECKE en HADE VANDENBROUCKE, die 

hun medewerking verleend hebben aan deze masterproef. Ze maakten kostbare tijd vrij om 

mee te werken aan het empirisch onderzoek dat ik in het kader van deze masterproef voerde. 

Dat empirisch onderzoek maakt het verschil met een ander louter beschrijvend werk omtrent 

hezelfde onderwerp. 

Graag had ik ook even TOM VANDENBUSSCHE bedankt, een regent Nederlands die zo vriendelijk 

was om deze masterproef in grote lijnen op fouten te controleren.  Hij  was zo’n beetje de 

uiteindelijke editor van mijn masterproef.

Ten slotte bedank ik graag mijn ouders, namelijk KATRIEN DEGRYSE en PATRICK LEFEVERE. Zij 

gaven mij zes jaar geleden de kans om voort te studeren. Een kans die ik met twee handen 

greep  en  waarvan  ik  hoop  dat  ik  er  later  de  vruchten  van  zal  kunnen  plukken.  Hierbij 

terugdenkend aan alle personen die mij geholpen hebben, hoop ik dat u - als lezer – evenveel 

van deze masterproef zal genieten als ik van dit alles genoten heb.

Pieter-Jan Lefevere         Roeselare 12 mei 2010
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Inleiding

Vanuit mijn grote interesse voor alles wat met het strafrecht te maken heeft, kwam ik tot het 

besluit om een masterproef over gedetineerden te schrijven. Meer bepaald omtrent de relatie 

die er bestaat tussen het recht op  privacy en detentie.

Verschillende  subsidiaire  rechtsvragen  kunnen  bij  de  hierboven  vermelde  relatie  worden 

gesteld: 

- wat is privacy en wat zijn de doelstellingen ervan?

- wat is detentie en wat zijn de doelstellingen ervan?

- blijven grondrechten doorwerken in detentieperiodes en zijn er beperkingen mogelijk? 

- in welke mate kan een inbreuk worden gerechtvaardigd?

- is er een voldoende regeling in België met betrekking tot juridische bescherming voor 

het recht op privacy?

- wordt het recht op privacy in detentie wel effectief toegepast?

Die rechtsvragen zijn afgeleid uit de hierna vermelde probleemstelling: iedereen heeft nood 

aan  individualiteit,  eigenheid  en  persoonlijkheid  maar  ook  aan  contacten,  relaties, 

interpersoonlijke uitwisseling van gedachten en gevoelens van medemensenlijkheid1.  Maar 

plots word je als rechtssubject van je eigen vrijheid beroofd, dit als straf om iets wat je eerder 

hebt gedaan. Je dagelijkse routine maakt plaats voor een ander soort routine. Dat van een 

apart  regime,  dat  nog  tamelijk  meevalt  in  vergelijking  met  andere  landen.  Een 

gevangenisleven dat voor velen onder ons ondraaglijk zou zijn. Daarom is het van belang dat 

deze categorie van mensen in andere landen - en eveneens in België - niet in de vergeethoek 

wordt geduwd. Soms komt het voor het dat belangrijke gebeurtenissen zich voordoen, zoals 

de  Dutroux-affaire  en  11  september  20012.  Gebeurtenissen  die  ervoor  zorgen  dat  het 

maatschappelijk en politiek gevoelig ligt om een discussie te openen omtrent de rechten van 

deze  categorie  van  mensen.  Uit  maatschappelijk  oogpunt  is  de  gevoeligheid  soms wel  te 

begrijpen, maar laat ons vooral niet vergeten dat, hoe groot de veiligheid in het leven ook 

moet zijn, dit geen rechtvaardiging is tot het inperken van de verschillende mensenrechten die 

1 L., PARMENTIER en A., PEIRGESAELE, privacy van gedetineerden, in G. VERMEULEN (eds),  Privacy en 
strafrecht: nieuwe en grensoverschrijdende verkenningen, Antwerpen, Maklu 2007, 11.
2 De keuze die hier gemaakt wordt om deze 2 gebeurtenissen als voorbeeld te gebruiken, is ingegeven door het 
feit dat de ene gebeurtenis zich heeft voortgedaan op nationaal vlak, terwijl het andere een grotere internationale 
invloed en meerdere gevolgen gehad heeft.
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ons  leven  beheersen.  Dit  debat  is  over  de  hele  wereld  al  enkele  jaren  aan  de  gang3.  De 

leefwereld  van gedetineerden vraagt  al  jaren een bijzondere  aandacht,  want  deze  delicate 

categorie  van  mensen  moet  in  de  hedendaagse  maatschappelijke  en  strafrechtelijke  visie 

geresocialiseerd worden. Hierdoor moet men ervoor zorgen dat er geen wroeging of haat ten 

aanzien van de maatschappij ontstaat, met name tijdens de detentieperiode op grond van de 

leefomstandigheden die er zijn. Het gevangenisleven moet ervoor zorgen dat de gedetineerde 

wordt voorbereid op zijn leven na de detentie. Dat gebeurt door het gewone leven zo goed 

mogelijk te benaderen en individuele vrijheid aan de gedetineerde te geven, maar ook door 

hen de mogelijkheid te geven om te werken of te studeren4.

De structuur van deze masterproef bestaat  uit  twee delen, namelijk  privacy en detentie en 

privacy in detentie. Het deel  privacy en detentie is een theoretisch gedeelte dat ervoor zal 

zorgen dat de lezer  van deze masterproef  vertrouwd raakt met  de begrippen “privacy”  en 

“detentie”. Er zal een basis gelegd worden om het  tweede deel van deze masterproef beter te 

begrijpen. Het deel privacy en detentie bestaat uit vier hoofdstukken, waardoor het mogelijk is 

om een volledige duiding te geven van alles wat relevant is voor deze twee begrippen. Er zal 

in dit deel worden uitgelegd wat kan en moet worden verstaan onder het begrip “privacy” en 

wat het juridische kader is met betrekking tot  dit  begrip. Om deze masterproef te kunnen 

begrijpen,  is  ook de  aanwezigheid  van  het  hoofdstuk  mensenrechten noodzakelijk.  In  het 

laatste  hoofdstuk  zal  worden  nagegaan  wat   het  begrip  “detentie”  in  onze  samenleving 

betekent. 

In deel twee van deze masterproef wordt het onderwerp vanuit een meer praktisch oogpunt 

beschreven.  Dat  heeft  als  gevolg dat  het  mogelijk  is  om de twee verschillende  delen aan 

elkaar  te toetsen.  In dit  deel  zal  er  een opdeling zijn tussen twee hoofdstukken,  namelijk 

contact met de buitenwereld en  het dagelijks leven in de gevangenis. In het kader van deel 

twee is er empirisch onderzoek5 gedaan om een meer praktische benadering te verkrijgen. 

Hierdoor was het mogelijk de verschillen tussen de theorie en de praktijk bloot te leggen en 

om betere conclusies omtrent de verschillende onderwerpen te maken.

3 Zie Guatanamo.
4 Een mooi voorbeeld hiervan, dat nog terugkomt in deze masterpoef, is het Belief project dat opgestart is in het 
Penitentiair Landbouwcentrum in Ruiselede.
5 Voor uitleg hierover zie inleiding van deel twee.

7



Na deze twee delen volgt er nog een algemeen besluit waarin de verschillende vaststellingen 

omtrent de rechtsvragen zullen worden weergeven.
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Deel 1: Privacy en detentie

Hoofdstuk 1: het begrip privacy

§1 Wat is privacy?

A) Privacy in de algemene zin

Het begrip “privacy” kan op verschillende manieren worden ingevuld. Tegenwoordig wordt 

het begrip te pas en te onpas door iedereen gebruikt. Maar wat betekent dit modewoord nu 

eigenlijk? Een antwoord hierop geven is niet eenvoudig, want het begrip “privacy is een heel 

ruim begrip dat tevens moeilijk af te bakenen is. Dat omwille van het feit dat er in de loop der 

jaren verschillende interpretaties aan zijn gegeven. Volgens BIESHEUVEL en FLINTERMAN kunnen 

deze  definities  in  drie  soorten  worden  ingedeeld6.   Geen  enkele  van  die  drie  soorten  is 

allesomvattend,  waardoor  we  niet  anders  kunnen  dan  ze  allemaal  te  bespreken  om  een 

volledige omschrijving van het begrip “privacy” te geven.

Het begrip kwam voor het eerst tot ontwikkeling in de Amerikaanse literatuur7.  WARREN en 

BRANDEIS zijn dan ook de eersten die in 1890 privacy omschreven, namelijk als ‘the right to be 

left  alone’8.  Zij  mogen  als  pioniers  worden  beschouwd,  omdat  ze  als  Amerikaanse 

journalisten  in  het  verweer  kwamen  tegen  de  toenemende  publiciteit  in  de  pers  over 

privéaangelegenheden  van bekende persoonlijkheden9. Ze vonden dat elke burger het recht 

moest hebben om met rust te worden gelaten over zaken die hij of zij wensten. Dit is een 

negatieve  definiëring   van  het  begrip  “privacy”.  Het  gaat  hier  dus  om geen  ongewenste 

inmenging van derden te moeten ondergaan, een verschijnsel waarmee iedereen vroeg of laat 

ooit  mee wordt geconfronteerd.  Het probleem hierbij  is dat  het  recht  op privacy ook kan 

worden geschonden zonder  dat  de  rust  van  de betrokkene  wordt  gestoord10.  Zoals  eerder 

vermeld  wordt iedereen vroeg of laat  met  die  omschrijving geconfronteerd.  Daarom is  er 
6 M., BIESHEUVEL en C., FLINTERMAN, De rechten van de mens, Amsterdam, Meulenhoff informatief, 
1983, 163-169.
7 L., PARMENTIER en A., PEIRGESAELE,  privacy van gedetineerden, in G. VERMEULEN (eds),  Privacy  
en strafrecht: nieuwe en grensoverschrijdende verkenningen, Antwerpen, Maklu 2007, 12.
8 S., GUTWIRTH, Privacy! De vrijheid om zichzelf te zijn, Werkdocument Rathenau Instituut: W64, 
Amsterdam, Cramwinckel, 1998, 15.
9 S., WARREN en L., BRANDEIS, ‘The right to privacy’, Harvard Law Review 1890, Nr. 5, 193.
10 L., PARMENTIER en A., PEIRGESAELE,  o.c., 12.
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gekozen  om  deze  visie  te  bespreken,  hoewel  de  Amerikaanse  definitie  van  het  begrip 

“privacy” verschilt van de Europese definitie. Hierover later meer.

 Het is ook  mogelijk om het begrip “privacy” een positieve definiëring  te geven. Het wordt 

dan omschreven als  het recht op controle.  Hier heeft  het  individu de controle  om zelf  te 

bepalen wanneer iets openbaar wordt gemaakt. Net zoals hij de controle heeft over de manier 

waarop en de mate waarin. Deze definities geven de mogelijkheid om het willen “alleen zijn” 

te verzoenen met de wens tot communicatie met anderen11. Maar deze omschrijving is weer 

niet allesomvattend, want eens ervoor gekozen is om bepaalde informatie aan een bepaalde 

persoon  vrij  te  geven,  verdwijnt  immers  de  controle  op  het  eventuele  parcours  dat  de 

doorgegeven informatie mogelijk zal afleggen12.

De derde  manier  van  omschrijving  is  een  bufferzone  definiëring.  Het  gaat  hier  om een 

bufferzone die rond het individu bestaat. In die bufferzone bevinden zich alle sociale relaties 

van  een persoon en ook de mentale en fysieke processen van die persoon in zijn vrienschaps-, 

liefdes- en andere relaties. De inhoud die aan dergelijke omschrijvingen wordt gegeven, wordt 

evenwel sterk cultureel en temporeel beïnvloed13.

Om het niet allen vanuit de meer geleerde richting te bekijken, is het interessant om ook eens 

te  kijken  welke  omschrijving  aan  het  begrip  “privacy”  wordt  gegeven  in  het 

onlinewoordenboek  van  Van  Dale14:  ‘de  mogelijkheid  om  in  eigen  omgeving  helemaal 

zichzelf te zijn’. De eigen wil komt hier sterk naar voren. 

Het is best interessant om ook  DE SCHUTTER zijn omschrijving van het begrip “privacy” eens 

van naderbij te bekijken. Volgens hem bestaat het begrip uit een drietal bestanddelen15.

- Het aspect van de fysieke of lichamelijke integriteit

Iedereen heeft het recht op de beleving van zijn eigen lichaam. Het is aan de persoon zelf om 

zijn seksualiteitsbeleving te bepalen. Anderen mogen zich niet mengen in dat delicate domein. 

11 L., PARMENTIER en A., PEIRGESAELE, o.c., 12.
12 L., PARMENTIER en A., PEIRGESAELE, o.c., 13.
13 L., PARMENTIER en A., PEIRGESAELE, o.c., 13.
14 http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=privacy, geraadpleegd op 25 oktober 
2009.
15 O., DE SCHUTTER, La vidéosurveillance et le droit au respect de la via privée, journal des proces, nr. 296, 
1996, 10-14.
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Het wordt pas moeilijk wanneer de seksualiteit niet vrij en zonder instemming wordt beleefd, 

waardoor sommige instanties zich genoodzaakt voelen om zich te mengen op het gebied van 

de privacy. Tevens wordt het ook moeilijk wanneer iemand in een ziekenhuis, omwille van 

medische redenen, wordt verzorgd zonder zijn of haar toestemming. De vraag is: wordt er in 

deze  situatie dan niet  geraakt aan de fysieke integriteit  van een patiënt16?  De fysieke of 

lichamelijke  integriteit  is  dus  niet  volledig  onaantastbaar.  Wat  ook  verklaart  waarom 

vingerafdrukken, handboeien en Dna-testen in sommige gevallen  worden gerechtvaardigd. 

Net zoals bij verschillende andere regelingen loert het gevaar voor misbruik hier niet ver om 

de hoek.

- Het aspect van de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens van een individu

Hoe geïnformatiseerder onze samenleving wordt, hoe belangrijker het wordt dat een individu 

de mogelijkheid heeft tot de bescherming van zijn of haar persoonlijke gegevens. De vele 

netwerksites, zoals Facebook en Netlog, zorgen ervoor dat het eenvoudig is om gegevens van 

anderen te gebruiken en misbruiken.  Hierdoor  is het aspect toestemming een zeer belangrijke 

factor geworden bij  het vrijgeven van de verschillende informatie die voor handen is. Tevens 

denken  we  ook  aan  de  vele  camera’s  in  het  straatbeeld.  Die  zijn  er  voor  de  algemene 

veiligheid, maar kunnen op dezelfde manier door gluurders worden misbruikt.  Hier moet er 

een afweging worden gemaakt van het recht op privacy voor het individu en de veiligheid van 

onze samenleving. Individualiseren  we met andere woorden nog verder of zorgen we voor 

een grotere openheid17?

- Het aspect van de ontluiking van de eigen persoonlijkheid

Naast het aspect van de fysieke integriteit  heeft elk individu eveneens het recht om eigen 

keuzes te maken op vlak van levensbeschouwing.  Meer specifiek gaat het hier om de keuze 

voor  welke  religie  en  zijn  of  haar  sociaal-cultureel  leven.  Het  aangaan  van  verschillende 

relaties mag hierbij ook niet uit het oog worden verloren.

B) Hedendaagse invulling in maatschappelijke context

16 Het beste voorbeeld hierbij is wanneer het om een psychiatrisch patiënt gaat.
17 F., MULLENERS, Camera obscura. Pleidooi voor een realistische aanpak van de camerabewaking ,  De orde 
van de dag, 1999, afl. 8., 58.
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De wijze waarop het begrip “privacy” in 1890 door  WARREN en  BRANDEIS werd ervaren, is 

volledig verschillend van de huidige invulling die er in onze hedendaagse maatschappij aan 

wordt gegeven. Maar hoe komt dat? Het antwoord op deze vraag is eigenlijk niet zo moeilijk. 

Tenminnste  als  je weet dat de achtergrond waartegen het begrip wordt geplaatst,  volledig 

veranderd  is.  Alle  omstandigheden  die  relevant  kunnen  zijn,  zoals  politieke,  sociale, 

economische en culturele, zijn niet meer vergelijkbaar met die van toen.

Het privacybegrip dat wij hanteren, is  onderhevig aan al die omstandigheden en zit diep in 

onze westerse cultuur verankert. Wat tevens voor een verschil zorgt met het begrip dat onze 

pioniers  hanteerden.  We  kunnen  niet  anders  dan  hiermee  rekening  houden.  Als  je 

bijvoorbeeld het Afrikaans Handvest voor de Rechten van de Mens erbij neemt, merk je dat er 

geen enkel woord over privacy wordt gerept. Dat omwille van het feit dat de gemeenschap 

daar  prioritair  is  ten  aanzien  van  het  individu.  In  het  Westen  is  er  hieromtrent  een 

tegengestelde denkwijze, want bij ons primeert het individu op de samenleving.

We kunnen ook niet anders dan erkennen dat privacy een mes is dat langs twee kanten snijdt. 

We kunnen hier de Pfaffs als voorbeeld nemen. Enerzijds hebben zij een realityshow die dicht 

grenst aan het exhibitionisme, maar anderzijds beroepen ze zich op het recht op privacy als er 

iets in de roddelpers verschijnt met betrekking tot hun privéleven. We kunnen dus niet anders 

dan besluiten dat het begrip “privacy” pas een betekenis krijgt binnen een bepaalde context.

Privacy is een begrip dat vaak terug te vinden is in verschillende internationale en nationale 

wetgevingen (zie  deel  1,  hoofdstuk 2).  Die zijn niet  altijd  even duidelijk,  waardoor er  in 

verschillende arresten een verschillende invulling mogelijk is. Essentieel hierbij wel is dat het 

recht op privacy als fundamenteel mensenrecht erkend wordt.  

Een korte samenvatting leert  ons dat onze invulling er één is van nu, waarbij  we het een 

westerse invulling hebben gegeven, die contextueel,  relatief   en ook afhankelijk is van de 

wettelijke kracht die eraan wordt gegeven.

C) Privacy bij gedetineerden
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Het is moeilijk  om een werk te schrijven over privacy en detentie, zonder na te gaan op welke 

wijze  het  begrip  “privacy”  bij  gedetineerden  wordt  ingevuld.  Misschien  wordt  er  bij 

gedetineerden zelfs geen aandacht aan besteed. In de laatste jaren zijn er verschillende werken 

geschreven die aandacht geven aan die problematiek.  Omdat er uit verschillende onderzoeken 

gebleken  is   dat  dit   onderwerp  gevoelig  ligt  bij  gedetineerden.  Na  het  doornemen  van 

verschillende bronnen is gebleken dat het begrip “privacy” te maken heeft met de volgende 

aspecten van het gevangenisleven:

- aanwezigheid van camera’s

- supervisie en celinspectie

- gemeenschappelijke WC’s en douches

- toiletemmers

- briefgeheim en postcensuur

- telefonische contacten

- fouilleringen 

- het niet hebben van een eigen cel

- de urine- en bloedtesten in het kader van drugsopsporing

- gevangeniskledij

- bezoek ( bezoek met toezicht en bezoek zonder toezicht).

Al deze opgesomde aspecten kunnen in conflict komen met de toepassing van het recht op 

privacy.  Hou er hierbij wel rekening mee dat dit geen exclusieve opsomming is. Met andere 

woorden er zijn nog andere zaken in de gevangenis die onder het begrip “privacy” kunnen 

vallen. Toch wordt er door gedetineerden een onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

soorten inbreuken die er zijn. En uit de verschillende bronnen komen steeds dezelfde vier 

elementen  van  het  gevangenisregime  naar  boven,  waarmee  de  gedetineerden  het  moeilijk 

hebben. Deze vier elementen zijn:

- volledige fouillering na het bezoek ( zelfs na glasbezoek)

- controle op briefwisseling

- celonderzoek

- voorwaarden voor bezoek zonder toezicht18.

In deel 2 zal hierop verder worden ingegaan.

18 L., PARMENTIER en A., PEIRGESAELE, o.c.,13-14.
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§2 Besluit

Het begrip  “privacy”   is  moeilijk  te  omschrijven  en onderging een  ferme  evolutie  om te 

komen  tot  wat  het  nu  is.  Telkens  de  maatschappij  evolueerde,  kan  men  niet  anders  dan 

erkennen dat het begrip “privacy” meegeëvolueerd is met de gewijzigde omstandigheden van 

haar tijd. Het is dus  niet mogelijk om dit begrip als een vaststaand feit te zien en het moet dan 

ook vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Tevens is gebleken dat het begrip 

“privacy” voor iedereen een andere betekenis heeft en langs twee kanten kan snijden. Het 

subjectieve speelt met andere woorden een grote rol bij het inroepen van de privacy. Daardoor 

was het handig om de privacy vanuit het oogpunt van de gedetineerden te bekijken. De reeds 

aangegeven kritieke punten zullen later worden besproken, maar een eerste conclusie die we 

hier moeten maken, is dat  er met betrekking tot het begrip “privacy” nooit  een sluitende 

definiëring zal komen en met andere woorden ook nooit een allesomvattende oplossing voor 

de problemen die  privacy met zich meebrengen.

Hoofdstuk 2: Juridisch kader privacy

§1 Verenigde Naties
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De Verenigde Naties19 is een internationale organisatie die na de Tweede Wereldoorlog, in 

1945,  door  51  landen  werd  opgericht.  Eind  2007  telde  het  192  lidstaten.  Vrijwel  elk 

internationaal  erkend,  onafhankelijk  land  is  er  lid  van.  Het  moet  worden aanzien  als  een 

intergouvernementele organisatie die samenwerkt op  het gebied  van het internationale recht, 

mondiale veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het 

onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

A) UVRM

De Universele verklaring van de rechten van de mens ( hierna UVRM) is een verklaring die is 

aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat gebeurde op 10 

december 1948. De bedoeling was om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten 

genoemd,  te  omschrijven.  Het  UVRM  is  niet  juridisch  bindend   voor  de  nationale 

rechtsorders. Met andere woorden het UVRM kan  alleen een morele invloed uitoefenen op de 

verschillende staten. Het UVRM is een algemene morele standaard, die vaak wordt gebruikt 

als bron voor nieuwe internationale verdragen of voor nationale grondwetten.

Het UVRM is een heel ‘dichte’ tekst, waarin niet minder dan 65 verschillende rechten vervat 

zijn.  Met  betrekking  tot  privacy moeten  we in  deze  Verklaring  terugvallen  op  artikel  12 

UVRM.

Artikel 12 UVRM: Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn

persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige 

aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft  

een ieder recht op bescherming door de wet20.

Normering  zonder  de  mogelijkheid  tot  handhaving  heeft  geen  zin  en  daarom  zijn  er 

verschillende  organisaties  en  activisten  ontstaan  ter  bescherming  van  de  gegarandeerde 

rechten  in  het  UVRM  en  specifiek  artikel  12  UVRM.  We  kunnen  deze  organisaties 

mensenrechtenverdedigers noemen. De grootste organisatie is Amnesty International, met in 

2008 meer dan 2,2 miljoen leden over de hele wereld21. Andere organisaties die ontstaan zijn 

als gevolg van het UVRM, zijn  Human Rights Watch en  Aim for Human rights. Tevens zijn 

er in bijna alle landen verdere plaatselijke comités voor mensenrechten actief.

19 http://www.un.org/en/rights/, geraadpleegd op 20 april 2010.
20http://www.gelijkekansen.be/bijlagen/Internationaal/Bij%20VN/Universele%20Verklaring%20Rechten%20vd
%20Mens.pdf, geraadpleegd op 25 oktober 2009.
21 http://www.aivl.be/wie-we-zijn, geraadpleegd op 20 april 2010.
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B) BUPO

Zoals  eerder  vermeld  was  het  UVRM een  basis  voor  verschillende  andere  internationale 

verdragen. Het internationaal verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten (hierna BUPO), 

is eruit voortgevloeid. Het kwam tot stand op 19 december 1966 en werd na de verschillende 

ratificaties door 35 lidstaten van kracht  op 23 maart 1976. Door sommige landen werden bij 

verschillende artikelen voorbehoud gemaakt. Zo heeft België voorbehoud gemaakt bij artikel 

3 waardoor het staatshoofd (de Koning) van het mannelijk geslacht moet zijn22. Het relevante 

artikel in het kader van deze masterproef is artikel 17 BUPO.

Artikel  17  BUPO:  1.  Niemand  mag  worden  onderworpen  aan  willekeurige  of  onwettige  

inmenging in  zijn  privé leven,  zijn gezinsleven,  zijn  huis  en zijn briefwisseling,  noch aan 

onwettige aantasting van zijn eer en goede naam.

2. Eenieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting23.

Het grote verschil met artikel 12 UVRM is dat artikel 17 BUPO wel juridisch bindend en self-

executing24 is. Een grote gelijkenis tussen artikel 12 UVRM en artikel 17 BUPO is dat de 

artikelen voor iedereen gelden. Er is geen plaats voor discriminatie bij mensenrechten, dus 

ook niet voor gedetineerden.

C) Body  principles  for  the  protection  of  all  persons 
under any form of detention or imprisonment

Het voor ons belangrijkste principe uit de opgestelde lijst van principes  is principe 1.

principe 1:  All persons under any form of detention or imprisonment shall be treated in a 

humane manner and with respect for the inherent dignity of the human person.

Deze  lijst  van  principes  werd  goedgekeurd  op  9  december  1998  door  de  Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties. Hierbij worden enkele fundamentele rechten opgesteld, 

waaronder  ook het recht op privacy voor gedetineerden. Deze principes zijn net zoals het 

UVRM, niet juridisch bindend en hebben eerder een grote morele invloed. 
22 http://www.vormen.org/Rechtvaardig/Bijlagen/BuPoNotedop.html, geraadpleegd op 20 april 2010.
23 http://www.vormen.org/informatie/downloads/BuPo.pdf, geraadpleegd op 27 oktober 2009.
24 Dit betekent dat de nationale regelgeving een automatische invloed ondergaat  van de regels vervat  in het 
BUPO-verdrag.  Het  heeft  met  andere  woorden  een  rechtstreekse  invloed  op  de  interne  rechtsorde  van  een 
lidstaat.
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§2 Raad Van Europa

De Raad van Europa is op 5 mei 1949 opgericht via het Verdrag van Londen, dit als nasleep 

van WO II. Het doel van deze Raad is de bevordering van een grotere Europese eenheid, met 

meer aandacht voor de (pluriforme) democratie, de principes van de rechtsstaat en de rechten 

van de mens25. Verder bevordert de Raad de economie en de sociale vooruitgang. Voor het 

lidmaatschap gelden twee eisen: het land moet in Europa liggen en de doodstraf mag er niet 

worden uitgevoerd. We mogen de Raad van Europa niet verwarren met de Europese Raad  en 

de Raad van  de Europese Unie. In de Raad van Europa zetelen 47 Europese landen, maar er 

zijn ook landen die enkel de status van waarnemer26 hebben. De Raad van Europa zetelt in 

Straatsburg.  De  Raad  van  Europa  legt  vooral  de  nadruk  op  juridische  zaken  en  zaken 

aangaande cultuur en samenleving.

A) EVRM

Het  Europees  Verdrag tot  bescherming  van  de  rechten  van  de  mens  en de  fundamentele 

vrijheden,  is  een  verdrag  waarin  mensen-  en  burgerrechten  voor  alle  inwoners  van  de 

verdragsluitende  staten  zijn  geregeld.  Het  verdrag  is  opgesteld  in  1950,  maar  is  pas 

ondertekend op de Europese Conventie van 4 november 1954. Vanaf 1954 beginnen we te 

spreken van privacy als publiekrechtelijk begrip. Het toezicht op het EVRM ligt op de reeds 

genoemde Raad van Europa, maar het is pas sinds 1998 bindend voor alle lidstaten van de 

Raad van Europa. Ratificatie van het EVRM geldt als noodzakelijke voorwaarde om lid te 

kunnen worden van de Raad van Europa en overigens ook om lid te kunnen worden van de 

Europese Unie. Het relevante artikel met betrekking tot privacy is artikel 8 EVRM.

Artikel 8 EVRM -  Recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven: 

1. Een ieder heeft  recht op respect voor zijn privéleven,  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 

25 http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vg9ho48czuz9?gclid=CPCep7SglaECFVKX2AodOiY2Ow , 
geraadpleegd op 20 april 2010.
26 Deze landen zijn Canada, Israël, Japan, Mexico, Vaticaanstad en de Verenigde Staten.
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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 

anderen27.

Artikel  8  EVRM  haalde  zijn  inhoud  uit  het  reeds  vermelde  artikel  12  UVRM  en  heeft 

ongeveer dezelfde inhoud zoals het reeds vernoemde artikel 17 BUPO. Het grote verschil is 

dat artikel 8 EVRM  een  meer rechtsbeschermende waarde biedt. Maar net zoals artikel 17 

BUPO is artikel 8 EVRM juridisch bindend en self-executing. Maar artikel 8 EVRM heeft in 

tegenstelling tot artikel 17 BUPO een duidelijkere omlijning, waardoor het makkelijker wordt 

om te zien onder welke voorwaarden het mogelijk is om af te wijken van het recht op privacy. 

Hierdoor biedt artikel 8 EVRM, zoals reeds gezegd, een meer rechtsbeschermende waarde. 

Wat ook opvalt bij artikel 8 EVRM, is dat het een bredere uitwerking heeft dan de eerste 

zeven geformuleerde rechten, want het richt zich tot elk rechtssubject. Het recht op privacy 

wordt  gegarandeerd  voor  elke  rechtsburger,  wat  wil  zeggen  dat  het  ook  geldt  voor 

gedetineerden  (zie  deel  1,  hoofdstuk  3,  paragraaf  3).  Het  doel  van  dit  grondrecht   is  de 

bescherming van de privacy ten aanzien van elke burger. Hierdoor kan elk rechtssubject zijn 

eigen persoonlijkheid ten volle ontwikkelen. 

B) European prison rules

Hierbij bekijken we best part I van deze European Prison Rules, omwille van de relevantie 

voor deze masperproef.

Part I:  The deprivation of liberty shall be effected in material and moral conditions which 

ensure respect for human dignity and are in conformity with the rules.

Hier  wordt  de nadruk gelegd op de materiële  en morele  omstandigheden,  die  tijdens  een 

detentieperiode moeten gelden. Deze omstandigheden moeten eigenlijk zo best mogelijk het 

gewone dagelijks leven ervaren,  waarbij  er groot belang wordt gehecht aan de menselijke 

waardigheid.  Hier wordt er in tegenstelling tot bij de body principles geen gewag gemaakt 

van het recht op privacy. Maar we kunnen hier niet anders dan tot het besluit te komen dat de 

Raad Van Europa hier de goeie weg is ingeslagen.  Dat ondanks het feit  dat de European 

27 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB - 99F4CB59863C/0/DutchN
%C3%A9erlandais.pdf, geraadpleegd op 26 oktober 2009.
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Prison Rules niet juridisch bindend zijn, maar net zoals de body  principles hun belang laten 

ontgelden via hun morele invloed. 

§3 België

A) De grondwet

De eerste unitaire Belgische Grondwet dateert van 1831. De Grondwet was oorspronkelijk in 

het  Frans  opgesteld.  De  eerste  officiële  Nederlandstalige  versie  dateert  van  1967.  De 

grondwet  is  een  grendelgrondwet28 wat  inhoudt,  dat  slechts  grondwetswijzigingen kunnen 

plaatsvinden wanneer die door alle Gemeenschappen worden onderschreven.

Het relevante artikel voor ons is artikel 22 Grondwet.

Artikel 22 GW:  Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven,  

behoudens  in  de  gevallen  en  onder  de  voorwaarden  door  de  wet  bepaald.

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat  

recht29.

Dit artikel werd in 1993 ingevoerd, toen ook werd beslist om de hele Grondwet opnieuw te 

publiceren in een  gecoördineerde versie. Artikel 22 GW is niet zo breed als artikel 8 EVRM, 

want artikel 8 EVRM geeft meer informatie over wat er beschermd is en hoe  de afwijkingen 

worden toegelaten.

B) Wetten  ter  bescherming  van  de  persoonlijke 
levenssfeer

In  deze  rubriek  zullen  we  de  verschillende  wetten  aanhalen  die  voor  handen  zijn  met 

betrekking tot het recht op privacy.

28 De grendelgrondwet is een begrip uit de Belgische politiek. Het houdt in dat de Belgische grondwet slechts 
kan gewijzigd worden met een tweederdemeerderheid in het parlement en eveneens een meerderheid in elke 
taalgroep. Het doel van deze grendel is slechts grondwetswijzigingen toe te staan die door alle Gemeenschappen 
worden  onderschreven.  Dit  betekent  dat  de  Vlaamse  Gemeenschap,  die  ongeveer  60 %  van  de  Belgische 
bevolking uitmaakt, niet in staat is eigenhandig de grondwet aan te passen. De grendelgrondwet werd ingevoerd 
in 1970.
29 http://www.senate.be/doc/const_nl.html#t2, geraadpleegd op 28 oktober 2009.
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Wet  van  8  december  1992  tot  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer  ten  

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens  30  .  

In deze wet wordt een aspect van het begrip “privacy” geregeld, namelijk de verwerking van 

de persoonsgegevens. Eenieder die zich beroepsmatig31 bezighoudt met het verzamelen van 

persoonsgegevens, moet zich aan de regels van deze wet houden. Het gevolg ervan is  dat 

persoonlijke  gegevens,  zowel  medische  als  juridische,  niet  zomaar  mogen  worden 

gepubliceerd zonder toestemming van de persoon zelf.

Er zijn ook nog twee andere wetten die zorgen voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, maar die zullen in het kader van deze masterproef alleen worden vermeld, omdat 

de volledige uitleg omtrent deze wetten ons te ver zou leiden32.

Wet  van  30  juni  1992  ter  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer  tegen  het  

afluisteren, kennisnemen en openen van privé-communicatie en -telecommunicatie  33  .  

Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van de wet 30 juni 1994 ter bescherming van de 

persoonlijke  levenssfeer  tegen  het  afluisteren,  kennisnemen  en  opnemen  van  

privécommunicatie en telecommunicatie  34  .  

Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober  

1995  van  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  betreffende  de  bescherming  van 

natuurlijke  personen  in  verband  met  de  verwerking  van  persoonsgegevens  en  

betreffende het vrij verkeer van gegevens  35  .  

Deze wet heeft de wet van 1992 grondig gewijzigd, maar de structuur en opbouw van de oude 

wet  blijven  behouden.  Het  is  vooral  het  begrip  “persoonsgegevens”  dat  breder  wordt 

30 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens, BS 18 maart 1993.
31 We kunnen hierbij denken aan het invullen van gegevens op een site voor een tombela.
32 Art. 259bis Sw. is namelijk niet relevant in het kader van deze masterproef.
33 Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en openen van privé-
communicatie en –telecommunicatie, BS 24 januari 1995.
34 Wet tot wijziging van de wet 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het 
afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en telecommunicatie, BS 22 september 1998.
35 Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van gegevens, BS 3 februari 1999.
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ingevuld, omwille van het feit dat er met de nieuwe wet ook beeld- en geluidsopnames onder 

ressorteren.  Een  ander  verschil  met  de  wet  van  1992,  die  eigenlijk  voorzag  in  een 

gereglementeerde vrijheid van verwerking,  is dat de wet van 1998 vertrekt van een verbod 

met voorwaardelijke toelating.

In België is er een Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer36 ( ook wel 

het  CBLP  genoemd)  in  het  leven  geroepen   die  in  het  kader  van  de  bescherming  van 

persoonsgegevens  moet  waken  over  de  strikte  naleving  van  de  zojuist  vermelde 

privacywetten. Tevens verleent ze advies aan elke burger of instantie die een aanvraag doet. 

Het  is  wel  te  betreuren  dat  de  burger  bij  deze  Commissie  enkel  terecht  kan  voor  een 

schending van persoonsgegevens en cameratoezicht. Voor andere klachten met betrekking tot 

een schending van het privéleven kan men er niet terecht. Uit het jaarverslag van 2008 de 

privacycommissie  bleek  dat  ze  2096 vragen  heeft  beantwoord.  De top-vijf  van  de  meest 

bevraagde thema’s is: verwerking van beelden waarbij "camerabewaking" een belangrijk item 

vormt  (14%),  vragen  inzake  ondermeer  marketingtoepassingen  door  financiële  en 

commerciële  actoren  (12%),  "openbare  overheden  en  privacy"  (12%),  de  manier  waarop 

wordt  omgegaan  met  persoonsgegevens  in  de  arbeidsrelatie  (11%)  en  vragen  inzake 

kredietdossiers (9%)37.

C) Strafwetboek en het wetboek van strafvordering

In  beide  wetboeken  zijn  er  nagenoeg  geen  publicaties  met  betrekking  tot  de  positie  van 

gedetineerden in het algemeen en ook niet met betrekking tot het recht op privacy tijdens een 

detentieperiode. We gaan hier dus ook niet verder op in.

D) Koninklijke en Ministriële Besluiten en circulaires

36 G., DACULOVIC, Videobewaking en privacy, Top Security Business, nr. 60, 2000, 8.
37 Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer , jaarverslag 2008, 2009, 54.
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Koninklijk  Besluit  21  mei  1965  betreffende  het  Algemeen  Reglement  van  de 
Strafinrichtingen38.

Dit  Koninklijk  Besluit  moet  worden  aanzien  als  eerste  belangrijk  reglement  voor  alle 

gevangenissen. Hierdoor kwamen er voor het eerst in België belangrijke regels tot stand met 

betrekking tot personen die zich in een toestand van detentie bevinden. Dit reglement moet 

worden opgedeeld in drie grote delen:

Deel 1 – De organisatie van de strafinrichtingen

Deel 2 – Het gevangenisregime

Deel 3 – Inspectie en controle op de strafinrichtingen.

Door de hoeveelheid van het aantal artikelen zal er hier alleen worden aangeduid waar de 

artikelen  terug  te  vinden  zijn.  De  hierna  volgende  artikelen  zijn  relevant  voor  deze 

masterproef en zullen in deel 2 aan bod komen:

Artikelen 17-24 voor wat betreft de regeling van briefwisseling.

Artikelen  25-35 voor wat relevant is betreffende de bezoekregeling.

Het algemeen reglement geeft aan hoe een strafinrichting goed zou kunnen functioneren, maar 

bij het ontleden van het reglement merk je wel dat dit ten koste gaat van de rechtspositie van 

de gedetineerden. Zoals nog zal blijken uit deel 2, wordt er nooit gesproken over het recht op, 

maar is het samen te vatten tot  een soort van gunstregime. De gedachte die erachter schuilt, is 

dat  het  mag,  maar  het zo niet  hoeft  te zijn.  Het enige exacte  recht dat een gedetineerde 

volgens dit reglement heeft, is dat hij of zij mag corresponderen met zijn of haar advocaat en 

bepaalde overheden39. Dat mag zelfs gebeuren als de mogelijkheid om met de buitenwereld te 

corresponderen hun bij wijze van straf is ontzegd40 (zie infra, namelijk deel 2, hoofdstuk 1, 

paragraaf 1). Door het feit dat alle artikelen een gunstregime gebaseerd zijn, is er een zware 

taak  opgelegd  aan  de  lokale  penitentiaire  directies  die  aangepaste  regimes  moeten 

ontwikkelen. Maar dat zal blijken uit deel 2, waar er gekozen is om via empirisch onderzoek 

twee totaal verschillende soorten inrichtingen te bespreken: meer bepaald de gevangenis van 

Brugge,  die  gekend  is  omwille  van  zijn  hoogbeveiligde  afdeling  en  het  penitentiair 

landbouwcentrum van Ruiselede, dat gekend is omwille van zijn open regime.

38 KB van 21 mei 1965 betreffende het Algemeen Reglement van de Strafinrichtingen, BS 25 mei 1965.
39 Art. 24 A.R.
40 Art. 24, §1 A.R.

22



Ministerieel besluit van 12 april 1971 Algemene instructie van de strafinrichtingen41.

Het algemeen reglement behandelt technische kwesties in verband met de organisatie van de 

strafinrichtingen42.  Die  kwesties  worden  wel  geregeld  via  het  M.B.  van  12  april  1971 

houdende  Algemene  Instructie  voor  de  Strafinrichtingen  (hierna  A.I.).  Het  A.I.  werd 

uitgevaardigd  ter uitvoering van het A.R. en is onderverdeeld in 6 titels. De titel die handelt 

over de gedetineerden zelf, neemt echter het grootste deel voor zijn rekening. Niet minder dan 

163 van de 230 artikelen handelen over de gedetineerden. Volgende artikelen zijn relevant in 

het kader van deze masterproef:

Artikelen 58-63 met betrekking tot briefwisseling

Artikelen 116-134 met betrekking tot het inrichten van de cel van de gedetineerde

Artikel 179 dat gaat over het celonderzoek

Artikelen 183-184 die handelen over het bijzonder celonderzoek

Artikel 214 dat betrekking heeft op de fouillering.

De exacte inhoud en relevantie van de zonet vermelde artikelen zal aan bod komen  in deel 2.

Ministerieel Besluit van 5 maart 1975 het aanvaarden van de minimumregels door het 

ministercomité van de Raad van Europa in 197343.

Deze  circulaire  had  tot  gevolg  dat  er  een  liberalisering  en  versoepeling  van  het 

gevangenisregime tot stand kwam44. Tevens had het tot gevolg dat er een aanpassing kwam 

van het op dat moment al verouderde A.R. en de A.I.  

De Minister van Justitie draagt de verantwoordelijkheid voor deze circulaires,  die hij naar de 

verschillende  gerechtelijke  instanties  zendt.  In  de  praktijk  is  het  zo  dat  het  Directoraat-

Generaal der strafrinrichtingen45 die taak op zich neemt. De circulaires worden onmiddellijk 

41 MB 12 april 1971 Algemene instructie van strafinrichtingen.
42 G., SMAERS, Gedetineerden en mensenrechten : de toepassing van het EVRM in penitentiaire 
detentiesituaties door de Europese jurisdicties en haar gevolgen voor de rechtspositie van veroordeelde  
gedetineerden in België, Antwerpen, Maklu, 1994, 145.
43 MB 5 maart 1975 het aanvaarden van de minimumregels door het ministercomité van de Raad van Europa in 
1973.
44 A., NEYS en T., PETERS, e.a., Tralies in de weg: het Belgische gevangeniswezen historiek, balans en 
perspectieven, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1994, 128.
45 L., DUPONT en T., PETERS en G., SMAERS, Rechtsbescherming van gedetineerden, Brussel,  Federale 
diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, 1996, 44.

23



doorgestuurd  naar  de  verschillende  gevangenisdirecties.  Die  laten  de  circulaires  die  zij 

ontvangen, door het penitentiair personeel van de desbetreffende inrichting uitvoeren.

Het grote voordeel van circulaires is dat ze relatief snel tot stand worden gebracht en zo snel 

kunnen inspringen op de veranderingen waaraan de maatschappij onderhevig is. Het nadeel is 

dan wel weer dat er geen rechtszekerheid ontstaat voor de rechtsonderhorigen, aangezien de 

verschillende  circulaires  snel  worden aangevuld  of  gewijzigd door andere circulaires.  Het 

probleem is dus dat het een onoverzichtelijk geheel wordt van verschillende circulaires. Zo 

komt het  vaak voor dat het  penitentiair  personeel niet  op de hoogte is van één of andere 

wijziging.  Zo ontstaat ook de kans dat de gedetineerde de kans verliest om in een betere 

positie  te  worden  gesteld.  Men  hoeft  zich  dus  geen  illusie  te  maken  wat  betreft  de 

toegankelijkheid  voor  de  gedetineerde  zelf.  Adequate  informatie  over  de  inhoud  van  de 

circulaires is nochtans essentieel, omdat ze vele regels bevatten die rechtstreeks betrekking 

hebben op  het  juridisch  statuut  van  de  gedetineerde,  en  aldus  als  “pseudo-wetgeving”  te 

kwalificeren zijn46. 

Tevens is het tijdschrijft47 dat tot voor enkele jaren alle circulaires  publiceerde, opgedoekt. 

Het tijdschrift ‘Fatik’ poogt nu de laatste ontwikkelingen te publiceren, maar slaagt hier maar 

gedeeltelijk in. Het is  ook zo dat een circulaire gemakkelijk zijn kracht kan verliezen, omdat 

dat ze snel kan worden gewijzigd. Hierdoor is het beter dat de gedetineerde zich baseert op 

het huishoudelijk reglement of de onthaalbrochure van de strafinrichting. 

E) Penitentiaire beginselenwet Dupont

Een  invalshoek  die  men  vaak  achterwege  laat  wanneer  men  over  gedetineerden  en 

gevangenissen  gesproken  wordt,  is  die  van  het  beleid.  Een  en  ander  loopt  verkeerd: 

overbevolking,  verouderde  gevangenissen,  de  macht  van  de  gevangenisdirecteurs.  In  een 

poging hieraan antwoord te bieden, heeft toenmalig Minister van Justitie Marc Verwilghen 

een detentieplan toegevoegd aan zijn veiligheidsplan48. Daarin komt de herstelgedachte sterk 

op de voorgrond. Dat houdt in dat je criminaliteit beschouwt als een inbreuk op mensen en 

relaties. De betrokken partijen - slachtoffer, dader en maatschappij - moeten de gelegenheid 

krijgen  die  verstoorde  relaties  te  herstellen.  Zo  wil  men  evolueren  van  een  vergeldend 

46 L., DUPONT en T., PETERS en G., SMAERS, o.c., 45.
47 Bulletin der Strafinrichtingen.
48 http://www.veto.be/jg26/veto2625/gevang.html, geraadpleegd op 8 februari 2010.
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strafrecht,  waar  de  schuld  en   strafmaat  centraal  staan,  naar  een  herstelrecht  met  als 

kernbegrippen de verwachtingen en behoeften van de betrokken partij.  Het is wel niet  de 

bedoeling  dat  het  strafrecht  zich  al  te  sterk  op  de  slachtoffers  richt.  Daders  moeten  ook 

gerespecteerd worden, als mens en als burger49. Dat kon natuurlijk niet gebeuren zonder het 

oprichten van een aantal projecten.

Dat is ook de reden waarom de penitentiaire beginselenwet van Dupont  is ontstaan als gevolg 

van dit detentieplan, dat de rechten en plichten van een gedetineerde wou garanderen. Het 

ontbreken van een penitentiaire beginselenwet was geen plots fenomeen, maar was reeds ter 

sprake gekomen in de Oriëntatienota Strafbeleid en Gevangenisbeleid in juni 1996 van de 

toenmalig Minister van Justitie  Stefaan De Clerck. Het was die minister die vroeg aan de 

commissie  Dupont  om het  probleem  dat  er  was  met  betrekking  tot  de  rechtspositie  van 

gedetineerden,  op  te  lossen.  In  juli  2000  bereikte  het  Voorontwerp  Penitentiaire 

Beginselenwet  de Minister  van Justitie.   De intentie  van die wet, die uiteindelijk  in 2005 

totstand kwam, was om de interne rechtspositie van de gedetineerden te regelen. In die mate 

dat het  gunstregime dat via het A.R. bestond, kon worden verlaten.  De nadruk komt niet 

alleen te liggen op  de rechten, maar ook op de plichten van de gedetineerde. Dupont wou dat 

de Belgische wetgever eindelijk zijn verantwoordelijkheid zou opnemen voor die categorie 

van personen, want meer dan een eeuw werden deze personen in de vergeethoek geduwd en 

werd er politiek gezien geen aandacht aan gegeven.  

Het  wetsontwerp  stoelde  op  twee  principes,  namelijk  het  respecteringsbeginsel  en  het 

participatiebeginsel.  Het  respecteringsbeginsel  houdt  in  dat  de  gedetineerde  als  normaal 

persoon wordt behandeld en dat er dus een vereiste vorm van respect moet zijn. Dit houdt in 

dat er een detentieplan op maat van de gedetineerde moet zijn. Hierdoor moet men rekening 

houden met de gedetineerde als individu. Zo is er een betere begeleiding mogelijk, wat kadert 

in  de  herstelgedachte,  die  toenmalig  Minister  van  Justitie  Verwilghen  aangaf  in  zijn 

veiligheids- en detentieplan. We kunnen niet anders dan dit linken aan het tweede beginsel, 

het participatiebeginsel.  Dat houdt in dat de gedetineerde zelf mee verantwoordelijk wordt 

gesteld  voor  zijn  resocialisering,  zoals  het  meehelpen  uitwerken  van  een  individueel 

detentieplan.  Jammer genoeg is deze wet tot op heden nog altijd niet ten volle in werking 

getreden50. Wat betreft een inbreuk op de privacy, kan gezegd worden dat deze wet steunt  op 

het “schadebeperkingsbeginsel”. Dat houdt in dat men uitgaat van de vrijheidsberoving als 

49 http://www.veto.be/jg26/veto2625/gevang.html, geraadpleegd op 8 februari 2010.
50 Alleen de volgende artikelen zijn reeds in werking getreden: artt. 4-6, 8, 9-13, 72§1, 98, 105-121, 180.
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straf, maar dat er naast deze vrijheidsberoving geen verzwaring mag zijn van de opgelegde 

straf door het gehanteerde regime.

F) Huishoudelijk  of  intern  reglement  en  de 
informatiebrochure

Het  huishoudelijk  reglement  van  de  gevangenis  is  een  aanvulling  op  het  het  Algemeen 

Reglement en de Algemene Instructie. Dat reglement wordt nergens gepubliceerd, maar valt 

onder de regeling van openbaarheid van bestuur en is in principe ook op te vragen bij de 

directie van de gevangenis. Het huishoudelijk reglement wordt door de meeste auteurs als 

rechtsbron van het Belgisch detentierecht beschouwd51. Die reglementen bevatten naast een 

samenvatting  van  de  belangrijkste  bepalingen  uit  het  A.R.  en  de  A.I.  en  de  ministeriële 

omzendbrieven die het regime van de gedetinerde betreffen, een aantal regels die eigen zijn 

aan  de  specifieke  aard  van  de  inrichting52.  In  1965  werd  het  uittreksel  dat  aan  de 

gedetineerden  ter  beschikking  werd  gesteld,  vervangen  door  een  informatiebrochure.  De 

juridische grondslag ervan  werd gelegd  door een omzendbrief. Zie hiervoor de circulaire 

966/I van 28 oktober 196553. Het grote probleem van de onthaal- en informatiebrochure is dat 

de inhoud ervan volledig onder de verantwoordelijkheid van de directeur valt. De directeur 

bepaalt met andere woorden zelf welke informatie erin opgenomen wordt en welke informatie 

aan de gedetineerden onthouden wordt54. We kunnen dus ook niet anders dan besluiten dat de 

kwaliteit  van  brochures  sterk  zal  verschillen  van  inrichting  tot  inriching,  want  ze  hangt 

grotendeels af van het beleid dat wordt gevoerd door de desbetreffende directeur.

In het kader van deze masterproef is het niet belangrijk om deze informatiebrochures verder te 

bespreken,  aangezien  het  enerzijds  gaat  om  de  informatie  over  de  toepasselijke 

reglementsbepalingen,  die  in  andere  bronnen  zijn  vastgelegd.  Maar  anderzijds  is  het  wel 

nuttig, omdat de informatiebrochure de interne leefregels aangeeft, die noodzakelijk zijn voor 

een goed functionerende inrichting. Die  verschilt echter  sterk van inrichting tot inrichting, 

waardoor empirisch onderzoek de verschillen tussen theorie en praktijk kan aantonen.

51 L., DUPONT en T., PETERS en G., SMAERS, o.c., 55.
52 L., DUPONT en T., PETERS en G., SMAERS, o.c., 55.
53 Bull. Strafinr., 1965, 426-427.
54 L., DUPONT en T., PETERS en G., SMAERS, o.c., 46.

26



§4 Besluit

Na deze voorgaande paragrafen te hebben gelezen kunnen we niet anders dan besluiten dat er 

een veelheid aan regelgeving beschikbaar is met betrekking tot het begrip “privacy”. Deze 

regelevingen zijn op verschillende niveaus ontstaan. Maar toch moeten we tot de conclusie 

komen dat de belangrijkste bron het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en fundamentele vrijheden, kortom het EVRM, is. Waarschijnlijk  is dat verdrag één 

van de weinig positieve gevolgen die ontstaan zijn uit  WO II, omdat we het moeten situeren 

in  zijn  context.  Dat  verdrag  kan  waarschijnlijk  worden beschouwd als  één  van  de meest 

bepalende factoren van de verdere ontwikkeling van de maatschappij. In het kader van deze 

masterproef is artikel 8 EVRM het belangrijkste artikel dat voor handen is met betrekking tot 

dit  onderwerp.  Op  nationaal  niveau  heeft  men  gepoogd   het  recht  op  privacy  verder  te 

reguleren. Niet alleen voor de vrije mens op de straat, maar ook voor de vele gedetineerden 

die zich in ons land bevinden.

 Na het consulteren van al die  bronnen kunnen we niet anders dan vaststellen, dat dit recht de 

laatste halve eeuw een ferme evolutie heeft ondergaan in het wetgevend kader. Net zoals het 

duidelijk is geworden dat dit een politiek en maatschappelijk gevoelig onderwerp is, dat soms 

zwaar onder druk komt te staan door externe gebeurtenissen. Daarom duurt het soms lang 

vooraleer  er  iets  ingrijpend  verandert  in  de  situatie  van  de  gedetineerden.  Men  heeft 

uiteindelijk getracht om deze problematische situatie weg te werken via de basiswet van 2005. 

Maar vijf jaar later is het grootste deel van deze wet nog altijd niet in werking getreden. Het 

lijdt  dan  ook   geen  twijfel  dat  het  ook  voor  buitenstaanders,  zoals  de  advocatuur  en  de 

reclasseringsambtenaren, niet gemakkelijk is om wegwijs te raken in het ondoorzichtig woud 

van ministeriële omzendbrieven. De rechtszekerheid zou alleszins worden gediend indien aan 

deze omzendbrieven  een ruimere openbaarheid werd gegeven, zeker omdat  de circulaire als 

een vitale bron van Belgisch detentierecht mag worden beschouwd. Een andere en nog betere 

oplossing zou zijn om de basiswet van 2005 zo snel mogelijk volledig in werking te laten 

treden.
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Hoofdstuk 3: Mensenrechten

§1 Algemeen

In deze masterproef wordt er gesproken over het recht op privacy: een recht dat wordt erkend 

als  een  mensenrecht.  Maar  wat  is  een  mensenrecht  nu?  We  kunnen  hier  de  volgende 

definiëring aangeven: iedereen heeft bepaalde rechten, gewoon omdat hij of zij een mens is. 

Dat zijn rechten omdat je die dingen mag zijn, mag doen of mag hebben. Die rechten zijn er 

voor uw bescherming tegen mensen die u zouden willen schaden of pijn doen. Ze zorgen 

ervoor dat we met elkaar in vrede kunnen leven55. We kunnen we er ook nog aan toevoegen 

55 http://www.mensenrechten.org/, geraadpleegd op 2 november 2009.
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dat die rechten fundamenteel worden geacht te zijn en niet kunnen worden ontnomen aan enig 

individu (zie paragraaf 3).

Iemand die erop toezag dat deze rechten werden opgeschreven voor iedereen in elk land, was 

mevrouw E. Roosevelt, de echtgenote van Franklin D. Roosevelt, die van 1933 tot 1945 

president van de Verenigde Staten was. Mevrouw Roosevelt zei over deze mensenrechten: 

Waar beginnen de universele rechten eigenlijk?

Op elke hoek van de straat, in elk gehucht dat te klein is voor een landkaart. Het is een zaak 

van het individu, of het bedrijf waar het individu werkt. Dat zijn de plaatsen waar iedere man,  

iedere vrouw en ieder kind gelijk behandeld wil worden, gelijk berecht wil worden, gelijke  

kansen wil hebben. Als deze rechten op deze plaatsen geen betekenis hebben, hebben ze dat 

nergens. Als mensen deze rechten op kleine schaal niet in acht nemen, kunnen we ook geen 

verbetering verwachten op grote schaal56. 

De ware aard van de mensenrechten vergt dat we ze beschouwen als een blijvende inzet van 

een debat57. In de hedendaagse samenleving moeten we de mensenrechten bekijken in  het 

idee  van  de  welvaartsstaat.  Een  staat  die  erover  moet  waken  dat  de  voorwaarden  voor 

individuele en sociale ontplooiing kunnen worden gerealiseerd. Tevens is het een staat die 

minimaal  herverdeelt  in  functie  van  de  specifieke  behoeftes  van  zijn  soms  noodlijdende 

leden58.

Het is ook  zo dat veel auteurs  mensenrechten en democratie als één gegeven beschouwen. 

Wat ook wel zo is aangezien mensenrechten meestal maar werken in een democratische staat. 

Om inperkingen op deze fundamentele rechten te rechtvaardigen, beroept men zich dikwijls 

op de staatsraison59. Een ander kenmerk van de mensenrechten is dat ze geen onderscheid 

maken tussen verschillende soorten van groepen. Die universalistische doelgerichtheid bestaat 

erin dat iedereen op deze rechten een aanspraak kan maken.

In het totaal zijn er zo’n dertig mensenrechten, waarvan het recht op privacy er één is.

56 http://www.mensenrechten.org/, geraadpleegd op 2 november 2009.
57 W., DOISE, Van discriminatie naar mensenrechten: een sociaal psychologische studie, Brugge, Die Keure, 
200, 85.
58 W., DOISE, o.c., 85.
59 W., DOISE, o.c., 86.
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§2 Positieve plichten artikel 8 EVRM

De  keuze  voor  de  bespreking  van  artikel  8  EVRM  is  ingegeven  door  het  feit  dat  dat 

belangrijkste artikel is met betrekking tot het recht op privacy. Dat komt omdat aan artikel 8 

EVRM  een directe werking hangt. Hierdoor is er geen omzetting nodig in het nationale recht 

en kan het onmiddellijk voor een Belgische rechter worden afgedwongen.

Artikel 8, eerste lid EVRM bepaalt dat  “eenieder het recht heeft op respect voor zijn privé  

leven, familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.60”

Lid 2 van artikel 8 EVRM voorziet in uitzonderingen op lid 1.

Een inmenging in het privéleven is toegestaan als die inmenging:

- ofwel een wettelijke basis heeft,

- ofwel noodzakelijk is in het kader van nationale veiligheid,  openbare orde of het 

economisch welzijn van het land,

- ofwel noodzakelijk is om wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van 

de gezondheid of de goede zeden te voorkomen,

- ofwel noodzakelijk is voor de bescherming van rechten en vrijheden van anderen.

We kunnen dus niet anders dan besluiten dat artikel 8 EVRM geen onbeperkt recht is. Het is 

mogelijk  dat  er  beperkingen  worden  gesteld  aan   het  recht  op  privacy.  Die  beperkingen 

kunnen maar worden ingesteld wegens de vermelde redenen in lid 2 van artikel 8 EVRM.

We zullen hierbij even stilstaan en kijken hoe dit allemaal is ontstaan.

Uit de rechtspraak van de Europese Commissie tijdens de jaren zestig bleek dat de theorie van 

de inherente beperkingen werd gehanteerd. Daaruit bleek dat ook gedetineerden zich op het 

EVRM kunnen beroepen61. Toen dat duidelijk  was dat gedetineerden zich konden beroepen 

op het EVRM, ontstond de vraag of deze verdragsrechten dezelfde toepassing hebben in een 

toestand van detentie of als ze aan bijzondere beperkingen onderworpen zijn. Die zouden dan 

rechtstreeks voortvloeien uit het feit dat  de gedetineerde zich in een toestand van detentie 

bevindt. De verschillende lidstaten gaven hierbij  aan dat dit  een normaal en noodzakelijk 

gevolg was van de detentie en dus niet als werkelijke beperking in de zin van het EVRM 

60 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB - 99F4CB59863C/0/DutchN
%C3%A9erlandais.pdf, geraadpleegd op 26 oktober 2009.
61 G.,  SMAERS,  Gedetineerden en mensenrechten : de  toepassing  van  het  EVRM  in  penitentiaire  
detentiesituaties  door  de  Europese  jurisdicties  en haar  gevolgen  voor  de  rechtspositie  van  veroordeelde  
gedetineerden in België, Antwerpen, Maklu, 1994, 20.
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moest  worden  beschouwd62.  Uiteindelijk  werd  deze  theorie  ook  gehandhaafd,  omdat  de 

beperkingen niet  langer  werden getoetst  aan lid  2  van artikel  8  EVRM en dus  ook geen 

inbreuk waren op lid 1 van artikel 8 EVRM. Die beperkingen zijn dus volgens de lidstaten en 

de  Europese  Commissie  inherent   verbonden  aan  detentie.  Belangrijk  is  wel  dat  niet  de 

uitoefening van het recht wordt beperkt, doch wel de inhoud ervan63.

Deze theorie werd evenwel in de loop der jaren bekritiseerd en werd uiteindelijk door het 

Europees  Hof  verworpen.  Dat  kwam er  door  het  Belgische  landlopersarrest  van  18  juni 

197164.  Hierdoor  werd  overgeschakeld  naar  een  “margin  of  appreciation”65,  waarbij  de 

uitzonderingen moeten voldoen aan drie criteria. De Europese controle beperkt zich dus tot 

het stellen van drie vragen.

Het eerste criterium is het legaliteitscriterium en houdt in dat beperkingen op het recht op 

privacy bij  de wet voorzien moeten worden.  De vraag die hierbij  wordt gesteld,  is  of de 

beperking een basis in het interne recht heeft? Het  legaliteitscriterium betekent niet dat de 

wet geen ruimte kan laten voor enige discretionaire bevoegdheid, maar de grenzen van deze 

discretionaire ruimte moeten duidelijk worden aangegeven. Het is mogelijk dat de wetgever 

de gevangenisdirecties een discretionaire bevoegdheid verleent, indien de uitoefeningswijzen 

en grenzen duidelijk zijn aangegeven66. Volgens een constante rechtspraak van het Europees 

Hof stelt  de legaliteitseis   drie  voorwaarden,  namelijk  dat  elke  beperking een basis  moet 

hebben  in  het  interne  recht,  zoals  eerder  vermeld,  maar  ook  dat  de  norm  voldoende 

toegankelijk  moet  zijn  en  met  zodanige  precisie  geformuleerd  moet  zijn  dat  de  burger, 

eventueel met behulp van passend advies, met een redelijke mate van waarschijnlijkheid de 

consequenties van zijn handelen kan voorzien67. Want uit de arresten SILVER en HERCZEFAGLVY 

kunnen  we  niet  anders  dan  afleiden  dat  een  ruime,  ongeclausuleerde  discretionaire 

bevoegheid  niet  te  verzoenen is  met  de  legaliteitseis,  want  de  wet  kan ruimte  laten  voor 

discretionaire  bevoegdheid.  Daarvoor  dienen  wel  de  grenzen  van  de  bevoegdheid  en 

modaliteiten voor de uitoefening ervan te worden aangegeven68.

62 G., SMAERS, o.c., 20.
63 G., SMAERS, o.c., 22.
64 De Wilde, Ooms & Versyp t. België, Arrest E.H.R.M., 18 juni 1971, publ. E.C.H.R., Serie A vol. 12.
65 G., SMAERS, o.c., 33.
66 G., VERMEULEN, Betaalseksrecht: naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie,  
Antwerpen, Maklu, 2007, 176.
67 L., DUPONT en T., PETERS en G., SMAERS, o.c., 105.
68 L., DUPONT en T., PETERS en G., SMAERS, o.c., 105.
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Het tweede criterium is het legitimiteitscriterium en houdt in dat er een objectieve toetsing 

moet zijn van de beperkingen aan de werkelijke motieven. Wat wil zeggen dat we ons hierbij 

moeten afvragen of de beperkingen voldoen aan de opgesomde doelcriteria, zoals vermeld in 

lid  2  van  het  artikel?  Met  name:  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 rechten. 

Uit het zonet vermelde blijkt dat de beperkingen niet kunnen worden gelegitimeerd op basis 

van praktische en organisatorische motieven69. Met andere woorden beperkingen kunnen niet 

worden gelegitimeerd op grond van het doel van de vrijheidsberoving in het algemeen, of 

meer  specifiek,  de behandeling  van  gedetineerden,  want  die  motieven  komen  op zichzelf 

immers niet voor onder de toegelaten beperkingsgronden70.

Het  derde  en  laatste  criterium  is  het  noodzakelijkheidscriterium,  ook  wel  het 

proportionaliteitscriterium genoemd. De vraag die we hierbij moeten stellen, is of er van de 

toegekende  beperkingsbevoegdheid  geen  misbruik  wordt  gemaakt?  Dat  geeft  aan  dat  de 

beperkingen  als  dwingend  worden  ervaren  en  dat  het  in  verhouding  moet  zijn  met  het 

beoogde doel. Bij de beoordeling hiervan in het kader van detentie moet wel rekening worden 

gehouden met de normale en redelijke eisen van een detentieperiode71. Tevens moet  worden 

nagegaan of zij  beantwoordt  aan een “dwingende maatschappelijke  behoefte”72.  Het  komt 

erop  neer  dat  de  noodzakelijkheid  moet  getoetst  worden   aan  het  criterium  van  de 

democratische samenleving73.

§3 Algemene beginselen m.b.t. gedetineerden

Voor de volledigheid bekijken we best even artikel 1 en 14 EVRM.

Artikel 1 EVRM- Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens.

69 G., VERMEULEN, Betaalseksrecht: naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie,  
Antwerpen, Maklu, 2007,  176.
70 L., DUPONT en T., PETERS en G., SMAERS, o.c., 106.
71 G., SMAERS, o.c., 268.
72 L., DUPONT en T., PETERS en G., SMAERS, o.c., 106.
73 L., DUPONT en T., PETERS en G., SMAERS, o.c., 106.
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De  Hoge  Verdragsluitende  Partijen  verzekeren  een  ieder,  die  ressorteert  onder  hun  

rechtsmacht,  de  rechten  en  vrijheden  welke  zijn  vastgesteld  in  de  Eerste  Titel  van  dit  

Verdrag74.

Artikel 14 EVRM- Verbod van discriminatie

Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd  

zonder enig onderscheid op welke grond ook,  zoals geslacht,  ras,  kleur,  taal,  godsdienst,  

politieke  of  andere  mening,  nationale  of  maatschappelijke  afkomst,  het  behoren  tot  een  

nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status75.

Indien we deze twee artikelen in samenhang lezen, merk je dat het toepassingsgebied van het 

EVRM heel ruim en algemeen is. Hier vinden we eigenlijk de grondslag waarom het EVRM 

van toepassing is op gedetineerden. Maar zoals eerder vermeld in paragraaf twee,  gelden die 

rechten niet onbeperkt76. Uiteraard zullen we hier niet meer volledig op terug komen, maar 

graag  wens  ik  toch  nog  aan  te  geven  dat  de  in  lid  2  van  de  artikelen  8  tot  11  EVRM 

opgenomen beperkingsclausules, een mooi voorbeeld zijn van de zogenaamde onrechtstreekse 

beperkingen77.

Zoals reeds specifiek aangegeven, is een beperking van artikel 8 EVRM  mogelijk voor zover 

er voldaan is aan de legaliteits-, legitimiteits- en proportionaliteitseis. Maar er zijn  ook nog 

absoluut geformuleerde rechten, waaraan geen inperking kan worden gegeven.  Als voorbeeld 

hierbij kan worden gedacht aan artikel 3 EVRM, meer bepaald het verbod op foltering. Maar 

deze onbeperkte rechten kunnen toch beperkend worden geïnterpreteerd in het kader van een 

detentiesituatie. 

We mogen deze uitzonderingen en beperkingen niet verwarren met het opschortingsrecht78 

zoals  vermeld  in  artikel  15  EVRM  en  het  voorbehoud  dat  kan  worden  gemaakt 

overeenkomstig artikel 64 EVRM. Dat omwille van het feit dat, waar het bij de beperkingen 

en uitzonderingen om maatregelen gaat die in het kader van een correcte toepassing van het 

EVRM  kunnen  worden  genomen,   het  in  de  artikelen  15  en  57  EVRM  gaat  om  de 

74 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB - 99F4CB59863C/0/DutchN
%C3%A9erlandais.pdf, geraadpleegd op 26 oktober 2009.
75 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB - 99F4CB59863C/0/DutchN
%C3%A9erlandais.pdf, geraadpleegd op 26 oktober 2009.
76 Zie hierbij de algemene bespreking van de positieve plichten van artikel 8 EVRM.
77 G., SMAERS, o.c., 42.
78 G., SMAERS, o.c., 42.
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mogelijkheid om van de principes, zoals ze vermeld zijn in het EVRM, af te wijken. Het is 

interessant om  voor de volledigheid op de zonet vermelde artikelen even dieper in te gaan.

Artikel 15 EVRM-  Afwijking in geval van noodtoestand

1. In tijd van oorlog of in geval van enig andere algemene noodtoestand die het bestaan van  

het land bedreigt, kan iedere Hoge Verdragsluitende Partij maatregelen nemen die afwijken  

van  zijn  verplichtingen  ingevolge  dit  Verdrag,  voor  zover  de  ernst  van  de  situatie  deze  

maatregelen  strikt  vereist  en  op  voorwaarde  dat  deze  niet  in  strijd  zijn  met  andere  

verplichtingen die voortvloeien uit het internationale recht.

2. De voorgaande bepaling staat geen enkele afwijking toe van Artikel 2, behalve ingeval van  

dood als gevolg van rechtmatige oorlogshandelingen, en van de Artikelen 3, 4 (eerste lid), en 

7.

3. Elke Hoge Verdragsluitende Partij die gebruik maakt van dit recht om af te wijken, moet 

de  Secretaris-Generaal  van  de  Raad  van  Europa  volledig  op  de  hoogte  houden  van  de  

genomen maatregelen en van de beweegredenen daarvoor. Zij moet de Secretaris-Generaal  

van de Raad van Europa eveneens in kennis stellen van de datum waarop deze maatregelen 

hebben opgehouden van kracht te zijn en de bepalingen van het Verdrag opnieuw volledig 

worden toegepast79.

De afwijkende maatregelen, die mogelijk zijn op basis van het zonet aangehaalde artikel zijn 

mogelijk, indien er een algemene noodtoestand is en de maatregelen aan de regels van de 

noodzakelijkheid voldoen. Dat houdt in dat ze in proportie moeten staan tot de noodtoestand. 

Het is eveneens van belang dat die genomen maatregelen niet in strijd mogen zijn met andere 

internationaalrechtelijke  verplichtingen.  Net  zoals  er  ook  nog  enkele  andere   formele 

voorwaarden zijn,  maar  hier  wordt  niet  verder  op ingegaan om niet  te  ver  uit  te  wijden. 

Tevens zijn er ook een aantal rechten zoals we kunnen lezen in lid 2 van het artikel, waaraan 

geen opschorting kan worden gegeven in het kader van de noodtoestand.

Artikel  57 EVRM - Voorbehouden

1. Iedere Staat kan, ten tijde van de ondertekening van dit Verdrag of van de nederlegging  

van zijn akte van bekrachtiging,  een voorbehoud maken met betrekking tot  een specifieke  

bepaling van dit Verdrag, voor zover een wet die op dat tijdstip op zijn grondgebied van 

79 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB - 99F4CB59863C/0/DutchN
%C3%A9erlandais.pdf, geraadpleegd op 26 oktober 2009.
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kracht is, niet in overeenstemming is met deze bepaling. Voorbehouden van algemene aard 

zijn niet toegestaan krachtens dit artikel.

2.  Elk  voorbehoud  hetwelk  overeenkomstig  dit  artikel  wordt  gemaakt,  dient  een  korte  

uiteenzetting van de betrokken wet te bevatten80.

Het recht tot voorbehoud is, indien je het vergelijkt met artikel 15 EVRM, aan veel minder 

voorwaarden verbonden. Zoals we kunnen lezen in het artikel,  is het alleen maar mogelijk 

tijdens  de  ondertekening  of  de  ratificatie  van  het  Verdrag.  In  tegenstelling  tot  artikel  15 

EVRM bevat  het  zonet  aangehaalde  artikel  geen  opsomming  van  rechten  die  niet  onder 

voorbehoud kunnen worden geplaatst.

§4 Besluit

Mensenrechten is niet het langste woord dat er is, maar wel één met de grootste betekenis. 

Een betekenis die moet worden gezien in de context van de hedendaagse samenleving. Met 

andere woorden, waar de mens zich ten volle moet kunnen ontplooiien. De mensenrechten 

kunnen niet los worden gezien van de heersende politieke structuur die aanwezig is in de 

verschillende landen. Mensenrechten en democratie zijn twee begrippen die onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn. Het mooiste en meest essentiële aan het begrip “mensenrechten” is 

dat het geen onderscheid maakt tussen de verschillende soorten groepen van mensen in de 

samenleving,  waardoor  ook  gedetineerden  zich  kunnen  beroepen  op  deze  categorie  van 

rechten. 

Uit het bestuderen van artikel 8 EVRM is ook gebleken dat er uitzonderingen mogelijk zijn op 

het mensenrecht privacy.  Die uitzonderingen moeten aan strenge voorwaarden voldoen en 

gaven al  aanleiding tot verschillende arresten. Uiteindelijk is het merkbaar dat de rechtspraak 

van de Europese Commissie geëvolueerd is van een theorie van de inherente beperkingen naar 

een “margin of appreciation”. Hierdoor moeten de uitzonderingen voldoen aan drie criteria, 

namelijk het legaliteitscriterium, legitimiteitscriterium en het noodzakelijkheidscriterium.

Zoals  eerder  vermeld   zijn  de  mensenrechten  ook  toepasselijk  op  de  gedetineerden,  wat 

duidelijk  blijkt  uit  de artikelen  1 en  15 van het  EVRM. Indien we die  twee  artikelen  in 
80 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB - 99F4CB59863C/0/DutchN
%C3%A9erlandais.pdf, geraadpleegd op 26 oktober 2009.
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samenhang lezen, krijgen we een bevestiging van wat in paragraaf 1 is aangegeven, namelijk 

dat de mensenrechten en dus het recht op privacy op iedereen van toepassing zijn. Hierdoor 

was het belangrijk om ook voor de gedetineerden een wetgevend kader te scheppen en zo te 

voorkomen  dat  er  veel  rechtszaken  zouden  worden  aangespannen  tegen  de  Belgische 

overheid.

Hoofdstuk 4: Detentie

§1 Historiek van het strafrechtelijk beleid

De keuze voor het bespreken van de historiek van het strafrecht is ingegeven door het feit dat 

het gehanteerde mensbeeld een belangrijke factor speelt op de soort straf die wordt gegeven. 

Hierdoor zal dat wat in paragraaf drie van dit hoofdstuk wordt gezegd, veel duidelijker zijn.

Eerst en vooral moeten we terugkeren naar de Ancien Régime, waar het recht op bestraffing 

(ius  puniendi) een alleenrecht van de koning was. Dat was ook de enige bron van recht die 

voor handen was. Elk misdrijf werd aanzien als een persoonlijke aanslag op de figuur van de 

koning.  Strafrechtelijke  interventies  werden  dan  ook  beschouwd  als  het  herstel  van  het 

geschonden gezag van de koning. Dat zorgde ervoor dat de straffen vooral afschrikwekkend 

moesten zijn, zodat recidive niet meer voorkwam. Tijdens het Ancien Régime had een straf 
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dan ook een vergeldende en preventieve functie. De macht van de rechters bij het bepalen van 

de straf was te groot.

De tweede belangrijke periode in het strafrecht is het klassiek strafrecht, deze periode moeten 

we kaderen in de Verlichting. Hier speelden filosofen als Voltaire, Montesquieu, Locke en 

Rousseau een belangrijke rol.  Een precieze  beschrijving van hun bijdrage zou ons  te  ver 

leiden. Maar globaal kunnen we stellen dat er tijdens die periode een rationeel mensbeeld 

werd gehanteerd. Via rationeel denken en redeneren kon men de willekeur bestrijden. Bij de 

Verlichte auteurs staat het recht op bestraffing ten dienste van de gemeenschap en is ze maar 

geoorloofd wanneer deze nuttig is voor de maatschappelijke orde.

Hier  ontstaat  het  idee  van  het  sociaal  contract,  waarbij  de  burgers  een  deel  van  hun 

individuele vrijheid afgeven aan de overheid, die er op zijn beurt voor zorgt dat de burgers 

beschermd worden tegen schadeverwekkende feiten.  Hierdoor is het alleen de overheid die 

recht heeft om een misdrijf te vervolgen en te bestraffen. Het sociaal contract is nog steeds de 

hoeksteen van de onze democratische rechtstaat. 

Zo kunnen we komen tot de bespreking van de uitbouw van het Belgische gevangeniswezen. 

Hier komt het beleidsmatige meer op de voorgrond. Twee personen zijn zijn hier vooral van 

belang geweest, namelijk Jean Jacques Philippe Vilain XIIII en Edouard Ducpétiaux.

Tijdens  de periode van Vilain XIIII werd gestart met de resocialisering via de strafuitvoering, 

want in het laatste kwartaal van de achttiende eeuw werd Vlaanderen geconfronteerd  met een 

golf van criminaliteit. Hierdoor kreeg Vilain XIIII de opdracht om het strafrechtssysteem te 

herzien en te hervormen. Vilain XIIII kwam tot de conclusie dat “ledigheid” de oorzaak was 

van criminaliteit.  Hij besloot dan ook om tuchthuizen op te richten, waardoor misdadigers 

terecht kwamen in een dagritme vol arbeid.  Hierdoor ontstond er wel een opsplitsing van de 

gevangenen in verschillende klassen. De kans op reclassering speelde hierin de belangrijkste 

rol. Het doel van een straf bestond erin dat ze lang genoeg moest zijn, zodat de gedetineerde 

een beroep zou kunnen aanleren. Vilain XIIII geloofde wel niet in het nut van extreem lange 

straffen, want dergelijke straffen waren volgens hem ontmoedigend, met als gevolg dat de 

gedetineerde zijn houding naar alle waarschijnlijkheid niet zou veranderen. Het systeem van 

Vilain XIIII zorgde voor een bloeiperiode, die jammer genoeg van korte duur was, aangezien 

de overheid besloot om de tuchthuizen als winstgevende ondernemingen te aanzien. Daarom 

werd het opvoedend aspect ten voordele van het financiële  rendement  al  vlug achterwege 

gelaten.  Het  finale  resultaat  was  dat  de  gevangenissen  overbevolkt  raakten  en  dat  de 
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gedetineerden  zich,  via  de  verhoogde  vergoedingen  die  ze  kregen,  te  buiten  gingen  aan 

overmatig  drankgebruik.  Het  zou  tot  ongeveer  1830 duren  vooraleer  de  situatie  begon te 

verbeteren.

Na deze periode kwam Edouard Ducpétiaux op de de voorgrond, want tijdens de 19de eeuw 

groeide de overtuiging bij de burgerij dat harde repressie en morele disciplinering de enige 

redding was voor de arbeidersklasse81. Hierbij werd er wel niet nagedacht over de oorzaken 

van de verarming bij  de arbeidersklasse en werd de sociaal-economische ordening niet  in 

vraag gesteld. Maar Ducpétiaux stelde zich wel een aantal vragen, waarbij hij tot de conclusie 

kwam  dat  dit  niet  het  gevolg  was  van  luiheid,  maar  van  een  gebrek  aan  werk  en 

immoraliteit82. Hij was tegen het opsluiten van bedelaars in gevangenissen of werkhuizen, net 

zoals hij niet akkoord ging met de in vele gevallen opgelegde mensonterende lijfstraffen. Een 

volledige uitleg van de visie van Ducpétiaux zou ons te ver leiden in het kader van deze 

masterproef. Daarom zullen we onmiddellijk overgaan naar het feit dat hij op 29 november 

1830 inspecteur-generaal van het gevangeniswezen werd. Onder Ducpétiaux begon men met 

de  individuele  bestudering  van  gedetineerden,  waarbij  de  nadruk  werd  gelegd  op  de 

moraliteit.  Tevens  werden  er  voor  het  eerst  gegevens  over  gevangenen  opgetekend  en 

bijgehouden.  Het  grote  verschil  met  Vilain  XIIII  was  dat  de  gevangenisarbeid  volgens 

Ducpétiaux  niet  langer  een  een  resocialiserende  werking  diende  te  hebben,  maar  een 

moraliserende. Hij veranderde ook de architectuur van de gevangenissen, door te opteren voor 

het panoptisch concept van Bentham. Dat bestond in functie van de controlemogelijkheden 

door de cipiers en het isolement. Die vorm is nog altijd terug te vinden in de gevangenis van 

Gent.

De derde periode in het strafrecht is die van de positivistische scholen en het (oud-)sociaal 

verweer.  Het  positivisme  legde  vooral  de  nadruk  op  empirische  gegevens.  In  deze 

rechtswetenschap waren er drie belangrijke scholen,  namelijk  de Italiaans  antropologische 

school, de sociologische of milieuschool van Lyon en de bio-sociologische school van Ferri. 

De  belangrijkste  figuren  van  de  Italiaans  antropologische  school  waren  Lombroso  en 

Garofalo. Cesare Lambroso  was een universiteitsprofessor en gevangenisarts.  In zijn werk 

81 Wat de bijdage van Ducpétiaux aan de hervorming van de gevangenissen, de instellingen voor bedelaars en 
landsloper  en  de  instellingen  voor  liefdadigheid  betreft,  zie  W.,  DEPREEUW,  Landloperij,bedelarij  en 
thuisloosheid:  een  socio-historische  analyse  van  repressie,  bijstand  en  instellingen,  Antwerpen,  Kluwer 
rechtswetenschappen, 1988.
82 J., SIMON, “Trois grandes figures de la science pénitentiaire belge: Philippe Vilain XIIIi, Edouard 
Ducpétiaux, Adolphe Prins”, R.D.P. 1939, 590-594.
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L’Uomo  delinquente  kwam  hij  tot  de  conclusie  dat  de  oorzaken  van  criminaliteit   van 

biologische  en  genetische  oorsprong  waren.   Raffaele  Garofalo  kwam  in  zijn  werk  La 

Criminologie tot de vaststelling dat de oorzaak van de “natuurlijke” misdrijven  lag in een 

psychische of morele anomalie, die een duidelijke organische basis had in de antropologische 

kenmerken van de mens83. In de sociologische of milieuschool van Lyon  werd gezegd dat 

misdadigheid niet aangeboren was, maar een  sociaal verschijnsel was. Als derde en laatste 

school  was  er,  zoals  eerder  vermeld,  de  bio-sociologische  school  van  Ferri,  waarin  de 

misdadigheid  als  een product  van fysieke,  individuele  en sociale  factoren  werd aanzien84. 

Ferri  onderscheidde  drie  categorieën  determinanten:  antropologische,  externe  fysieke  en 

sociale factoren. Uit al die scholen kunnen we niet anders dan afleiden dat de positivisten  het 

misdrijf  zien als  het  resultaat  van een reeks causale  factoren van verschillende interne of 

externe oorsprong, die alle op hun eigen manier op de dader inwerken. Met andere woorden, 

het is  zo dat de delinquent zelf moet worden bestudeerd en dat de reeds vermeldde factoren 

zullen bepalen of de desbetreffende persoon al dan niet in de criminaliteit zal terechtkomen. 

De visie van het positivisme leidde tot het feit dat er van “schuld” geen sprake meer kon zijn 

en  dat  er  ruimte  kwam  voor  een  nieuw  begrip,  namelijk  “gevaar”.  Het  is  de  sociale 

gevaarlijkheid van de delinquent die de strafrechtelijke interventie rechtvaardigt en de vorm 

ervan bepaalt85. 

Na het positivisme kwam het sociaal verweer waarvan Adolphe Prins een grondlegger was. 

Hij werd in 1884 benoemd tot inspecteur-generaal van de Belgische gevangenisadministratie. 

De belangrijkste conclusie van Prins is dat de mens wel degelijk begiftigd is met vrijheid, 

maar hij wijst erop dat personen behorende tot de lagere sociale klasse slechts een “certaine 

liberté”  hebben.  Prins   kwam  wel  tot  de  vaststelling  dat  de  normale  delinquent 

schuldbekwaam  is  en  hij  strafrechtelijk  moet  worden  aangesproken.  Prins  heeft  wel  het 

resocialisatiedenken  van  de  positivisten  overgenomen,  namelijk  het  geloof  in  de 

verbeterbaarheid van de mensen. Resocialisatie werd, naast vergelding en afschrikking, de 

nieuwe functie van het strafrecht.  Dit alles had een grote invloed op Minister van Justitie 

Vandevelde. Hij wou de strengheid van het cellulair regime afzwakken  en de penitentiaire 

instellingen  diversifiëren, zodat het mogelijk zou zijn om voor elke categorie gedetineerden 

een aangepaste behandeling uit te stippelen, met als scharnier de antropologische diensten van 

83R., GAROFALO, La criminologie: étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité, Paris, Alcan, 1890.
84E., FERRI, La sociologie criminelle, Paris, Rousseau 1983.
85L., CORNIL, Le droit pénal et la procédure pénale après la tourmente: méditations et rêveries d’un vieux 
pénaliste au cours des derniers mois de l’occupation ennemie, Bruxelles, Larcier, 1946, 68-70.
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Vervaeck.  De  gevangenis  was  dus  een  deel  van  het  resocialisatieproces,  waarbij 

gevangenisarbeid een belangrijk instrument was om de gedetineerde terug in de maatschappij 

te laten integreren. Natuurlijk mocht dat niet in conflict komen met de vrije arbeid, en Prins, 

die ondertussen aangesteld was tot voorzitter van een commissie  die ingesteld was voor de 

herziening van het gevangenisreglement,  stelde voor om een gelijke vergoeding te betalen 

voor  zowel  de  gevangenis-  als  de  vrije  arbeid.  Vandevelde  richtte  ook  antropologische 

diensten op in de gevangenissen, waarbij er eveneens een overkoepelende antropologische 

dienst  was,  die  de  andere  antropologische  en  medische  diensten  van  de  gevangenissen 

controleerde.  Kenmerkend  voor  die  periode  was  dat  het  strafrechtelijk  beleid  vooral 

gekenmerkt werd als strafuitvoeringsbeleid en in mindere mate straftoemetingsbeleid.

De laatste periode die van belang is om het strafrechtelijk beleid te begrijpen is het nieuw 

sociaal  verweer, dat moet worden gesitueerd in de naoorlogse welvaartstaat.   Dat was een 

periode   van  economische  bloei  en  politiek  evenwicht,  waarin  de  strafuitvoering 

individualiseringstendensen kreeg en er, via het nieuw sociaal verweer nieuwe invloeden aan 

het resocialisatiedenen gegeven werden. Het nieuw sociaal  verweer verzette  zich tegen de 

excessieve beperkingen van de individuele vrijheden, die er tijdens de dictoriale regimes  in 

de eerste helft  van de 20ste eeuw nog waren. Het was wel totaal  onaanvaardbaar voor het 

nieuw sociaal  verweer  dat  men  niet  de “daad”   als  criterium nam.  Het  strafrecht  hoorde 

bescherming te bieden tegen sociaal gevaarlijk gedrag, maar er waren grenzen en het is dan 

ook in de context van die grenzen dat  het EVRM moet worden aanzien. In deze periode is het 

ook zo dat er vele sociale vangnetten werden opgesteld, en pas toen die  faalden kwam het 

strafrecht in actie, met als belangrijkste doel de resocialisering van de betrokkene. Hieraan 

werd  voldaan  via  het  creëren  van  een  aantal  nieuwe  modaliteiten,  zoals  het  penitentiair 

verlof, het weekendarrest, beperkte hechtenis en de halve vrijheid. Het strafrecht kreeg ook 

een herstelfunctie, maar het is niet relevant om dat hier te bespreken aangezien dat ons te ver 

zou leiden van de kern van het onderwerp. Wat wel nog relevant is in het kader van deze 

masterproef,  is  de  invloed  die  het  nieuw  sociaal  verweer  had  op  Minister  van  Justitie 

Vermeylen en meer bepaald via de Probatiewet86. De naoorlogse repressie had gezorgd voor 

een  overbevolking  van  de gevangenissen.   Daardoor  werd er  zelfs  in  1946 al  toepassing 

gemaakt van probatie ten opzichte van sommige gedetineerden, die zich bereid verklaarden 

om aan een aantal voorwaarden te voldoen, wat uiteindelijk leidde tot de opstelling van de 

probatiewet.
86 Wet van 29 juli 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, BS 17 juli 1964.
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§2 Wat is een straf?

Bij een misdrijf zijn er drie partijen betrokken: de dader, het slachtoffer en de samenleving. 

Die  drie  partijen  lijden  allemaal  schade  naar   aanleiding  van  het  misdrijf  dat  zich  heeft 

voorgedaan. Voor wat betreft  de schade van het slachtoffer,  is dat evident. De schade die 

ontstaat  ten  aanzien  van  de  samenleving  is  iets  moeilijker.  Het  gaat  hier  om  het 

onveiligheidsgevoel dat ontstaat bij mensen die niet  bij het misdrijf betrokken waren, en om 

het verlies van vertrouwen dat ontstaat ten aanzien van anderen in onze maatschappij.  Het is 

ook goed mogelijk  dat  er  materiële  of  financiële  schade  in  de samenleving  ontstaat.  Die 

schade ontstaat ook bij de afhandeling van de rechtszaak. Dat zorgt er op zijn beurt voor dat 

er schade ontstaat ten aanzien van de samenleving.

De schade die ontstaat in hoofde van de dader, is dat hij hiervoor van zijn vrijheid kan worden 

beroofd.  Hij kan namelijk in voorhechtenis worden geplaatst of uiteindelijk na het pleiten van 

de zaak ten gronde voor de bodemrechter een effectieve gevangenisstraf worden opgelegd. 

Dit kan voor een aantasting van zijn zelfbeeld zorgen, maar ook  voor  een aantasting van zijn 

relaties met familie of vrienden.  Want je wordt als individu van uw vrijheid beroofd. Tevens 

heeft deze vrijheidsberoving  een effect op de familie en vrienden van de dader. 

We mogen ook niet vergeten dat de vrijheidsberoving niet de enige straf is die de strafrechter 

voor  handen  heeft,  maar  een  uitleg  van  alle  andere  vormen  die  voor  bestraffing  kunnen 

zorgen, is in het kader van deze masterproef irrelevant. Het zou te eng zijn om detentie alleen 

maar te definïeren  als vrijheidsberoving. Volgens HILDEBRANDT  is het nuttig om de straf, waar 

vrijheidsberoving een deel van uitmaakt, te omschrijven in de  materiële zin  of te zien als een 

‘punitieve rechtshandeling  vanwege de overheid’87. Een exacte omschrijving gaat als volgt:

1. Een opzettelijke inbreuk op belangen  in de zin van rechten en vrijheden;

2. van een rechtsnormschender;

3. door de geïnstitutionaliseerde centrale machthebber, zijnde een overheid;

4. naar aanleiding van een rechtsnormschending;

5. die  gericht  is  op  het  (her)stellen  van  het  gezag  van  de  geschonden 

rechtsnorm88.
87 M., HILDEBRANDT, strafrecht en procesbeginsel, Rotterdam, Kluwer, 2002,110.
88 M., HILDEBRANDT, o.c., 11O.
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Door het belang van rechten of vrijheden te benadrukken, wordt eigenlijk aangesloten bij de 

mensenrechten.  Door in het midden te laten of het om rechten of vrijheden gaat, kunnen ook 

inbreuken op vrijheden, die niet of nog niet in de vorm van subjectieve rechten gepositiveerd 

zijn, onder het strafbegrip worden gebracht89.

Wat ook opvalt, is dat  element drie en vijf aantonen dat er een verschil in hiërarchie is tussen 

straffer  en  bestrafte.  Straffen,  waaronder  ook  de  vrijheidsberoving,  veronderstelt  een 

machtsverhouding die geïnstitutionaliseerd is. Want zoals we reeds weten, heeft de straffer 

geen instemming of  medewerking  nodig van de gestrafte.  Het  is  namelijk  een  eenzijdige 

beslissing van de bodemrechter.

In strafrechtelijke sancties kan het onderscheid worden gemaakt  tussen punitieve en niet-

punitieve sancties, waarbij het duidelijk is dat vrijheidsberoving als straf een punitieve sanctie 

is  en  dat  het  bij  niet-punitieve  sancties  om  maatregelen  gaat.  Uit  de  omschrijving  van 

HILDEBRANDT , die gekozen heeft voor een punitieve omschrijving, blijkt dat  de maatregelen, 

die als  een vorm van niet-punitieve sancties genomen worden, niet  onder haar definiëring 

kunnen worden geplaatst.  Ze vallen  met  andere woorden buiten het  materiële  strafbegrip. 

Toch zijn ze er nauw mee verbonden, aangezien ze alleen maar kunnen worden opgelegd naar 

aanleiding van een strafbaar feit.

§3  Detentie en zijn doelstellingen

Het ligt  voor de hand dat een straf niet  zonder reden wordt opgelegd,  maar  een doel (cf. 

Paragraaf 1 van dit hoofdstuk) moet hebben.  Maar zoals eerder vermeld in element vijf van 

de definitie van HILDEBRANDT90, is een straf in het algemeen erop gericht het geschonden gezag 

te herstellen. We kunnen er wel niet om heen dat  het rechters zijn die beslissen over de al dan 

niet  beroving  van  de  vrijheid  van  de  persoon  voor  hun.  Uit  verschillende  gesprekken  is 

gebleken dat de straftoemeting voor de meeste ervaren magistraten een routinezaak is, waarbij 

vele beslissingen veelal gebeuren op het niveau van het praktisch bewustzijn91. Hierdoor is 

gebleken dat de magistraten een weinig uitgesproken mening hebben  over de doelstellingen 
89 M., HILDEBRANDT, o.c., 112.
90 Zie supra paragraaf 2.
91 K., BEYENS, straffen als sociale praktijk, Brussel, VUB press, 2000, 414.
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van de straf in het algemeen. Een veel voorkomende reactie vanwege de magistraten is dan 

ook dat een straf wordt opgelegd ‘omdat de wet dat zo bepaalt’92.

We moeten wel rekening houden met  het feit  dat  er bij  een gevangenisstraf  een duidelijk 

onderscheid moet worden gemaakt tussen een effectieve gevangenisstraf en uitstel.

• effectieve gevangenisstraf 

Opvallend is dat vele magistraten beweren weinig heil te zien in de gevangenisstraf tout court. 

Ze  zijn  niet  overtuigd  van  het  nut  dat  een  detentieperiode  heeft  en  zien  het  als  een 

noodzakelijk kwaad.  De opvatting is eigenlijk dat een gevangenisstraf een ultieme oplossing 

is volgens  het vertoog van de goed menende rechter93. 

Uit de vele interviews die al zijn gedaan, merk je dat  er een visie is die in twee contexten 

leeft. Voor recidivisten die al eens uitstel hebben gekregen, is de visie dat ze het maar eens 

moeten voelen. Soms kan een recidivist zelfs wettelijk gezien niet meer in aanmerking komen 

voor  een  uitstel  en  heeft  de  rechter  geen  andere  mogelijkheid  dan  hen  een  effectieve 

gevangenisstraf op te leggen. Toch is er uit onderzoek gebleken  dat er bij de beoordeling van 

fictieve  zaken,  los  van  het  feit  dat  men  te  maken  heeft  met  een  recidivist,  de 

beoordelingsmarges  blijven  bestaan  en  een  effectieve  gevangenisstraf  wordt  opgelegd  in 

gevallen waar het wettelijk  anders kan94. 

De tweede context heeft te maken met het feit dat de dader al enkele maanden in voorlopige 

hechtenis  heeft  gezeten.  De  rechter  voelt  zich  dan  minder  afgeremd  om  een  effectieve 

gevangenisstraf uit te spreken, die minstens de periode van voorlopige hechtenis dekt. Bij 

vreemdelingen is het zelfs zo dat men, om de uitzetting te vergemakkelijken, er gemakkelijk 

nog een schepje bovenop doet.  Men kan er ook niet om heen dat een dader, die als gevaarlijk 

wordt  beschouwd  of  waarbij  er  een  grote  kans  is  op  recidive,  sneller  een  effectieve 

gevangenisstraf krijgt dan een persoon, waarvan men denkt dat hij zich opnieuw goed zal 

integreren in de maatschappij.

92 K., BEYENS, o.c., 415.
93 K., BEYENS, o.c., 415.
94 K., BEYENS, o.c., 416.
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De  meeste  door  de  magistraten  vermelde  doelstellingen  van  detentie  zijn  afkeuring  en 

vergelding, afschrikking, bescherming van de maatschappij en neutralisering. Het valt dus op 

dat  resocialisering  en  reïntegratie  vanuit  de  visie  van  de  magistraten  praktisch 

verwaarloosbaar zijn95. Het komt er dus eigenlijk op neer dat wie niet horen wil, moet voelen. 

Met andere woorden, het doel hiervan is de dader een lesje te leren. Men moet als volwassen 

persoon de gevolgen van zijn daden kunnen dragen. Het eigenlijke doel is normbevestiging, 

maar  men  straft  vanuit  het  idee  van  bewust  leedtoevoeging.  Het  is  immers  onder 

maatschappelijke druk dat de magistraten een effectieve gevangenisstraf opleggen. Het komt 

erop neer dat het de bevolking is die wil dat er “wraak” wordt genomen op de dader. Dat kan 

een positief signaal zijn naar het slachtoffer en de maatschappij toe. Zoals reeds gezegd drukt 

de  gevangenisstraf  een  normbevestiging  uit,  alleen  is  het  jammer  dat  de  detentie  een 

onvoldoende  symbolische  kracht  bezit  om uiting  te  geven  aan  de  gevoelens  van  morele 

afkeuring en vergelding, zowel naar de dader als naar de maatschappij toe96. Vergelding kan 

ook  worden  bekomen  door  het  opleggen  van  een  geldboete,  met  andere  woorden  een 

financiële  straf.  Dat  gebeurt  in  de  gevallen  waar  men  normaal  een  voorwaardelijke 

gevangenisstraf zou opleggen. Die vorm van straf komt veel harder aan voor de dader dan een 

voorwaardelijke gevangenisstraf. 

Zoals reeds gezegd is één van de doelstellingen de bescherming van de maatschappij.  Hier is 

het zo dat de gevangenisstraf wordt opgelegd om een gevaarlijke persoon te neutraliseren of 

te elimineren. Dit is een doelstelling die vrij veel wordt  vermeld  door de rechters97. Het  is 

een nuchtere kijk op het feit  dat zolang deze categorie van personen  een detentieperiode 

ondergaat, geen nieuwe criminele feiten kan plegen en de maatschappij dus ook geen schade 

wordt  berokkend.  Tevens  wordt  het  neutraliseren  gezien  als  een  gevolg  van  de  falende 

resocialiserende werking van de detentie. De enige mogelijke optie die nog overblijft, is het 

isoleren  van  de  delinquent.  Dat  is  dezelfde  visie  die  gehanteerd  wordt  voor  recidivisten, 

aangezien die als ‘hopeloze gevallen’ worden aanzien, en waarbij men dan net zoals voor 

zware criminelen, de intentie heeft om die zo lang mogelijk te laten opsluiten. Het argument 

dat hierbij veelal wordt gehanteerd is  het onveiligheidsgevoel voor de bevolking.

95 K., BEYENS, o.c., 416.
96 K., BEYENS, o.c., 417.
97 K., BEYENS, o.c., 417.
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Hoe het betoog van  een rechter klinkt ten aanzien van de recidivisten illustreren we aan de 

hand van het volgende van een Antwerpse correctionele rechter: ‘ze zo lang mogelijk uit de  

maatschappij  houden,  anders  helpt  het  toch  niet.  Schadevergoeding  kunnen  ze  toch  niet  

betalen, of ze nu in de gevangenis terechtkomen of niet. Voor mensen die vergroeid zijn met  

het  criminele  milieu  en  die  er  hun  kameraden  hebben,  is  de  gevangenisstraf  geen 

afschrikkend middel meer. Bij eenmalige zaken kan het wel helpen, maar bij recidivisten moet  

je er niet teveel van verwachten. Ze spelden je gewoonlijk toch iets op de mouw. Je moet er  

niet teveel tijd in steken. Je moet iemand altijd een kans geven, maar indien er misbruik van 

gemaakt wordt moet men laten zien dat het tot daar gaat en niet verder. Er moet niet met de 

voeten van de rechtbank gespeeld worden.98’

• Gevangenisstraf met uitstel

Het uitstel is eigenlijk een straf die veel wordt opgelegd, maar de argumentatie hierover is 

beperkt.  Het is zo dat er via een gevangenisstraf met uitstel de  ‘stok achter de deur’ wordt 

gehouden, voor verdachten die voor de eerste keer voor de rechtbank moeten verschijnen. Het 

is  ook van belang dat  verdachten een blanco strafregister hebben en zich goed gedragen, met 

andere woorden een perfecte integratie in de maatschappij hebben. Indien de rechter, via het 

raadplegen van het strafregister merkt, dat een vorige straf met uitstel niet heeft geholpen, zal 

men  bij  de  tweede  keer  dat  de  verdachte  voor  de  rechtbank  moet  verschijnen,  bijna 

automatisch  kiezen  voor  een  effectieve  gevangenisstraf.  Individuele  preventie  via 

afschrikking is voor de magistraten dus de meest vermelde bedoeling van het uitstel99.

§4 Besluit

98 K., BEYENS, o.c., 418.
99 K., BEYENS, o.c., 419.
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Een crimineel feit zorgt ervoor dat er schade ontstaat ten aanzien van drie partijen. Het is 

moeilijk  om te voorzien in een straf waar de drie betrokken partijen100  mee gebaat zijn, net 

zoals het moeilijk is om aan het begrip “straf” een definiëring te geven. Verschillende auteurs 

probeerden het, maar de keuze hier is gevallen op de definiëring van HILDEBRANDT. Hierbij 

wordt de straf aanzien als een punitieve rechtshandeling vanwege de overheid, waarbij er een 

opdeling wordt gemaakt in vijf elementen. We kunnen bij deze vorm van definiëring wel niet 

anders dan tot  de conclusie te komen dat niet-punitieve sancties maatregelen zijn die niet 

onder het materiële strafbegrip vallen.

Zoals reeds gezegd wordt een straf niet zonder doel opgelegd. We kunnen verwijzen hierbij 

naar  paragraaf  drie.  Het  is  een  doel  dat  niet  mag  worden  vergeten,  ondanks  dat  de 

straftoemeting voor vele magistraten een routinezaak is. Hierdoor is het moeilijker om hun 

doelstellingen te achterhalen met betrekking tot het toepassen van een straf.

We kunnen  er  niet  omheen  dat  er   bij  de  gevangenisstraf  een  opdeling  moest  gebeuren, 

namelijk een effectieve of die met uitstel. Bij de effectieve gevangenisstraf bleek er nog een 

opdeling te zijn in recidivisten en deze die in afwachting van het pleiten van de zaak voor de 

bodemrechter, reeds een periode in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht. De frequentie 

van toepassing van de effectieve gevangenisstraf  en de bijbehorende motivering zijn totaal 

verschillend  voor  deze  twee  categorieën.  De  meeste  door  de  magistraten  vermelde 

doelstellingen van detentie  zijn afkeuring en vergelding, afschrikking, bescherming van de 

maatschappij en neutralisering. 

We kunnen dus niet anders dan besluiten dat er, op enkele uitzonderingen na, geen enkele 

magistraat  in  de  verbeterende  of  reïntegratiegerichte  werking  van  een  detentie  gelooft. 

Integendeel,  het  geloof  dat  een  deliquent  tijdens  de  detentie  beter  zal  worden,  is  totaal 

afwezig.  Dat  staat  eigenlijk  haaks  op  hetgene  werd  aangegeven  in  paragraaf  1  van  dit 

hoofdstuk,  waar  het  strafrecht  moet  worden  aanzien  als  ultiem  remedium.  Met  andere 

woorden als de andere sociale vangnetten hebben gefaald, en het belangrijkste doel van het 

strafrecht de resocialisering van de betrokkene moet zijn. Het is ook vanuit dit oogpunt dat 

nieuwe modaliteiten zoals het penitentiair verlof werden  mogelijk gemaakt.

100 Zie supra.
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Met betrekking tot een gevangenisstraf met uitstel moet wel de analyse worden gemaakt of de 

verdachte wel begrijpt dat hij effectief een straf heeft gekregen en zich niet straffeloos waant. 

De straf moet immers vooral voor een afschrikkend effect zorgen zodat  de verdachte zich 

geen tweede keer aan een strafbaar feit vergrijpt. Een grondig onderzoek naar de persoon van 

de verdachte is hier dus op zijn plaats. Een gevoel van straffeloosheid doet zich vooral voor 

bij personen die intellectueel minder begaafd zijn. Hier kan het dus nuttig zijn om het uitstel 

te combineren  met  een niet-vrijheidsberovend alternatief,  namelijk  de geldboete.  Hierdoor 

wordt het gevoel van straffeloosheid helemaal verdrukt.

Deel 2 Privacy in detentie

Inleiding

In  dit  deel  van  deze  masterproef  zal  het  recht  op  privacy  worden  toegepast  in  de 

detentiecontext. Hier zal er dus een antwoord worden geboden op twee  van de rechtsvragen 

die in deze masterproef worden gesteld: is er een voldoende regeling in België met betrekking 

tot juridische bescherming voor het recht op privacy en wordt het recht op privacy in detentie 

wel effectief toegepast? 

Dat  zal  gebeuren  door  het  bespreken  van  verschillende  kleinere  onderwerpen  met  een 

terugkerende  systematiek  hoewel  er  voor  het  onderdeel  contact  met  de  buitenwereld een 

overzicht wordt gegeven van de Europese rechtspraak en er een vergelijking met Nederland 

zal worden gemaakt. Mijn keuze voor onze noorderburen is gevallen door het feit dat ze daar 
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ook  een  wet  hebben  die  vergelijkbaar  is  met  de  Belgische,  onsdanks  enkele  kleinere 

verschillen die straks aan bod zullen komen. Tevens is het zo dat er voor elk onderwerp zal 

worden nagegaan of het in de praktijk wel effectief  wordt toegepast volgens de verschillende 

regels die voorhanden zijn. Ondertussen kwamen we ook al tot de vaststelling dat privacy in 

een detentiesituatie een zeer zeldzaam en precair rechtsgoed is. Gedetineerden zijn vaak in 

verhoogde mate privacy-gevoelig  en juist daarom is het van het allergrootste belang dat de 

grenzen van de inbreuken op de privacy nauwkeurig vastgelegd zijn101.  De waarschijnlijk 

belangrijkste bedreiging voor de privacy gaat uit van de toenemende capaciteitsproblemen 

waarmee het gevangeniswezen te kampen heeft en die hand in hand gaat met overbevolking. 

Hierdoor ontstaat er een cellentekort102 en worden er meerdere personen gepropt in een cel die 

slechts voor één persoon berekend is. Maar dit werd in Straatsburg nog nooit aangevochten op 

grond van art. 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Hierdoor kreeg de Europese 

Commissie nog niet de gelegenheid gekregen om zich hierover uit te spreken103.  

Zoals eerder gezegd, is er in het kader van deze masterproef empirisch onderzoek gedaan. 

Daarvoor  zou  ik  graag  eerst   VANDENBROUCKE HADE en VAN POECKE JURGEN voor  hun 

medewerking nogmaals  bedanken. Het empirisch onderzoek heeft tot doel  na te gaan of het 

recht  op privacy wel  effectief  wordt  toegepast  in  de praktijk  en/of  er  verschillen  bestaan 

tussen de verschillende soorten instellingen die in België voor handen zijn. De keuze hierbij 

viel op het Penitentiair Landbouwcentrum Ruiselede, aangezien ze daar met een open regime 

werken, en op het  Penitentiair Centrum Brugge, omdat ze daar te maken hebben met een 

hoogbeveiligde  afdeling,  naast  de  vrouwenafdeling,  medisch  centrum,  arresthuis  en  een 

langgestraftenafdeling

Het empirisch onderzoek werd afgenomen in de vorm van een interview. Het interview met 

VANDENBROUCKE HADE werd  onmiddellijk  getypt  en  dat  met  VAN POECKE JURGEN met  een 

dictafoon  opgenomen.  Ik  confronteerde  die  personen  met  dezelfde  vragen,  die  opgesteld 

werden nadat ik de huidige regelgeving in deze masterproef had besproken. Hierdoor werden 

die personen geconfronteerd met  ja- of neen-vragen, waarbij  ze hun antwoord toelichtten 

door het geven van extra uitleg. Hierdoor was het mogelijk om de verschillen tussen deze 

instelling te ontleden.  Daardoor wordt het nogmaals duidelijk dat het noodzakelijk is dat de 

101G., SMAERS, o.c., 252.
102 Zie infra.
103 G., SMAERS, o.c., 253.
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basiswet  in  werking  moet  treden,  waardoor  er  minder  discretionaire  ruimte  aan  de 

gevangenisdirecties zal worden gegeven.

Hoofdstuk 1: contact met de buitenwereld

§1 Briefwisseling

A) Rechtspraakoverzicht

Er zijn al enkele arresten geweest omtrent de briefwisseling van de gedetineerden. Het eerste 

arrest van het Europese Hof  en het belangrijkste is dat van  Silver e.a. tegen het Verenigd  

Koninkrijk104. In dit basisarrest werden de talrijke beperkingen die ingesteld waren ten aanzien 

van de inhoud van de brieven die gedetineerden mochten versturen met succes aangevochten. 

In deze zaak werden een groot aantal van de aangeklaagde inmengingen strijdig bevonden 

met  de  legaliteitseis,  hetzij  omdat  zij  gebaseerd  waren  op  ministeriële  omzendbrieven 

waarvan  de  inhoud  niet  ter  kennis  was  gebracht  van  de  gedetineerden,  hetzij  omdat  de 

104 Silver e.a. v. Verenigd Koninkrijk, EHRM, 25 maart 1983, Public ECHR serie A, vol. 61. Deze zaak werd 
besproken door P. Lemmens, “Censuur op de correspondentie van gedetineerden”, R.W. 1983-84, 197-99.
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betrokken  norm  te  vaag  was  en  de  aan  het  bestuur  toekomende  beoordelingsvrijheid 

onvoldoende nauwkeurig omschreven was.  Dit  arrest  erkent  dat er in detentiesituaties  een 

zekere  controle  niet  strijdig  is  met  het  EVRM,  maar  stelt  dat  de  beperkingen  op  de 

briefwisseling steeds moeten kunnen worden gelegitimeerd, omdat de mogelijkheid tot het 

voeren  van  briefwisseling  vaak  de  enige  of  belangrijkste  manier  is  om  contact  met  de 

buitenwereld te houden. Er moet een legaliteitseis zijn en er mag niet teveel discretionaire 

bevoegdheid worden gegeven aan de gevangenisdirectie. 

Het tweede arrest dat ik wil aanhalen is de zaak McCallum tegen het Verenigd Koninkrijk105.  

In deze zaak kreeg de gedetineerde het verbod om gedurende een periode van achtentwintig 

dagen geen briefwisseling te mogen voeren,  dit  als  tuchtsanctie  voor iets  dat  niets  had te 

maken met briefwisseling. De Commissie heeft in deze zaak de stelling aangenomen dat deze 

tuchtstraf in strijd was met artikel 8 EVRM,  omdat er volgens haar een verband moet bestaan 

tussen de gepleegde inbreuk en sanctie.  Er  moest  met  andere woorden iets  ondeugdelijks 

gebeurt zijn met de briefwisseling om deze straf te kunnen rechtvaardigen. Hierna zullen we 

dit nog aanhalen  via art. 23 A.R., waarbij we dan ook art. 82, 1° A.R. in aanslag moeten 

nemen. 

Verder kwamen er nog enkele arresten voor, waarin werd beslist dat een beperking op het 

aantal brieven geen schending van het EVRM was en evenmin de plicht om papier van de 

gevangenis  te  gebruiken.  Er  werd  wel  een  voorwaarde  aan  verbonden,  die  stelde  dat  er 

voldoende  briefpapier  ter  beschikking  werd  gesteld106.  Tevens  is  de  overheid  ook  niet 

verplicht om de kosten van briefwisseling (papier, envelop, postzegel, aankoop balpen) op 

zich te nemen107.  

Als derde en laatste arrest wil ik nog even de zaak  Campbell & Fell tegen het  Verenigd  

Koninkrijk108 aanhalen. Dit omwille van het feit dat het EHRM in deze zaak aangaf dat de 

relatie tussen de gedetineerde en zijn advocaat van een bevoorrecht statuut geniet. In dit arrest 

werd aangegeven dat de gedetineerde mag genieten van een vertrouwelijk contact met zijn 

advocaat, waar de briefwisseling dus ook onder de noemer contact volgt. In dit arrest werd  er 

ook geen onderscheid gemaakt tussen  de briefwisseling omtrent het  hangend rechtsgeding en 
105 McCallum v. Verenigd Koninkrijk, ECRM, 30 augustus 1990, Publ. ECHR, serie A., vol. 183.
106 Farrant v. Verenigd Koninkrijk,  ECRM,  18 oktober 1985, Decisions and Reports 50,5.
107 Boyle & Rice v. Verenigd Koninkrijk, EHRM, 27 april 1988, Publ. ECHR, serie A., vol. 131.
108 Campbell & Fell v. Verenigd Koninkrijk, EHRM, 25 maart 1992, Publ. ECHR, serie A, vol. 233.
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deze die over de rechtshulp in het algemeen gaat (wat in België wel wordt gedaan). In het 

arrest  werd ook geoordeeld  dat  een brief  die  de gedetineerde  ontvangt  van zijn  advocaat 

slechts  mag  worden  geopend,  indien  er  gegronde  redenen  zijn  om aan  te  nemen  dat  de 

desbetreffende brieven ongeoorloofde voorwerpen of elementen bevatten. Deze soort brieven 

moeten, naar voorkeur van het EHRM, worden geopend in het bijzijn van de gedetineerde. 

Slechts  in  zeer  uitzonderlijke  omstandigheden  mag  de  brief  worden  gelezen,  deze 

omstandigheden zullen als rechtvaardig worden beschouwd, wanneer de orde en de veiligheid 

van de gevangenis of van derde of  m.b.t. een strafrechtelijke karakteristiek in het gedrang 

komen. 

Deze visie is nuttig daar er in België ook discussie over is geweest, via de zaak Vanderlinden 

tegen België.   In deze zaak bestond er twijfel omtrent de inhoud van twee brieven van een 

advocaat aan twee gedetineerden. Dit omwille van het feit dat het adres dat als afzender op de 

brieven vermeld was niet overeenstemde met het adres dat zich bevond in de lijst van de Orde 

van  Advocaten.  De  gevangenisdirecteur  had  de  twee  desbetreffende  brieven  naar  de 

stafhouder van de balie gestuurd, en deze heeft ze in het bijzijn van de advocaat in kwestie 

geopend. De Commissie Mensenrechten oordeelde dat er aan de criteria was voldaan. Maar 

op één punt werd België toch in het ongelijk gesteld, dit omwille van het feit dat art. 24, § 2 

A.R. de vrije briefwisseling waarborgt.

B) Huidige regelgeving

Er wordt gesproken over de mogelijkheid109 tot het voeren van briefwisseling en niet over het 

recht  hebben op.  Wat aangeeft  dat  er  aan deze mogelijkheid  beperkingen kunnen worden 

gesteld. In deze mogelijkheid wordt er een onderscheid gemaakt naargelang van de categorie 

van  gedetineerden  en   de  categorie  van  bestemmelingen.  De  veroordeelde  gedetineerden 

mogen  binnen  de  door  Minister  van  Justitie  bepaalde  perken  briefwisseling  voeren  (dit 

betekent verzenden en ontvangen) met hun bloed- en aanverwanten  in de rechte lijn, met hun 

voogd, echtgeno(o)t(e),  broers,  zusters,  ooms en tantes110.  Voor briefwisseling met  andere 

personen,  die  niet  tot  de reeds  vermelde  bevoorrechte  categorie  behoren,  is  er  de nodige 

toelating vereist, die de gedetineerden kunnen krijgen bij de directeur van de gevangenis111. 

109 Art. 17 en 19 A.R.
110 Art. 19, lid 1 A.R.
111 Art. 19, lid 2 A.R.
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Maar via een ministeriële omzendbrief van 5 maart 1975 en van 12 juni 1980 werd aan de 

directies gevraagd om lid 2 van art. 19  A.R. in ruime zin van het woord toe te passen. Met 

andere woorden werd aan de directies gevraagd om een soepele houding in te nemen ten 

aanzien van deze bepaling. Omtrent het aantal brieven werden er geen beperkingen gesteld. 

Zoals reeds vermeld,  wordt er een onderscheid gemaakt in de categorie van gedetineerden. 

Zoals we weten zijn vier op de tien gevangenen nog niet-definitief veroordeeld , waaronder 

we dus de inverdenkinggestelden,  beklaagden en beschuldigden verstaan.  Ten aanzien van 

deze categorie van gedetineerden, zijn er geen beperkingen en deze mogen met alle personen 

van buiten, een briefwisseling onderhouden. 

Overeenkomstig  art.  18,  lid  2 A.R. kunnen hun ontvangen of geschreven brieven worden 

overgemaakt aan de rechterlijke overheden, dit als de rechterlijke overheden aan de directeur 

de opdracht hebben gegeven om er beslag op te laten leggen. Deze “inbeslagneming” is een 

onderzoeksmaatregel, die tot doel heeft bewijsmateriaal te verzamelen en heeft zijn wettelijke 

basis in o.a. art. 613, lid 2 Sv112. Ten aanzien van de inverdenkinggestelden kan een verbod 

van vrij verkeer worden opgelegd in het kader van het onderzoek, wat betekent dat er geen 

vrij verkeer mag zijn, dit houdt eveneens in dat er een verbod  op briefwisseling is, in de 

periode dat er geen vrij verkeer mag zijn113. De rechtsgrond van het verbod op vrij verkeer 

halen  we uit  artikel  20 Voorlopige  Hechteniswet,  waarbij  aan  de  onderzoeksrechter  deze 

mogelijkheid, indien het noodzakelijk is om het onderzoek te kunnen voeren, wordt gegeven. 

Dit  moet  gebeuren  via  een  met  redenen  omklede  beschikking  wat  volgt  uit  de 

motiveringsplicht. De inverdenkinggestelde behoudt  wel het recht om met zijn advocaat te 

corresponderen. Dit verbod is te verwaarlozen, aangezien het maar geldt voor een periode van 

ten hoogste drie dagen na het eerste verhoor en het niet kan worden vernieuwd. De brieven 

die  de inverdenkinggestelde  tijdens  de periode van het  verbod van  vrij  verkeer  ontvangt, 

worden  onmiddellijk  via  de  directeur  van  de  gevangenis  aan  de  onderzoeksrechter 

doorgespeeld114. De met redenen omklede beschikking wordt overgeschreven in het register 

van de gevangenis. Nog een andere categorie is deze van de geïnterneerden, op deze categorie 

wordt de regeling betreffende het regime van de veroordeelden toegepast115. 

112 Y., Van Den Berghe, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, Antwerpen, 
Larcier, 2006, 74.
113 Art. 17 A.R.
114 Art. 18, lid 1 A.R.
115 Art. 95 A.R.
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De algemene instructie (hierna A.I.) die nooit gepubliceerd is geweest, geeft via artikel 59 

A.I.   aan  dat  een  gedetineerde  de  mogelijkheid  heeft  om zich  te  laten  bijstaan  door  een 

personeelslid voor het opstellen of het lezen van zijn brieven, dit zal toepassing vinden indien 

de gedetineerde analfabeet is.  Zoals we weten uit het dagelijks leven is een brief versturen 

niet gratis en moet een gedetineerde de kosten( briefpapier, postzegels, …) dragen die hieraan 

verbonden zijn, maar aan onvermogende gedetineerde worden kosteloos de nodige materialen 

ter beschikking gesteld116. Gedetineerden van vreemde nationaliteit mogen de briefwisseling 

voeren in hun eigen moedertaal117.

De briefwisseling is  niet ongecontroleerd en de algemene regel hiervoor is terug te vinden  in 

art.  20  A.R.:  “De  brieven  die  de  gedetineerden,  met  uitzondering  van  de  gegijzelden, 

schrijven of ontvangen, kunnen voor hun verzending of overhandiging, aan controle van de 

directeur of van zijn gemachtigde worden onderworpen”. Waarbij art. 21 A.R. dan aangeeft 

dat “de controle een uitsluitend penitentiair karakter heeft”. De ministeriële omzendbrief van 

9 juni 1986118 heeft voor een verdere verfijning gezorgd van het reeds vermelde art. 21 A.R., 

door aan te geven dat deze controle enkel mag gebeuren met het oog op orde en veiligheid. 

Deze  brieven  worden  gelezen  door  de  directeur  of  zijn  gemachtigde  en  indien  uit  de 

gecontroleerde brieven blijkt dat er daden of intenties zijn, die de orde en veiligheid in de 

instelling in het gedrang kunnen brengen, is het  gerechtvaardigd om  gepaste maatregelen te 

nemen.  De  directeur  beslist  over  de  al  dan  niet  overhandiging  of  de  verzending  van  de 

brieven, in geval van twijfel zal hij de Minister van Justitie moeten raadplegen. Dit gebeurt 

via het centraal bestuur119. Indien besloten wordt dat er geen verzending of ontvangst mogelijk 

is, wordt de brief terug overhandigd aan de gedetineerde of aan de verzender van de brief120.

Maar  de ministeriële  omzendbrief  van 9 juni  1986 heeft  het  principe  van de controle  op 

uitgaande  briefwisseling  eigenlijk  opgeheven.  Met  als  onderliggende  reden  dat  de 

gedetineerden  ook via  andere  manieren  contact  met  de  buitenwereld  kunnen  hebben.  Dit 

impliceert dat ze de brieven onder gesloten omslag mogen afgeven.  Op de keerzijde van de 

omslag  moet  wel  de  afzender  worden  vermeld.  Op  deze  ingevoerde  regel  zijn  twee 

uitzonderingen. Uitzondering één geeft aan dat indien de directeur oordeelt dat er redelijke 

116 Art. 61, lid 3 A.I.
117 M.O. 5 maart 1975.
118 Fatik 1987, nr 25-26, 1.
119 Art. 22 A.R.
120 Art. 22 A.R.
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gronden  zijn  om  de  uitgaande  brief  toch  te  controleren,  dan  kan  hij  verzoeken  dat  de 

gedetineerde zijn brief in het bijzijn  van de directeur moet openen. De tweede uitzondering 

bepaalt  dat  omwille  van  de  orde  en  veiligheid  kan  beslist  worden  -  enkel  in  individuele 

gevallen - dat de brieven in een open omslag moeten worden afgegeven. Het centraal bestuur 

en de gedetineerde moeten kennis krijgen van deze twee maatregelen indien,  ze genomen 

worden. Deze bekendmaking ten aanzien van het centraal bestuur en de gedetineerde, moet de 

motieven bevatten  die aan de beslissing ten grondslag liggen.  De motivering  volgt uit  de 

collectieve brief van 20 december 1991121. Indien een gedetineerde zoals bepaald in de tweede 

uitzondering toch een brief onder gesloten omslag afgeeft, dan heeft de directeur het recht  om 

de brief te openen, zonder dat de gedetineerde bij het openen van de brief moet aanwezig zijn. 

Zoals reeds vermeld is er een controle via art. 20 A.R., maar via art. 24 A.R.122 is er wel een 

“vrije”  briefwisseling  ingevoerd  die  ervoor  zorgt  dat  de  gedetineerde  met  verschillende 

personen kan corresponderen. Zelfs indien de mogelijkheid op briefwisseling de gedetineerde 

is ontnomen bij wijze van straf. De “vrije” briefwisseling is mogelijk ten aanzien van zijn 

advocaten123 of  consulaire  ambtenaren  van  zijn  land,  tenzij  het  verbod  van  vrij  verkeer 

wettelijk is uitgevaardigd124. Het verbod van vrij verkeer ontneemt de inverdenkinggestelde 

niet  het  recht  om met  zijn  advocaat  briefwisseling  te  voeren125.  Met  andere  woorden het 

verbod kan enkel  toepasselijk worden verklaard ten aanzien van de briefwisseling met  de 

diplomatieke of consulaire ambtenaren. Een arrest van het Hof van Cassatie heeft wel verfijnd 

dat de vrije briefwisseling ten aanzien van de advocaat maar geldt, wanneer de briefwisseling 

betrekking  heeft  op  de  verdediging  van  de  gedetineerde126.  In  paragraaf  1  van  het 

desbetreffende artikel is de vrije briefwisseling ook mogelijk ten aanzien van de directeur van 

de inrichting en nog andere in deze bepaling opgesomde personen of overheden. Ten opzichte 

van deze personen is er net zoals t.a.v. de advocaat geen verbod van vrij verkeer mogelijk.

In art. 24 A.R. wordt aangegeven dat de gunst op briefwisseling, de gedetineerde bij wijze van 

straf kan worden ontzegd. Deze tijdelijke straf moet worden aanzien als een tuchtstraf die het 

121 Deze collectieve brief werd opgesteld ter verduidelijking van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, B.S.  12 september 1991.
122 Ondertussen is art. 66 Wet 12 februari 2005  inwerking getreden.
123 Art. 24, § 2  en 29, § 3 A.R., waarbij we ondertussen ook moeten rekening houden met art. 66 Wet 12 
februari 2005.
124 Art. 24, § 2 A.R.
125 Art. 20, lid 2 Voorlopige Hechteniswet.
126 Cass. 12 mei 1977, Arr. Cass. 1977, 936-940.
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Algemeen Reglement127 voorziet.  De reeds  gekende ministeriële  omzendbrief  van 5 maart 

1975128  heeft  aangegeven  dat  deze  tuchtstraf  in  principe  alleen  mag  worden  opgelegd, 

wanneer een gedetineerde bedrieglijk gebruik heeft gemaakt van deze gunst die hem werd 

verleend, zoals  we hierboven  ook al  hebben aangegeven via een arrest  van EHRM. Met 

andere woorden  houden inbreuk en straf hier rechtstreeks verband met elkaar.

                 

C) Penitentiair Centrum Brugge

De verschillen die het A.R.129 creëert tussen niet-definitief en definitief veroordeelden worden 

niet toegepast in het Penitentiair Centrum Brugge (hierna PC Brugge). In het PC Brugge hield 

men ook rekening met de ministeriële omzendbrieven van 5 maart  1975 en 12 juni 1980, 

waardoor de gedetineerden de mogelijkheid hebben om naar iedereen brieven te schrijven, 

met andere woorden naar elke derde. Kortom kunnen we stellen dat er in het PC Brugge geen 

enkel verschil is tussen beklaagden en veroordeelden omtrent de briefwisseling.

Personen  die vanuit vrijheid de gevangenis binnenkomen, ontvangen een sociaal pakket. In 

dit sociaal pakket zijn er briefpapier, drie enveloppen en een balpen aanwezig.  Indien men 

vanuit een andere instelling naar het PC Brugge wordt overgeplaatst, verkrijgt men dit pakket 

niet. De eerste drie brieven kan de nieuwe gedetineerde, die vanuit vrijheid komt, deponeren 

in  de  brievenbus  zonder  zegel,  dat  om  te  beletten  dat  er  postzegels  zouden  worden 

verhandeld.

De gedetineerden  hebben de mogelijkheid  om dagelijks  briefwisseling  te  voeren  met  alle 

personen uit de buitenwereld en brieven van hen te ontvangen. Hierbij moet je wel met één 

uitzondering rekenig houden, namelijk dat gedetineerden geen brieven mogen versturen naar 

andere  inrichtingen,  met  andere  woorden  niet  naar  andere  gedetineerden.  Brieven  die 

binnenkomen,  worden  geopend  en  aan  een  penitentiaire  controle130 onderworpen.  Dat 

betekent dat men de brieven aan een penitentiaire censuur zal onderwerpen en nagaat of er 

geen vreemde materialen bij de brief zitten. In het PC Brugge is het wel toegelaten om vijf 

postzegels  per week te ontvangen via inkomende brieven. Indien het er meer dan vijf zijn, 

127 Art. 82, 1°, A.R.
128 Bull. Best., strafinr. 1975, 157.
129 Art. 19 A.R.
130 Art. 20 A.R.
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worden die gedeponeerd. Deze taak wordt toevertrouwd aan de beambte censuur in het PC 

Brugge. Dat is één persoon die de triage van de brieven doet, aangezien het PC Brugge een 

campus is  met  verschillende complexen.  Deze persoon controleert  de brieven op vreemde 

materialen  en kijkt  naar  welke afdelingen  de verschillende  brieven moeten.  De beambten 

moeten in de uitoefening van hun taak de federeale deontologische code respecteren. In de 

praktijk is het wel zo dat een beperkt aantal journalisten zich bezig houdt met het losweken 

van informatie bij penitentiaire beambten. Dat gaat meestal over extreme gevallen, zoals bij 

Degelder Kim, en waarbij het ook waarschijnlijk is dat er een aantal  beambten informatie 

lekken naar de pers. Maar het is natuurlijk zeer moeilijk om te weten te komen wie dat doet, 

met als gevolg dat er  nog nooit geen individuele maatregelen zijn genomen tegen de personen 

die dat doen.

De brieven die een gedetineerde wil versturen, mag hij onder gesloten omslag posten in de 

brievenbus van zijn sectie. Bij het versturen van de brief moet de gedetineerde wel steeds zijn 

naam vermelden op de rugzijde van de envelop.  Soms wordt  er  gebruik gemaakt  van de 

uitzonderingsmogelijkheid  die  de  ministeriële  omzendbrief  van  9  juni  1986  bood  op  de 

afschaffing van de controle op de uitgaande briefwisseling. Dat betekent dat gedetineerden 

hun  brieven  ter  controle  moeten  afgeven  onder  open  omslag,  maar  dat  komt  maar  heel 

uitzonderlijk voor.

 Voor de hoogebeveiligde afdeling volgt men de algemene regels qua controle, maar wordt er 

een  register  van  de  inkomende  en  uitgaande  post  aangelegd.  Meestal  bevinden  de 

gedetineerden  zich  ook  in  een  toestand  van  een  bijzondere  veiligheidsmaatregel  of  een 

bijzonder  individueel  veiligheidsregime.  Op  9  april  2010  waren  er  drie  van  de  tien 

gedetineerden waarvan de post werd gelezen131.

 

Artikel  21 A.R. geeft  aan dat de controle  een penitentiair  karakter moet  hebben, met  een 

verdere verfijning van de ministeriële omzendbrief van 9 juni 1986, die aangaf dat dit moet 

gebeuren met het oog op de orde en veiligheid. In het PC Brugge komt deze controle maar 

uitzonderlijk  voor  en  dan  meestal  bij  gedetineerden  die  op  een  bijzondere 

veiligheidsmaatregel  of  op  een  bijzonder  invidividueel  veiligheidsregime  staat.  In  deze 

context is er dus een beperkte censuur mogelijk. 

131 Interview met Jurgen Van Poecke, Brugge, 9 april 2010.
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In de laatste twee jaar heeft het zich nog niet voorgedaan dat de gunst op briefwisseling wordt 

ontnomen  als  straf  overeenkomstig  art.  24  A.R.  Maar  sommige  gedetineerden  zijn 

onvermogend  en dan geeft art. 61, lid 3 A.I. aan dat de materialen kosteloos ter beschikking 

van de gedetineerden moeten worden gesteld. In het PC Brugge is het zo dat, indien je geen 

geld van buitenaf ontvangt en geen werk hebt binnenin de gevangenis, maar wel werkwillig 

bent, je maandelijks een bedrag van vijftien euro ontvangt. Hiermee is het  mogelijk om de 

specifieke materialen aan te schaffen via de kantine. Dit bedrag wordt verdeeld via de sociale 

kas. De kostpijs van de materialen bedraagt:

- Postzegel: 0, 59€

- Briefblok: 1,85€

- Balpen: 0,23€.

Artikel 59 A.I. geeft aan dat de gedetineerde die analfabeet is, de mogelijkheid heeft om zich 

te  laten  bijstaan  door  een  personeelslid.  Ook van deze  mogelijkheid  wordt  soms  gebruik 

gemaakt. In de meerderheid van de gevallen wordt echter wel een beroep gedaan op andere 

gedetineerden. De keuze tussen een gedetineerde of een beambte hangt in grote mate af van 

de  relatie  die  de  gedetineerde  heeft  met  die  personen.  De  gedetineerde  heeft  ook  de 

mogelijkheid om binnen de instelling taalcursussen te volgen.

C) Penitentiair Landbouwcentrum Ruiselede

Zoals  we  reeds  weten,  bestaat  er  een  verschil132 tussen  niet-definitief  veroordeelden  en 

definitief veroordeelden, maar in het Penintentiair Landbouwcentrum Ruiselede (hierna PLc 

Ruiselede)  hoeven  ze  geen  rekening  te  houden  met  die  verschillen,  aangezien  er  enkel 

definitief veroordeelden verblijven met nog een maximum strafrestant van 5 jaar133, waarop er 

wel uitzonderingen mogelijk zijn. 

In  principe  is  de  briefwisseling  vrij,  waardoor  de  gedetineerde  de  brieven  die   hij  wil 

verzenden,  dichtgekleefd134 en  voldoende  gefrankeerd  aan  de  penitentiaire  beambte  mag 

afgeven. Op de envelop dient de gedetineerde wel zijn naam te vermelden. Het aantal brieven 

132 Art. 19 A.R.
133 Ongeacht het soort veroordeling waarvoor ze zich in een detentieperiode bevinden.
134 Soms maken gedetineerden hun enveloppen zelf en zijn ze pornografisch en worden de gedetineerden dan 
verplicht om ze te vervangen door een normale envelop.
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dat een gedetineerde wil verzenden is niet beperkt. Toch is er een beperking voor handen, 

namelijk dat de gedetineerden niet naar andere inrichtingen mogen schrijven, meer bepaald 

naar andere gedetineerden en zelfs niet naar ex-gedetineerden. Tevens is het niet toegelaten 

om dit via een driehoeksbriefwisseling135  te doen136. Het niet respecteren van dat verbod kan 

aanleiding geven tot een maatregel, opgelegd door de directeur.  Het versturen van brieven 

naar  een  postbus  is  ook  niet  toegelaten.  Met  anderen  woorden  is  er  hier  wel  rekening 

gehouden met  de  ministeriële  omzendbrief   van  9  juni  1986137,  maar  is  er  toch  nog een 

beperkte controle op de uitgaande briefwisseling. 

De algemene regel138 betreffende de controle op briefwisseling geeft aan dat er ook controle 

kan zijn op de ontvangen brieven van een gedetineerde.  Ze worden aan een penitentiaire 

controle onderworpen, die inhoudt dat de brieven worden geopend, waardoor het mogelijk is 

te  zien of  ze wel enkel  brieven als  inhoud hebben.  Zo is  het  mogelijk  om te  zien of  de 

ontvangen brieven geen geld of drugs bevatten. Als  er  toch geld  wordt  gevonden in  een 

envelop, wordt dat op de rekening van de gedetineerde geplaatst en geblokkeerd tot aan de 

vrijlating  van  de  gedetineerde.  Tevens  mogen  er  in  de  instelling  ook geen postpakketten 

worden  ontvangen.  Het  heeft  dus  geen  zin  dat  een  gedetineerde  bij  een  postorderbedrijf 

bestellingen  plaatst,  want  die  zullen  toch  niet  worden aanvaard  in  het  PLc Ruiselede.  In 

uitzonderlijke  omstandigheden  is  het  mogelijk  dat  de  directeur  de  toelating  geeft  aan  de 

gedetineerde, wanneer deze van niemand bezoek krijgt, om kledij te laten opsturen. Het is wel 

mogelijk dat de gedetineerde een abonnement neemt op kranten en tijdschriften van buitenaf 

en die via de post ontvangt. Alle zonet vermelde beperkingen zijn ingegeven met het oog op 

de orde en de veiligheid139 van de inrichting, meer bepaald omdat de grootste zorg in het PLc 

Ruiselede erin bestaat een drugsvrije omgeving te creëren. Deze algemene controle gebeurt 

door de portier van de inrichting. 

De controle gebeurt zoals eerder vermeld met het oog op de controle van vreemde materialen. 

Toch  komt het voor dat brieven diagonaal worden bekeken, want zo blijken plannetjes vlug 

in het oog te springen en kunnen er op die manier  probleemsituaties voorkomen worden. 

135 Het ontvangen en verzenden van de brieven via een derde persoon.
136 Interview Hade Vandenbroucke, Ruiselede, 9 april 2010.
137 Fatik 1987, nr 25-26, 1.
138 Art. 20 A.R.
139 Ministeriële omzendbrief van 9 juni 1986.
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Tevens is het zo dat er een tuchtprocedure tegen de beambten kan worden gestart, wanneer 

deze inbreuken maakt op de deontologie en geheimhoudingsplicht.

Zoals reeds gezegd kan het recht op briefwisseling aan de gedetineerden worden ontnomen, 

overeenkomstig artikel 24 A.R., maar dat kwam nog niet voor in het PLc Ruiselede. Het is 

wel al gebeurd dat men trachtte een brief binnen te smokkelen via het bezoek, maar dit wordt 

dan op een andere manier gesanctioneerd.

Tevens geeft artikel 61, lid 3 A.I. aan dat de gedetineerden die onvermogend zijn, het recht 

hebben om de materialen gratis ter beschikking te krijgen. Die kosten zouden dan moeten 

worden gedragen door de sociale kas van de instelling, maar in het PLc Ruiselede heerst er 

een  regime  van  een  verplichte  tewerkstelling,  waardoor  er  geen  enkele  gedetineerde 

onvermogend is.  Maar bij  aankomst  in  de instelling krijgen ze wel een gratis  balpen.  De 

gedetineerden hebben dan ook de mogelijkheid om de benodigde materiale te kopen in de 

kantine van instelling.  Het is dan ook eens handig om de prijzen hiervan te bekijken:

- Postzegel: 0, 59€

- Blok briefpapier: 1, 87€

- Briefomslagen ( 100 stuks): 2,20€

- Balpen: 0, 22€

Sommige gedetineerden zijn analfabeet en hebben overeenkomstig artikel 59 A.I. het recht 

om zich te laten bijstaan door een personeelslid om de brieven te schrijven of te lezen, maar in 

het PLc Ruiselede is het nog maar één keer voorgevallen dat er zich een analfabeet in de 

instelling bevond140. Die deed dan een beroep op een beambte of een andere gedetineerde om 

zich te laten bijstaan bij het lezen of schrijven van de brieven. Het ook zo dat er in het open 

leercentrum van het PLc Ruiselede taallessen Nederlands worden aangeboden, maar die zijn 

wel hoogdrempelig voor analfabeten.

E) Vergelijking met Nederland

De gedetineerde heeft het recht post te verzenden en te ontvangen141. De hieraan verbonden 

kosten  komen,  tenzij  de  directeur  anders  bepaalt,  voor  rekening  van  de  gedetineerde. De 

140 Interview Hade Vandenbroucke, Ruiselede, 9 april 2010.
141 Art 36, 1e lid PBW.
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enveloppen of andere poststukken, afkomstig van of bestemd voor gedetineerden, kunnen op 

bijgesloten  voorwerpen  onderzocht  worden.  Indien  nodig,  worden  ze  geopend.  Indien  de 

enveloppen of andere poststukken afkomstig zijn van, of bestemd zijn voor de raadsman van 

de  gedetineerde  gebeurt  dit  onderzoek  in  aanwezigheid  van de  betrokken gedetineerde142. 

Indien de briefwisseling van een gedetineerde opgevolgd dient te worden, kan men overgaan 

tot  het  kopiëren van brieven of andere poststukken. Van de wijze van uitoefenen van het 

toezicht wordt aan de gedetineerden tevoren mededeling gedaan.

Het  verzenden  of  ontvangen  van  bepaalde poststukken  en/of  bijgesloten  voorwerpen  kan 

geweigerd worden, wanneer dit noodzakelijk is met het oog op de handhaving van de orde of 

de veiligheid in de inrichting, de bescherming van de openbare orde of nationale veiligheid, 

de voorkoming of opsporing van strafbare feiten of de bescherming van de slachtoffers143. De 

enige uitzonderingen op het toezicht of het weigeren van post, zijn stukken die afkomstig zijn 

van leden van het Koninklijk Huis, de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal en de 

Nederlandse leden van het Europese Parlement, de Minister van Justitie, justitiële autoriteiten, 

de  Nationale  ombudsman,  de  geneeskundig  inspecteurs  van  de  volksgezondheid,  een 

commissie  of leden van de Raad,  de commissie  van toezicht  of een beklagcommissie,  de 

rechtsbijstandverlener van de gedetineerde en zijn reclasseringswerker, door de Minister van 

Justitie of de directeur aangewezen personen of instanties144. 

Voor deze poststukken werd door de Minister van Justitie een aparte regeling uitgewerkt145. 

De directeur is uitsluitend bevoegd de enveloppen van dit soort brieven te openen ter controle 

op bijgesloten voorwerpen. De afzender dient gebruik te maken van twee enveloppen. De 

binnenste is gericht aan de gedetineerde en wordt gesloten verstuurd in de tweede envelop. 

Deze  tweede  envelop  is  geadresseerd  aan  de  gevangenisdirecteur  met  het  verzoek  de 

bijgesloten envelop aan de gedetineerde uit te reiken146. Indien de directeur het met het oog op 

de aanwezigheid van bijgesloten voorwerpen noodzakelijk acht ook de binnenste envelop van 

142 Art 36, 2e lid PBW.
143 Art 36, 4e lid PBW.
144 Art 37, 1e lid PBW.
145 Art 20 regeling van de Minister van Justitie houdende vaststelling van de regels aangaande het tijdelijk 
verlaten van de inrichting bij wijze van verlof of strafonderbreking, 1 januari 1999.
146Art 2, 1e lid regeling van de Minister van Justitie houdende vaststelling van de regels aangaande het tijdelijk 
verlaten van de inrichting bij wijze van verlof of strafonderbreking, 1 januari 1999.
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de brief of het andere poststuk te openen, dient hij dit in het bijzijn van de gedetineerde te 

doen147.

De  niet  uitgereikte  brieven  of  andere  poststukken  of  bijgesloten  voorwerpen  worden 

teruggegeven aan de gedetineerde of op zijn kosten naar de verzender of een andere persoon 

verstuurd. Een andere mogelijkheid is, het in bewaring nemen van de zaken tegen een afgifte 

van een bewijs van ontvangst ten behoeve van de gedetineerde.  Met toestemming van de 

gedetineerde  kunnen  deze  zaken  ook  worden  vernietigd  of  aan  een  opsporingsambtenaar 

worden overhandigd met het oog op de voorkoming of opsporing van strafbare feiten.

F) Besluit

In het rechtspraakoverzicht kwamen we tot de vaststelling dat het Verenigd Koninkrijk het 

land bij uitstek is waar er zaken tegen werden aangespannen omwille van de schending van 

artikel 8 EVRM. 

Op nationaal vlak is gebleken dat er geprobeerd is om via het A.R een duidelijke regelgeving 

aan  te  geven,  maar  in  de  loop  der  jaren  is  de  regelgeving  talrijke  keren  aangevuld  met 

ministeriële omzendbrieven.  We kunnen wel niet anders dan besluiten dat er met betrekking 

tot het recht op briefwisseling voldoende duidelijkheid is qua regelgeving.  Waar er  vroeger 

nog  een  opdeling  tussen  de  verschillende  soorten  gedetineerden  werd  gemaakt,  is  dit 

onderscheid heden ten dage volledig verdwenen. Dat blijkt uit de ministeriële omzendbrieven 

van  5  maart  1972  en  12  juni  1980,  maar  ook  uit  de  praktijk,  waar  men  eigenlijk  geen 

onderscheid  meer  maakt  tussen  niet-definitief  en  definitief  veroordeelden.  Tijdens  het 

empirisch onderzoek kwamen we tot deze vaststelling. Op regelgevend vlak is er duidelijk 

aandacht besteed aan de relatie tussen de gedetineerde en zijn advocaat, maar zijn minder 

essentiële elementen niet uit het oog van de wetgever geglipt, namelijk deze ten aanzien van 

de onvermogende gedetineerden en deze die analfabeet zijn. Samengevat kunnen we stellen 

dat  aan  elke  gedetineerde  de mogelijkheid  wordt  gegeven om brieven te  versturen,  maar 

uiteraard  ook  om  te  ontvangen.  Uit  het  empirisch  onderzoek  bleek  eveneens  dat  de 

mogelijkheden in de verschillende instellingen gelijklopend zijn.

147Art 2, 2e lid regeling van de Minister van Justitie houdende vaststelling van de regels aangaande het tijdelijk 
verlaten van de inrichting bij wijze van verlof of strafonderbreking, 1 januari 1999.
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Dat alles gebeurt natuurlijk niet ongecontroleerd, maar zowel uit de verschillende regels als 

uit het empirisch onderzoek is gebleken dat de privacy van de gedetineerden hierbij niet in het 

gedrang wordt gebracht. Uit het empirisch onderzoek bleek ook dat er tussen de verschillende 

instellingen  geen  noemenswaardige  verschillen  zijn  qua  controle  op  dat  recht.  Tevens  is 

gebleken dat het recht op briefwisseling praktisch nooit van de gedetineerde wordt ontnomen, 

waardoor het ook duidelijk werd dat dit recht door de gedetineerden meestal correct wordt 

gebruikt.

Tijdens de vergelijking met het gevangeniswezen in Nederland kwamen er wel enkele kleine 

verschillen aan het licht, maar kunnen we stellen dat beide landen globaal gezien dezelfde 

principes hanteren. Dat heeft ook tot gevolg dat het recht op privacy,  zoals aangegeven in 

artikel 8 EVRM, in beide landen wordt gewaarborgd. We kunnen dan ook niet anders dan 

concluderen  dat  gedetineerden  zich  geen  zorgen  hoeven  te  maken  met  betrekking  tot  de 

privacy van hun briefwisseling.

§2 Telefoon

A) Rechtspraakoverzicht

Met betrekking tot het telefoongebruik bestaat er nog geen uitgebreide rechtspraak. Uit de 

zaak McVeigh, O’Neill en Evans tegen het Verenigde Koninkrijk148 blijkt dat artikel 8 EVRM 

van toepassing  is  op telefoongesprekken.  Dit  wordt  genuanceerd  in  het  arrest  A.B.  tegen 

Nederland149. Hierin wordt gestipuleerd dat het recht om te telefoneren van een gedetineerde 

niet  wordt  gewaarborgd,  wanneer  er  voldoende  faciliteiten  aanwezig  zijn  om  via 

briefwisseling te communiceren.

B) Huidige regelgeving

De gedetineerde heeft het recht om op eigen kosten dagelijks te telefoneren met personen van 

buiten  de  gevangenis,  op  de  tijdstippen  en  voor  de  duur  die  bepaald  wordt  door  het 

148 McVeigh, O’Neill en Evans v. Verenigd Koninkrijk, ECRM, 18 maart 1981, Decisions and reports 25, 15.
149 A.B. v. Nederland, EHRM, 29 januari 2002, www.dhcour.coe.fr.
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huishoudelijk reglement.  Verder heeft  elke gedetineerde,  die pas van zijn vrijheid beroofd 

werd,  het  recht  op  één  kosteloos  telefoongesprek  binnen  de  landsgrenzen,  of  buiten  de 

landsgrenzen,  wanneer  er  geen  diplomatieke  of  consulaire  instantie  bestaat  in  België.  

Het recht om te telefoneren kan door de gevangenisdirecteur geheel of gedeeltelijk worden 

ontnomen  aan  de  gedetineerde,  wanneer  er  individuele  aanwijzingen  bestaan  dat  het 

telefonisch gesprek de handhaving van de orde of de veiligheid kan bedreigen. De beslissing 

hiertoe dient gemotiveerd te worden en schriftelijk aan de gedetineerde ter kennis worden 

gebracht.  In  de  basiswet  van  12  januari  2005  betreffende  het  gevangeniswezen  en  de 

rechtspositie van de gedetineerde werden, door de Koning, bijkomende voorwaarden ingelast. 

Een verdachte mag niet telefoneren binnen vijf dagen na de betekening van een bevel tot 

aanhouding, behalve met toestemming van de onderzoeksrechter.   De verdachte die langer 

dan vijf dagen gevangen wordt gehouden, de beklaagde, de beschuldigde en de veroordeelde 

mogen telefoneren met hun raadsman, hun ouders en verwanten in rechte lijn, hun voogd, hun 

echtgeno(o)t(e), hun broers en zusters, hun ooms en tantes, alsook met de persoon met wie ze 

een feitelijk gezin vormen. De gedetineerde van vreemde nationaliteit mag telefoneren met de 

diplomatieke en consulaire ambtenaren van zijn land. Voor telefoongesprekken met andere 

personen,  is  de  toestemming  van  de  directeur  vereist.  De  procureur  des  Konings  en  de 

onderzoeksrechter  kunnen  door  middel  van  een  gemotiveerde  vordering  dit  recht  om  te 

telefoneren schorsen voor een periode van vijf dagen en indien nodig verlengen met dezelfde 

termijn.

Telefoongesprekken met volgende gesprekspartners zijn verboden150 :

a) de ministers en hun kabinetsmedewerkers

b)  de leden van Gemeenschaps- of Gewestregeringen en hun kabinetsmedewerkers;

c)  de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat, de leden van de 

Gemeenschaps- of Gewestraden;

d)  gerechtelijke overheden;

e) de diensten van het Bestuur Strafinrichtingen;

f)  andere gedetineerden, tenzij met goedvinden van de directeur.

De door de gedetineerde getelefoneerde nummers kunnen worden geregistreerd, bewaard en 

150 Y., Van Den Berghe, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, Antwerpen, 
Larcier, 2006, 87-89.
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geraadpleegd door de penitentiaire administratie met het oog op de orde en veiligheid. Deze 

telefoonnummers  kunnen worden meegedeeld  aan de gerechtelijke overheden,  na advies 

van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer151. De gedetineerde 

dient  te  worden  geïnformeerd  over  de  bijkomende  regels,  van  de  mogelijkheid  van 

registratie,  bewaring  en  raadpleging  van  telefoonnummers  door  de  penitentiaire 

administratie,  evenals  van de mogelijkheid  die  hij  heeft  om aan de Commissie  voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer152 de uitoefening van het recht te vragen om 

kennis van het bestaan en de inhoud van de gegevens te krijgen, kennis te nemen van de 

mogelijke beroepen hiertegen153 en zijn persoonlijke gegevens te laten corrigeren,  indien 

deze niet correct zijn.

De  gedetineerde  heeft  het  recht  om  op  eigen  kosten,  dagelijks  te  telefoneren  met  zijn 

advocaat. De regels hiervoor zijn vastgelegd na advies van de Orde van Vlaamse balies en de 

Orde  des  Barreaux  francophones  et  germanophones.  De  desbetreffende  regeling  wordt 

opgenomen  in  het  huishoudelijke  reglement  van  de  gevangenis.  Het  recht  om  met  zijn 

advocaat te telefoneren kan niet aan de gedetineerde ontnomen worden. Een uitzondering kan 

voorkomen  na  gunstig  advies  van  de  stafhouder  van  de  Orde  van  advocaten  van  het 

arrondissement waar de gevangenis gelegen is154. Maar dit zal pas in de toekomst in werking 

treden.

C) Penitentiair Centrum Brugge

De gedetineerde heeft de mogelijkheid om dagelijks te bellen vanaf de opening van de cellen 

tot tien minuten voor de sluiting van de cellen. Maar tijden de wandeling, arbeid, enz... mag er 

niet  worden  gebeld.  Om  elke  gedetineerde  een  kans  te  geven  om  te  bellen,  is  er  een 

telefoonblad  per  sectie  aanwezig,  aangezien  er  op  elke  sectie  een  telefoontoestel  is.  Dat 

telefoonblad moet de avond voordien bij de sectiebeambte worden afgegeven. Zo heb je het 

recht om de volgende dag op een bepaald tijdstip te telefoneren. Want dit telefoonblad maakt 

151 Art. 64 Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 
gedetineerde, B.S. 1 februari 2005.
152 Art. 13 Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking 
van persoonsgegevens.
153 Art. 10 en 12 Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 
verwerking van persoonsgegevens.
154 Art. 68 Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 
gedetineerde, B.S. 1 februari 2005.
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een opdeling van de beschikbare tijdstippen.  Er is hier wel een uitzondering op voorzien, 

namelijk dat de gedetineerde zich in dringende gevallen nog de dag zelf kan inschrijven op de 

nog beschikbare tijdstippen. Dat kan pas na goedkeuring van de sectiebeambte. Zoals reeds 

aangegeven, moet je aangeven op welke tijdstippen je wilt telefoneren. Als je belt buiten de 

piekuren, is er niet echt een strikte limitering op de duur, maar tijdens de piekuren, van 19.00 

tot 21.00, wordt er wel strikter op de tijdstippen toegezien. Dat om elke gedetineerde de kans 

te geven een telefoongesprek te voeren, omdat er tijdens de piekuren met blokken van tien 

minuten beltijd gewerkt wordt. Het is normaal gezien niet mogelijk om meerdere blokken in 

te vullen op het telefoonblad tijdens de piekuren, tenzij er nog vacante plaatsen zijn. Want je 

moet rekening houden met het feit dat er één telefoontoestel per sectie beschikbaar is. Op een 

sectie zijn er ongeveer vijfentwintig gedetineerden aanwezig. In het PC Brugge ontstaan er 

dan  ook  nooit  geen  problemen  tussen  de  gedetineerden,  betreffende  de  mogelijkheid  tot 

gebruik van het telefoontoestel op de sectie.  

Voor de hoogbeveiligde afdeling wordt het principe gevolgd van telefoon op cel, maar het 

nummer wordt gevormd door de beambte. De telefoon bevindt zich buiten aan de celdeur, 

waardoor de beambte het desbetreffende telefoonnummer intikt en de hoorn dan doorgeeft 

aan de gedetineerde.

Een  inkomende  persoon,  uit  staat  van  vrijheid,  heeft  recht  op  een  eerste  kosteloos 

telefoongesprek. Hij moet hier zelfs niet om vragen en wordt automatisch in kennis gesteld 

door  de  bevoegde  beambte.  Het  bellen  zelf  gebeurt  op  de  sectie,  met  een  kaart  van  het 

steunfonds. Hierop is er wel een uitzondering, namelijk wanneer de gedetineerde op secreet 

staat en dus voor een periode van drie dagen geen contact met de buitenwereld mag hebben. 

In het PC Brugge komt het voor dat het recht op telefoon wordt ontnomen, maar dat is een 

weinig courante praktijk binnenin deze instelling. Het is dus niet zo dat het onbestaanbaar is, 

zoals bij het recht op briefwisseling.

Net zoals in alle andere instellingen werkt het telefooncircuit via een welbepaald systeem. Het 

telefoonsysteem,  Sagi,  werkt  zonder  kaart.  Indien  de  gedetineerde  belwaarde  van  een 

bezoeker  bestelt  of  ontvangt,  worden die  bij  zijn  telefoonrekening  geplaatst.  Het  systeem 

houdt  in  dat  een  gedetineerde  twee  reeksen  van  cijfers  moet  onthouden.  De eerste  reeks 

bestaat uit zes cijfers en het persoonlijk identificatienummer, waardoor het voor de centrale 

computer mogelijk is om de gesprekskosten van de juiste telefoonrekening af te trekken. De 
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twee reeks bestaat uit vier cijfers en is een persoonlijke, geheime code. Dat nummer mag niet 

worden   doorgegeven,  want  dat  misbruik  kan  leiden  tot  een  tuchtsanctie  en  een  tijdelijk 

verbod om te telefoneren. Het systeem kan werken volgens twee principes, namelijk volgens 

datt  van de verboden nummers  of de toegelaten  nummers.  Het systeem van de verboden 

nummers is contradictorisch het minst strenge systeem van de twee. Het komt erop neer dat je 

naar elk nummer mag bellen, tenzij het nummer waar je wilt naar telefoneren, voorkomt op de 

lijst  van  verboden  nummers.  In  het  PC  Brugge  wordt  gewerkt  met  het  systeem  van  de 

verboden155 nummers, maar voor de hoogbeveiligde afdeling wordt er wel gewerkt met het 

systeem van de toegelaten nummers. Dat systeem, waardoor er veel controle is, houdt in dat 

de nummers die verbonden zijn aan de identificatiecode van de gedetineerde, veel beperkter 

zijn. Hierdoor kan hij naar veel minder mensen bellen. De gedetineerde moet op voorhand op 

een lijst  aangeven naar welke nummers  hij  wil  telefoneren.  En de nummers  waarvoor hij 

goedkeuring krijgt, worden dan nadien gekoppeld aan zijn identificatiecode.

 De praktijk heeft wel al geleerd dat telefoon praktisch oncontroleerbaar is geworden156, want 

een telefoonnummer stelt niet zoveel meer voor. Je ziet alleen het nummer dat kan afgeleid 

zijn en eigenlijk overal  naartoe gaan. Tien jaar geleden zou dat nog een veiligheidsmarge 

geweest zijn,  maar  de dag van vandaag is  het  niet  meer  mogelijk  om hierover  een echte 

controle uit te oefenen. Ook is het zo dat het systeem van toegelaten nummers heel veel werk 

en administratie  eist  en daardoor praktisch niet  hanteerbaar  is.  Daarom stapte men enkele 

jaren geleden in het PC Brugge over van het systeem toegelaten nummers naar het systeem 

van verboden nummers.  Het  is  wel  zo dat  het  telefoonsysteem de ogenblikken,  duur   en 

nummer registreert waarnaar gebeld wordt, terwijl de gesprekken niet geregistreerd worden.

De telefoongesprekken zijn uiteraard niet kosteloos en een gedetineerde heeft de mogelijkheid 

om belwaarde aan te kopen: via de kantine, per veelvoud van vijf euro. De tarieven van een 

gesprek zijn schandalig duur, want Sagi draait op de prijs157 van een publieke telefooncel.

D) Penitentiair Landbouwcentrum Ruiselede

155 Dit zijn generieke nummers die verboden zijn zoals de Koning. 
156 Interview Jurgen Van Poecke, Brugge, 9 april 2010.
157 Voor 0,25€ kan je tijdens de piekuren 18 seconden naar een gsm telefoneren.
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In het PLc Ruiselede zijn de gedetineerden verplicht om te werken, waardoor ze overdag niet 

de mogelijkheid hebben om te telefoneren. Daardoor is het tijdens weekdagen mogelijk om te 

telefoneren van 17.00 tot 21.45 en is het in de weekends en op feestdagen mogelijk om te 

telefoneren van 9.00 tot 21.45. Voor gedetineerden die ‘s avonds weer moeten werken, in de 

stal  of in de keuken, geldt het  principe dat ze in de namiddag kunnen bellen.  Er is geen 

limitering qua duur en aantal gesprekken dat een gedetineerde mag voeren. 

Het  algemeen  principe  in  het  PLc Ruiselede  is  wel  dat  de  gedetineerde  alleen  maar  kan 

telefoneren naar zijn familie en eventueel andere personen die tot het bezoek zijn toegelaten. 

De gedetineerde heeft eveneens de mogelijkheid toelating te vragen om naar zijn  advocaat te 

bellen. Die toelating is een automatisme en tevens komt het hier voor dat de gedetineerde het 

recht  krijgt  om dat  overdag te  doen.  Bij  de aankomst  van de  gedetineerde  krijgt  hij  een 

“telefoonblad” van een penitentiaire beambte, waarop hij de namen en bijhorende nummers 

moet vermelden van de personen, die hij telefonisch wenst te contacteren. De directeur zal dat 

“telefoonblad” de dag nadien controleren en aan de gedetineerde meedelen welke contacten 

zijn toegestaan. Hierbij kan misbruik leiden tot het tijdelijk schrappen van de toelating om te 

telefoneren, al komt dat eigenlijk niet voor in het PLc Ruiselede. Het  systeem Sagi158  werkt 

hier met het principe van de toegelaten nummers. De gedetineerde kan dus alleen bellen naar 

de nummers die toegelaten zijn en verbonden zijn aan zijn persoonlijk identificatienummer. 

Er wordt hier wel niet bijgehouden naar wie de gedetineerden hebben gebeld. Maar uit het 

algemeen principe is wel af te leiden dat het aantal personen waar een gedetineerde naartoe 

kan telefoneren, in het PLc Ruiselede beperkt is. Dat is wederom ingegeven door het feit dat 

we in  het  PLc Ruiselede  te  maken hebben met  een open regime,  waarbij  men een  grote 

controle wil houden over de orde en veiligheid. Zo tracht men om de omgeving drugsvrij te 

houden en de gedetineerde ten volle voor te bereiden op zijn reïntegratie in de maatschappij.

Op de  sectie  waar  er  maximaal  zesenvijftig  gedetineerden  mogen  verblijven,  zijn  er  drie 

telefoontoestellen aanwezig en degenen die in beperkte detentie verblijven, hebben een gsm 

bij  zich.  Het  is  dus  niet  mogelijk  dat  alle  gedetineerden  op  hetzelfde  moment  kunnen 

telefoneren, waardoor ze dus onderling moeten overeenkomen en beslissen wie mag bellen.

158 Voor de uitleg van de werking van het systeem zie punt C.
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Het  recht  op  een  eerste  kosteloos  telefoongesprek  komt  niet  voor  in  het  PLc  Ruiselede, 

aangezien alle gedetineerden  die daar verblijven, zich daarvoor in een andere instelling al 

eens in een periode van detentie bevonden. De gedetineerden of hun bezoekers hebben de 

mogelijkheid om belwaarde aan te kopen via de kantinelijst per schijf van vijf euro.

E) Vergelijking met Nederland

De  gedetineerde  heeft  het  recht  ten  minste  eenmaal  per  week,  op  in  het  huisreglement 

vastgestelde tijden en plaatsen, gedurende tien minuten een of meer telefoongesprekken te 

voeren met personen buiten de inrichting. Er wordt hem hiervoor een toestel ter beschikking 

gesteld. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de gedetineerde159.

De directeur kan bepalen dat op de gevoerde telefoongesprekken toezicht wordt uitgeoefend, 

maar enkel indien dit noodzakelijk is om de identiteit van de persoon met wie de gedetineerde 

een  gesprek  voert  vast  te  stellen  of  met  het  oog  op  een  belang  zoals  reeds  hierboven 

beschreven160.  Dit  toezicht  kan  bestaan  uit  het  beluisteren  of  opnemen  van  het 

telefoongesprek. Vooraf wordt aan de betrokkene mededeling gedaan van de aard en de reden 

van  het  toezicht.  Bij  of  krachtens  algemene  maatregel  van  bestuur  worden nadere  regels 

gesteld over het bewaren en verstrekken van opgenomen telefoongesprekken161. De directeur 

kan het voeren van een bepaald telefoongesprek of bepaalde telefoongesprekken weigeren of 

zelfs  een  telefoongesprek  binnen  de  daarvoor  bestemde  tijd  beëindigen,  indien  dit 

noodzakelijk is162. De beslissing tot het weigeren van een bepaald telefoongesprek of bepaalde 

telefoongesprekken geldt voor ten hoogste twaalf maanden. 

De Minister  van  Justitie  kan  nadere  regels  stellen  omtrent  het  weigeren  van een bepaald 

telefoongesprek of bepaalde telefoongesprekken. Dit is tot nog toe enkel gebeurd voor het 

weigeren van één of meer bepaalde telefoongesprekken, voor de maximumtermijn van twaalf 

maanden,  bij  een  gedetineerde  die  van  een  terroristisch  misdrijf   wordt  verdacht,  een 
159 Art. 39, 1e lid PBW
160 met het oog op de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting, de bescherming van de openbare 
orde of nationale veiligheid, de voorkoming of opsporing van strafbare feiten of de bescherming van de 
slachtoffers
161 Art. 39, 2e lid PBW
162 met het oog op de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting, de bescherming van de openbare 
orde of nationale veiligheid, de voorkoming of opsporing van strafbare feiten of de bescherming van de 
slachtoffers
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gedetineerde  die  al  dan  niet  onherroepelijk  is  veroordeeld  voor  het  begaan  van  een 

terroristisch  misdrijf  of  een  gedetineerde  waarbij  de  bescherming  van slachtoffers  van of 

anderszins  betrokkenen  bij  misdrijven  een  weigering  voor  een  zo  lang  mogelijke  termijn 

vergt163.

F) Besluit

Op Europees vlak valt er niet zoveel te vertellen over het recht op telefoon en pricacy.  De 

enige conclusie die we moeten maken, is dat het  artikel 8 EVRM toepasselijk is op het recht 

op telefoon. 

Op  nationaal  niveau  daarentegen  is  er  veel  meer  te  vinden  over  het  recht  op  telefoon. 

Overeenkomstig de huidige regelgeving heeft de gedetineerde de mogelijkheid om dagelijks 

te  telefoneren.  De  grootste  conclusie  die  we  hierbij  moeten  maken,  is  dat  het  niet 

ongelimiteerd en ongecontroleerd is. Net zoals bij briefwisseling zijn de kosten voor rekening 

van de gedetineerde. Wel is er uit het empirisch onderzoek gebleken dat er grote verschillen 

zijn tussen de twee ondervraagde instellingen. In het PC Brugge hebben gedetineerden een 

hele dag de mogelijkheid om te telefoneren, terwijl ze in het PLc Ruiselede alleen maar ‘s 

avond kunnen telefoneren. Dat is een gevolg van de verplichte tewerkstelling die in het PLc 

Ruiselede  heerst.  Tevens  hebben  gedetineerden  in  het  PC  Brugge  een  veel  grotere 

mogelijkheid tot het telefoneren naar verschillende nummers, uitgezonderd de hoogbeveiligde 

afdeling. Er is - met andere woorden - in het algemeen veel meer controle op de gedetineerde 

in het PLc Ruiselede  dan in het PC Brugge. Het grote nadeel aan het recht op telefoon is, dat 

het  gebruik  schandalig  duur  is.  Dat  heeft  wel  als  voordeel  dat  de  gespreksduur  van 

gedetineerde  beperkt  gehouden  worden.   Zoals  reeds  aangegeven  is  het  telefoongebruik 

praktisch oncontroleerbaar geworden, waardoor we hier tot de conclusie moeten komen dat de 

privacy volledig gewaarbord is, aangezien de inhoud van die gesprekken niet ter kennis komt 

van de gevangenisdirectie. Het enige wat ter kennis kan komen van de gevangenisdirectie, is 

een telefoonnummer, maar dat betekent niet zoveel meer, aangezien er heden ten dage veelal 

gebruik gemaakt wordt van herlaadbare kaarten.

163 Art. 6 regeling van de Minister van Justitie van 8 april 2006, nr. 5403085/05/DJI, houdende bepalingen met 
betrekking tot de toelating en weigering van bezoek en beperkingen inzake het telefoonverkeer.
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In vergelijking met Nederland heeft een gedetineerde in België veel meer de mogelijkheid tot 

telefoneren.  Een  telefoongesprek  kan  eveneens  worden  opgenomen  in  een  Nederlandse 

gevangenis, maar de gedetineerde wordt hiervan wel op de hoogte gebracht. Daardoor blijft 

de privacy nog gedeeltelijk gewaarborgd, aangezien de gedetineerde zelf kan beslissen wat hij 

aan de telefoon vertelt. Ondanks het feit dat de gedetineerde hier op voorhand in kennis wordt 

gesteld, kan dit een grote hinder zijn voor zijn privacy. In Nederland is er wel de mogelijkheid 

om het recht op telefoon te ontnemen in bepaalde gevallen, die niets te maken hebben met het 

misbruiken van het recht op telefoon.

§3 Bezoek

A) Rechtspraakoverzicht

In de recente rechtspraak van het Europees Hof wordt er enerzijds gesteld dat op de Staten de 

positieve verplichting rust om ervoor te zorgen dat de gedetineerden hun familiale contacten 

kunnen  behouden,  maar  dat  anderzijds  bepaalde  mate  van  controle  op  contacten  van 

gedetineerden met de buitenwereld noodzakelijk is en dus op zichzelf niet strijdig is met het 

EVRM164. De commissie en het Hof zijn over het algemeen zeer mild in de beoordeling van 

de beperkingen op het bezoekrecht van de gedetineerden, vooral wanneer het gaat over een 

gedetineerde die contact houdt met andere personen dan diegene die familielid zijn. Het Hof 

heeft wel beslist in twee arresten (Lavents tegen Letland en Klamecki tegen Polen) dat een 

absoluut verbod van familiebezoeken een schending is van proportionaliteitsvereiste afgeleid 

uit artikel 8 EVRM. Het Hof neemt dus altijd de duur en de draagwijdte van het verbod en de 

frequentie  van de evaluatie  van de maatregel  genomen ten nadele  van de gedetineerde in 

rekening. De Commissie heeft ook geoordeeld dat uit artikel 8 EVRM om redenen van orde 

en veiligheid geen recht op ongestoord of conjugaal bezoek kon afgeleid worden165.

B) Huidige regelgeving

Net  zoals  voor  de  briefwisseling,  heeft  de  penitentiaire  administratie  de  laatste  jaren 

bijzondere  initiatieven  genomen,  om  de  bezoeken  met  familie  en  het  sociale  milieu  te 

164 Y., Van Den Berghe, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, Antwerpen, 
Larcier, 2006, 91.
165 X v. Verenigd Koninkrijk,  ECRM, 21 mei 1975, Decisions and Reports 2,105.
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bevorderen. Dit gebeurde recentelijk via een ministeriële omzendbrief van 5 juli 2000166. Deze 

omzendbrief was in het bijzonder gericht op het beschermen van  de affectieve relaties van 

gedetineerden  met  hun omgeving.  Hieronder  kunnen we  verstaan  de  bevordering  van  de 

algemene bezoekregeling, de bescherming van de ouder-kindrelatie en de organisatie van het 

ongestoorde bezoek.

Net  zoals  er  bij  de  briefwisseling  een  onderscheid  werd  gemaakt  tussen  verstuurde  en 

ontvangen brieven en tussen de afzenders of verkrijgers, is er in de reglementering rond het 

bezoek een onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen van personen, wat je reeds kon 

afleiden  uit  bovenstaande  alinea.  Er  wordt  opnieuw  een  verschil  gemaakt  tussen 

veroordeelden en inverdenkinggestelden. De inverdenkinggestelden167 en de veroordeelden168 

mogen bezoek ontvangen van hun bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, van hun voogd, 

echtgeno(o)t(e),  broers,  zusters,  ooms  en  tantes.  Voor  het  bezoek  van  andere  dan  reeds 

vermelde personen is de toelating van de directeur vereist o.b.v. art. 31, lid 2 A.R.  voor de 

inverdenkinggestelden  en  art.  32,  lid  2  A.R.  voor  de  veroordeelden.  Indien  de  personen 

waarvoor toelating vereist is van de directeur niet tot de familie van de gedetineerde behoren, 

zal  er  om een  bewijs  van  goed zedelijk  gedrag  worden gevraagd169.  Om het  onderscheid 

tussen veroordeelden en inverdenkinggestelden nog groter te maken, mogen veroordeelden 

ten minste eenmaal per week een bezoek ontvangen in de gemeenschappelijke spreekkamer 

van  ten  minste  één  uur170.  De  veroordeelden  die  op  niet  regelmatige  tijdstippen  bezoek 

ontvangen (bijvoorbeeld: omwille van de verre afstand tot de vroegere woonplaats), mogen na 

beslissing van de directeur een bezoek ontvangen van gedurende twee uur171. De personen die 

niet-definitief veroordeeld zijn, mogen dagelijks een bezoek ontvangen van ten minste een 

half uur in de individuele celspreekplaats172. Na verzoek kan de directeur hen ook toestaan om 

een bezoek te ontvangen in de gemeenschappelijke spreekkamer173. 

Zonet haalde ik al  even aan dat het mogelijk is, dat een gedetineerde ondergebracht is in een 

gevangenis die zich op verre afstand van zijn familie- of vriendenkring bevindt. De sociale 

166 www.just.fgov.be, onder de rubriek Rechtsbronnen/Omzendbrieven.
167 Art. 31, lid 1 A.R.
168 Art. 32, lid 1 A.R.
169 M.O. 25 augustus 1981.
170 Art. 32, lid 1 A.R. en art. 67 A.I.
171 M.O. 29 april 1965.
172 Art. 31 A.R. en art. 67 A.I.
173 Art. 91, lid 2 A.R.
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kas  van  de  gevangenis  kan  tussenkomen  in  de  reiskosten  voor  deze  kringen,  indien  ze 

onvermogend  zijn  en  dit  o.g.v.  de  ministeriële  omzendbrief  van  13  juni  1967174.  In  heel 

uitzonderlijke  gevallen  is  het  mogelijk  dat  de  gedetineerde  via  een  bezoektransfer  wordt 

overgebracht naar een gevangenis die dichter gelegen is, bij de verblijfplaats van de familie- 

en vriendenkring, dit is aangegeven via de ministeriële omzendbrief van 3 mei 1967175.

We weten al dat er een periode kan voorvallen, waarin een verbod van vrij verkeer aan de 

gedetineerden kan worden opgelegd. Dit verbod impliceert dat er geen recht op bezoek mag 

zijn, tenzij het de advocaat van de gedetineerde is. Ook de voorzitter van de commissie van 

toezicht en de maandcommissaris mogen de gedetineerde toch bezoeken tijdens die periode, 

dit omwille van het feit dat dit bezoek valt onder het toezicht op het regime in de gevangenis, 

dat aan de commissies is opgedragen. Dit is aangegeven via een ministeriële omzendbrief van 

11 september 1984176.

Het gebeurt natuurlijk ook dat een gedetineerde ziek valt, indien hij zodanig ziek is dat hij 

zich niet  naar de reeds bovenvermelde bezoekruimtes kan begeven, dan mag de directeur 

toestemming aan zijn bezoekers geven om onder het toezicht van een personeelslid van de 

inrichting,  de gedetineerde  in een cel,  kamer of in de ziekenzaal  te gaan bezoeken177.  De 

bezoekers  mogen  geen  dranken  of  eetwaren  meebrengen  en  overhandigen  aan  de 

gedetineerden tijdens hun bezoek178. Aan het binnen of buiten brengen van andere voorwerpen 

is  er  een  voorwaarde  verbonden,  namelijk  de  toelating  van  de  directeur179.  De bezoekers 

mogen geen geld of andere kostbare voorwerpen overhandigen aan de gedetineerden, dit om 

de ruilhandel in de gevangenis tegen te gaan180. Geld kan  niet worden overhandigd tijdens het 

bezoek, maar indien de bezoekers of andere mensen het willen, kunnen ze geld storten op de 

rekening van de gedetineerde in de gevangenis.

a.1) Bezoek zonder toezicht

174 Bull. Best. Strafinr. 1967, 339.
175 Bull. Best. Strafinr. 1967, 162.
176 Bull. Best. Strafinr. 1984, 339.
177 Art. 68 A.I.
178 Art. 70, lid 1 A.I.
179 Art. 70, lid 2 A.I.
180 Art. 71 A.I.
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Artikel 66 A.I. geeft aan, zoals eerder vermeld, dat het bezoek van familie en vrienden onder 

toezicht  van  een  personeelslid  gebeurt:  “de  familiebezoeken  hebben  plaats  in 

tegenwoordigheid van een bewaarder of een bewaarster,  naar gelang van het geslacht van 

bezochte gedetineerde. Het is de taak van de personeelsleden elke schuldige verstandhouding 

tussen  de  bezoeker  en  de  gedetineerde  te  verhinderen;  zij  mogen  de  gesprekken  niet 

afluisteren”.  Recentelijk  werd  wel  zoals  de  titel  aangeeft  het  bezoek  zonder  toezicht 

ingevoerd, dit via de ministeriële omzendbrief van 5 juli 2000. 

Deze omzendbrief heeft een reglementair kader gecreëerd voor het ongestoorde bezoek. Via 

het ongestoord bezoek wordt de mogelijkheid geboden voor de gedetineerde om zijn bezoek 

in alle  intimiteit  en privacy te laten doorgaan.  Seksuele  contacten met  de persoon die  de 

gedetineerde bezoekt zijn dus mogelijk. Aan de gedetineerden die nog niet de mogelijkheid 

hebben om in penitentiair verlof te gaan, wordt de mogelijkheid voor een ongestoord bezoek 

ten vroegste pas aangeboden na een detentieperiode van drie maanden. 

Iedereen kan in aanmerking komen voor een ongestoord bezoek, zolang die persoon maar 

meerderjarig is of door het huwelijk ontvoogd is en een duurzame affectieve relatie heeft met 

de  gedetineerde.  Ze  kunnen  dit  aantonen  door  het  feit   dat  ze  de  echtgeno(o)t(e)  of  de 

levenspartner zijn die deel uitmaakt van het gezin. Of een familielid die vermeld is in artikel 

31 A. R., tevens kan het ook een persoon zijn die gedurende een half jaar de belangstelling 

heeft  getoond  voor  gedetineerde.  De  duur  van  het  bezoek  is  minstens  twee  uur  en  kan 

minstens eenmaal per maand plaatsvinden.  

Het ongestoord bezoek verloopt  via een welbepaalde procedure waarbij, de gedetineerde en 

de bezoeker een schriftelijke aanvraag moeten doen bij de directeur van de gevangenis. De 

directeur  heeft  tot  taak  na  te  gaan  of  beide  kandidaten  dit  doen  met  volledige  vrije 

instemming.  De  schriftelijke  aanvraag  kan  slechts  betrekking  hebben  op  één  persoon. 

Wijzigingen zullen  leiden  tot  de  plicht  tot  dat  er  een  nieuwe schriftelijke  aanvraag  moet 

worden gedaan. De psychosociale diensten van een gevangenis worden ook in kennis gesteld 

van  de  aanvraag  en  deze  zullen  informatie  verzamelen  en  doorspelen  aan  de  directeur, 

zodanig dat hij zijn beslissing met kennis van zaken kan nemen181.

181 Y., Van Den Berghe, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, Antwerpen, 
Larcier, 2006, 85.
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Uitsluitingsgronden zijn natuurlijk ook mogelijk, dit indien de gedetineerde misbruik heeft 

gemaakt van het bezoekrecht, er is zelfs een uitsluiting mogelijk voor de bezoeker die het 

bezoekreglement  heeft  geschonden.  Indien  een  van  de  reeds  vermelde  voorwerpen wordt 

binnengesmokkeld,  kan  dit  ook  in  rekening  worden  genomen  als  uitsluitingsgrond.  De 

gedetineerde die niet  uit zijn cel  mag, omwille  van een tuchtrechtelijke straf, kan worden 

uitgesloten van de mogelijkheid tot dit bezoek.

a.2) Bezoek van kinderen

De reeds vermelde ministeriële omzendbrief van 5 juli 2000, geeft aan dat er bijzondere zorg 

moet worden besteed aan de relatie van het kind met zijn ouder die opgesloten zit in een 

gevangenis. Dit om de schade, die het gevolg is van de detentie, tot het minimum te herleiden. 

Elke  gevangenis  heeft  als  plicht  om  minstens  één  maal  per  maand  een  activiteit  te 

organiseren,  die  ervoor  zorgt  dat  het  contact  tussen de  gedetineerde  (ouder)  en  zijn  kind 

bevorderd wordt. In tegenstelling tot het ongestoord bezoek is er geen wachtperiode, m.a.w. 

bij het begin van de detentie is het mogelijk om bezoek te krijgen van elk minderjarig kind. 

Net zoals bij het ongestoord bezoek, wordt de pyschosociale dienst in kennis gesteld omtrent 

het verzoek van de gedetineerde. Ze heeft dezelfde opdrachten zoals reeds hierboven vermeld 

werd. Elke weigering om de gedetineerde het bezoek van een minderjarige toe te kennen, 

moet  ingevolgde  de  Wet  van  29  juli  1991  betreffende  uitdrukkelijke  motivering  van  de 

bestuurshandelingen, gemotiveerd worden.

Net zoals er uitsluitingsgronden zijn bij het ongestoord bezoek, krijgen we hier ook met een 

paar  te maken: ontzetting uit de ouderlijke rechten, een beslissing van de jeugdrechtbank 

betreffende  het  contact  tussen  de  ouder  en  zijn  kind,  de  veroordeling  of  de  aard  van  de 

gepleegde  feiten  of  de  persoonlijkheid  van de  gedetineerde.  Merkwaardig  is  dat  bij  deze 

uitsluitingsgronden de gedetineerden niets verkeerd heeft gedaan in de dagelijkse routine van 

de gevangenis, noch tijdens het bezoek.

a.3) Bezoek van advocaten

De advocaten mogen in overeenstemming met artikel 29 § 1, a tot d A.R., op elk uur van de 

da vrij in contact staan met de gedetineerde. We moeten er rekening mee houden dat art. 29 § 
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1, a tot d A.R. de verschillende mogelijkheden aangeeft.  Voor een limitatieve opsomming 

verwijzen  we naar  de  desbetreffende  paragraaf  van  het  artikel.  Toch wil  ik  nog even de 

nadruk leggen op art. 29, § 1, e A.R., dat aangeeft dat een advocaat die voorheen niet de 

raadsman was van een definitief veroordeelde gedetineerde of geïnterneerde, voor het bezoek 

voorafgaande toelating  moet  krijgen  van  stafhouder  van  de  Orde  van Advocaten  van het 

arrondissement waar de gevangenis zicht bevindt. Daar de gegevens die worden uitgewisseld 

tussen de advocaat en zijn cliënt vertrouwelijk zijn, vindt het bezoek dan ook plaats  in een 

afgesloten  spreekkamer  zonder  aanwezigheid  van  een  personeelslid182.  We moeten  er  wel 

rekening  mee houden,  dat  advocaten  die  niet  op het  grondgebied  van België  wonen,  een 

bijzondere machtiging nodig hebben om het bezoekrecht uit te oefenen. Deze wordt verleend 

door de Minister van Justitie, nadat die advies heeft gewonnen van de Procureur des Konings 

en van de stafhouder van de Orde der Advocaten van het arrondissement waar de inrichting 

gelegen is183. Soms is het ook nodig dat een gedetineerde beroep moet doen op een tolk om 

met  zijn  raadsman  een  conversatie  te  kunnen  voeren.  Indien  dit  een  tolk  is  die  niet 

aangenomen  is  door  het  parket  of  door  het  Bureau  voor  consultatie  en  verdediging 

(ingevolgde de wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand184, het Bureau 

voor  Juridische  Bijstand)  dan  is  het  nodig  om  voorafgaandelijk  de  bevoegde 

onderzoeksrechter te raadplegen185.

a.4) Bezoek van consulaire en diplomatieke 
ambtenaren

Indien  er  geen  wettelijk  uitgevaardigd  verbod  van  vrij  verkeer  toepasselijk  is,  mag  een 

gedetineerde  met  vreemde  nationaliteit,  ongeacht  de  reden  waarvoor  hij  gestraft  is,  in 

verbinding staan met de consulaire en diplomatieke ambtenaren van zijn land indien het dit 

wenst186. Uit dit artikel kunnen we afleiden dat er twee voorwaarden zijn. Enerzijds het feit 

dat er geen verbod van vrij verkeer mag opgelegd zijn, ingevolge art. 20, lid 2 Voorlopige 

Hechteniswet 20 juli  1990. Anderzijds moet de gedetineerde instemmen met dit bezoek, dit is 

een a contrario redenering van art. 30 A.R.

182 Art. 69 A.I.
183 Art. 29, § 2 A.R.
184 B.S. 2 december 1998.
185 M.O. 7 oktober 1974 en M.O. 16 januari 1976.
186 Art. 30 A.R.
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a.5) Bezoek door andere personen

Als allerlaatste categorie  heb ik  ervoor gekozen, om het bezoek door andere personen te 

bespreken. Bezoek met het oog op sociaal hulpbetoon en door leven van het personeel of door 

parlementsleden en andere overheden laten we hier buiten beschouwing, daar we toch een 

pedagogische  keuze  moeten  maken.  In  de  categorie  andere  personen  vallen:  studenten, 

buitenlandse vertegenwoordigers van de overheid, journalisten e.d. Die personen mogen enkel 

de gevangenis bezoeken na toelating door de Minister van Justitie. Die categorie van personen 

moet tijdens het bezoek, vergezeld zijn door de directeur of een personeelslid. In principe 

mogen ze niet  in  de cellen  komen of  in  contact  treden met  de gedetineerden tijdens hun 

bezoek aan de gevangenis. Maar  de minister kan hiervan afwijken door die categorie van 

personen een uitdrukkelijke  toestemming te geven. Wegens gewichtige redenen kan hen de 

toegang tot de inrichting geweigerd worden of kunnen zij uit de gevangenis worden gezet187. 

Dit heb ik zelf ondervonden, aangezien ik een brief heb moeten sturen naar het Directoraat-

generaal  Penitentiaire  Inrichtingen.  In  deze  brief,  waarin  het  onderzoeksdoel  en  de 

rechtsvragen van deze masterproef vermeld waren,  heb ik toestemming moeten vragen om 

twee bevoegde personen te  mogen interviewen  uit  het  PLc Ruiselede  en  het  PC Brugge. 

Nadien  hebben  de  verantwoordelijke  mensen  van  het  directoraat,  de  verantwoordelijken 

opgebeld  van  de  desbetreffende  instellingen  en  gevraagd  of  ze  hun medewerking  wilden 

verlenen aan deze masterproef.  Na een periode van ongeveer twee maand, kreeg ik dan het 

heuglijke nieuws dat ik toestemming had om de reeds vermelde personen te interviewen.

a.6) Controle

 Artikel 5bis A.R. bepaalt dat ieder die de “omheining” van een gevangenis binnenkomt, door 

een  metaaldetectieportiek  moet  gaan  en  de  andere  voor  de  veiligheid  vereiste 

controlemiddelen  moet  ondergaan,  met  uitzondering  van  die  welke  het  schaamtegevoel 

kwetsen. De ministeriële omzendbrieven van 19 april 2001 en van 1 maart 2002188 regelen de 

toegangscontrole en de registratie van elke bezoeker. We moeten dus rekening houden met de 

algemene regel die zegt dat iedere bezoeker moet worden gecontroleerd en geregistreerd. Bij 

elk bezoek is het logisch dat de bezoeker de nodige identificatiedocumenten kan voorleggen. 

187 Art. 8  A.R.
188 www.just.fgov.be, onder de rubriek Rechtsbronnen/Omzendbrieven.
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Eens de bezoeker “ingecheckt” is, wordt zijn identiteitsbewijs in bewaring genomen en krijgt 

hij  een badge opgespeld. Deze badge bevat zijn foto en de vermelding van zijn identiteit, 

tevens staat er ook op welke gedetineerde wordt bezocht door de bezoeker. Bagage die de 

bezoeker bij zich heeft, die niet als bestemming de gedetineerde heeft, moet door de bezoeker 

in een bagagekast worden opgesloten. De bezoeker mag de bagage die hij meeheeft voor de 

gedetineerde,  afgeven aan de portier  die het dan nadien aan de gedetineerde  zal  afgeven. 

Wanneer  de bezoeker  de gevangenis  verlaat,  zal  hij  zijn badge moeten  inruilen voor zijn 

identiteitsbewijs.  Het  vertrekuur  zal  na  de  ruil  en  de  goedkeuring  automatisch  worden 

geregistreerd.

 Deze  regeling  geldt  ook  voor  advocaten,  maar  met  het  enige  opmerkelijke  verschil  dat 

advocaten  zich  voor  meerdere  gedetineerden  tegelijkertijd  kunnen  inschrijven.  Advocaten 

moeten tijdens de identiteitscontrole hun beroepskaart tonen. Ook leden van politiediensten of 

gerechtelijke overheden maken zich bij  voorkeur via hun beroepskaart  bekend. Ze moeten 

tevens in de mogelijkheid zijn om hun hoedanigheid te kunnen aantonen. Van deze personen 

wordt wel, in tegenstelling tot de reeds vermelde personen, geen foto genomen. Indien deze 

personen de gevangenis betreden, via een voertuig, om een transfer of een uithaling te doen, 

dan wordt alleen het voertuig geregistreerd.  Maar er moet wel nog altijd één persoon zijn 

identiteitskaart  of dienstkaart  tonen, zonder dat ze dan ook effectief  worden ingeschreven. 

Deze  personen hebben  ook het  recht,  indien  ze  niet  verder  dan  de  griffie  gaan,  om hun 

dienstwapen bij zich te houden. Want vergeet niet dat bij een advocaat de tassen een RX-

controle  ondergaan,  en  dat  de  leden  van  politiediensten  of  gerechtelijke  overheden 

normalerwijze een RX-controle en een metaaldetectie ondergaan tijdens een bezoek aan de 

gevangenis. De metaaldetectie is ook van toepassing op de directie, de personeelsleden, de 

leveranciers, de externe diensten en de vrijwillige medewerkers. Deze personen worden ook 

ten  allen  tijde  geregistreerd  en  dienen  ook  een  badge  met  hun  foto  en  bijhorende 

identiteitsgegevens te dragen.

    a.7) Tuchtsanctie

Net zoals bij briefwisseling, is het mogelijk om o.b.v. art. 82, 1° A.R. het recht op bezoek te 

worden ontzegd via een tuchtsanctie. De ministeriële omzendbrief van 5 juli 2000 bepaalt dat 

het ontnemen van of beperken van de familiale contacten, enkel als disciplinaire straf mag 
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worden aangewend, in de gevallen waarin een zware fout met betrekking tot deze contacten 

werd begaan.  Concreet  betekent dit  eigenlijk,  zoals  bij  de briefwisseling,  dat het recht op 

bezoek de gedetineerde alleen kan ontzegd worden, wanneer er een inbreuk is gepleegd op de 

regeling van het bezoek. Dit is wederom in overeenstemming van met Europese rechtspraak.

C) Penitentiair Centrum Brugge

c.1) Gewoon bezoek

Het verschil dat er volgens het A.R. is tussen niet-definitief en definitief veroordeelden, wordt 

niet toegepast in het PC Brugge. Elke dag zijn er mogelijkheden tot bezoek, behalve op zon- 

en  feestdagen,  maar  als  een  feestdag  op  een  zaterdag  of  maandag  valt,  is  er  wel  een 

mogelijkheid  tot  bezoek.  Daardoor  ontstaat  er  nooit  de  kans  dat  gedetineerden  twee 

opéénvolgende  dagen  geen  mogelijkheid  tot  bezoek  zouden  hebben.  Dat  bezoek  duurt 

normaal gezien telkens één uur. Op zaterdag is het wel zo dat er een mogelijkheid is tot een 

bezoek van anderhalf uur, met als doel de vroege vogels in de inrichting te stimuleren189.

 De gedetineerde heeft ook de mogelijkheid om dubbel bezoek te ontvangen, indien hij de 

laatste twee weken geen bezoek gehad heeft. Ook op de verjaardag van de gedetineerde is er 

een mogelijkheid tot dubbel bezoek190. Dat moet wel op voorhand worden aangevraagd door 

de gedetineerde met een rapportbriefje, in tegenstelling tot het normale gewoon bezoek dat 

altijd zonder aanvraag kan plaatsvinden. Met andere woorden, de bezoekers moeten niet op 

voorhand  telefoneren  en  melden  dat  ze  in  de  namiddag  gedetineerde  X  zullen  komen 

bezoeken. Op deze regel bestaat een uitzondering, met name wanneer je te maken hebt met 

een gedetineerde die verblijft op de hoogbeveiligde afdeling. Indien je deze gedetineerde wilt 

bezoeken, moet dat altijd op afspraak gebeuren. 

Het principe in het PC  Brugge is dat de gedetineerde het bezoek aan tafel ontvangt, tenzij de 

directie anders heeft beslist naar aanleiding van bijvoorbeeld een tuchtprocedure of indien de 

gedetineerde in de hoogbeveiligde afdeling verblijft. Tijdens dat bezoek worden er maximaal 

3 volwassenen toegelaten. In het PC Brugge worden meerderjarige vrienden en kennissen tot 

189 Interview Jurgen Van Poecke, Brugge, 9 april 2010.
190 M.O. 29 april 1965.
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het bezoek toegelaten.  De gedetineerde moet dat wel aanvragen bij  de directeur191 via een 

speciaal  formulier,  waarbij  hij  ook  een  kopie  van  de  identiteitskaart  van  de  derde  moet 

toevoegen. Die persoon moet eveneens een bewijs van goed gedrag en zeden, van maximum 

drie maanden oud, kunnen voorleggen. In het PC Brugge is men hier heel soepel in, tenzij het 

om ex-gedetineerden gaat, met ook daarop weer een uitzondering. Een vader of broer, die ex-

gedetineerde zijn, mogen natuurlijk wel hun familie  in de instelling komen bezoeken. Bij 

derden wordt er ook gevraagd naar de relatie tussen die derde en de gedetineerde, want anders 

zou het mogelijk zijn dat een derde tientallen gedetineerden komt bezoeken. Hierbij zou men 

zich  vragen  beginnen  stellen  en  kan  hij  worden  geweigerd  tot  bezoek  van  de  andere 

gedetineerden, waar hij geen echte band mee heeft.

De tussenkomst van de socale kas komt niet voor in het PC Brugge. Wel is het zo dat er 

regelmatig  bezoektransfers  in  beide  richtingen  naar  andere  inrichtingen  plaatsvinden, 

bijvoobeeld wanneer een gedetineerde een broer heeft die zich in een toestand van detentie 

bevindt in de gevangenis van Gent. Een bezoektransfer met het oog op het overbrengen van 

een  gedetineerde  naar  een  gevangenis,  die  dichter  gelegen  is  bij  de  verblijfplaats  van  de 

familie- en vriendenkring, is praktisch onbestaande.

Overeenkomstig  artikel  7O  A.I.,  mogen  er  tijdens  het  bezoek  aan  de  gedetineerde  geen 

dranken of  eetwaren  overhandigd worden,  maar  in  het  PC Brugge mogen  bezoekers  wel 

varianten van papier meebrengen en afgeven voor hun bezoek. Dat wordt dan na het bezoek 

afgegeven aan de gedetineerde. Indien men van deze mogelijkheid wil gebruik maken, moet 

dit wel op voorhand aangevraagd zijn.

Tijdens het bezoek zijn er twee beambten die controle houden. Dat houdt niet in dat ze de 

conversaties proberen te horen. Het is een algemeen toezicht op de orde en de veiligheid in de 

gemeenschappelijke bezoekruimte.  We kunnen hierbij  citeren:  “Het is  onmogelijk  om met 

twee beambten de inhoud van de conversaties te horen, aangezien er in een zaal veertig tot  

vijftig tafels zijn, wat inhoudt dat er daar vlug meer dan honderd personen aanwezig zijn.”192

c.2) Ongestoord bezoek

191 Artt. 31 en 32 A.R.
192 Interview Jurgen Van Poecke, Brugge, 9 april 2010.

79



Het PC Brugge volgt hier de algemene regels die bepaald zijn in de ministeriële omzenbrief 

affectieve relaties van 5 juli 2000. Dit houdt dus in dat een gedetineerde zich al drie maanden 

in de gevangenis moet bevinden. Voor het bezoek zonder toezicht moet er een principiële 

aanvraag komen, waarop de directie moet antwoorden. Indien de gedetineerde toelating heeft 

verkregen, maakt hij met een rapportbriefje maandelijks concrete afspraken voor het bezoek. 

Dat moet minimaal drie dagen op voorhand gebeuren.

Het is sowieso toegelaten dat de echtgenote/echtgenoot op partner op bezoek komt, indien de 

gedetineerde er al een relatie mee had en dat heeft gemeld aan de directie op het ogenblik van 

de opname in de instelling. Voor een relatie die onstaan is tijdens de periode van detentie, 

dient  de gedetineerde  aan te  tonen dat die  relatie  reeds  zes maanden duurt.  Deze periode 

begint pas te lopen vanaf de eerste melding hiervan aan de directie. De gedetineerde heeft ook 

de mogelijkheid om familiaal bezoek, hier zijn twee personen toegelaten, als bezoek zonder 

toezicht  te vragen voor bepaalde familieleden,  namelijk vader,  moeder,  meerderjarig  kind, 

grootouder(s), broer(s) of zuster(s).

De gedetineerde, met uitzondering van de gedetineerden die in de hoogbeveiligde afdeling 

verblijven, kan maximaal drie maal per maand bezoek zonder toezicht ontvangen, gedurende 

een periode van twee uur. Eens een bezoek via het rapportbriefje gereserveerd is, kan dit niet 

meer  worden  verplaatst.  De gedetineerde  ondergaat  voor  en  na  het  bezoek  een  grondige 

fouille op de kledij. Voor de bezoeker is er een normale toegangscontrole. De gedetineerde 

heeft de mogelijkheid om na de fouille op de sectie een douche te nemen. Het PC Brugge 

heeft elf ruimtes voorzien voor het bezoek zonder toezicht, net zoals ze ook gratis condooms 

ter beschikking stellen voor het bezoek zonder toezicht.  In de speciale  ruimte zijn er ook 

verfrissingsmogelijkheden voorzien. De bezoeker heeft ook de mogelijkheid om frisdranken 

aan te kopen voor de aanvang van het bezoek met jetons.

c.3) Kinderbezoek

Op woensdag wordt het tafelbezoek van 16.00 tot 17.00 door het kinderbezoek vervangen. 

Men heeft  hiervoor  de  mogelijkheid  om zich  in  te  schrijven  tot  15.30.  Dat  bezoekuur  is 

beperkt voor het eigen kind van de gedetineerde  of voor de kinderen van de levenspartner, en 

ze  moeten  worden  vergezeld  door  een  persoon  die  eerder  al  op  bezoek  kwam  voor  de 
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gedetineerde.  Er  kunnen slechts  twee  volwassen  personen per  bezoek toegelaten  worden. 

Tijdens dat bezoek is er speelgoed beschikbaar om het de kinderen zo aangenaam mogelijk te 

maken. De meest typische activiteit die wordt georganiseerd door het PC Brugge, is dat het 

bezoek plaatsvindt in de speeltuin, tenminste als het mooi weer is, want het PC Brugge heeft 

ook  een  moeder-kind-afdeling,  waardoor  er  een  speeltuin  aanwezig  is  in  deze  instelling. 

Tevens worden er ook activiteiten georganiseerd, zoals het Sinterklaasfeest en verjaardagen. 

Activiteiten zoals het Sinterklaasfeest worden op het prikbord in de secties aangekondigd.

Kinderbezoek voor gedetineerden die verblijven op de hoogbeveiligde afdeling, is mogelijk, 

maar dat vindt wel plaats op de afdeling zelf en is veel minder aangenamer dan het gewone 

kinderbezoek.

c.4) bezoek van consulaire en diplomatieke 

ambtenaren

Dit  bezoek komt  voor,  maar  is  niet  courant  in  het  PC Brugge.  Het  komt  pas  voor  naar 

aanleiding van speciale gebeurtenissen. Het is niet zo dat vreemdelingen standaard een bezoek 

krijgen van de mensen van hun ambassade.  Maar zoals  reeds  gezegd komt  dit  voor naar 

aanleiding van speciale gebeurtenissen, zoals een hongerstaking.

c.5) Tuchtsanctie

Overeenkomstig artikel 82, 1° A.R. kan het bezoek als tuchtsanctie worden ontnomen. Maar 

een algemeen bezoekverbod voor gedetineerden bestaat eigenlijk niet,  want dan schakel je 

over  naar  het  glasbezoek.  Het  is  wel  zo  dat  bezoekers  soms  een  bezoekverbod  worden 

opgelegd,  wanneer  ze  voor  de  zoveelste  keer  iets  proberen  binnen  te  smokkelen.  De 

gedetineerde  wordt  dan hiervan in kennis gesteld,  dat  persoon X gedurende een bepaalde 

periode of voor altijd de toelating tot de gevangenis is ontzegd. We kunnen hierbij citeren: 

“Via steekproef worden er na het bezoek ook enkele gedetineerden gecontroleerd, maar dit is 

een  druppel  op  de  hete  plaat.  In  de  huidige  omstandigheden  wordt  het  moeilijker  en  

moeilijker om het smokkelen te controleren.” 193

193 Interview Jurgen Van Poecke, Brugge, 9 april 2010.
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D) Penitentiair Lanbouwcentrum Ruiselede

d.1) Gewoon bezoek

Het  verschil  dat  er  ook  bestaat  voor  briefwisseling,  tussen  niet-definitief  en  definitief 

veroordeelden, is hier wederom niet van toepassing, aangezien er zich in het PLc Ruiselede 

alleen maar definitief veroordeelden bevinden.

Elke dag is er  bezoek van 14.30 tot 16.00. Op zaterdag is er een mogelijheid tot bezoek van 

13.30 tot 15.30 met de mogeljkheid om het bezoek reeds te beëindigen om 14.30. Met andere 

woorden is het dus mogelijk om op zaterdag te kiezen tussen een kort of lang bezoek, maar 

dat moet op voorhand worden aangegeven. Ook op zon- en feestdagen is het mogelijk om een 

bezoek te brengen aan de gedetineerden van 9.45 tot 11.15. Uit de bezoekuren kunnen we dus 

af leiden dat er veel meer geboden wordt, dan wat het A.R. en de A.I. minimaal van een 

instelling verwachten. Op Pasen, de nationale feestdag, Allerheiligen en kerstavond is er een 

feestmaaltijd samen met het bezoek.

De personen die voor de eerste maal op bezoek komen, worden toegelaten indien zij naaste 

familie194 zijn  of  een  bijzondere  toelating195 bekomen  hebben.   Maar  in  principe  was  het 

bezoek in het PLc Ruiselede enkel en alleen voor de naaste familie. Vrienden en kennissen 

werden er  normaal  niet  toegelaten.  Maar hier  is  onlangs,  onder  andere door de basiswet, 

verandering  in  gekomen  en  worden vrienden  wel  toegelaten,  maar  er  wordt  voor  derden 

sowieso een bewijs van goed gedrag en zeden gevraagd. Omwille van de bescherming van het 

systeem, dat geldt in het PLc Ruiselede, worden personen die reeds geregeld in verband zijn 

gebracht met drugs, geweigerd. Het is ook zo dat de verloofde of partner alleen maar wordt 

toegelaten voor bezoek, wanneer de gedetineerde dit aanvraagt bij de directeur. Vroeger was 

het zo dat gedetineerden die geen familiaal bezoek ontvingen, bezoek konden krijgen van één 

persoon die geen familie is. Na het eerste bezoek moeten de daaropvolgende bezoeken telkens 

telefonisch aangekondigd worden. Elke dag kan hiervoor worden getelefoneerd tot 11.45 van 

de dag van het bezoek zelf om een bezoek aan te kondigen. Net zoals het mogelijk is om reeds 

een bezoek een paar dagen eerder via de telefoon te laten vastleggen. 

194 Art. 32, lid 1 A.R.
195 art. 32, lid 2 A.R.
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Op al het voorgaande, en meer bepaald omtrent de groepen van personen die zijn toegelaten, 

kunnen er uitzonderingen worden toegestaan door de directeur, maar die strikte bezoekregels 

zijn noodzakelijk om de inrichting drugsvrij te houden.  Het is ook zo dat het bezoek beperkt 

is  tot  vier  personen per  bezoek,  eventueel  vergezeld  van  kinderen  tot  16 jaar.  Vanaf  die 

leeftijd  worden  deze  personen  als  volwassen  bezoekers  beschouwd.  Het  is  oor  een 

gedetineerde verboden om naar het toilet te gaan tijdens het bezoek. Het is wel mogelijk dat 

de gedetineerde  bepaalde  zaken via  het  bezoek ontvangt,  zoals  een boek,  scheerapparaat, 

persoonlijke kledij ( zie infra)... Hiervoor moet de gedetineerde vooral toestemming vragen 

aan de directeur196.  Maar artikelen die verkrijgbaar zijn via de kantine zullen niet  kunnen 

worden ontvangen. Eten, snoep of rookgerief zal echter nooit worden  aanvaard. Net zoals er 

geen geld kan worden overhandigd aan de gedetineerde tijdens het bezoek. De bezoekers 

hebben wel de mogelijkheid om een “geschenkbon” in te vullen waarop een beperkt aantal 

artikelen ingeschreven staan, die ’s anderendaags aan de gedetineerde zullen worden bezorgd, 

tenzij het bezoek gebeurde op een zaterdag waardoor de levering pas op een maandag zal 

gebeuren. 

Tijdens het bezoek in de gemeenschappelijke spreekkamer wordt er  toezicht gehouden door 

de beambten. Deze controle houdt in dat de beambten rondcirculeren in de zaal om toezicht te 

houden.  Hierdoor  wordt  de  privacy  eigenlijk  volledig  behouden,  want  er  wordt  niet  naar 

specifieke gesprekken geluisterd en dat is zelfs niet mogelijk, aangezien er in de zaal soms 

wel tachtig mensen door elkaar aan het praten zijn.

Elk probleem dat er is omtrent het bezoek, kan steeds voorgelegd worden aan de directeur 

door de gedetineerde en ook de bezoekers kunnen een onderhoud met de directeur aanvragen.

Bezoekers hebben ook de mogelijkheid om op basis van de ministeriële omzendbrief van 13 

juni 1967197 te vragen dat de sociale  kas van de gevangenis tussenkomt in de kosten van 

verplaatsing  om   een  gedetineerde  te  bezoeken,  maar  kwam  nog  niet  voor  in  het  PLc 

Ruiselede.  Het  enige  probleem  dat  bezoekers  ervaren  wanneer  ze  gedetineerden  willen 

bezoeken,  en  daarbij  citeer  ik:  “is  dat  het  PLc Ruiselede  moeilijk  te  bereiken  is  via  het  

openbaar vervoer.”198

196 art. 70, lid 1 A.I.
197 Bull. Best. Strafinr. 1967, 339.
198 Interview Hade Vandenbroucke, Ruiselede, 9 april 2010.
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Bezoekersstransfers199 vanuit het PLc Ruiselede naar een andere inrichting deden zich al voor, 

maar niet vanuit andere inrichtingen naar het PLc Ruiselede. Dat is eerder uitzonderlijk, maar 

toch valt  het  voor dat gedetineerden op bezoek mogen naar  een andere inrichting,  omdat 

bijvoorbeeld hun broer in die inrichting verblijft.

d. 2) Ongestoord bezoek

Maximaal  drie  keer  per  kalendermaand  kunnen  de  gedetineerden  ongestoord  bezoek 

ontvangen gedurende twee uur in een speciaal daartoe bestemde kamer. Die kamer is door de 

directie ingericht en heeft ook een douche met de nodige verfrissingsmaterialen. Er zijn ook 

gratis condooms ter beschikking, omdat ze de gedetineerden willen sensibiliseren. Want het 

zou niet  opportuun zijn dat gedetineerden voor nog een kind gaan,  terwijl  ze zich in een 

periode van detentie bevinden, hoewel dit natuurlijk hun eigen keuze is. 

Tijdens het ongestoord bezoek kan de gedetineerde er zijn echtgenote of  partner ontvangen. 

Maar de regel is dat, indien de relatie ontstaan is tijdens de detentie, de gedetineerde dient aan 

te tonen dat die relatie al zes maanden duurt. Het ongestoord bezoek kan plaatsvinden van 

maandat tot en met vrijdag van 13.30 tot 15.30 en op zaterdag van 9.30 tot 11.30. 

Het is pas mogelijk om van het ongestoord bezoek te genieten na een verblijf van minimaal 

drie maanden in het PLc Ruiselede. Tevens verliest de gedetineerde zijn recht op ongestoord 

bezoek, zodra hij systematisch op penitentiair verlof gaat. De gedetineerde en de bezoeker 

hebben ook als plicht om het ongestoord bezoek de eerste maal schriftelijk aan te vragen, via 

een daartoe speciaal bestemd formulier. Indien de gedetineerde de basistoelating heeft, maakt 

hij  via  een  rapportbriefje  een  concrete  afspraak  voor  het  bezoek met  vermelding  van  de 

gewenste dag waarop hij ongestoord bezoek wilt.

Ter controle ondergaat de gedetineerde voor en na het bezoek een fouille. Het is verboden om 

iets mee te nemen naar het bezoek. Die regel geldt ook voor de bezoeker.  De bezoeker heeft 

wel  de  mogelijkheid  om  rookwaren,  frisdranken  en  versnaperingen  aan  te  kopen  in  de 

portiersloge.

199 Op grond van de ministeriële omzendbrief van 3 mei 1967.
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Indien het ongestoord bezoek door het gedrag van de gedetineerde of de bezoeker niet op een 

correcte manier verloopt, kan dat  een tijdelijke of definitieve uitsluiting van het bezoek met 

zich meebrengen of tot glasbezoek leiden. Het uitsluiten van het bezoek geldt ook voor de 

bezoeker die niet toegelaten zaken smokkelt.   Dat gaat van snoep, rookgerief tot pillen en 

drugs. Bij het ontdekken van een poging tot drugssmokkel wordt de politie steeds verwittigd. 

De bezoeker moet tien minuten voor aavang van het bezoek aanwezig zijn, want indien de 

bezoeker te laat komt, wordt die niet meer tot het bezoek toegelaten. Het is ook niet mogelijk 

om het bezoek voortijdig te verlaten tenzij er heel uitzonderlijke omstandigheden zijn en de 

directie hiermee akkoord gaat.

d.3) Kinderbezoek

In het PLc Ruiselede wordt er tweemaal per maand een speciaal kinderbezoek ingericht. De 

gedetineerde heeft hier de mogelijkheid om zijn kinderen, kleindkinderen, nichtjes en neefjes 

te ontmoeten. Die activiteiten worden aangekondigd bij een nota en gaan van een Vlaamse 

kermis, knutselen tot een goochelaar die wordt uitgenodigd. Tevens zijn er ook de traditionele 

evenementen, zoals de sint en de kerstman. In het PLc Ruiselede is er ook een speciale ruimte 

voorzien naast de gemeenschappelijke spreekkamer, waar de gedetineerde de kinderen kan 

ontvangen en er gezelschapsspelen voorzien zijn. Als de bezoekers een baby bij zich hebben, 

zullen ze het kindje moeten overplaatsen in een maxicosi van de inrichting, eventueel met 

eigen dekentje. De baby’s kunnen wel hun melk of fruitpap krijgen tijdens het bezoek, maar 

andere  voedingsmiddelen  zijn  niet  toegestaan.  Luiers  kunnen  naar  het  bezoek  worden 

meegenomen.

E) Vergelijking met Nederland

e.1)Gewoon bezoek

De gedetineerde heeft het recht, gedurende ten minste één uur per week, bezoek te ontvangen. 

Dit  gebeurd volgens de modaliteiten bepaald in het huisreglement.  Het huisreglement  kan 

afwijken  van  de  minimumbepaling.  Verder  bepaalt  het  de  regels  omtrent  aanvragen  van 

bezoek200.  De directeur van de instelling kan het aantal tegelijkertijd tot de gedetineerde toe te 

200 Art. 38 1e lid PBW.
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laten  personen  beperken,  maar  enkel  indien  dit  noodzakelijk  is  in  het  belang  van  de 

handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting201. De directeur kan ook het bezoek 

van een bepaalde persoon of van bepaalde personen voor maximum 12 maanden weigeren, 

indien dit noodzakelijk is voor de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting, de 

bescherming van de openbare orde of nationale veiligheid, de voorkoming of opsporing van 

strafbare  feiten  of  de  bescherming  van  slachtoffers  van  of  anderszins  betrokkenen  bij 

misdrijven202. Op basis van dezelfde belangen kan hij ook bepalen of er toezicht tijdens het 

bezoek nodig is en kan hij overgaan tot het beëindigen van het bezoek tijdens de duur ervan. 

Vervolgens kan hij de bezoeker uit de inrichting doen verwijderen203.

Het  toezicht  kan  het  beluisteren  of  opnemen  van  het  gesprek  tussen  de  bezoeker  en  de 

gedetineerde omvatten. Over de aard en de reden van het toezicht dienen de betrokkenen op 

voorhand te worden ingelicht204. Iedere bezoeker dient zich bij binnenkomst op deugdelijke 

wijze te legitimeren205.  De directeur  kan bepalen dat een bezoeker  aan zijn kleding wordt 

onderzocht op de aanwezigheid van voorwerpen die een gevaar kunnen opleveren voor de 

orde  of  de  veiligheid  in  de  inrichting.  Dit  onderzoek  kan  ook  uitgevoerd  worden  op 

voorwerpen,  die  door  de  bezoeker  meegebracht  worden.  Dergelijke  voorwerpen  worden 

gedurende de duur van het bezoek in bewaring genomen of aan een opsporingsambtenaar 

overgedragen met het oog op de voorkoming of opsporing van strafbare feiten206.

De bezoeker dient over een geldig identiteitsbewijs te beschikken. De bagage en de bezoeker 

worden  gecontroleerd  op  verboden  spullen  met  een  detectiepoort,  scanapparatuur  en 

fouilleringen. Er gelden verder ook kledingvoorschriften. Vrouwen mogen geen doorzichtige 

kleding dragen en mannen mogen niet verschijnen met een ontbloot bovenlichaam of een te 

korte  broek.  Behalve  een  korte  begroeting  en  kort  afscheid,  is  lichamelijk  contact  niet 

toegestaan.  Over  de  eventueel  meegebrachte  goederen  voor  de  gedetineerde  moet  hij,  de 

gedetineerde,  vooraf  op  de  hoogte  worden  gebracht.  De  gedetineerde  moet  immers  zelf 

aangeven, wat er voor hem wordt meegebracht. Niet-aangemelde goederen mogen niet mee 

naar  binnen.  Kleding,  schoenen  zonder  stalen  neus,  een  beperkt  aantal  doorzichtige 

201 Art. 38 2e lid PBW.
202 Art. 38 3e lid PBW.
203 Art. 38 6e lid PBW.
204 Art. 38 4e lid PBW.
205 http://www.dji.nl/main.asp?pid=151, geraadpleegd op 1 november 2008.
206 Art. 38 5e lid PBW.
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cassettebandjes en cd’s, los kleingeld voor een automaat alsook één doorzichtig flesje drinken 

en  wat  losse  spullen  voor  baby's  tijdens  het  bezoek  is  toegestaan,  na  overleg  met  het 

personeel. Er mogen geen jassen, vesten, losse, blazers, tassen, hoeden, petten, zonnebrillen, 

rookwaren, piepers, telefoons en portemonnees mee binnen genomen worden207. 

Aan een  minderjarige  jonger  dan  twaalf  jaar  en  een  minderjarige  ouder  dan  twaalf  maar 

jonger dan veertien jaar die niet in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs, is het niet 

toegestaan  de  inrichting  zonder  meerderjarige  begeleider  te  bezoeken. Een  minderjarige 

jonger  dan  zestien  jaar  kan  een  extra  beveiligde  inrichting  enkel  met  een  meerderjarige 

begeleider bezoeken.

Een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die uit hoofde van zijn diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiging, gedetineerde vreemdelingen bezoekt, moet zich identificeren 

door middel van een door de Minister van Buitenlandse Zaken afgegeven legitimatiebewijs 

voor  personeelsleden  van  in  Nederland  werkzame  diplomatieke  missies  of  consulaire 

posten208.

Groepsbezoeken worden toegelaten, op voorwaarde dat elk individueel lid van de groep zich 

kan identificeren,  door het voorleggen van een geldig identiteitsbewijs.  De namen van de 

individuele  leden van  een groep worden afzonderlijk  genoteerd  en moeten  vooraf  aan de 

inrichting bekend gemaakt worden. De groep wordt op de samenstelling ervan gecontroleerd 

door de portier die het aantal personen bij binnenkomst en vertrek natelt.

Een bezoeker die, omwille van zijn beroeps- of ambtsuitoefening een instelling, bezoekt moet 

bovendien  zijn  beroepspas  kunnen  voorleggen  aan  de  penitentiaire  ambtenaren209.  Voor 

ambtenaren  van  het  Ministerie  van  Justitie  betreft  dit  de  justitiepas,  reclasseringswerkers 

dienen te beschikken over een bewijs verstrekt door de Stichting Reclassering Nederland en 

advocaten  moeten  een  Europees  advocatenpaspoort  bij  zich  hebben,  uitgegeven  door  de 

Commission Consultative des Barreaux de la Commission Europeène.

207 http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/rechtspraak-en-veiligheid/soorten-
recht/strafrecht/gedetineerden/welke-rechten-heeft-een-gedetineerde-.html, geraadpleegd op 1 november 2009.
208 Art. 3 regeling van de Minister van Justitie van 8 april 2006 houdende bepalingen met betrekking tot toelating 
en weigering van bezoek en beperkingen inzake het telefoonverkeer.
209 Art. 5 regeling van de Minister van Justitie van 8 april 2006 houdende bepalingen met betrekking tot toelating 
en weigering van bezoek en beperkingen inzake het telefoonverkeer.
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Leden van de Raad voor  Strafrechtstoepassing  en Jeugdbescherming moeten  een  door  de 

Dienst Justitiële Inrichtingen uitgegeven bewijs kunnen voorleggen. Medewerker van niet- 

justitie  gebonden  organisaties,  behalve  tolken  of  vertalers,  moeten  beschikken  over  een 

schriftelijke toestemming tot bezoek van de directeur van de inrichting. Tolken en vertalers 

moeten een bewijs van inschrijving bij een erkend tolkenbureau kunnen voorleggen210.  De 

rechtsbijstandverlener of de reclasseringswerker van de gedetineerde hebben toegang tot de 

gedetineerde  op  in  het  huisreglement  vastgestelde  tijden  en  plaatsen.  Tijdens  dit  bezoek 

kunnen ze zich vrijelijk met de gedetineerde onderhouden, tenzij de directeur, na overleg met 

de desbetreffende bezoeker, van mening is dat van de gedetineerde een ernstig gevaar uitgaat 

voor de veiligheid van de bezoeker.  In dat geval laat  de directeur voor het bezoek weten 

welke  toezichthoudende  maatregelen  genomen  worden  om  het  onderhoud  zo  ongestoord 

mogelijk  te  laten  verlopen.  Er  mag  echter  geen  vertrouwelijke  mededelingen  uit  het 

onderhoud tussen de gedetineerde en zijn rechtsbijstandverlener, bij derden bekend kunnen 

worden.

Een gedetineerde  kan  in  Nederland op  bezoek bij  andere  personen,  door  middel  van  het 

incidenteel verlof. Vooraleer het incidenteel verlof wordt verleend, dient ten aanzien van de te 

bezoeken persoon vast te staan dat de beweerde band bestaat,  de relatie hecht is en de te 

bezoeken persoon geen bezwaar tegen het bezoek heeft211.

De beslissing tot het weigeren van bezoek, voor de maximumtermijn van twaalf maanden, 

alsmede  de  beslissing  tot  het  weigeren  van  een  bepaald  telefoongesprek  of  bepaalde 

telefoongesprekken, voor de maximumtermijn van twaalf maanden, als bedoeld in artikel 39, 

derde lid van de wet, is slechts aan de orde indien het gaat om: een gedetineerde die wordt 

verdacht  van  een  terroristisch  misdrijf,  een  gedetineerde  die  al  dan niet  onherroepelijk  is 

veroordeeld  voor  het  begaan  van  een  terroristisch  misdrijf,  een  gedetineerde  waarbij  de 

bescherming van slachtoffers  van of  anderszins  betrokkenen bij  misdrijven  een weigering 

voor een zo lang mogelijke termijn vergt212.

210 Bijlage regeling van de Minister van Justitie van 8 april 2006 houdende bepalingen met betrekking tot 
toelating en weigering van bezoek en beperkingen inzake het telefoonverkeer .
211 Art. 22 regeling van de Minister van Justitie houdende vaststelling van de regels aangaande het tijdelijk 
verlaten van de inrichting bijwijze van verlof of strafonderbreking, 1 januari 1999
212 Art. 6 regeling van de Minister van Justitie van 8 april 2006, nr. 5403085/05/DJI, houdende bepalingen met 
betrekking tot de toelating en weigering van bezoek en beperkingen inzake het telefoonverkeer.
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e.2) Intiem bezoek

In de gesloten inrichting mogen langgestraften per maand een uur bezoek zonder toezicht 

ontvangen213.  In de andere instellingen wordt er per verzoek bepaald of dit met of zonder 

toezicht mag en kan plaatsvinden. Men moet wel minimum drie maand opgesloten zijn.

F) Besluit

Op  Europees  vlak  kunnen  we  afleiden  dat  op  de  verschillende  Staten  een  positieve 

verplichting rust om ervoor te zorgen dat de familiale contacten worden behouden, maar dat 

controle op het bezoek niet strijdig is met het EVRM.

We kunnen  niet  anders  dan  besluiten  dat  men  in  België  deze  verplichting  correct  heeft 

uitgevoerd en omgezet in regelgeving. Dit gebeurde vooral via de ministeriële omzendbrief 

van 5 juli 2000, die goed heeft gezorgd voor de bescherming van de affectieve relaties van de 

gedetineerden met hun omgeving.  Uit het empirisch onderzoek is gebleken dat de verschillen, 

die er in het A.R. bestaan, helemaal verdwenen zijn. De wetgever heeft ook getracht om extra 

mogelijkheden in te voeren,  zoals  de sociale  kas,  maar  in de praktijk komt de toepassing 

hiervan weinig voor. Het enige wat wel frequenter voorkomt, is dat een gedetineerde wordt 

overgebracht naar een andere inrichting om daar op bezoek te gaan bij bijvoorbeeld zijn broer. 

De  eerder  vermeldde  omzendbrief  heeft  het  bezoek  zonder  toezicht  en  het  kinderbezoek 

ingevoerd. Na het empirisch onderzoek kunnen we stellen dat de ondervraagde inrichtingen 

deze omzendbrief volledig hebben ingevoerd in hun systeem van werken. Aan het ongestoord 

bezoek zijn wel enkele voorwaarden vermeld, in die mate dat een gedetineerde het niet als 

vanzelfsprekend beschouwd. We kunnen zelfs niet anders dan besluiten dat uit het empirisch 

onderzoek gebleken is, dat er aan een gedetineerde in het algemeen meer wordt geboden dan 

er nodig is.  De bezoeker  heeft  ook de mogelijkheid  om de gedetineerde meer  comfort  te 

verschaffen, via het storten van geld op zijn individuele rekening of verschillende zaken af te 

geven aan de bevoegde beambte.

213 http://www.dji.nl/main.asp?pid=151 , geraadpleegd op 2 november 2008.
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De wetgever heeft ook nog een onderscheid in de reglementering gemaakt met betrekking tot 

andere personen zoals advocaten, bezoek van consulaire en diplomatieke ambtenaren, bezoek 

door  andere  personen (andere  personen dan familie  en vrienden).  Deze  bezoeken zijn  op 

verschillende  manieren  geregeld  en  zorgen  ervoor  dat  de  gedetineerde  op  verschillende 

manieren binnenin de bezoekregeling zijn verhaal kan doen.

Voor bezoekers  is  gebleken dat een bezoek aan de gevangenis niet  zo vanzelfsprekend is 

omwille  van  de  verschillende  beveiligingsmaatregelen.  Uit  het  empirisch  onderzoek  is 

gebleken dat indien je een gedetineerde in het PLc Ruiselede wil bezoeken, in de voormiddag 

moet  bellen  voor welke gedetineerde  je  zal  komen.  Dat  is  ter  bescherming van het  open 

regime dat er heerst, maar waarschijnlijk ook omwille van de organisatorische problemen die 

er kunnen ontstaan in het kader van de verplichte tewerkstelling.  Ook een tuchtsanctie in 

verband met  bezoek in  beide ondervraagde instellingen komt niet  frequent,  tot  bijna niet, 

voor.

Uit de vergelijking met Nederland is gebleken dat een gedetineerde in België het beter heeft 

dan in Nederland.  Eerst  en vooral  zijn de mogelijkheden tot  het  aantal  bezoekdagen veel 

kleiner. Als tweede argument hiervoor kunnen we aanhalen dat er in Nederlands voor een 

periode van maximaal 12 maand het bezoek wordt geweigerd, wat in België niet denkbaar is 

aangezien men dan overschakelt naar het glasbezoek. Het derde en laatste argument is dat 

men in Nederland het recht heeft om tijdens het toezicht de gesprekken te beluisteren of op te 

nemen. Hier is wel een motivering voor nodig, maar dat kan een schending van de privacy 

uitmaken.
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Hoofdstuk 4  Het dagelijks leven in de gevangenis

§1 Fouilleren

A) Huidige regelgeving

Gedetineerden zitten in de gevangenis omwille van een misstap die ze begaan hebben, maar 

zelfs  tijdens hun periode van detentie  zijn het  nog niet  altijd  de meest  correcte personen. 

Daarmee bedoel ik dat ze soms nog durven buiten de lijntjes te kleuren. Dit kan natuurlijk niet 

en zeker niet rekening houdend met het feit dat de gevangenis hun moet voorbereiden op een 

terugkeer in het maatschappelijk leven214. Maar sommige gedetineerden gebruiken tijdens hun 

periode van detentie drugs en worden bevoorraad in de gevangenis. Tevens hebben sommige 

gedetineerden  verboden  voorwerpen  ter  beschikking.  Dit  moet  natuurlijk  worden 

gecontroleerd en is mogelijk gemaakt door artikel 108 van de basiswet. Dit artikel geeft een 

wettelijk rechtsgrond aan de mogelijk fouillering die gedetineerden moeten ondergaan. We 

moeten een onderscheid maken tussen twee soorten fouillering, namelijk deze op de kledij en 

deze op het lichaam, ook wel de naaktfouillering genoemd. Deze laatste heeft reeds voor veel 

opschudding gezorgd bij de gedetineerden. We denken hierbij terug aan de zaak waarin een 

Leuvense  kortgedingrechter  negenenvijftig  gedetineerden  uit  Leuven  Centraal  gelijk  gaf, 

omdat ze klaagden over het feit dat ze na het penitentiair verlof of bezoek zonder toezicht, 

214 Zie supra.
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naakt gefouilleerd werden215. Dit zorgde voor heel wat verontwaardiging bij de vakbonden en 

gevangenisautoriteiten.  De  Leuvense  kortgedingrechter  gaf  aan  dat  de  basiswet  een 

kledijfouillering voorziet. De gangbare praktijk was dus toen in strijd met de wetgeving, die 

vanaf 15 januari 2007 van kracht was. Het relevante artikel 108 van de basiswet geeft aan dat, 

wanneer het nodig is voor de handhaving van de orde of de veiligheid, de gedetineerde mag 

worden  onderzocht  aan  zijn  kledij.  Dit  door  leden  van  het  bewakingspersoneel,  die  de 

richtlijnen opvolgen van de directeur. Waarbij paragraaf twee van het desbetreffende artikel, 

aangeeft dat er ook een mogelijkheid tot naaktfouillering is, wanneer het onderzoek aan de 

kledij niet volstaat om de handhaving van de orde of de veiligheid te bereiken. Dit kan ook 

gepaard  gaan  met  schouwen  van  de  openingen  en  de  holten  van  het  lichaam216.  De 

naaktfoullering  moet  wel  plaatsvinden  in  een  afzonderlijke  ruimte,  waar  geen  andere 

gedetineerden aanwezig zijn en moet gebeuren door twee beambten van hetzelfde geslacht als 

de gefouilleerde gedetineerde217.

Paragraaf drie van het artikel geeft aan dat het onderzoek van de kledij en de fouillering op 

het lichaam geen tergend karakter mogen hebben en dienen te geschieden met eerbiediging 

van  de  waardigheid  de  gedetineerde218.  Paragraaf  vier  geeft  aan  dat  alle  voorwerpen  en 

substanties die worden aangetroffen tijdens de controle, die normaal niet in het bezit van de 

gedetineerde mogen zijn, kunnen in beslag worden genomen en onder afgifte van bewijs van 

ontvangst ten behoeve van de gedetineerde worden bewaard, hetzij met diens toestemming 

vernietigd worden, hetzij ter beschikking gehouden worden van de bevoegde overheden met 

het oog op de voorkoming of vaststelling van strafbare feiten219.

B) Penitentiair Centrum Brugge

Omtrent  fouillering  kunnen  we  heel  kort  zijn  met  betrekking  tot  deze  instelling.  Na  het 

gewoon bezoek worden er at random enkele gedetineerden uitgeplukt om een fouille op de 

kledij te ondergaan. Het komt ook voor dat de directie met hulp van de lokale politie Brugge 

een fouille  organiseert  voor de bezoekers.  Hieruit  blijkt  dan dat mensen de meest  bizarre 
215 http://www.acv-gevangenissen.be/index.php?menu=Nieuws&pag=Lezen&id=381, geraadpleegd op 3 maart 
2009.
216 Art. 108, §2, lid 1 basiswet.
217 Art. 108, §2, lid 2 basiswet.
218 Art. 108, §3 basiswet.
219 Art. 108, §4 basiswet.
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dingen proberen binnen te smokkelen, zoals een halve kilo gehakt220. Na het bezoek zonder 

toezicht is het zo dat de gedetineerde automatisch een fouille op de kledij ondergaat. Dat is 

het moment bij uitstek om zaken proberen binnen te smokkelen, aangezien de vrouw vaginaal 

zaken binnensmokkelt  en de gedetineerde ze dan anaal meesmokkelt  naar zijn individuele 

verblijfsruimte. Dat is heel moeilijk te controleren, omdat men in de instelling geen holtes 

mag  onderzoeken.  Uit  de  praktijk  is  gebleken  dat  gedetineerden  meestal  zaken 

binnensmokkelen en onder hun teelballen verbergen. Met de huidige middelen is dat  heel 

moeilijk te controleren en hierbij citeer ik: “is het dweilen met de kraan open.”221

C) Penitentiair Landbouwcentrum van Ruiselede

Na het gewoon bezoek worden er willekeurig sowieso enkele gedetineerden uitgekozen om 

een grondige fouille op de kledij te ondergaan. Dat met als doel een soort afschrikeffect te ten 

aanzien van de gedetineerden creëren, in die mate dat ze weten dat er altijd een risico is op 

betrapping als  ze iets  verkeerd doen. Na het ongestoord bezoek en bij  terugkomst  van de 

VDAB word je als gedetineerde sowieso gefouilleerd op de kledij. Als er aanwijzingen zijn, 

kan  het  gebeuren  dat  een  gedetineerde  een  naaktfouillering  moet  ondergaan.  Dat  gebeurt 

onder de motivatie dat een gedetineerde ervan wordt verdacht voorwerpen zoals alcohol of 

drugs te smokkelen. Voor de naaktfouillering is er een speciale ruimte, zoals is vereist door de 

basiswet, voorzien.

  D) Besluit

De basiswet heeft  ervoor gezorgd dat  er  twee mogelijkheden zijn om een gedetineerde te 

fouilleren, namelijk de fouillering op de kledij of de fouillering op het lichaam, ook wel de 

naaktfouillering  genoemd.  Dat  laatste  heeft,  zoals  eerder  vermeld,  in  het  verleden  voor 

opschudding bij de gedetineerden gezorgd. We moeten hiermee ook rekening houden dat het 

niet alleen om artikel 8 EVRM gaat, maar dat ook artikel 3 EVRM van toepassing is. Dat 

zorgt  evoor  dat  paragraaf  3  werd  ingevoegd  bij  artikel  108  basiswet,  waardoor  de 

fouilleringen geen tergend karakter mogen hebben en dienen te geschieden met eerbiediging 

van de waardigheid van de gedetineerde.

220 Interview Jurgen Van Poecke, Brugge, 9 april 2010.
221 Interview Jurgen Van Poecke, Brugge, 9 april 2010.
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Uit het empirisch onderzoek is gebleken dat zowel bezoekers als gedetineerden heel inventief 

zijn om zaken binnen te smokkelen in de inrichting. Waar er in het PLc Ruiselede ten aanzien 

van  sommige  personen een  vaste  fouillering  gebeurt,  namelijk  als  ze  terugkomen  van de 

VDAB, kunnen we in het algemeen stellen dat de fouilleringen at random gebeuren. Het lijkt 

me dan ook niet opportuun te stellen dat met betrekking tot de fouilleringen de gedetineerden 

in hun privacy worden geschaad.

§2  Drugstesten

A) Huidige regelgeving

Drugstesten  zijn  net,  als  fouilleringen,  een  heibele  problematiek  binnenin  de  gevangenis-

muren.  Bij  drugstesten  wordt,  net  zoals  bij  fouilleringen,  aan  de  lichamelijke  integriteit 

geraakt van de gedetineerde. Het is wel merkwaardig dat de drugscirculaire222 niets zegt over 

de wettelijkheid van de methodes die er zijn om drugs op te sporen.  Nochtans vereist artikel 8 

EVRM  dat er een wettelijke regeling moet worden voorzien, ook voor het gevangenisleven.

Tot  op heden ten  dage  is  er  nog steeds  geen  wettelijke  regeling  voorhanden.  De meeste 

penitentiaire inrichtingen zijn zich hiervan bewust en voeren dan ook geen drugstesten uit, 

omdat de drugstesten te zwaar doorwegen op de lichamelijke integriteit van de gedetineerde. 

 B) Penitentiair Centrum Brugge

Het  PC  Brugge  doet  geen  drugstesten.  Want  drugstesten  gebeuren  in  de  Belgische 

gevangenissen op basis van vrijwilligheid. Wel heeft het PC Brugge een drugsvrije afdeling 

waar  er  wel  drugstesten  worden  afgenomen.  Dat  is  uniek  in  Vlaanderen.  Gedetineerden 

kunnen  aanvragen  om  hun  detentie  te  vervolbrengen  op  die  afdeling,  indien  ze  er  mee 

akkoord  gaan  dat  er  geregeld  drugstesten  zullen  worden  afgenomen.  Tevens  geldt  als 

222 Ministeriële omzendbrief van 18 december 2000 nr. 1722 met betrekking tot de integrale aanpak van de 
drugsproblematiek in de penitentiaire instellingen.
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voorwaarde  dat  je  reeds  een  maand  clean  moet  zijn  vooraleer  je  wordt  toegelaten  op de 

drugsvrije afdeling.

C) Penitentiair Landbouwcentrum van Ruiselede

Gedetineerden worden hier, in vergelijking met andere instellingen, aan een strikt  regime 

onderworpen. Als ze in het PLc Ruiselede aankomen, moeten gedetineerden een verbintenis 

ondertekenen, waarin ze aangeven dat ze een drugsvrij en alcoholvrij leven zullen leiden in de 

instelling.  Hierdoor  worden  de  gedetineerden  aan  willekeurige  drugstesten  onderworpen, 

maar het komt ook systematisch voor dat ze drugs- en alcoholtesten moeten ondergaan. Het is 

wel zo dat elke gedetineerde die terugkomt van de VDAB, penitentiair verlof en beperkte 

detentie een alcoholtest  moet ondergaan. Indien de gedetineerde weigert om een drugs- of 

alcoholtest te ondergaan, heeft dat de terugkeer naar een gesloten instelling tot gevolg. Het is 

immers  een  deel  van  hun  lichamelijke  integriteit  die  de  gedetineerden  afgeven  om  hun 

detentie in een open regime te vervolbrengen. Ook is het van belang dat het PLc Ruiselede 

drugsvrij blijft omwille van het b.leave-project.

Het is ook zo dat niet alle gedetineerden bij aankomst in de instelling drugsvrij zijn, maar wel 

gekozen hebben om verder drugsvrij te leven in het PLc Ruiselede. Daarom hebben ze soms 

nog specifieke  medicatie  nodig,  die  wordt  afgebouwd onder  doktersbegeleiding  over  een 

periode  van  maximum  veertien  dagen.  Voor  bepaalde  medicatie,  zoals  opwekkende  en 

kalmerende middelen, gelden dezelfde regels223.

D) Besluit

Omtrent  dit  onderwerp  kunnen  we  heel  kort  zijn,  aangezien  er  in  België  geen  regeling 

voorhanden is met betrekking tot drugstesten, in die mate dat het alleen maar mogelijk is om 

een gedetineerde op vrijwillige basis aan een drugstest te onderwerpen. Het PC Brugge en 

PLc  Ruiselede  zijn  één  van  de  weinige  inrichtingen  waar  er  systematisch  drugscontroles 

plaatsvinden. Voor het PC  Brugge moeten we wel in aanschouw nemen dat dit alleen kan in 

de drugsvrije afdeling. Het is waarschijnlijk ook de enige inrichting in Vlaanderen die zo een 

223 Zie infra.
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afdeling heeft.  Het lijkt dus best om in de toekomst een betere regeling hieromtrent uit te 

werken, zonder dat er aan de privacy van een gedetineerde wordt geraakt.

§3 Celonderzoek

A) Huidige regelgeving

Voor het celonderzoek moeten we ons beroepen op de basiswet  aangezien het hoofdstuk, 

betreffende de controle- en veiligheidsmaatregelen, reeds in werking is getreden. We moeten 

hier rekening houden met artikel 109 van de basiswet.  Artikel 109 van de basiwet geeft aan 

dat er met het oog op de handhaving van de orde en veiligheid mogelijk is dat de cel van de 

gedetineerde wordt onzocht. Dit moet volgens, artikel 109, gebeuren naar de richtlijnen van 

het  inrichtingshoofd,  namelijk  de  directeur.  Het  belangrijkste  van  artikel  109  is,  dat  het 

aangeeft  dat  deze controlemaatregel  niet  ongerechtvaardigd mag zijn ten opzichte van het 

doel ervan. Waarbij er dan nadien wordt aangegeven dat, indien er verboden voorwerpen of 

substanties worden aangetroffen, deze in beslag kunnen worden genomen en onder afgifte van 

bewijs  van  ontvangt  ten  behoeve  van  de  gedetineerde  worden bewaard,  hetzij  met  diens 

toestemming vernietigd worden, hetzij  ter beschikking worden gehouden van de bevoegde 

overheden met het oog op de voorkoming of vaststelling van strafbare feiten224.

B) Penitentiair Centrum Brugge

Het celonderzoek is zo georganiseerd dat er dagelijks enkele cellen worden gecontroleerd, 

maar het kan weken duren vooraleer een cel opnieuw wordt onderzocht. De celonderzoeken 

gebeuren altijd onverwacht en dat kan op grond van vermoedens zijn, maar ook at random. 

Tevens heeft het PC Brugge van elke cel een inventarislijst en zo kunnen ze controleren of er 

geen vreemde voorwerpen aanwezig zijn in de cel of indien er voorwerpen verdwenen zijn. 

Het komt wel voor dat er tijdens het weekend een algemene inspectie van de cellen is. De 

gedetineerde wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. De gedetineerde heeft als plicht er 

dan voor te zorgen dat zijn verblijfsruimte opgeruimd en verlucht is. Het bed dient te zijn 

opgemaakt met  de matrasbeschermer onder de matras  en bepaalde voorwerpen,  die tot  de 
224 Art. 109, § 2 basiswet.
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celuitrusting  toebehoren,  moeten  worden  geplaatst  zoals  ze  in  de  onthaalbrochure  zijn 

aangegeven.

C) Penitentiair Landbouwcentrum van Ruiselede

In het PLc Ruiselede  is  er dagelijks een kamercontrole en een wekelijkse kastcontrole. Maar 

het is ook mogelijk dat er onverwachte controles gebeuren. Het doel hiervan is om na te gaan 

of er verboden voorwerpen aanwezig zijn of als de gedetineerde niet teveel kledij  op zijn 

kamer225 heeft. Het komt maar zelden voor dat het een controle is die specifiek gericht is op 

de  gedetineerde.  We  kunnen  dus  ook  niet  anders  dan  het  als  een  algemene  controle  te 

beschouwen.

D) Besluit

Omtrent  het  celonderzoek  bepaalt  de  basiswet  dat  het  mogelijk  is  dat  een  cel  wordt 

onderzocht.  De basiswet geeft  hierbij  wel weer veel vrijheid aan het inrichtingshoofd.  De 

directeur  moet  hier  echter  rekening  houden  met  de  regel  dat  die  controlemaatregel  niet 

ongerechtvaardigd mag zijn ten opzichte van het doel ervan. Uit het empirisch onderzoek is 

gebleken dat er geen al te grote verschillen zijn tussen beide beschreven inrichtingen.  Het 

principe is quasi hetzelfde, maar door het verschil in hoeveelheid van cellen, komt het wel 

voor dat er in het PC Brugge enkele cellen weken aan een stuk niet gecontroleerd worden. 

§4  Overbevolking / recht op eigen cel

A) Huidige regelgeving

In de hedendaagse maatschappij is het een alomgekend gegeven dat de gevangenissen overvol 

zitten. De bezetting zweeft er rond de 10.500 gedetineerden voor zowat 8.500 plaatsen226. In 

2009 was het zelfs zo dat het idee ontstond om, naar aanleiding van de aanstormende zomer, 

225 Zie infra.
226 http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/902725/2009/06/24/300-gevangenen-vervroegd-vrij-uit-
schrik-voor-hete-zomer.dhtml, geraadpleegd op 24 juni 2009.
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twee- tot driehonderd gevangenen enkele maanden vroeger dan gepland naar huis te sturen. 

Want de ervaring had geleerd,  dat  als de temperaturen stijgen de kans op onlusten groter 

werden227.  Dit  nieuws zorgde voor veel  onrust  in de maatschappij  en politiek,  maar  werd 

uiteindelijk vervangen door het feit dat Minister van Justitie  De Clerc, in afwachting van de 

bouw van zeven nieuwe gevangenissen228, beslist heeft om zowat vijfhonderd gedetineerden 

over  te  brengen  naar  het  Nederlandse  Tilburg,  waar  België  een  leegstaande  gevangenis 

huurt229. De zeven nieuwe gevangenissen zouden er rond 2013 moeten zijn, wat aangeeft dat 

dit probleem nog niet in de eerste jaren zal worden opgelost. Daarnaast zouden de bestaande 

gevangenissen worden gerenoveerd en in het totaal zou de regering hiervoor 1 miljard euro 

voor uittrekken230. Tevens is reeds gebleken dat de overbrenging van de zowat vijfhonderd 

gedetineerden naar het Nederlandse Tilburg niet de ideale oplossing is, want de gedetineerden 

in  de  penitentiaire  inrichting  in  Tilburg  dreigen  met  opstanden,  hongerstakingen, 

ontsnappingen en gijzelingen van Nederlandse cipiers als er niet snel een einde komt aan de 

strenge regels in de gevangenis231. Na dit kunnnen we niet anders dan besluiten, dat dit een 

probleem is  die  zowel  belangrijk  is  voor  de gedetineerden,  maar  ook maatschappelijk  en 

politiek gevoelig ligt.

Indien we dit vanuit juridisch oogpunt bekijken, is de link hier snel gelegd met artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Indien de gedetineerden met te veel 

mensen op een te beperkte ruimte zitten, leidt dit ongetwijfeld tot een schending van het recht 

op privacy. Het is ook daarom dat  Prof. Dr. LIEVEN DUPONT, toen hij de opdracht kreeg om de 

reeds vermelde basiswet te ontwerpen, rekening hield met dit probleem.

 In het  kader  van deze masterproef  is  het  niet  relevant  om het  volledige  voorontwerp  te 

bespreken. Daarom zal ik in dit onderdeel alleen spreken over het relevante basisbeginsel, 

namelijk  het  zogenaamde  “recht  op  eigen  cel”.  Het  is  wel  belangrijk  om  hierbij  het 

onderscheid te maken tussen enerzijds het voorontwerp van de beginselenwet en anderzijds 

het voorstel tot basiswet. Het verschil hierbij is dat het voorontwerp van de beginselenwet 

227 http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/902725/2009/06/24/300-gevangenen-vervroegd-vrij-uit-
schrik-voor-hete-zomer.dhtml, geraadpleegd op 24 juni 2009.
228 http://www.depers.nl/buitenland/462454/Belgie-bouwt-nieuwe-cellen.html,  geraadpleegd op 18 maart 2010.
229 http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/902725/2009/06/24/300-gevangenen-vervroegd-vrij-uit-
schrik-voor-hete-zomer.dhtml,  geraadpleegd op 24 juni 2009.
230 http://www.depers.nl/buitenland/462454/Belgie-bouwt-nieuwe-cellen.html, geraadpleegd op 18 maart 2010.
231 http://www.depers.nl/binnenland/447917/Belgische-oproer-dreigt-in-gevangenis.html, geraadpleegd op 18 
maart 2010.
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afkomstig is van Dupont en dat het voorstel tot basiswet, hetgene is wat is aangenomen door 

de Commissie voor de Justitie.  Uiteindelijk is het voorstel tot basiswet wel geïnspireerd op 

het voorontwerp van de beginselenwet, maar er is toch  aan gesleuteld en het heeft  dan ook 

een andere nummering. 

Zoals reeds vermeld, was het recht op een eigen cel, één van de basisbeginselen,  en werd het 

als  uitgangspunt genomen en vermeld in artikel  31 van zijn voorontwerp.  Het is dan ook 

nuttig om dit artikel eens aan te halen, om het nadien te kunnen toelichten.

“§1 Behalve in geval van dagdetentie heeft de veroordeelde binnen de gevangenis recht op 

een individuele verblijfsruimte waarover hij minstens tijdens de rusttijden kan beschikken.

§2 Het onderbrengen van andere personen in deze leefruimte is alleen toegelaten wanneer de  

veroordeelde hulpbehoevend is, wanneer zijn leven of gezondheid in gevaar is, of in het geval  

onder §3.

§3  Veroordeelden  kunnen  afstand  doen  van  het  recht  op  een  individuele  verblijfsruimte  

wanneer er van een gezamenlijke onderbrenging geen gevaar voor de  orde en veiligheid in 

de inrichting te vrezen valt.

§4 De veroordeelde heeft het recht zijn individuele verblijfsruimte naar eigen goeddunken in 

te richten,  mits  eerbiediging van hetgeen in het belang van de orde en veiligheid van de  

inrichting, door het huishoudelijk reglement van de inrichting wordt bepaald.”232

Dit was geen volledige vernieuwing, aangezien gedetineerden reeds voor dit voorontwerp, het 

recht hadden om hun cel naar eigen voorkeur  in te richten, rekening houdende met een aantal 

beperkingen.  Het  algemene  opzet  van  de  beginselenwet,  zoals  reeds  vermeld,  was  het 

scheppen  van  een  wettelijke  beasis  voor  de  strafuitvoering  en  de  bescherming  van 

gedetineerden. Zoals reeds gezegd was het doel van de beginselenwet om over te gaan naar 

rechten  in  plaats  van  gunsten.  Het  belangrijkste  van  het  zonet  aangehaalde  artikel  is  dat 

Dupont  van  oordeel  was  dat  elke  gedetineerde  over  een  individuele  verblijfsruimte  moet 

beschikken,  met  andere  woorden  het  recht  op  een  eigen  cel.  Er  zouden  slechts  twee 

uitzonderingen  zijn  op  dit  recht,  namelijk   wanneer  de  gezondheidstoestand  van  de 

gedetineerde dit vereist  of wanneer de gedetineerden zelf afstand zouden doen van hun recht. 

Tevens  moet  je  hier  ook rekening  houden met  het  tijdstip  waarop dit  voorontwerp  werd 

232 L. DUPONT, Op weg naar een beginselenwet gevangeniswezen, Samenleving, Criminaliteit en 
Strafrechtpleging, nr. 11, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1998, p.35.
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gelanceerd,  want in 1997  was het recht op eigen cel  praktisch onmogelijk,  aangezien de 

gevangenissen toen al te maken hebben met een overbevolking. Daarom dat dit basisbeginsel 

in de politiek niet zo goed werd onthaald en uiteindelijk is het niet door de parlementaire 

voorbereiding geraakt. Dupont wou graag dat zijn voorontwerp zou voldoen aan de eisen die 

gesteld worden door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens233. Want dit recht op 

eigen cel is onlosmakelijk verbonden aan artikel 8 EVRM. Want het begrip “privacy”  krijgt 

een ruime invulling in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.  Er 

is hierbij vastgesteld dat het recht om “een leven te leiden, onttrokken aan vreemde blikken” 

onder deze noemer valt234. Volgens Dupont zou dit dus moeten leiden tot het recht op eigen 

cel voor een gedetineerde.

Maar  zoals  reeds  gezegd  heeft  artikel  31  van  het  voorontwerp  beginselenwet   de 

parlementaire voorbereiding niet overleefd. Maar toch is het van belang om artikel 41 van het 

voorstel tot basiswet hier even aan te halen:

“§ 1. De gedetineerde heeft het recht de verblijfsruimte die hem toegewezen wordt naar eigen  

goeddunken in te richten,  mits eerbiediging van hetgeen in het belang van de orde of de  

veiligheid door het huishoudelijk reglement wordt bepaald.

§ 2. De Koning bepaalt  de voorwaarden waaraan de verblijfsruimtes  en de ruimtes voor  

gemeenschappelijke  activiteiten  moeten  voldoen  inzake  gezondheid,  brandveiligheid  en 

hygiëne,  en  stelt  daartoe  regels  vast  die  minstens  betrekking  hebben  op  de  omvang,  de  

verlichting, de verluchting, de sanitaire voorzieningen en het onderhoud.”

Hieruit blijkt dus dat van het recht op een eigen cel in het voorstel van basiswet235, zoals reeds 

vermeld, niets  terug te vinden is.

B) Penitentiair Centrum Brugge

In het PC Brugge bevinden er zich ongeveer achthonderdvijftig gedetineerden. De helft heeft 

een eigen cel,  want de kleine minderheid van de cellen zijn duo of quatro. Voor dat punt 

233 Y., VAN DEN BERGHE, uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, Brussel, 
Larcrier, 2002, 5.
234 J., VANDE LANOTTE en Y., HAECK(eds), Handboek EVRM, deel 2: artikelsgewijze commentaar, volume 
I, Antwerpen, Intersentia, 2004, 722.
235 Voorstel van basiswet van 24 november 2004.
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moet je ook de opdeling maken tussen de verschillende soorten afdelingen die zich in het PC 

Brugge  bevinden.  Voor  de  afdeling  mannen  1,  de  langgestraften,  zitten  ze  niet  met  een 

overbevolking, door de opening van de gevangenis in Tilburg. Voor mannen 2, arresthuis, 

zitten ze met een  kleine overbevolking.

De directeur, VAN POECKE  JURGEN,  is voorstander van het recht op een eigen cel, maar hij 

vindt  ook dat  de  proportie  mono-  of  duo-cellen  binnenin  het  PC Brugge redelijk  is.  De 

gedetineerde die een eigen cel wil hebben, wordt immers op een wachtlijst geplaatst en heeft 

een redelijk perspectief om binnen een korte tijd op een cel alleen te worden geplaatst. Veel 

gedetineerden maken ook geen probleem om met andere gedetineerden een cel te delen. Soms 

keert  dit  zich  ook tegen de inrichting,  aangezien  sommigen het  soms te  goed met  elkaar 

kunnen vinden236. Er zijn soms wel spanningen tussen gedetineerden die een cel delen, maar 

dat is geen prioritaire zaak bij de inrichting.

Gedetineerden mogen hun celruimte  in een beperkte mate personaliseren. Dit houdt in dat ze 

op het prikbord eigen zaken mogen hangen, maar ze mogen geen zaken hangen aan de muren. 

Wel is het zo dat elke gedetineerde in zijn cel een locker heeft om enige privacy te hebben ten 

aanzien van de andere gedetineerde, waarmee hij zijn cel moet delen. Beambten hebben wel 

een looper van alle lockers.

C) Penitentiair Landbouwcentrum van Ruiselede

Zoals eerder vermeld hebben gedetineerden hun eigen “chambrettes” in het PLc Ruiselede, 

maar er zijn wel een aantal kamers waar ze met twee of vier slapen. Het voordeel van het PLc 

Ruiselede  is  dat  ze  nooit  te  maken  hebben  met  een  overbezetting  van  hun  capaciteit. 

Aangezien ze hier een open regime hanteren, heeft de directie de mogelijkheid om nieuwe 

gedetineerden  te  weigeren,  als  hun  maximumcapaciteit  van  zestig  bereikt  is.  Dat  ter 

bescherming van het gehanteerde systeem in het PLc Ruiselede. Het komt erop neer dat 90% 

van  de  gedetineerden  een  eigen  ruimte  heeft  in  het  PLc  Ruiselede.  Zoals  eerder  gezegd 

hebben deze ruimtes echter geen plafond. Hierdoor heeft de gedetineerde minder privacy, in 

die  mate  dat  de  ene  gedetineerde  de  andere  kan  horen.   De  directie  vindt  dit  logisch, 

aangezien het hier om een open instelling gaat waarbij het gemeenschapsregime voorop wordt 

236 Interview Jurgen Van Poecke, Brugge, 9 april 2010.
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gesteld.  Hierdoor  worden  sommige  individuele  rechten  en  vrijheden,  zoals  het  recht  op 

privacy, soms naar de achtergrond verschoven, zonder dat de directie daarom deze rechten 

met  de voeten wil  treden.  De gedetineerden hebben dan echter  wel andere  privileges  die 

gedetineerden in andere instellingen niet hebben. Er is wel een aparte ruimte voorzien voor de 

grootste  snurkers,  wanneer  deze  overlast  veroorzaken  ten  aanzien  van  de  andere 

gedetineerden. 

Qua celinrichting zijn er niet veel mogelijkheden in het PLc Ruiselede, aangezien we hier niet 

echt te maken hebben met cellen in hun gekende vorm. Die ruimtes moeten we aanzien als 

“chambrettes”,  want  in  het  PLc  Ruiselede  is  er  een  open  regime,  meer  bepaald  een 

gemeenschapsregime.  Dat  houdt  in  dat  de  gedetineerden  in  een  gemeenschappelijke  zaal 

slapen. De verschillende bedden worden van elkaar gescheiden door hout panelen. Dat houdt 

in dat gedetineerden moeten kunnen leven met het lawaai dat een andere gedetineerde maakt. 

De  inrichting  van  deze  “chambrettes”  gebeurt  meestal  door  het  hangen  van  posters  met 

meestal  fotomodellen op, maar er zijn ook gedetineerden die gefascineerd raken door hun 

werk in het PLc Ruiselede, in die mate dat ze hun ruimte  volledig beplakken met foto’s van 

tractors.  Met  andere  woorden:  de  gedetineerden  krijgen  de  vrijheid  om  hun  ruimtes  te 

personaliseren.

D) Besluit

Het  recht  op  eigen  cel  doorliep  intussen  een  hele  evolutie,  maar  uiteindelijk  is  er  in  de 

eigenlijke basiswet daarover niets meer terug te vinden. De wetgever hield hier waarschijnlijk 

rekening  met  de  problemen  van  overbevolking,  die  reeds  geruime  tijd  bestaan.  Hierdoor 

kwam hij waarschijnlijk tot de conclusie, dat dit recht waarschijnlijk nooit zal kunnen worden 

verwezenlijkt. Ondanks al die problemen is uit het empirisch onderzoek gebleken dat de twee 

onderzochte inrichtingen niet te maken hebben met echte overbevolking en de daarbij horende 

problemen. Aangezien er in het PLc Ruiselede, omwille van het open regime, een stop van 

inbreng van gedetineerden kan zijn, als hun capaciteit bereikt is. In het Pc Brugge heeft men 

wel een kleine overbevolking, maar dat is verwaarloosbaar. We moeten wel in beschouwing 

nemen  dat  er  met  betrekking  tot  deze  paragraaf  niet  kan  worden  overgegaan  tot  een 

veralgemening voor heel België. In het PLc Ruiselede  heeft iedereen zijn eigen ruimte, maar 

de gedetineerde heeft in zijn eigen ruimte wel minder privacy dan een gedetineerde die in het 
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PC Brugge een eigen ruimte heeft.  Maar dat is verwaarloosbaar ten aanzien van de voordelen 

die er zijn voor een gedetineerde die in het PLc Ruiselede verblijft.

Uit  artikel  41  basiswet  is  gebleken  dat  gedetineerden  naar  eigen  goeddunken  de  hun 

toegewezen ruimte  mogen inrichten.  Toch hebben gedetineerden maar  een heel   beperkte 

vrijheid om hun cel te personaliseren, waarbij er in het PC Brugge nog een extra mogelijkheid 

tot privacy is, aangezien gedetineerden daar een locker in hun cel hebben. Hierdoor kunnen ze 

zaken verbergen van de andere gedetineerden, waarmee ze een cel moeten delen.

§5  Kledij

A) Huidige regelgeving

In deze paragraaf zullen we dieper ingaan op welke kledij een gedetineerde hoort te dragen. 

Door het ontbreken van de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten van de basiswet zijn we nog 

steeds aangewezen op het A.R. voor deze materie.  Meer bepaald artikel  74 A.R. gaat als 

volgt: Tenzij de directeur daartoe in uitzonderlijke gevallen toelating heeft verleend, zijn de 

veroordeelden wier straf meer dan drie maanden bedraagt, verplicht de strafkledij te dragen.

Het  zonet  aangehaalde  artikel  handelt  alleen  over  veroordeelden,  hierdoor  is  het  ook 

noodzakelijk om  artikel 75 A.R. van dichterbij te bekijken. Artikel 75 A.R. gaat als volgt:

De andere gedetineerden behouden hun eigen klederen, tenzij de directeur, in het belang van  

de veiligheid, de reinheid en de menslievendheid, of de rechterlijke overheid, in het belang  

van het onderzoek, er anders over beschikt.

Deze gedetineerden mogen ook van buiten en op eigen kosten de klederen laten komen, die zij  

nodig hebben. Zij mogen er, met inachtneming van de bepalingen van artikel  76, niet toe  

gedwongen worden hun eigen kledingstukken te dragen.

Het onderscheid dat gemaakt wordt in deze twee artikelen tussen  de verschillene categorieën 

van gedetineerden is niet terug te vinden in de praktijk. In de pratijk komt het erop neer dat 

elke  gedetineerde  de  penitentiaire  kledij  draagt,  tenzij  hij  wordt  opgeroepen  om voor  de 

rechterlijke  overheid  te  verschijnen,  want  dan  moeten  de  gedetineerden  hun  eigen  kledij 
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dragen,  tenzij  ze  niet  behoorlijk  zijn,  want  dan  stelt  de  inrichting  waar  ze  verblijven 

fatsoenlijke  kledij  ter  beschikking  van  deze  personen237.  In  de  praktijk  is  het  ook zo  dat 

gedetineerden die voor de raadkamer verschijnen, meestal de penitentiaire kledij dragen.

In de toekomst zullen de zonet aangehaalde artikelen worden vervangen door artikel 43 van 

de basiswet. In het kader van het hierna komende empirisch onderzoek is het relevant om dit 

artikel toch even aan te halen. Artikel 43 van de basiswet gaat als volgt:

§ 1. De gedetineerde heeft het recht om in de gevangenis zijn eigen kledij en schoeisel te  

dragen, mits deze voldoen aan de normen die door een gedwongen samenleven met anderen 

gesteld worden op het vlak van de hygiëne, de welvoeglijkheid, de orde of de veiligheid.

 Aan gedetineerden die hun eigen kledij en schoeisel niet wensen te dragen, wordt door de  

gevangenis behoorlijke kledij en schoeisel ter beschikking gesteld.

§  2.  De  directeur  kan  de  gedetineerde  verplichten  door  de  gevangenis  ter  beschikking 

gestelde,  behoorlijke  kledij  of  schoeisel  te  dragen,  wanneer  de eigen  kledij  en het  eigen  

schoeisel van de gedetineerde niet aan de in § 1, eerste lid, gestelde normen beantwoorden.

§ 3. De gedetineerde kan verplicht worden tijdens de arbeid of andere activiteiten aangepaste 

kledij en schoeisel te dragen die hem daartoe ter beschikking worden gesteld.

§  4.  In  het  huishoudelijk  reglement  worden  de  in  de  gevangenis  geldende  regels  met  

betrekking tot het dragen en het onderhoud van kledij en schoeisel nader omschreven.

B) Penintentiair Centrum Brugge

In het PC Brugge moeten gedetineerden de kledij dragen van de inrichting. Bij aankomst in de 

inrichting moet  de gedetineerde voor ontvangst  van deze kledij  tekenen.  Beschadingen of 

verlies dienen bijgevolg vergoed te worden. Er bestaan nog specifieke kledijregels, maar die 

zijn te gedetailleerd en irrelevant in het kader van deze masterproef.

In het PC Brugge is men altijd al conservatief geweest in het laten binnenbrengen van kledij 

door bezoekers238, namelijk wanneer de gedetineerde voor de rechtbank moet verschijnen of 

wanneer hij penitentiair verlof zal genieten in de toekomst. Dat heeft als gevolg dat, indien het 

relevante artikel  van de basiswet in werking zal treden, de huidige directeur vanaf nul zal 

237 Art. 76 A.R.
238 Interview Jurgen Van Poecke, Brugge, 9 april 2010.

104



moeten  vertrekken  en  dat  heel  wat  administratieve  problemen  met  zich  zal  meebrengen. 

Daarnaast heb je ook nog het probleem van het onderhoud van de kledij, want in het PC 

Brugge zijn er wel al enkele wasmachines beschikbaar, maar men kan die niet aansluiten, 

omdat  het  electriciteitscircuit  te  zwak  is.  Er  zullen  nieuwe  infrastructuurwerken  in  de 

instelling worden gedaan, ondanks het feit dat deze instelling nog van vrij recente datum is als 

je de andere instellingen in vergelijking neemt.  De persoonlijke kledij die de gedetineerde 

reeds tot zijn beschikking heeft, kan hij laten reinigen door de inrichting. Hij dient dat aan te 

vragen op een rapportbriefje. Dat gebeurt wel op eigen risico van de gedetineerde, waardoor 

de  gedetineerde  nooit  de  mogelijkheid  heeft  om  de  inrichting  voor  eventuele  schade 

verantwoordelijke te stellen.

G) Penitentiair Landbouwcentrum van Ruiselede

In  het  PLc  Ruiselede  hebben  de  gedetineerden  de  mogelijkheid  tot  het  dragen  van 

persoonlijke kledij. Maar voor de gedetineerden die het wensen, blijft de penitentiaire kledij 

beschikbaar. Penitentiaire kledij is enkel nog verplicht tijdens het werk, want dan wordt er 

penitentiaire  werkkledij  gedragen.  Ook tijdens enkele  andere activiteiten moet  er  nog een 

speciale kledij worden gedragen. Zoals wanneer men deelneemt aan b.leave activiteiten  mag 

er uitsluitend b.leave kledij worden gedragen.

Ook het is het verplicht om bij de volgende activiteiten een grijze vest te dragen:

- het bezoek

- tandartsconsultatie

- consultatie aan het medisch centrum

- bijwonen van een eucharistieviering

- toeschouwer van voetbal.

Die grijze vest, waarop er een label bevestigd is met de naam van de gedetineerde, krijgt hij 

bij aankomst in de inrichting.  Tevens is er een limiet op het binnenbrengen van burgerkledij, 

en wordt ter kennis gebracht van de gedetineerde via de onthaalbrochure. Het is ook zo dat de 

burgerkledij, uitgezonderd  de riem en het schoeisel, machinewasbaar en droogkastbestendig 

moet zijn. Ondergoed en sokken moeten worden aangekocht via het PLc Ruiselede of moeten 

worden gebruikt van de inrichting. Het is ook zo dat enkel de training en de sportschoenen 

mogen worden aangekocht via de buitenkantine en worden in mindering gebracht van het 

aantal dat mag worden binnengebracht via bezoek.
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De  persoonlijke kledij wordt binnengebracht door het bezoek na akkoord van de directeur en 

wordt geregeld via een speciaal formulier “ AF TE GEVEN AAN/TE ONTVANGEN VAN” 

zaken in te vullen. De kledij moet wel niet in één keer worden binnengebracht, maar kan elke 

keer  worden  aangevuld  tot  het  maximaal  aantal  toegelaten  stuks  is  bereikt.  Maar  de 

gedetineerde heeft als plicht sowieso één set burgerkledij ter beschikking te hebben, die hij 

moet  dragen  wanneer  hij  gebruik  maakt  van  de  verlof-/uitgaansvergunnings  of  om  te 

verschijnen voor de rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank en bij de invrijheidstelling.

De gedetineerde  heeft  de  mogelijkheid  zijn  persoonlijke kledij  door  de instelling  te  laten 

wassen of kan er ook voor kiezen om de kledij zelf te wassen. Als hij ze door de instelling laat 

wassen, gebeurt dat op eigen risico. De gedetineerden krijgen éénmaal per week de kans om 

hun kleren in de wasserij van de inrichting te laten wassen. De organisatie van wanneer hij 

zijn  kledij  via  de wasserij  mag laten  wassen,  gebeurt  op basis  van  kamernummer.  De te 

wassen  kledij  moet  worden  ingediend  in  een  speciaal  daartoe  bestemde  linnenzak.  De 

gedetineerde heeft ook als plicht er een inventaris bij te stoppen van wat hij wil wassen. Die 

linnenzak wordt afgeven wanneer de gedetineerde  op werkappel  moet  en krijgt  hij  bij  de 

avonddouche terug. Als hij gekozen heeft om zelf zijn kledij te wassen, moet de gedetineerde 

ervoor zorgen dat hij jetons heeft. De machines die ter beschikking staan van de gedetineerde, 

werken  immers  op  jetons.  Met  andere  woorden  is  het  gebruik  van  deze  machines  niet 

kosteloos,  in  tegenstelling  tot  het  gebruik  van  waspoeder  en  wasverzachter.  Indien  de 

gedetineerde de wasmachine en de droogkast wenst te gebruiken,  moet  hij  zich wel eerst 

wenden tot  de kwartierchef  van  de  sectie.  Er  staat  eveneens  een  strijkijzer  –  gratis  -  ter 

beschikking van de gedetineerden op de leefeenheid. Maar om hier enige controle over te 

hebben, moet de gedetineerde zijn sleutels afgeven aan de kwartiefchef om het strijkijzer ter 

beschikking te krijgen. Gedetineerden hebben ook de mogelijkheid om naaigerief te bekomen, 

indien ze herstellingen moeten doen aan hun kledij.

In april en oktober hebben gedetineerden de mogelijkheid om winterkledij in te wisselen voor 

zomerkledij, en omgekeerd natuurlijk ook. Dat zorgt voor veel administratieve rompslomp in 

deze periodes, maar is wel niet verplicht. Gedetineerden kunnen er dan ook voor kiezen om 

slechts  een  deel  van  de  respectievelijke  sets  om  te  wisselen.  Op  de  kledij  die  wordt 

binnengebracht, wordt een logo ingestreken met de naam van de gedetineerde. Pas nadat deze 

formaliteit gebeurd is, krijgt de gedetineerde de kledij ter beschikking.

106



D) Besluit

Overeenkomstig artikel 43 basiswet zullen gedetineerden ooit het recht hebben om hun eigen 

kledij binnen de inrichting te dragen. Dat wil wel niet zeggen dat alle soorten kledij zullen 

worden toegelaten, want er zullen nog beperkingen voor handen zijn. Net zoals dat mogelijk 

zal zijn op alle momenten van de dag. 

Door  empirisch  onderzoek  kunnen  we  aantonen  hoe  het  er  in  de  toekomst  normaal  zou 

moeten  uitzien.  Meer  bepaald  in  het  PLc  Ruiselede  hebben  gedetineerden  reeds  de 

mogelijkheid  om eigen  kledij  te  dragen.  Dat  zorgt  waarschijnlijk  voor  een  comfortabeler 

gevoel, waardoor een gedetineerde zich niet altijd in een instelling voelt. In het PLc Ruiselede 

is dat nu wel organisatorisch doenbaar, aangezien we niet over een groot aantal gedetineerden 

spreken. Zoals eerder vermeld zal dit in het PC Brugge echter voor enorme organisatorische 

problemen zorgen, omdat de hoeveelheid die mag worden binnengebracht, niet onbeperkt is 

en er een hele administratieve rompslomp zal moeten worden doorlopen. Het is dan ook maar 

de vraag of dit allemaal nodig is ten aanzien van de privacy van de gedetineerde.

§6  Medische verzorging

A) Huidige regelgeving

Het recht op medische verzorging valt  niet onder art. 8 EVRM, maar wel onder art. 3 EVRM, 

namelijk het recht op een menswaardige behandeling.  Maar toch kunnen we niet anders dan 

dan het recht op medische verzorging te bespreken in het kader van deze masterproef omdat 

de medische gegevens toch binnen de grenzen van het recht op privacy vallen. Daarom zullen 

we  hier eerst de medische verzorging bespreken, om dan nadien de link te leggen met  het 

recht privacy.

We  moeten  erkennen  dat  artikel  3  EVRM  een  belangrijke  rol  speelt  in  detentiecontext. 

Omwille van het feit dat dit artikel voor een absoluut verbod zorgt op elke vorm van voltering 

en  elke  onmenselijke  of  vernederende  behandeling  of  bestraffing,  want  het  kent  geen 
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ingebouwde excepties en bevat ook geen beperkingsclausule. Het belang wordt, zoals reeds 

gezegd,  nogmaals  kracht  bijgezet  omwille  van  het  feit  dat  dit  recht  nooit  kan  worden 

opgeschort, zelfs niet in een tijd van oorlog of ingeval van een algemene noodtoestand.

De materie van de medische verzorging is vooral in de Algemene Instructie geregeld, want 

het Algemeen Reglement bevat maar enkele bepalingen in verband met de medische zorg 

voor gedetineerden, namelijk de artikelen 96-98 voor gewone geneeskunde en de artikelen 

99-101 voor de psychiatrie239. De relevante artikelen voor de medische verzorging zijn  terug 

te vinden in  de artikelen 148-167 van de Algemene Instructie.

 

Maar met betrekking tot het recht op medische verzorging kunnen we niet anders  dan de 

organisatie van de medische verzorging in de gevangenis te bespreken. Eerst en vooral is er in 

elke gevangenis een Lokale Medische Dienst aanwezig die instaat voor de gezondheidszorg 

van de gedetineerden.  Deze dienst bestaat uit een Dienst  Algemene geneeskunde, een Dienst 

Tandheelkunde, een Dienst Verpleegkunde en een Dienst Kinesitherapie.  Aan het hoofd van 

de  Lokale Medische Dienst staat een hoofdgeneesheer. 

 Een tweede  vorm van dienst  was  de  Centrale  Medische  Dienst  die  via  een  Ministeriële 

Omzendbrief  van  2000  werd  omgevormd  tot  de  Penitentiairre  Gezondheidsdienst.  De 

geneesheer-directeur staat aan het hoofd van deze dienst, net zoals hij aan het hoofd stond van 

de Centrale Medische Dienst. De Centrale Medische Dienst werd opgericht met als taak het 

organiseren,  coördineren  en  inspecteren  van  de  medische  diensten  in  de  verschillende 

inrichtingen240.   De  taken  van  de  Penitentiaire  Gezondheidsdienst   verschillen   van   de 

Centrale Medische Dienst, aangezien ze nu belast zijn met het inrichten, leiden en verstrekken 

van de gezondheidszorg. Hierdoor is het takenpakket gevoelig uitgebreid, waardoor ze instaat 

voor  de  toepassing  van  het  medisch  beleid,  maar  ook  voor  de  interne  controle  en  de 

samenwerking  tussen de  verschillende  diensten.  Net  zoals  ze verantwoordelijk  is  voor  de 

budgetten en de aanwerving van het personeel. 

Als  derde  punt  betreffende  de  organisatie   kunnen  we  niet  anders  dan  het  Penitentiaire 

Genees-  en  Heelkundig  Centrum Sint-Gillis  en  het  Medisch  Centrum Brugge  bespreken. 

239 ., SMAERS, o.c., 189.
240 Y., VANDEN BERHE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerder,  Gent, Larcier, 
2006, 169.
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Want  normaal  dient  de  medische  verzorging  te  worden  verstrekt  binnen  de  penitentiaire 

inrichting  door  de  gevangenisarts.   Maar  indien  de behandeling  van  de gedetineerde  niet 

binnen de penitentiaire inrichting kan worden uitgevoerd, kan de gedetineerde mits advies van 

de gevangenisarts en mits toelating van de Minister van Justitie  worden overgeplaatst naar 

een  gevangenis  met  een  meer  gespecialiseerde  afdeling,  zoals  het  Medisch  Centrum 

Brugge241.  Teven is er ook het recht om in een burgerziekenhuis te worden verzorgd wanneer 

een  gespecialiseerde  behandeling  vereist  is,  maar  dit  recht  is   niet  opgenomen  in  de 

penitentiaire  reglementen242.  Indien  een  gedetineerde  in  een  burgerziekenhuis  wordt 

opgenomen, zal hij ofwel in voorlopige vrijheid worden gesteld, ofwel zal het ziekenhuis als 

een bijhuis van de strafinrichting worden aanzien. Indien het ziekenhuis wordt aanzien als een 

bijhuis van de strafinrichting, zal er voor extra bewaking moeten worden gezorgd. Het vierde 

en laatste punt die relevant  is qua de organisatie  van de medische zorg is de Penitentiare 

Gezondheidsraad. Dit werd ingevoerd door artikel 98 van de basiswet van 12 januari 2005 

betreffende  het  gevangeniswezen  en  de  rechtspositie  van  de  gedetineerden.   Deze 

Penitentiaire Gezondheidsraad bestaat uit de aan de gevangenis verbonden artsen, tandartsen 

en verplegers en verstrekt, op eigen initiatief of op vraag van de Minister van Justitie, niet-

bindende  adviezen   aan  de  Minister  teneinde  de  kwaliteit  van  de  gezondheidszorg  te 

bevorderen in het belang van de gedetineerde patiënt243.

Na het bespreken van de organisatie van de medische zorg is het handig om over te gaan tot 

de bespreking van de vrije keuze van de arts, die wel beperkt is. Hier moeten we niet alleen 

meer rekening houden met  alle reeds vernoemde wetten, maar ook met de Patiëntenwet244. 

Meer bepaald art. 6 van de Patiëntenrechtenwet die aangeeft dat de patiënt het recht heeft op 

de  vrije  keuze  van  de  beroepsoefenaar  en  het  recht  heeft  op  wijziging  van  deze  keuze, 

behoudens beperkingen opgelegd krachtens de wet.

In overeenstemming met  hetgene bepaald is  in  de European Prison Rules,   hebben enkel 

beklaagden en beschuldigden op grond van art. 96 Algemeen Reglement het recht om een 

eigen arts te raadplegen. In feite gaat het dan nog niet om een werkelijk recht, vermits dit 

onderworpen  is  aan  de  toestemming  van  de  directeur.  Dit  rook  verdacht  veel  naar 

discriminatie  en  werd  nog  meer  kracht  bijgezet  door  de  opschudding  in  de  Brusselse 
241 Art. 97 A.R.
242 ., SMAERS, o.c., 192.
243 Y., VANDEN BERGHE, o.c., 167.
244 Wet  van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26-09-2002.

109



gevangenissen  naar  aanleiding  van  de  ontdekking  van  enkele  AIDS-gevallen   in  die 

gevangenissen.  Hierdoor  werd  midden  oktober  1985245 beslist  om  het  recht  op  vrije 

artsenkeuze uit te breiden tot alle categorieën  van gedetineerden. De nieuwe regeling bepaalt 

wel  nog  steeds  dat  toelating   moet  worden  gevraagd  aan  de  directeur,  maar  de 

beslissingsbevoegdheid van deze laatste wordt aan banden gelegd, want  het kan enkel nog 

worden geweigerd om redenen van orde en veiligheid246. Een andere bijkomende beperking is 

dat, indien een gedetineerde wil onderzocht worden door een arts naar keuze, deze consultatie 

moet gebeuren in aanwezigheid van de gevangenisarts of een verpleger.  De gedetineerde die 

een beroep doet op een vrij gekozen arts dient alle kosten, inclusief de kosten voor medicatie, 

te dragen. Dit in tegenstelling tot  een gedetineerde die medische verzorging krijgt  van de 

gevangenisarts247.  Want  in  dit  laatste  geval  worden  de  kosten  volledig  vergoed  door  het 

Ministerie  van  Justitie248,  aangezien  de  gedetineerden  worden  uitgelsoten  van  de 

ziekteverzekering. De situatie kan zich voordoen dat de vrij gekozen arts en de gevangenisarts 

het niet eens geraken over de diagnose en behandeling. Deze twee verschillende visies dienen 

te worden voorgelegd aan de geneesheer-directeur van de Penitentiaire Gezondheidsdienst249. 

Maar  in  afwachting  van  de  beslissing  van  de  geneesheer-directeur  van  de  Penitentiaire 

Gezondheidsdienst, weegt de beslissing van het advies van de gevangenisarts door250.

Na dit alles besproken te hebben komt de eigenlijke link met het recht op privacy, namelijk 

het medisch beroepsgeheim van de gevangenisarts.  Want gevangenisartsen moeten net als  de 

andere  artsen   de  wettelijke  en  deontologische  regels  inzake  het  beroepsgeheim naleven. 

Artikel  57  van  de  code  van  de  Geneeskundige  Plichtenleer251 geeft  aan  dat  alles  wat  de 

geneesheer heeft gehoord, gezien, vernomen, ontdekt, vastgesteld of opgevangen tijdens of 

naar aanleiding van de uitoefening van zijn beroep, valt onder het beroepsgeheim. Inbreuken 

op het beroepsgeheim kunnen op verschillende wijzen worden gesanctioneerd. Krachtens art. 

458 Sw. kan een geldboete of gevangenisstraf worden opgelegd.  Hierop bestaan natuurlijk 

wel  enkele  uitzonderingen.  Een  eerste  uitzondering  is  aangegeven  in  art.  458  Sw.  zelf, 

namelijk  wanneer  de  arts  wordt  opgeroepen  om  in  rechte  te  getuigen  of  indien  de 

245 Circulaire 1495/XII van 16 oktober 1985, Bull. Strafinr. 1985, 29.
246 ., SMAERS, o.c., 192.
247 E., MORBE, De wet betreffende de rechten van de patiënt, Heule, UGA, 2003, 47.
248 M., VANDEKERCKHOVE, De vrije artsenkeuze van gedetineerden, (Diss. Lic. Criminologische 
Wetenschappen), Gent, 2001, 61.
249 Y., VANDEN BERGHE, o.c., 171.
250 Art. 96, lid 5 A.R.
251 http://www.hospitals.be/nederlands/code/cgp.html, geraadpleegd op 10 maart 2010.
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bekendmaking  verplicht  is  door  de  wet.Via  art.  58  van  de  Code  van  de  Geneeskundige 

Plichtenleer wordt er een tweede uitzondering totstand gebracht, namelijk dat geslachtsziekten 

moeten aangegeven worden aan de gezondheidsinspecteurs. Want hier kan het zo zijn dat de 

gezondheid van de andere gedetineerden of de penitentiaire beambten in het gedrang komt. 

Niettegenstaande  het  de arts  in  bepaalde  situaties  is  toegestaan  om het  beroepsgeheim te 

schenden, moet hij zelfs dan nog de keuze maken of het beroepsgeheim hem niet verbiedt om 

enkele gegevens niet mee te delen252. 

Uit  art.  96,  §2 van de  basiswet  zal  ook blijken dat  de gevangenisarts  niet  verplicht  kan 

worden om de vertrouwensrelatie die hij heeft met de patiënt te schenden, maar dit artikel is 

nog niet in werking getreden. Het beroepsgeheim van de gevangenisarts is eigenlijk een mes 

dat aan twee kanten snijdt. Want de gevangenisarts neemt deel aan vergaderingen binnen de 

inrichting,  waarin  hij  werkzaam  is.  Tijdens  deze  vergaderingen  wordt  de  situatie  van 

verschillende gedetineerden besproken. 

 De vraag die zich hierbij kan stellen is, of de arts zonder het vertrouwen van de patiënt, de 

gedetineerde,  te  schenden  en  zonder  de  regels  van  het  beroepsgeheim  te  overtreden,  de 

uitslagen  van  een  medisch  onderzoek  mag  onthullen?  Het  antwoord  hierop  verschilt  van 

aanvrager  tot  aanvrager.  Indien  de  gedetineerde  zelf  heeft  gevraagd  om  een  medisch 

onderzoek is het antwoord negatief en blijft het recht op privacy gehouden. Maar indien het 

Bestuur de arts heeft aangespoord om een medisch onderzoek te doen, dan heeft de arts de 

plicht om het Bestuur hierover in te lichten en zijn vaststellingen mee te delen253.

Tevens is het in het kader van de relatie tussen gedetineerde/patiënt  en arts ook nuttig even 

stil te staan bij artikel 7, §2 patiëntenrechtenwet, want deze stelt dat de patiënt, dus ook de 

gedetineerde, recht heeft om zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De taak van 

deze persoon bestaat erin om informatie, zelfs informatie die onbekend is voor de patiënt, te 

verwerven.  In  beginsel  is  de  keuze  van  de  vertrouwenspersoon  vrij,  maar  artikel  92,  §1 

basiswet  beperkt deze keuzemogelijkheid. De vertrouwenspersoon, zoals bedoeld in artikel 7, 

§2, lid 3 patiëntenrechtenwet,  mag alleen een art van buiten de gevangenis, een advocaat of 

een door de gevangenis aangestelf of tot de gevangenis toegelaten vertegenwoordiger van de 

patiënt zijn godsdienst of levensbeschouwing zijn. Uit wat reeds gezegd is over de basiswet 

252 Art. 58 Code van de Geneeskundige Plichtenleer.
253 B., BULTHE, “De gevangenisarts en de rechten van de mens”, Bull. Best. Strafinr. 1982, 294-295.
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blijkt dat artikel 92 basiswet nog niet in werking is getreden, maar in de praktijk is het wel 

reeds zo dat de mogelijkheid tot deze gevallen beperkt zijn.

Tevens wordt er voor elke patiënt een medisch dossier aangelegd en ingevolgde artikel 9, §2 

patiëntenrechtenwet  heeft de patiënt, dus ook de gedetineerde recht op inzage in zijn medisch 

dossier. Maar artikel 92, §2 basiswet zal het recht zoals aangegeven in artikel 9, §3, lid 1 

patiëntenrechtenwet beperken, want de gedetineerde zal geen afschrift kunnen verkrijgen van 

zijn patiëntendossier.  Hij zal enkel schriftelijk kunnen verzoeken een afschrift mee te geven 

aan de door hem aangewezen vertrouwenspersoon. Dit medisch dossier was tot voor 1997 een 

papieren dossier254. Wanneer een gedetineerde werd overgeplaatst van de ene strafinrichting 

naar  de  andere,  moest  dit  papieren  dossier   worden overgeheveld  naar  de  desbetreffende 

strafinrichting.  Indien  de  gevangene  in  vrijheid  werd  gesteld,  werd  het  dossier  bewaard, 

zodanig dat wanneer hij opnieuw in een strafinrichting terecht kwam, het dossier opnieuw kon 

worden opgevraagd.   Natuurlijk viel  het  van tijd tot  tijd voor dat enkele  dossiers  voetjes 

kregen en verdwenen. Dit werd opgelost door in 1997 een medisch informaticaprogramma “ 

Epicure”  op te  starten.  Hierdoor werd het medisch dossier  geinformatiseerd en werd het 

overzichtelijker. Het elektronisch medisch dossier (EMD) bevat de medische gegevens, de 

nota’s  en  voorschriften  van  de  gevangenisarts,  tevens  ook  de  verslagen  en  attesten  die 

afgeleverd zijn door de gevangenisarts of andere artsen, maar ook de  gegevens die verzameld 

zijn  via  medische  beeldvorming,  als  van  de  klinische  biologie  of  gespecialiseerde 

onderzoeken255.  Het  EMD  kan  altijd  geconsulteerd  worden  door  de  geneesheren  van  de 

gevangenissen. Dankzij een netwerk tussen de verschillende gevangenissen, volgt het EMD 

de  gedetineerde  bij  diens  transfer  naar  een  andere  gevangenis.  Na de  detentie  wordt  het 

dossier bewaard in een centrale gegevensbank. In geval van een nieuwe opsluiting wordt het 

EMD dan onmiddellijk verstuurd via het netwerk256.

B) Penitentiair Centrum Brugge

254 Art. 153 A.I.
255 http://www.just.fgov.be/nl_htm/informatie/htm_justitie_atotz/JAARVER2000.pdf, geraadpleegd op 11 maart 
2010. ( pagina 62)
256 http://www.just.fgov.be/nl_htm/informatie/htm_justitie_atotz/JAARVER2000.pdf, geraadpleegd op 11 maart 
2010. ( pagina 62)
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De capaciteit  van  het  Medisch  Centrum Brugge bedraagt  vierentwintig  personen voor  de 

beddenafdeling. Maar het Medisch Centrum Brugge is ook een soort dagkliniek, waardoor 

gedetineerden van andere inrichtingen op consultatie kunnen gaan. Hiervoor is er ook een 

sectie beschikbaar in  het PC Brugge, want het is niet omdat je naar het Medisch Centrum 

Brugge op consultatie  gaat,  dat  je op de beddenafdeling  moet  blijven.  Maar  omwille  van 

organisatorische  redenen  komt  het  soms  voor  dat  een  gedetineerde  dan  gedurende  een 

bepaalde periode  verblijft in het PC Brugge. 

De  gevangenisarts  is  dagelijks  -  behalve  in  het  weekend  en  op  feestdagen  -  aanwezig. 

Hierdoor is er dagelijks consultatie mogelijk. Alle inkomende personen moeten sowieso naar 

de gevangenisarts. Dat moet ten laatste gebeuren op de dag na het binnenkomen. Medische 

bijstand voor dringende toestanden is ook buiten consultatie en na de kantooruren verzekerd. 

Medische  inlichtingen  worden  door  de  medische  dienst  nooit  opgevraagd  aan  de 

behandelende geneesheer van buiten de gevangenis. De gedetineerde moet dat doen via de 

normale weg. De medicatie voor de hele dag wordt door de sectiebeambte verdeeld, in de 

drugsvrije afdeling zijn specifieke medicijnen, zoals methadon, wel verboden. Je kunt dus 

pas, zoals eerder vermeld, in de drugsvrije afdeling komen, op voorwaarde dat je een maand 

clean bent en de vervangende medicijnen - zoals methadon - volledig afgebouwd zijn. De 

medicijnen worden altijd op dagbasis via reglettes verdeeld. Een volle reglette kan je maar 

krijgen bij  afgifte  van je lege reglette.  Die worden verdeeld na het  avondeten en worden 

voorbereid  door  apothekers.  De voorbereiding  van  de medicijnen  is  met  andere  woorden 

geprivatiseerd.

C) Penitentiair Landbouwcentrum van Ruiselede

De gevangenisarts komt elke dag langs, uitgezonderd op zaterdag, zon- en feestdagen. Als de 

gedetineerde ziek is of andere medische problemen heeft, moet hij het rapport van de dokter 

aanvragen. De gedetineerde moet dat ’s morgens voor 8.00 melden aan de kwartierchef op 

sectie. Als de gedetineerde werkongeschikt is, moet hij verblijven op de ziekenkamer, tenzij 

het gaat om een werk- of sportongeval. ’s Avonds mag de gedetineerde naar beneden komen 

om te douchen, te telefoneren en voor het avondmaal, tenzij dat medisch onmogelijk is. Een 

gedetineerde die in de voormiddag werkongeschikt was, moet ’s avonds om 19.30 naar de 

gemeenschappelijke slaapzaal.
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Gedetineerden hebben ook de mogelijkheid om een eigen arts te consulteren, maar dit komt 

niet  voor in deze instelling. Want zelfs indien er een eigen arts wordt geraadpleegd, dan nog 

moeten alle voorschriften van medicatie worden opgemaakt door de gevangenisarts en moet 

de gedetineerde alle kosten zelf dragen. Het is ook zo dat het gebruik van opwekkende of 

kalmerende middelen helemaal wordt afgebouwd. In principe is het gebruik van methadon en 

slaapmiddelen  verboden,  tenzij  in  heel  uitzonderlijke gevallen,  maar  dan komt  er overleg 

tussen  de  directie  en  de  medische  dienst.  De  oorzaak  hiervan  ligt  in  het  feit  dat  ze  de 

gedetineerde drugsvrij willen houden en het is ook een gevolg van de arbeid die moet worden 

geleverd  in  combinatie  van  de  omgang  met  de  machines.  Hierdoor  wordt  je  in  het  PLc 

Ruiselede het best voorbereid op de nieuwe start van je leven die er zit aan te komen.

D) Besluit

We zullen  niet  terugkomen  op  de  organisatie  van  de  medische  zorg,  maar  onmiddellijk 

overgaan  naar  de  link  met  de  privacy.  Hiervoor  hebben  artikel  57  van  de  code  van  de 

Geneeskundige Plichtenleer en artikel 458 Sw. gezorgd. Desondanks is het beroepsgeheim 

van de gevangenisarts  niet  absoluut en kan hij  in bepaalde gevallen verplicht  worden om 

verschillende zaken te melden met betrekking tot de medische toestand van de gedetineerde. 

Dat meestal in het belang van de andere personen die in contact komen met de gedetineerde. 

Voor de gedetineerde is het ook interessant dat hij het recht heeft op een vertrouwenspersoon 

en om zijn medisch dossier in te kijken. Die zaken zorgen ervoor dat dat het recht op privacy 

met betrekking tot de medische gegevens van een gedetineerde gewaarborgd blijven en dat er 

een betere hulp kan worden geboden aan de gedetineerde.

Uit het empirisch onderzoek is gebleken dat er geen noemenswaardige verschillen bestaan in 

de organisatie van de gezondheidszorg voor de gedetineerde,  tenzij  met  betrekking tot  de 

soort medicijnen die er voor handen zijn. In het PLc Ruiselede zijn alle drugsvervangende 

medicijnen verboden, net zoals in de drugsvrije afdeling van het PC Brugge. Dat is echter een 

keuze die de gedetineerden op voorhand maken en brengt het dus ook hun recht op privacy 

niet in gedrang.
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Wat wel een vorm van discriminatie kan zijn, is wanneer een gedetineerde een eigen arts wil 

kiezen en zelf moet instaan voor de kosten hiervan. Dat kan een organisatorische oorsprong 

hebben, aangezien doktersbezoeken volgens vastgestelde tarieven zijn. Hierdoor kan het wel 

zijn dat de gedetineerde zich in het begin minder op zijn gemak voelt bij de gevangenisarts.

Deel 3: Algemeen Besluit

In het begin van deze masterproef werden enkele rechtsvragen beschreven. Die zijn in de loop 

van deze masterproef al beantwoord. Graag zou ik echter van dit algemeen besluit gebruik 

willen  maken  om  per  rechtsvraag  een  antwoord  te  formuleren,  aangezien  er  voor  de 

verschillende delen in deze masterproef al een besluit aanwezig is.

De eerste rechtsvraag die in het kader van deze masterproef gesteld werd, was: wat is privacy  

en wat zijn de doelstellingen ervan? Zoals gebleken is, kunnen we het begrip “privacy” niet 

in een allesomvattende definitie samenvatten. Gedetineerden krijgen naar mijn inziens wel te 

maken met de verschillende soorten definiëring, namelijk de negatieve,  de positieve en de 

bufferzone omschrijving. Hun aantasting van het recht op privacy zal altijd met één van die 

definiëringen  te  maken  hebben.  Het  werd  ook  duidelijk  dat  privacy  onderhevig  is  aan 

verschillende externe factoren. De samenvatting leerde ons dat onze invulling er een van nu 

is. Daarbij gaven we het een westerse invulling, die contextueel en dus ook relatief is, en 

tevens  afhankelijk  is  van  de  wettelijke  kracht  die  eraan  wordt  gegeven.  Dat  werd  ook 

duidelijk bij het bespreken van de privacy bij gedetineerden, want deze personen maken een 

opdeling naargelang de verschillende soorten inbreuken die er zijn. Daardoor kunnen we niet 

anders dan besluiten dat er een opdeling is binnenin de zwaarte en toepasbaarheid van het 

begrip “privacy”. Waar er nooit een sluitende definiëring voor het begrip “privacy” zal zijn, 

kunnen we dat wel geven voor de doelstelling.  Naar mijn inziens bestaat de doelstelling erin 

om het individu te beschermen tegen allerhande vreemde elementen, die kunnen inwerken op 

zijn of haar privéleven. 

De tweede rechtsvraag die werd gesteld is: wat is detentie en wat zijn de doelstellingen ervan? 

Tijdens  het  oplossen  van  deze  rechtsvraag  was  het  interessant  om  de  historiek  van  het 
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strafrechtelijk beleid van naderbij te bestuderen. Een historiek, op te delen in verschillende 

periodes, die we hier niet opnieuw zullen bespreken. Het werd echter vooral duidelijk dat - 

indien we kijken naar een aantal sociale en politieke ontwikkelingen - het mogelijk is om een 

verklaring voor het heerstende strafrechtelijk beleid te vinden.  Dat is een van de redenen 

waarom  we  nu  geconfronteerd  zijn  met  een  overreglementering  die  voortvloeide  uit  de 

bescherming van de naoorlogse welvaartsstaat.

Om tot een oplossing van deze vraag te komen,  was het ook nodig na te gaan wat er nu 

werkelijk onder een straf wordt verstaan.  Hierbij maakten we een opdeling tussen de drie 

betrokken partijen bij een misdrijf, namelijk de dader, het slachtoffer en de samenleving. Het 

moeilijkste voor de wetgever is om in een straf te voorzien waar alle partijen mee gebaat zijn. 

Een straf kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd, net zoals dat mogelijk was voor 

het begrip “privacy”, maar de keuze in deze masterproef is gevallen op de omschrijving van 

HILDEBRANDT,  omwille  van  het  feit  dat  ze  het  belang  benadrukt  van  rechten  of  vrijheden. 

Hierdoor is er een naaldloze aansluiting met de thematiek van het mensrecht privacy.

Als laatste punt met betrekking tot detentie en zijn doelstelling was het noodzakelijk na te 

gaan  wat  de  doelstelling  van  een  detentieperiode  is.  In  de  definiëring  van  HILDEBRANDT 

kwamen  we  tot  de  vaststelling  dat  een  straf  er  in  het  algemeen  op  gericht  is  om  het 

geschonden gezag  te  herstellen.  Uit  inmiddels  uitgevoerd  onderzoek  is  gebleken  dat 

magistraten een weinig uitgesproken mening hebben over de doelstellingen van de straf in het 

algemeen. Eén waarin er een opdeling moet gebeuren tussen de effectieve gevangenisstraf en 

één  met  uitstel.  Volgens  het  betoog  van  de  goed  menende  rechter  is  de  effectieve 

gevangenissstraf  een  ultieme  oplossing,  waarbij  de  meest  terugkomende  doelstellingen 

afkeuring en vergelding,  afschrikking,  bescherming van de maatschappij  en neutralisering 

zijn. Resocialisering is volgens magistraten dus verwaarloosbaar. We kunnen dan ook niet 

anders dan besluiten dat  er  -  op enkele  uitzonderingen na -  geen enkele  magistraat  in de 

verbeterende  of  reïntegratiegerichte  werking  van  een  detentie  gelooft.  Hierdoor  is  er  een 

contradictie tussen het gehanteerde strafrechtelijk beleid en de visie die magistraten hanteren. 

In  het  strafrechtelijk  beleid  moet  een  straf  immers  als  ultiem remedium aanzien  worden, 

namelijk wanneer de andere sociale vangnetten gefaald hebben en het belangrijkste doel van 

het strafrecht de resocialisering moet zijn, een visie die ik zelf deel.

116



De  rechtsvragen drie en vier die werden gesteld, zijn:  blijven grondrechten doorwerken in  

detentieperiodes en zijn er beperkingen mogelijk?  In welke mate kan een inbreuk worden 

gerechtvaardigd?  Het recht op privacy is erkend als mensenrecht en wordt geacht - net zoals 

de andere mensenrechten - fundamenteel te zijn, met als gevolg dat het niet aan enig individu 

kan worden ontnomen. De belangrijkste bron hierbij is het EVRM en meer bepaald artikel 8 

EVRM met betrekking tot het recht op privacy. Na lezing van dat artikel werd onmiddellijk 

duidelijk dat er op dat recht uitzonderingen voorzien zijn. We kunnen dus niet anders dan 

besluiten  dat  artikel  8  EVRM  geen  onbeperkt  recht  is.  De  beperkingen  zijn  wel  exact 

aangegeven in lid 2 van artikel 8 EVRM. Omtrent die beperkingen is er een hele evolutie 

geweest,  namelijk  van  de  theorie  van  de  inherente  beperkingen  naar  een  margin  of 

appreciation. Hierdoor moeten de uitzonderingen op het recht op privacy voldoen aan drie 

criteria,  namelijk legaliteitscriterium, legitimiteitscriterium, noodzakelijkheidscriterium. Het 

legaliteitscriterium houdt in dat de beperkingen voor bij de wet moeten zijn. Hier komt bij dat 

er  door  het  legitimiteitscriterium  een  objectieve  toetsing  van  de  beperkingen  aan  de 

werkelijke  motieven  moet  zijn.  Het  noodzakelijkheidscriterium  zorgt  ervoor  dat  de 

proportionaliteit van de genomen maatregel wordt nagegaan.

Zoals eerder vermeld mogen mensrechten niet aan enig individu worden ontnomen, anders 

geformuleerd, ook niet van gedetineerden. Dat is gebleken uit de artikelen 1 en 14 EVRM257. 

Nadat we vaststelden dat er uitzonderingen mogelijk zijn - op voorwaarde dat ze aan drie 

criteria  voldoen  -  met  betrekking  tot  het  recht  op  privacy,  konden  we  niet  anders  dan 

vaststellen dat sommige artikelen uit het EVRM gedurende een bepaalde periode hun werking 

kunnen verliezen. Dat is aangegeven via de artikelen 15 en 57 EVRM en is wederom aan 

voorwaarden verbonden. Omdat het recht op privacy een mensenrecht is en niet kan worden 

ontnomen aan enig individu, is gebleken dat het belangrijk was om ook voor gedetineerden 

een wetgevend kader te scheppen.  

De vijfde rechtsvraag die werd gesteld, is: is er voldoende regeling in België met betrekking  

tot juridische bescherming voor het recht op privacy? Het recht op privacy wordt beschermd 

via verschillende juridische regelgevingen, waarbij artikel 8 EVRM de basis is voor het recht 

op privacy. Een belangrijke vaststelling op Europees vlak is, dat de inhoud van de artikels met 

betrekking tot het recht op privacy vrij gelijklopend zijn, maar dat er toch een grote mate van 

verschil  is,  voornamelijk  in  de  rechtsbeschermende  waarde  die  ze  bieden.  Zoals  eerder 
257 Zie deel 1, hoofdstuk 3, paragraaf.
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vermeld is het EVRM immers een kind van zijn tijd.

Op nationaal niveau trachtte men om wat werd aangegeven op Europees vlak, om te zetten in 

nationale  regelgeving,  waardoor het recht op privacy de laatste halve eeuw - zoals  eerder 

vermeld  -  een  enorme  evolutie  onderging.  Op  nationaal  vlak  kwamen  we  ook  tot  de 

vaststelling dat de situatie voor de gedetineerden een gunstregime is, want het A.R. geeft geen 

exacte rechten aan258.   De andere bronnen die voor handen zijn, brachten ook geen verdere 

duidelijkheid  en  overzichtelijkheid.  Tot  men  in  2005  klaar  was  met  de  penitentiaire 

beginselenwet, die tot op heden jammer genoeg nog niet ten volle in werking is getreden. 

Eens die wet op volle kracht werkt, zal het voor elk betrokken persoon gemakkelijker zijn om 

een overzicht van de huidige situatie te vormen. De huidige situatie is immers zo dat men 

soms de bomen door het bos niet meer ziet. Een mogelijke oplossing is - in afwachting van de 

volledige invoering van de basiswet - om aan de ministeriële  omzendbrieven een ruimere 

openbaarheid te geven. De beste remedie is echter toch het zo vlug mogelijk invoeren van de 

basiswet  van  2005,  aangezien  die  wet  de  interne  rechtspositie  van  gedetineerden  op  een 

grondige  en duidelijke wijze organiseert.

De  zesde  en  laatste  rechtsvraag is:  wordt  het  recht  op  privacy  in  detentie  wel  effectief  

toegepast? Die vraag nam het volledige tweede gedeelte in beslag. Het werd op zijn beurt in 

twee hoofdstukken opgedeeld, namelijk contact met de buitenwereld en het dagelijks leven in 

de gevangenis. Het is niet zo dat ik in dit algemeen besluit voor elk besproken onderwerp 

opnieuw zal aangeven wat de regeling is en dat zal toetsen aan het recht op privacy. Daarvoor 

verwijs  ik  graag  naar  de  desbetreffende  besluiten  van  deel  2.  In  deel  1  zagen  we  dat 

gedetineerden vooral vinden dat hun privacy in het gedrang komt bij de volledige fouillering 

na het bezoek (zelfs na glasbezoek), de controle op briefwisseling, het celonderzoek en de 

voorwaarden voor bezoek zonder toezicht. Dat zijn allemaal controlemaatregelen die ervoor 

zorgen  dat  het  leven  binnenin  de  verschillende  instellingen  op  een  veilige  manier  kan 

verlopen.   Door  het  empirisch  onderzoek stelden  we vast  dat  het  recht  op privacy in  de 

praktijk  effectief  wordt  toegepast.  Er  zijn wel  enkele  beperkingen voor handen,  maar  die 

hebben niet tot doel om de privacy van een gedetineerde te schenden. Elke maatregel die 

volgens de gedetineerde een inbreuk kan zijn op zijn recht op privacy, heeft een algemene 

draagwijdte met als grote doel de orde en veiligheid binnenin de instelling te waarborgen. 

Regels die naar mijn inziens nodig zijn, aangezien het leven binnen de penitentiaire inrichting 
258 Met uitzondering van hetgene vermeld is in art. 24 A.R. (zie deel 1, hoofdstuk 2, paragraaf 3, punt D).
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duidelijk gereglementeerd moet zijn, als voorbereiding op de reïntegratie in de maatschappij. 

In de maatschappij zijn er namelijk ook beperkingen op het recht op privacy voor handen. Op 

die manier vergeet de gedetineerde niet dat er bepaalde vrijheden zijn, maar ook beperkingen 

op hun vrijheden. 

Deze  beperkingen  voldoen eveneens  aan  de  eisen,  die  gesteld  zijn  in  lid  2  van  artikel  8 

EVRM. Het besproken deel over drugstesten is hier een mooi voorbeeld van, omdat die niet 

mogelijk zijn. Er is hier immers geen wettelijke regeling voorzien, in die mate dat er niet 

voldaan is aan het legaliteitscriterium, dat vereist is volgens lid 2 van artikel 8 EVRM. 

Uit het empirisch onderzoek bleek ook dat er tussen de verschillende instellingen - soms zelfs 

afdelingen - kleinere verschillen bestaan. Die verschillen raken niet aan de essentie, maar zijn 

nodig omwille van de aanwezige organisatorische verschillen. De gedetineerden bleken een 

deel van hun vrijheid af te geven, in ruil voor hun verblijf in het open regime van het PLc 

Ruiselede. Het is zoals gedetineerden in het PC Brugge, die drugstesten ondergaan als ze in de 

drugsvrije afdeling willen verblijven.  Dat zijn keuzes die een gedetineerde op voorhand moet 

maken om zijn detentie op die plaatsen te mogen vervolmaken. Het grote voordeel is dat de 

gedetineerde hiervoor iets in de plaats krijgt. In het PLc Ruiselede en de drugsvrije afdeling 

van het PC Brugge zorgt men er immers voor dat je als gedetineerde beter wordt voorbereid 

op een terugkeer naar de maatschappij.  

Nadat ik dit allemaal besproken en geëvalueerd heb, kom ik tot het besluit dat dit alles een 

precair  onderwerp  is.  Een  onderwerp  waarbij  er  nooit  aan  alle  wensen  en  behoeften  zal 

kunnen worden voldaan. Dat is nu eenmaal niet mogelijk, aangezien er geen exacte logica 

bestaat omtrent het recht op privacy. Een recht dat voor elke gedetineerde op dezelfde manier 

wordt  gesteld,  maar  waar  er  enkele  beperkingen  zijn  gesteld,  die  voldoen  aan  hoger 

voorgeschreven regels. Die zijn nodig, omdat een ongelimiteerd recht op privacy niet haalbaar 

is. Het enige probleem dat naar mijn inziens nog voor handen is, is dat de basiswet van 2005 

zo vlug mogelijk volledig van kracht moet worden, waardoor het overzichtelijker wordt. Nu is 

het een wirwar van bronnen, waardoor het soms mogelijk is dat een bron uit het oog verloren 

wordt. Uit het empirisch onderzoek bleek dat de verschillende directies goed geïnformeerd 

zijn en de gedetineerden hier geen hinder van ondervinden.
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