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Inleiding 

De interne rechtspositie van gedetineerden en de tenuitvoerlegging van de effectieve 

gevangenisstraffen waren in België lange tijd nauwelijks geregeld door parlementaire 

wetgeving. De rechtspositie van gedetineerden werd bepaald door een divers geheel van 

rechtsvoorschriften met een sterk fragmentarisch karakter, waarbij de regels voornamelijk 

waren vastgelegd in honderden ministeriële besluiten en omzendbrieven. De rechtspositie van 

gedetineerden was dus voornamelijk een zaak van de uitvoerende macht en de penitentiaire 

administratie.
1
 Het grote probleem met deze reglementering was het gebrek aan een adequate 

regeling van de rechtspositie van gedetineerden. Het detentieregime was niet gebaseerd op 

rechten en plichten, maar op gunsten die niet afgedwongen konden worden door de 

gedetineerde.
2
 In praktijk had de gedetineerde dus geen enkele rechtszekerheid. Daarnaast was 

de rechtspositieregeling niet in overeenstemming met de internationale verdragen betreffende 

de fundamentele rechten van de mens die door België zijn goedgekeurd.
3
 Naast deze 

legaliteitscrisis groeide er ook twijfel over het bestaansrecht van de vrijheidsstraf zelf en de 

doelstellingen die de vrijheidsstraf tracht te verwezenlijken.
4
  

2 december 2004 kan dan ook beschouwd worden als een belangrijk keerpunt in de Belgische 

penitentiaire geschiedenis. Op deze dag werd de Basiswet betreffende het gevangeniswezen 

en de rechtspositie van gedetineerden immers aangenomen in de plenaire zitting van de 

kamer. Deze wet werd op 12 januari 2005 bekrachtigd en afgekondigd, en op 1 februari 2005 

gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.
5
 De aanname van de Basiswet gevangeniswezen 

betekende een belangrijke ommekeer voor wat betreft de uitvoering van vrijheidsstraffen en 

de interne rechtspositie van gedetineerden. Het systeem van gunsten werd ingewisseld voor 

een systeem gebaseerd op rechten en plichten. Deze Basiswet regelt immers de rechten en de 

                                                 
1
 MAES, E., Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf: 200 jaar Belgische gevangeniswezen, Antwerpen, Maklu, 

2009, 1-48; VAN DEN BERGHE, Y., Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, Gent, 

Larcier, 2006, 3-18. 
2
 COVELIERS, H., „Een hervorming van het gevangeniswezen mag niet voorbijgaan aan een regeling van de 

rechtspositie van de gedetineerden‟ in: Het voorontwerp van basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van 

gedetineerden: een eerste balans, Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 2001, 86; VAN DEN 

BERGHE, Y., o.c., Gent, Larcier, 2006, 3-18. 
3
 SMAERS, G., Gedetineerden en mensenrechten, Antwerpen, Maklu uitgevers, 1994, 1-10. 

4
 DUPONT, L., Op weg naar een Beginselenwet Gevangeniswezen, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1998, 

120-124; DAEMS, T., „Gapen bij de gapende kloof. Strafbeleid, gevangeniswezen en de weergekeerde stilte 

rond de legitimiteitscrisis van de vrijheidsstraf‟ in Achter tralies in België, DAEMS, T., PLETINCX, P., 

ROBERT, L., SCHEIRS, V., VAN DE WIEL, A. en VERPOEST, K., (eds.), Gent, Academia Press, 17-45; 

MAES, E., Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf: 200 jaar Belgisch gevangeniswezen, Antwerpen, Maklu, 

2009, 1-48 
5
 Basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden, BS 1 februari 

2005.  
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plichten van de gedetineerden en bepaalt de basisbeginselen voor de detentie. Op deze manier 

kreeg de interne rechtspositie van gedetineerden (in theorie) eindelijk een wettelijke basis en 

werd een vernieuwde invulling gegeven aan de vrijheidsstraf. 

 

We mogen echter niet te vroeg juichen. Of de Basiswet nu effectief zal zorgen voor een 

volledige ommekeer van het gevangeniswezen staat immers nog niet vast. Een wet staat of 

valt immers met haar implementatie in de praktijk en het gevaar is reëel dat ze grotendeels 

dode letter blijft. Het is voor de hand liggend dat de Basiswet niet zomaar onmiddellijk in zijn 

geheel in werking kan treden, aangezien deze wet veel financiële middelen en de aanwerving 

van bijkomend personeel vraagt, en aangezien sommige gevangenissen qua infrastructuur niet 

aangepast zijn aan de vereisten van de Basiswet.
6
 Maar waar staan we nu precies, meer dan 

zes jaar na de publicatie van deze wet in het Belgisch Staatsblad en wat kunnen we nog 

verwachten? En kunnen we al daadwerkelijk spreken van een verbetering inzake de interne 

rechtspositie van gedetineerden? De centrale onderzoeksvraag die ik in mijn masterproef zal 

trachten te beantwoorden is dan ook de volgende: Wat is de stand van zaken met betrekking 

tot de implementatie van de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie 

van gedetineerden?  

 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, wordt in deze masterproef in eerste 

instantie de Basiswet zelf bestudeerd. Hierbij wordt een antwoord gegeven op de vragen 

waarom en hoe de Basiswet tot stand gekomen is en wat de Basiswet en de bedoeling van de 

wetgever precies inhouden. Dit is enerzijds van belang omdat hier de probleemstelling van 

waaruit mijn masterproef vertrekt, wordt uiteengezet. Anderzijds schetst dit hoofdstuk een 

algemeen kader. Op het einde van de masterproef zullen de onderzoeksresultaten 

teruggekoppeld worden naar dit kader. Om een antwoord op bovenstaande vragen te 

formuleren werden alle relevante wetgeving, parlementaire documenten, beleidsdocumenten 

en wetenschappelijke literatuur bijeen gesprokkeld en geanalyseerd om inzicht te verkrijgen 

in de Basiswet. 

 

Ten tweede wordt de implementatie van de Basiswet volgens de uitvoerende macht 

besproken. Hierbij wordt nagegaan voor welke artikelen reeds uitvoeringsbesluiten werden 

                                                 
6
 BEYENS, K. en SNACKEN, S., „Tien jaar kwaliteitszorg in de strafuitvoering in België: „Sire, wij zijn 

ongerust‟… in De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde, VAN CAUWENBERGHE, K., 

(ed.), Mechelen, Kluwer, 2008, 103-122. 
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genomen en wat de toekomstplannen zijn voor de verdere implementatie van de Basiswet. Er 

wordt ook aandacht besteed aan de problemen in verband met de implementatie van de 

Basiswet die in de wetenschappelijke literatuur aangehaald worden. Hiervoor werden alle 

relevante uitvoeringsbesluiten en beleidsdocumenten verzameld en geanalyseerd. Voor een 

meer kritische benadering, werden deze teksten aangevuld met wetenschappelijke literatuur.  

 

Tot slot tracht ik een beeld te creëren van de implementatie van de Basiswet in de praktijk, op 

het niveau van de gevangenissen, aan de hand van een eigen empirisch onderzoek in de 

gevangenis van Dendermonde. In dit onderzoek werd nagegaan in hoeverre de Basiswet reeds 

voelbaar is in de gevangeniscontext. De vragen die ik met dit onderzoek tracht te 

beantwoorden zijn de volgende: Wat is de stand van zaken met betrekking tot de 

implementatie van de Basiswet volgens de medewerkers van verschillende diensten binnen de 

gevangenis van Dendermonde? Welke problemen worden er door deze respondenten 

aangegeven bij de implementatie van de Basiswet? Uiteindelijk wordt met deze informatie 

nagegaan of de Basiswet in de praktijk effectief tegemoetkomt aan de legaliteits- en 

legitimiteitscrisis. Men dient er zich wel van bewust te zijn dat het onderzoek enkel 

plaatsgevonden heeft in de gevangenis van Dendermonde. De gevonden resultaten kunnen 

zodoende niet veralgemeend kunnen worden naar andere Belgische gevangenissen.  

In het kader van dit onderzoek werden semigestructureerde interviews afgenomen van 

personen die rechtstreeks geconfronteerd worden met de interne rechtspositie en de 

detentiesituatie van gedetineerden in de gevangenis van Dendermonde. Meer bepaald werden 

medewerkers van verschillende diensten die in de gevangenis aanwezig zijn – directie, 

penitentiaire beambten, griffie, boekhouding, Justitieel Welzijnswerk, PSD en Commissie van 

Toezicht – bevraagd. Er werd dus niet enkel gefocust op interne diensten van de gevangenis 

maar ook op enkele externe diensten die in de gevangenis aanwezig zijn, waaronder Justitieel 

Welzijnswerk en de Commissie van Toezicht. Aangezien ze niet rechtstreeks verbonden zijn 

aan de gevangenis van Dendermonde kunnen ze immers een ander licht werpen op de situatie. 

Daarnaast heb ik besloten om andere actoren die niet rechtstreeks in de gevangenis van 

Dendermonde aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld de Centrale Toezichtsraad, niet te bevragen. 

Ik heb me in mijn masterproef immers voornamelijk wil richten op de praktijksituatie.  

 

Mijn masterproef is bijgevolg opgebouwd uit drie grote hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk 

wordt de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie 

van gedetineerden behandeld. In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt de 
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ontstaansgeschiedenis van de Basiswet weergegeven en wordt duidelijk gemaakt waarom het 

noodzakelijk was dat de Basiswet tot stand kwam. In tweede instantie wordt de 

totstandkoming van de Basiswet geschetst. In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt de 

inhoud van de Basiswet onder de loep genomen. Eerst wordt uiteengelegd wat er precies 

verstaan kan worden onder het concept „interne rechtspositie van gedetineerden‟. Het is 

immers noodzakelijk een goed beeld te hebben van het onderzoeksonderderwerp. Daarna 

worden de verschillende onderdelen van de Basiswet systematisch en zo volledig mogelijk 

besproken. Tot slot wordt ook een overzicht gegeven van de wijzigingen die de Basiswet 

reeds heeft ondergaan sinds haar publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Het tweede hoofdstuk behandelt de implementatie van de Basiswet volgens de uitvoerende 

macht. In dit hoofdstuk wordt besproken voor welke artikelen er reeds uitvoeringsbesluiten 

genomen zijn en welke artikelen reeds op indirecte wijze geïmplementeerd werden. Ten 

tweede wordt uiteengezet wat men in het kader van de implementatie van de Basiswet in de 

nabije toekomst nog kan verwachten. Ten slotte worden de mogelijke problemen in verband 

met de implementatie van de Basiswet die in de wetenschappelijke literatuur terug te vinden 

zijn, besproken.  

 

Tot slot wordt in het derde hoofdstuk de praktijksituatie onder de loep genomen. In het eerste 

deel van dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van de gevangenis van Dendermonde. Dit is 

van belang aangezien elke gevangenis anders is en er in elke gevangenis toch nog steeds 

andere praktijken en regels gelden. Het tweede deel van dit hoofdstuk schept het kader voor 

het eigen gevoerde empirisch onderzoek waarbij de gebruikte methodologie grondig 

besproken wordt. Hierbij zal aandacht besteed worden aan het opzet van het onderzoek, de 

onderzoekseenheden, de gebruikte onderzoeksstrategie, de verwerking van de gegevens en de 

tekortkomingen van en de moeilijkheden tijdens het onderzoek. In het derde en vierde deel 

van dit hoofdstuk worden de resultaten van het gevoerde onderzoek besproken. In het derde 

deel worden de relevante bevindingen uit de interviews weergegeven en wordt nagegaan in 

hoeverre de verschillende onderdelen van de Basiswet reeds in de praktijk tot uiting komen. 

In het vierde deel wordt bekeken welke problemen er door de respondenten worden 

aangegeven bij de implementatie van de Basiswet.  

 

Deze masterproef bespreekt dus de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van 

de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden. In de 
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conclusie van deze masterproef zal uiteindelijk nagegaan worden of er met de Basiswet aan 

de legaliteitscrisis – wordt de interne rechtspositie van de gedetineerden geregeld door één 

transparante en coherente wet? – en de legitimiteitscrisis – heeft de vrijheidsstraf een nieuwe 

invulling waarbij herstel en re-integratie centraal staan? – tegemoetgekomen is. Ik heb me in 

mijn masterproef voornamelijk gericht op de praktijksituatie, aan de hand van een onderzoek 

in de gevangenis van Dendermonde, aangezien net op dit niveau de interne rechtspositie 

uiteindelijk tot uiting komt. In dit licht heb ik er dan ook voor gekozen om andere instanties, 

zoals het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen, niet te betrekken in mijn masterproef.  

 

Tot slot moet nog opgemerkt worden dat deze masterproef gelinkt is aan mijn bachelorproef 

„Implementatie van de Basiswet Gevangeniswezen: evaluatie en visie van de Liga voor 

Mensenrechten‟. Sommige stukken uit deze bachelorproef werden dan ook deels gebruikt in 

het kader van mijn masterproef. 
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1. De Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het 

gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden 

1.1. Inleiding 

In het eerste hoofdstuk van mijn masterproef wordt de Basiswet van 12 januari 2005 

betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden behandeld. Het eerste 

deel van dit hoofdstuk geeft de ontstaansgeschiedenis van de Basiswet weer. Hierbij wordt in 

eerste instantie besproken hoe de vrijheidsstraf invulling gegeven werd en hoe de 

rechtspositie van de gedetineerden geregeld werd voor de totstandkoming van de Basiswet. Er 

wordt aandacht besteed aan de problemen die dat met zich meebracht (en nog steeds met zich 

meebrengt), meer bepaald in het licht van de legaliteitscrisis en de legitimiteitscrisis van de 

vrijheidsstraf, en er wordt duidelijk gemaakt waarom het noodzakelijk was dat de Basiswet tot 

stand kwam. In tweede instantie wordt de totstandkoming van de Basiswet geschetst. Kortom 

wordt in dit deel uitgelegd waarom en hoe de Basiswet tot stand kwam. 

 

In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt de inhoud van de Basiswet onder de loep 

genomen. Eerst wordt uiteengelegd wat er precies verstaan kan worden onder het concept 

„interne rechtspositie van gedetineerden‟. Daarna worden de verschillende onderdelen van de 

Basiswet systematisch en zo volledig mogelijk besproken. In het licht van deze masterproef is 

het echter niet mogelijk en wenselijk om alle artikelen volledig tot in detail te bespreken. De 

bespreking van de inhoud van de Basiswet is dan ook beperkt tot deze onderdelen die in 

beginsel belangrijk zijn in het kader van mijn onderzoek dat in hoofdstuk drie besproken 

wordt. Tot slot wordt ook een overzicht gegeven van de wijzigingen die de Basiswet reeds 

heeft ondergaan sinds haar publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
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1.2. De ontstaansgeschiedenis van de Basiswet 

1.2.1. Kritiek op de invulling van de vrijheidsstraf: de legaliteits- en 

legitimiteitscrisis nader bekeken 

België is een zogenaamde „heerschappij van het recht‟.
7
 Dit houdt in dat onze maatschappij 

geregeld wordt door wetten en niet door de willekeur van bepaalde personen. De grondwet is 

hier van fundamenteel belang. Zij bepaalt immers over welke rechten en vrijheden alle 

burgers beschikken en wanneer de overheid al dan niet kan ingrijpen in het persoonlijke leven 

van de burgers. Door deze grondrechten zijn alle burgers dus beschermd tegen misbruiken of 

machtsoverschrijding door de overheid of medeburgers.
8
 Naast rechten en vrijheden brengen 

deze wetten ook plichten met zich mee waaraan de burger zich moet houden. Indien de burger 

deze plichten niet naleeft, is de overheid gerechtigd hiertegen op te treden en deze burgers te 

sanctioneren.  

Het opleggen van een vrijheidsberovende straf is één van de sanctioneringsmogelijkheden van 

de overheid. Indien de overheid deze straf oplegt, is het echter van belang dat de wet duidelijk 

bepaalt wat deze vrijheidsberovende straf precies inhoudt en welke rechten en plichten dit 

meebrengt voor de gedetineerde. Ook gedetineerden moeten immers beschermd zijn tegen een 

willekeurig overheidsoptreden.
9
 

  

Lange tijd ontbrak in België echter nagenoeg elke wettelijke regeling die bepaalt hoe de 

detentie moet worden ingevuld en wat de rechten en plichten van gedetineerden zijn. De 

uitvoering van de vrijheidsstraffen en de interne rechtspositie van gedetineerden was slechts 

op uiterst marginale wijze geregeld in het Belgisch recht. Deze penitentiaire regelgeving was 

immers bijna uitsluitend een aangelegenheid van de uitvoerende macht en de penitentiaire 

administratie. Zo was de belangrijkste penitentiaire regelgeving vervat in het Koninklijk 

Besluit van 21 mei 1965 houdende Algemeen Reglement  van de strafinrichtingen
10

, het 

Ministerieel Besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de 

strafinrichtingen
11

, honderden ondoorzichtige ministeriële omzendbrieven die slechts een 

                                                 
7
 RAES, K., Tegen betere wetten in. Een ethische kijk op het recht, Gent, Academia Press, 2003, 7-10. 

8
 BURKENS, M.C., KUMMELING, H.R.B.M., VERMEULEN, B.P. en WIDDERSHOVEN, R.J.G.M., 

Beginselen van de democratische rechtsstaat, Utrecht, Kluwer, 2006, 120-124. 
9
 BREMS, E., SOTTIAUX, S., VANDEN HEEDE, P. en VANDENHOLE, W., (eds.)  Vrijheden en 

vrijheidsbeneming. Mensenrechten van gedetineerden, Antwerpen, Intersentia, 2005, 1-50. 
10

 Dit K.B. van 21 mei 1965 omvat de voornaamste regels omtrent de organisatie van de strafinrichtingen, het 

regime van de gedetineerden en de inspectie en controle op de strafinrichtingen. 
11

 Dit M.B. van 12 juli 1971 regelt de interne organisatie van de strafinrichtingen. 
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beperkte rechtskracht hebben en een intern reglement dat door elke strafinrichting wordt 

opgesteld.
12

 Doordat de rol van de wetgevende macht in de fase van de strafuitvoering zo 

gering was, kon men volgens Van Den Berghe
13

 en Maes
14

 spreken van een manifeste 

legaliteitscrisis. 
 
Het is namelijk in strijd met het legaliteitsbeginsel dat de wetgever enkel de 

aard en de duur van de vrijheidsstraf bepaalt, zonder te expliciteren wat de reële inhoud en de 

draagwijdte van deze straf inhoudt. Deze laatste taak werd volledig overgelaten aan de 

uitvoerende macht.
15

  

 

Verscheidene auteurs, waaronder Van Den Berghe
16

 en Coveliers
17

, stelden dan ook dat het 

grote probleem met deze reglementering het gebrek aan een adequate regeling van de 

rechtspositie van gedetineerden was. Het detentieregime was immers niet gebaseerd op 

rechten en plichten, maar op een systeem van toekenning van gunsten die niet afgedwongen 

konden worden door de gedetineerde. In praktijk had de gedetineerde dus geen enkele 

rechtszekerheid. Hij was immers, voor het verkrijgen van gunsten, bijna volledig afhankelijk 

van de appreciatie van de gevangenisdirectie.
18

 In dit verband beschouwt Kelk
19

 de 

gevangenis als een „totale institutie‟.
20

 De plichten werden immers strikt geformuleerd terwijl 

de rechten net vaag bleven. Vaak was er zelfs geen sprake van rechten maar beschikte de 

gedetineerde slechts over gunsten waardoor hij nauwelijks rechtswaarborgen genoot. 

Daarnaast was het gemakkelijk om de normen te wijzigen aangezien de belangrijkste 

penitentiaire regelgeving vastgelegd was in uitvoeringsbesluiten en talrijke ministeriële 

omzendbrieven. Kelk pleitte dan ook, reeds in 1978, voor een „juridisering van de 

detentiesituatie‟.
21

 

                                                 
12

 MEURISSE, H. en VAN DRIESSCHE, K., „Rechten en plichten van gedetineerden: de basiswet van 12 

januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden‟ in Recente ontwikkelingen 

in het strafrecht, VERBRUGGEN, F., FRANSSEN, V. en VANHEULE, J., (eds.), Gent, Larcier,  2008, 199-

218; VAN DEN BERGHE, Y., o.c., Gent, Larcier, 2006, 3-18.; BARTHOLEYNS, F. en BÉGHIN, J., „La loi 

des principes du 12 janvier 2005, vecteur de changements dans l‟univers carcéral belge?‟, Revue de droits pénal 

et de criminologie, 2005, 862-893. 
13

 VAN DEN BERGHE, Y., o.c., Gent, Larcier, 2006, 3-18. 
14

 MAES, E., Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf: 200 jaar Belgische gevangeniswezen, Antwerpen, Maklu, 

2009, 1-48. 
15

 Ibid., 3-18. 
16

 Ibid., 3-18. 
17

 COVELIERS, H., l.c., 2001, 86. 
18

 MAES, E., Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf: 200 jaar Belgische gevangeniswezen, Antwerpen, Maklu, 

2009, 1-48; VAN DEN BERGHE, Y., o.c., Gent, Larcier, 2006, 3-18. 
19

 KELK, C., Nederlands detentierecht, Amsterdam, Kluwer, 2008, 28-31.  
20

 Kelk ontleent het begrip „totale institutie‟ aan Goffman. Dit begrip wordt verder in deze masterproef 

uitgewerkt. 
21

 KELK, C., Recht voor gedetineerden (een onderzoek naar de beginselen van het detentierecht), Samson, 1978, 

456  
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Ook was de rechtspositieregeling van gedetineerden niet in overeenstemming met de 

internationale verdragen betreffende de fundamentele rechten van de mens die door België 

zijn goedgekeurd.
22

 Door het ontbreken van een adequate regelgeving omtrent de interne 

rechtspositie van gedetineerden schoot het Belgische penitentiair recht immers op tal van 

punten tekort ten aanzien van wat op grond van deze verdragen verwacht mag en moet 

worden.
23

 Ook het Europees comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of 

vernederende behandeling of bestraffing heeft België hieromtrent meerdere malen op de 

vingers getikt.
24

   

 

Naast een legaliteitscrisis kunnen we volgens verscheidene auteurs, waaronder Dupont
25

, 

Daems
26

 en Maes
27

, ook spreken van een legitimiteitscrisis. Zij stellen dat er diepe twijfel 

bestaat over het bestaansrecht van de vrijheidsstraf zelf en de doelstellingen die de 

vrijheidsstraf tracht te verwezenlijken.  

De uitvoering van de vrijheidsstraf kan op verschillende manieren ingevuld worden en kan 

verschillende doelstellingen nastreven. Decennialang was de retributieve-repressieve en 

resocialiserende invulling van de vrijheidsstraf het centrale model binnen de 

strafrechtsbedeling. In dit strafmodel wordt een misdrijf gezien als een inbreuk op een 

strafwet die door de overheid beteugeld moet worden. De vrijheidsstraf wordt volgens dit 

model beschouwd als een adequate manier om de samenleving te beveiligen en om individuen 

te behandelen en te verbeteren. Er was dus een sterk geloof in de zin van het 

gevangeniswezen.  

 

                                                 
22

 Onder meer het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden en het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake Burgerrechten en Politieke 

Rechten.  
23

 SMAERS, G., Gedetineerden en mensenrechten, Antwerpen, Maklu uitgevers, 1994, 173-310. 
24

 Verslag aan de Belgische regering betreffende het bezoek van het Europees Comité ter voorkoming van 

foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) in België (31 augustus tot 12 

september 1997), Straatsburg/Brussel, 18 juni 1998; Verslag aan de Belgische regering betreffende het bezoek 

van het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of 

bestraffing (CPT) in België (25 november tot 7 december 2001), Straatsburg/Brussel, 17 oktober 2002. 
25

 DUPONT, L., Op weg naar een Beginselenwet Gevangeniswezen, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1998, 

120-124. 
26

 DAEMS, T., „Gapen bij de gapende kloof. Strafbeleid, gevangeniswezen en de weergekeerde stilte rond de 

legitimiteitscrisis van de vrijheidsstraf‟ in Achter tralies in België, DAEMS, T., PLETINCX, P., ROBERT, L., 

SCHEIRS, V., VAN DE WIEL, A. en VERPOEST, K., (eds.), Gent, Academia Press, 17-45. 
27

 MAES, E., „Het actuele penitentiaire beleid in confrontatie met zijn verleden‟ in Achter tralies in België, 

DAEMS, T., PLETINCX, P., ROBERT, L., SCHEIRS, V., VAN DE WIEL, A. en VERPOEST, K., (eds.), Gent, 

Academia Press, 47-73. 
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Hier kwam echter verandering in, voornamelijk na Wereldoorlog II. Door veelvuldig 

wetenschappelijk onderzoek dat bevestigde dat de vrijheidsstraf vele negatieve effecten met 

zich meebrengt, groeide er een storm aan kritieken op het gevangeniswezen en de invulling 

van de vrijheidsstraf. “Imprisonment as it exists today is a worse crime than any of those 

committed by its victims; for no single criminal can be as powerful for evil, or as unrestrained 

in its exercise, as an organized nation”
28

 stelde Shaw onder meer reeds in 1946. Ook kan 

verwezen worden naar het onderzoek van Sykes naar de ontberingen waar gevangenen mee 

geconfronteerd worden tijdens de vrijheidsberoving.
29

 Hij omschrijft deze ontberingen als 

„the 5 pains of imprisonment‟: verlies van vrijheid, verlies van persoonlijke veiligheid, verlies 

van normale relaties, verlies van goederen en diensten en verlies van autonomie. Als reactie 

op deze ontberingen ontwikkelen gedetineerden volgens Sykes‟ onderzoek
30

 en ook volgens 

Thomas
31

 een nieuwe identiteit binnen een penitentiaire subcultuur. Ook Clemmer heeft het in 

zijn „The Prison Community‟ over „Prisonization‟ waarbij de gedetineerde manieren 

ontwikkelt om zijn gedrag aan te passen aan het gevangenissysteem.
32

 „Prisonization‟ houdt 

volgens Clemmer in dat de gedetineerde de inferieure rol van gevangene accepteert, de 

nieuwe gewoonten van het dagelijkse leven binnen de gevangenis aanneemt, de 

„gevangenistaal‟ overneemt,… Volgens Goethals bestaat daarenboven nog eens het gevaar dat 

de gedetineerde negatieve gevoelens ontwikkelt, zoals agressieve gevoelens ten opzichte van 

zichzelf of van anderen, egocentrisme, afzwakken van zijn schuldgevoelens ten aanzien van 

slachtoffers,…
33

 Daarnaast legde Peters enkele discriminaties van het detentieregime bloot.
34

 

Volgens zijn onderzoek verwerven bepaalde groepen gedetineerden meer gunsten dan andere 

groepen. Martinson die onderzoek deed naar de effecten van de behandeling van 

gedetineerden kwam onomwonden tot de conclusie: “Nothing works”.
35

 Tulkens stelt 

daarenboven dat de gevangenis geen neutraal terrein is en detentie geen neutraal gebeuren.
36

 

Wat men volgens hem vergeet is “de erkenning, gegroeid uit lange ervaringen, uit veel 

onderzoek en uit talloze getuigenissen, dat de gevangenis en het leven in de gevangenis 

                                                 
28

 SHAW, G.B., The crime of imprisonment, New York, Greenwood Press Publishers, 1946, 13. 
29

 SYKES, G., The society of captives: a study of a maximum-security prison, Princeton, Princeton University 

Press, 1958, 63-84. 
30

 Ibid., 63-84. 
31

 THOMAS, C.W., „Theoretical perspectives on prisonization: a comparison of the importation and deprivation 

models‟, The journal of criminal law and criminology, 1977, 135-145. 
32

 CLEMMER, D., The prison community, New York, Rinehart, 1958, 341 p. 
33

 GOETHALS, J., Psychosociale implicaties van de lange vrijheidsstraf, Antwerpen, Kluwer, 1980, 274 p. 
34

 PETERS, T., Ongelijke levensvoorwaarden in de Centrale Gevangenis te Leuven, Leuven, Acco, 1976, 304 p.  
35

 MARTINSON, R., „What works? – Questions and Answers about Prison Reform‟, Public interest, 1974, 22-

54. 
36

 TULKENS, J.J.J., „Koersen of laveren: over de nieuwe vrijheidsstraf en haar hindernissen‟, Sancties, 1994, 

242. 
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mensen schaadt”.
37

 Goffman omschrijft de gevangenis als een „totale institutie‟.
38

 Hij bedoelt 

hiermee dat door de vrijheidsberoving de gevangenis alle aspecten van het leven van de mens 

beheerst. Alles gebeurt immers op eenzelfde plaats, onder eenzelfde leiding, met dezelfde 

mensen die men niet vrij kiest. Het gevaar bestaat daardoor dat het individu gereduceerd 

wordt tot slechts één aspect: de gedetineerde delinquent. De gedetineerde wordt immers 

afgesneden van zijn sociale omgeving en verliest zijn sociale rollen. Goffman noemt dit 

proces „mortificatie‟, het proces van teniet doen van het ego van het individu.
39

 Volgens 

Goffman kan de gedetineerde zich op verschillende manieren aanpassen aan deze 

„mortificerende processen‟. Als eerste heeft hij het over regressie, wat inhoudt dat de 

gedetineerde niet meer adequaat kan reageren op dagelijkse frustraties en veelal „van een mug 

een olifant maakt‟. Andere aanpassingsmogelijkheden omvatten volgens Goffman 

„onverzoenlijkheid‟ waarbij de gedetineerde weigert mee te werken met de functionarissen, 

„kolonisering‟ waarbij de gedetineerde een betrekkelijk tevreden bestaan opbouwt, 

„conversie‟ waarbij de gedetineerde zich identificeert met de functionarissen en de rol van de 

volmaakte bewoner speelt, en tot slot „playing it cool‟.
40

  Ook Neys stelt dat de gedetineerde 

geen enkele andere rol meer kan opnemen dan deze van gevangene. Hij verliest zijn rol als 

echtgenoot, vader, kostwinnaar, …
41

 Hij heeft geen enkele verantwoordelijkheid meer over 

zijn leven of dat van anderen. De negatieve effecten van het gevangeniswezen werden dus 

door een groot aantal onderzoeken blootgelegd, waardoor het sterke geloof in de 

gevangenisstraf in vraag werd gesteld.  

Daarnaast formuleerden meerdere auteurs, waaronder Fattah, veelvuldig kritiek op dit 

retributieve-repressieve strafmodel.
42

 Fattah stelt dat de huidige manier van straffen 

ineffectief is. De klassieke strafdoelen, waaronder afschrikking en rehabilitatie, worden niet 

gerealiseerd en de gevangenisstraf leidt niet tot een daling van de criminaliteit. Daarnaast 

heeft de straf een vernederend en stigmatiserend effect. De vrijheidsstraffen zijn volgens 

Fattah steeds gericht op het verleden, waardoor ze nooit tegemoetkomen aan het leed van de 

                                                 
37

 TULKENS, J.J.J., l.c., 1994, 242. 
38

 GOFFMAN, E., Totale instituties, Rotterdam, Universitaire Pers, 1975, 10-44. 
39

 Ibid., 52-56. 
40

 Ibid., 52-56. 
41

 NEYS, A., „Gevangenisstraf als doorleefde realiteit‟, in Tralies in de weg: het Belgische gevangeniswezen 

historiek balans en perspectieven, NEYS, A., PETERS, T., PIETERS, F. en VANACKER, J., (reds.), Leuven, 

Universitaire Pers Leuven, 1994, 177-208. 
42

 FATTAH, E., „A critical assessment of two justice paradigms: contrasting the restorative and retributive 

justice models‟ in Support for crime victims in a comparative perspective. A collection of essays dedicated to the 

memory of Prof. Frederic McClintock, FATTAH, E. en PETERS, T., (reds.), Leuven, Leuven University Press, 

1998, 99-102. 
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slachtoffers. Ook Neys
43

 toont aan dat de meeste gedetineerden de gevangenisstraf ervaren als 

een morele verwerping waardoor ze hun vertrouwen in de samenleving verliezen. Er wordt 

tijdens de detentie geen beroep gedaan op hun verantwoordelijkheidsgevoel. Ze voelen zich 

daardoor vaak onmachtig en nutteloos en nemen een defensieve houding aan. Gedetineerden 

worden immers nog nauwelijks geconfronteerd met hun feiten, de gevolgen ervan voor het 

slachtoffer en hoe ze eventueel zouden kunnen tegemoetkomen aan deze gevolgen. Ook 

Aertsen
44

 constateert dat de gedetineerden nauwelijks de kans krijgen om hun schuld te 

verwerken en dat de slachtoffers vaak volkomen buitenstaanders blijven bij de uitvoering van 

de vrijheidsstraf. Ze krijgen de kans niet om materieel en/of immaterieel herstel te verkrijgen 

voor de geleden schade en om antwoorden te krijgen op vragen waarmee ze de dader wilden 

confronteren.
45

 Schuldbeleving, schuldverwerking en herstel worden door verscheidene 

auteurs waaronder Kelk
46

, Neys
47

 en Scholten
48

 echter wel gezien als een essentiële conditie 

voor een zinvolle strafrechtsbeleving. Het ontbreken van schuldbesef bij de gedetineerde kan 

immers leiden tot ontkenning.  

 

Sinds de jaren zeventig, eind jaren tachtig voor Vlaanderen, zien we dan ook steeds meer 

aandacht voor het herstelrechtelijk model en -meer algemeen- de „restorative justice‟, ten 

koste van het repressief-retributief model. Deze aandacht groeide vanuit de vaststelling dat 

daders onvoldoende werden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en dat de noden en 

behoeften van slachtoffers vaak genegeerd werden.
49

 Vele slachtoffers zijn immers niet 

geïnteresseerd in een repressieve overheidsreactie maar hebben voornamelijk nood aan 

erkenning voor hun slachtofferschap, materieel en immaterieel herstel van de geleden schade, 

etc. Volgens de restorative justice ontstaat er bij het plegen van een misdrijf een verstoorde 

driehoeksrelatie tussen dader, slachtoffer en samenleving die opnieuw hersteld moet worden. 

Een misdrijf wordt niet enkel beschouwd als een inbreuk op een strafwet die door de overheid 

                                                 
43

 NEYS, A., „Gevangenisstraf als doorleefde realiteit‟ in Tralies in de weg. Het Belgische gevangeniswezen: 

historiek, balans en perspectieven, NEYS, A., PETERS, T., PIETERS, F. en VANACKER, J., (reds.), Leuven, 

Universitaire Pers Leuven, 1994, 177-208. 
44

 AERTSEN, I., Slachtoffer-daderbemiddeling: een onderzoek naar de ontwikkeling van een herstelgerichte 

strafrechtsbedeling, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 25-64. 
45

 EUGENE, R., „Nodig maar niet genodigd: het slachtoffer‟, R.W., 1990-1991, 1041-1048. 
46

 KELK, C., „De doorleving van de schuld in de strafrechtspleging‟ in Met schuld beladen: de kern en de 

actuele betekenis van het werk van G. Th. Kempe over straf en reclassering, JANSE DE JONGE, J.A. en KELK, 

C., (reds.), Arnhem, Gouda Quint, 1992, 13-48. 
47

 NEYS, A. en PETERS, T., „De gevangenisstraf bekeken in een herstelrechtelijk perspectief‟ in Tralies in de 

weg. Het Belgische gevangeniswezen: historiek, balans en perspectieven, NEYS, A., PETERS, T., PIETERS, F. 

en VANACKER, J., (reds.), Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1994, 397-400. 
48

 SCHOLTEN, J.M., „Schuld, straf, detentie‟, Delikt en Delinkwent, 1978, 171-187. 
49

 AERTSEN, I., o.c., Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 25-64. 
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beteugeld moet worden – zoals in het retributief-repressief model - maar vooral als een 

conflict tussen een concrete dader en een concreet slachtoffer die samen tot een oplossing 

voor dit conflict kunnen komen.
50

 Dader en slachtoffer moeten in het herstelrechtelijk model 

dan ook maximaal betrokken worden bij de afhandeling van een misdrijf en de kans krijgen 

om hun verstoorde relatie zelf te herstellen. Op deze manier krijgt het slachtoffer de kans om 

een genoegdoening te krijgen voor de geleden schade ten gevolge van het misdrijf. En kan de 

dader zijn verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van het slachtoffer, zijn schuld 

verwerken en zo tot zelfherstel komen.
51

 Herstel leidt in die zin dus niet enkel tot een 

schadevergoeding voor het slachtoffer maar ook tot re-integratie van de dader. 

 

Men moet het ontstaan van de Basiswet dan ook kaderen in bovenstaande kritieken en 

inzichten. Men kon enerzijds spreken van een manifeste legaliteitscrisis doordat de 

rechtspositie van de gedetineerden en de tenuitvoerlegging van de effectieve 

gevangenisstraffen amper geregeld waren door parlementaire wetgeving
52

, doordat het 

detentieregime gebaseerd was op gunsten die niet afgedwongen konden worden door de 

gedetineerden
53

 en doordat de rechtspositieregeling niet in overeenstemming was met 

verscheidene internationale verdragen
54

. Anderzijds was er ook sprake van een 

legitimiteitscrisis. Er groeide immers twijfel over het bestaansrecht van de vrijheidsstraf zelf 

en de doelstellingen die de vrijheidsstraf tracht te verwezenlijken.
55

 Deze legaliteits- en 

legitimiteitscrisis liggen dan ook aan de basis van een algemene onrust over de 

rechtspositieregeling van gedetineerden en hebben zo mee geleid tot het ontstaan van de 

Basiswet. 

 

                                                 
50

 AERTSEN, I., o.c., Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 25-64. 
51

 DUPONT, L. en PETERS, T., „De herstelrechtelijke bepalingen in de basiswet betreffende het 

gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden‟ in Criminologie: tussen kritiek en realisme. Liber 

amica/orum Christian Eliaerts, CHRISTIAENS, J., ENHUS, E., NUYTIENS, A., SNACKEN, S. en VAN 

CALSTER, P., (reds.), Brussel, VUBPRESS, 2007, 155-178. 
52

 MAES, E., Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf: 200 jaar Belgisch gevangeniswezen, Antwerpen, Maklu, 

2009, 1-48; VAN DEN BERGHE, Y., o.c., Gent, Larcier, 2006, 3-18. 
53

 COVELIERS, H., l.c., 2001, 86. 
54

 SMAERS, G., Gedetineerden en mensenrechten, Antwerpen, Maklu uitgevers, 1994, 173-310. 
55

 DUPONT, L., Op weg naar een Beginselenwet Gevangeniswezen, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1998, 

120-124.; DAEMS, T., „Gapen bij de gapende kloof. Strafbeleid, gevangeniswezen en de weergekeerde stilte 

rond de legitimiteitscrisis van de vrijheidsstraf‟ in Achter tralies in België, DAEMS, T., PLETINCX, P., 

ROBERT, L., SCHEIRS, V., VAN DE WIEL, A. en VERPOEST, K., (eds.), Gent, Academia Press, 17-45. 
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1.2.2. De totstandkoming van de Basiswet 

 „Kroniek van een aangekondigde crisis‟.
56

 Zo benoemen Huyse en Verdoodt het Belgisch 

justitiebeleid van de laatste dertig jaar. Zoals hierboven aangetoond, ontstond sinds het eind 

van de jaren zestig immers steeds meer onrust over het functioneren van justitie. Pas eind 

jaren tachtig groeide echter ook de politieke belangstelling voor justitie. De decennialange 

kritieken op de gevangenisstraf en de rechtspositie van gedetineerden maakten immers 

duidelijk dat er dringend nood was aan een nieuw grondig parlementair en maatschappelijk 

debat over het straf- en gevangenisbeleid. De eerste aanzet hiervoor werd gegeven door de 

toenmalige minister van Justitie, Stefaan De Clerck, in zijn Oriëntatienota “Strafbeleid en 

Gevangenisbeleid”
57

 van juni 1996.
58

 Na vele jaren van stilzwijgen werd in deze nota voor het 

eerst een coherente beleidsvisie ontwikkeld omtrent een veilige, humane, constructieve en 

toekomstgerichte strafuitvoering.
59

 In deze Oriëntatienota wordt op verscheidene plaatsen 

verwezen naar de legitimiteitscrisis en werd kritiek geuit op het repressief-retributief 

strafmodel. “Binnen het strafbeleid moet een positieve en resultaatgerichte aanpak voorrang 

krijgen, met aandacht voor dienstverlening, voor bemiddeling met het oog op herstel van de 

schade aan het slachtoffer en voor een constructieve bejegening van de dader. Dat is 

zinvoller dan een punitief repressieve bestraffing, die niets oplevert voor het slachtoffer en 

vaak stigmatiserende gevolgen heeft voor de dader.”
60

 

  

Daarnaast werd tegemoetgekomen aan de legaliteitscrisis.
61

 In de Oriëntatienota werd immers 

beslist om eindelijk werk te maken van een penitentiaire Beginselenwet met als doel de 

strafuitvoering wettelijk te regelen en zo de rechtspositieregeling van gedetineerden uit te 

bouwen.
62

 Met deze beslissing werd het belang onderkend van een wettelijke regeling die 

                                                 
56

 HUYSE, L. en VERDOODT, A., “Dertig jaar justitiebeleid. Kroniek van een aangekondigde crisis”, 

Panopticon, 1999, 3-19. 
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 Oriëntatienota Strafbeleid en Gevangenisbeleid van minister van Justitie, Brussel, Ministerie van Justitie, 

1996. 
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 DAEMS, T., „Van teen tot kop. Beschouwingen bij meer dan een decennium strafbeleid en hervorming van de 

vrijheidsstraf‟ in De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde, VAN CAUWENBERGHE, K., 

(red.), Mechelen, Kluwer, 2008, 79-92. 
59

 BEYENS, K. en SNACKEN, l.c., Mechelen, Kluwer, 2008, 103-122. 
60

 Oriëntatienota Strafbeleid en Gevangenisbeleid van minister van Justitie, Brussel, Ministerie van Justitie, 

1996, 1-2. 
61
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vrijheidsstraf‟ in De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde, VAN CAUWENBERGHE, K., 

(red.), Mechelen, Kluwer, 2008, 79-92. 
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 Deze opdracht vloeide voort uit de resolutie “Over de detentievoorwaarden in de Europese Unie: 

verbeteringen en vervangende straffen”. Deze resolutie werd op 17 december 1998 goedgekeurd door het 

Europees Parlement. In deze resolutie was duidelijk opgenomen dat alle lidstaten van de Europese Unie werk 
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duidelijk bepaalt welke rechten tijdens de detentie behouden worden en welke rechten beperkt 

zullen worden. Door de vrijheidsberoving is de gedetineerde immers in alle opzichten feitelijk 

afhankelijk van anderen. Daarom is het van belang dat vastgelegd wordt wat de werkelijke 

inhoud van de vrijheidsberoving is en wat men met deze straf wil bereiken of verwezenlijken 

om misbruik en wantoestanden te voorkomen. In de Oriëntatienota werd gesteld dat  volgende 

basisdoelstellingen van de vrijheidsstraf in de Beginselenwet vooropgesteld moesten 

worden:
63

 beperking van de detentieschade, herstel tegenover de slachtoffers en voorbereiding 

van de re-integratie van de gedetineerden in de samenleving. 

 

Professor Lieven Dupont kreeg de opdracht om een „Voorontwerp van beginselenwet 

gevangeniswezen en tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties‟ uit te werken.
64

 Op 

30 september 1997 resulteerde dit in een „Proeve van voorontwerp van beginselenwet 

gevangeniswezen en tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen‟.
65

 In dit ontwerp werden 5 

aspecten uitgewerkt: de basisbeginselen voor de behandeling van gedetineerden, het doel of 

meerdere doelen van de gevangenisstraf, de basisbeginselen met betrekking tot de interne 

rechtspositie van gedetineerden, een wettelijke regeling betreffende de externe rechtspositie 

van gedetineerden en ten slotte de invoering van een beklagrecht voor gedetineerden.
66

 

Daaropvolgend werd de Commissie „Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van 

gedetineerden‟
67

 onder voorzitterschap van professor Dupont, ingericht.
 68

 Deze commissie 

had onder meer als taak het voorontwerp verder uit te werken en uit te breiden tot de 

categorieën van verdachten, beklaagden en beschuldigden. En daarnaast ook een brede 

consultatie van alle betrokken actoren voor te bereiden, te organiseren en uit te voeren over 

alle onderwerpen van het voorontwerp. In juni 2000 werd beslist dat de Commissie Dupont 

zich enkel nog diende te richten op de interne rechtspositie van gedetineerden. Zodoende 

                                                 
63
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mensenrechten‟ in Strafrecht als roeping: liber amicorum Lieven Dupont, VERBRUGGEN, F., 

VERSTRAETEN, R., VAN DAELE, E. en SPRIET, B., (reds.), Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2005, 521-

537. 
65
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 De Commissie „Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden‟ wordt ook wel de „Commissie 
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werd op 27 juni 2000 de Commissie „Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van 

gedetineerden en straftoemeting‟
69

 ingericht onder voorzitterschap van Holsters.
70

 Zij kregen 

de opdracht een voorontwerp met memorie van toelichting uit te werken met betrekking tot 

het instellen van strafuitvoeringsrechtbanken, de straftoemeting en de externe rechtspositie 

van veroordeelde gedetineerden.  

 

Op 5 juli 2000 overhandigde de commissie Dupont haar eindrapport
71

  aan toenmalig minister 

van Justitie Marc Verwilghen.
72

 Net zoals zijn voorganger Stefaan de Clerck onderschreef 

Minister Verwilghen in zijn beleidsnota‟s
73

 en het Federaal Veiligheids- en Detentieplan
74

 de 

legitimiteitscrisis. Hij uitte daarbij kritiek op het retributieve strafmodel. “De effectiviteit in 

functie van het voorkomen van recidive blijft zeer twijfelachtig. Vrijheidsberoving verhoogt 

daarenboven ook de psychosociale en dikwijls economische druk op de naaste omgeving en 

bemoeilijkt re-integratie.”
75

  Volgens Verwilghen moeten we trachten te evolueren van een 

vergeldend strafrecht naar een herstelrecht.“ Laten we niet vergeten dat straffen op zich geen 

doel mag zijn, maar een middel om te komen tot een herstel van materiële en immateriële 

schade en het herstel van verstoorde relaties tussen mensen onderling of tussen individuen en 

de maatschappij.”
76

 Alhoewel minister Verwilghen de legitimiteitscrisis erkende en het 

belang van een penitentiaire beginselenwet onderschreef, werd er tijdens zijn bewind weinig 

concreets gerealiseerd.
77

  

 

Het was wachten tot midden 2003, met de aanstelling van Laurette Onkelinckx als minister 

van Justitie, vooraleer er opnieuw schot in de zaak kwam. In september 2003 werd het 
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 De Commissie „Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting‟ wordt 

ook wel de „Commissie Holsters‟ genoemd, naar zijn voorzitter. 
70
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 Algemene beleidsnota van de minister van justitie, Parl.St. kamer 1999-2000, nr. 0198/013. 
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eindverslag - voor een tweede keer -
78

 als wetsvoorstel ingediend in de commissie Justitie van 

de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
79

 Na een uitvoerige en grondige discussie en een 

reeks amendementen, keurde het parlement een enigszins bijgeschaafde versie van het 

oorspronkelijk ontwerp goed op 2 december 2004. Deze wet werd op 12 januari 2005 

bekrachtigd en afgekondigd, en op 1 februari 2005 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
80

 

Eindelijk was er sprake van een afdoend wettelijk kader dat de rechten en plichten van 

gedetineerden op een gestructureerde wijze weergeeft.  

 

Zoals verder besproken zal worden, mogen we echter niet te vroeg juichen. De aanname en 

publicatie van de Basiswet in het Belgisch Staatsblad houden op zich geen automatische en 

volledige ommekeer van het gevangeniswezen in. Een wet staat of valt immers met haar 

implementatie in de praktijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78

 Op 17 juli 2001 werd het rapport van de Commissie Dupont voor een eerste keer ingediend in het parlement. 

Door andere beleidsprioriteiten werden de besprekingen echter niet afgerond. 
79

 KELLENS, G., „Dynamique et lignes directrices des projets Dupont et Holsters‟, Journal des procès, 2004, 

17-19. 
80

 Basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden, BS 1 febuari 

2005.  



 

 

18 

 

1.3. De inhoud van de Basiswet 

1.3.1. De interne rechtspositie van gedetineerden 

De rechtspositie van gedetineerden omvat de verschillende rechten waarover gedetineerden 

beschikken en de plichten waaraan ze zich moeten houden. Zo geven Dupont en Verstraeten 

volgende definitie omtrent de rechtspositie van gedetineerden: “De rechtspositie van 

gedetineerden wordt juridisch bepaald door het geheel van rechtsvoorschriften die de rechten 

en de verplichtingen van de gedetineerde omschrijven.”
81

 Er is dus enkel sprake van rechten 

indien er in de rechtsregels voorschriften of artikels terug te vinden zijn die bepaalde rechten 

bepalen en afbakenen.  

 

Over het algemeen worden er twee grote indelingen gemaakt in verband met de rechtspositie 

van gedetineerden: enerzijds het onderscheid tussen de interne en de externe rechtspositie en 

anderzijds het onderscheid tussen de materiële en de formele rechtspositie van gedetineerden.  

De interne rechtspositie bepaalt wat de rechten van de gedetineerde als inwoner van de 

gevangenis zijn.
82

 Het gaat dus om zijn statuut „intra muros‟ tijdens de detentie. Dit omvat de 

regeling omtrent het gevangenisregime en de rechtspositie ten aanzien van penitentiaire 

beslissingen en handelingen die betrekking hebben op het leven in de gevangenis. Bij de 

interne rechtspositie staat de relatie tussen de gedetineerde en de penitentiaire overheid 

centraal.
83

 De interne rechten hebben betrekking op de materiële levensvoorwaarden, de 

samenlevingsvoorwaarden, de contacten met de buitenwereld (briefwisseling, bezoek, 

telefoongebruik), de mogelijkheden van het bekomen van informatie en rechtshulp, de 

vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging en vergadering, de godsdienst en 

levensbeschouwing, de arbeid en de sociale zekerheid, de orde en de veiligheid, het tuchtrecht 

en ten slotte de gezondheidszorg.
84

  

De externe rechtspositie daarentegen heeft betrekking op de toepassing en de duur van de 

vrijheidsberovende straf, de onderbrekingen, de bijzondere modaliteiten van vervroegde 

invrijheidsstelling, de beëindiging van de detentie en de alternatieve vormen van 

strafuitvoering. Bij de externe rechtspositie staat de relatie tussen de gedetineerde en de 

samenleving centraal.
85

 Kelk maakt dit onderscheid duidelijk door de externe rechtspositie „de 
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 VAN DEN BERGHE, Y., o.c., Gent, Larcier, 2006, 61-62. 
84

 Ibid., 61-174. 
85

 VAN DEN BERGHE, Y., o.c., Gent, Larcier, 2006, 61-62. 



 

 

19 

 

buitenkant‟ van de sanctie te noemen en de interne rechtspositie „de binnenkant‟ van de 

sanctie.
86

 

Daarnaast geeft de materiële rechtspositie aan wat de rechten van de gedetineerden precies 

zijn en welke inhoud men daaraan geeft. En tot slot is er de formele rechtspositie van de 

gedetineerde. Dupont en Verstraeten definiëren dit als volgt: “De formele rechtspositie heeft 

betrekking op de wijze waarop de gedetineerde de hem toegekende rechten en gunsten kan 

effectueren en meerbepaald op de wijze waarop hij de hem toegekende rechten kan afdwingen 

voor een onafhankelijke en onpartijdige instantie.”
87

  

 

Deze masterproef beperkt zich tot de interne rechtspositie van gedetineerden, en meer bepaald 

de rechten die aan gedetineerden worden toegekend in het kader van de Basiswet. Hierbij zal 

zowel de materiële als de formele rechtspositie aan bod komen. 

 

1.3.2. De inhoud van de Basiswet onder de loep genomen 

De Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van 

gedetineerden legt de interne rechtspositie van de gedetineerden als „inwoners‟ van de 

strafinrichting vast en bepaalt de basisbeginselen voor de detentie. De Basiswet omschrijft het 

geheel van hun rechten en plichten tijdens de detentie en het regime waaraan zij worden 

onderworpen. Deze wet zal normaal gezien eindelijk het juridische statuut van de 

gedetineerden in de Belgische gevangenissen regelen in één coherente wet met een duidelijke 

basisfilosofie.
88

 De Basiswet is van toepassing op zowel de definitief veroordeelden als de 

inverdenkinggestelden, beklaagden en beschuldigden. In afwachting van een afzonderlijke 

rechtspositieregeling voor geïnterneerden is de wet (op enkele bepalingen na), volgens artikel 

167, ook tijdelijk van toepassing op deze categorie. De Basiswet omvat 180 artikelen die 

ingedeeld zijn in 8 belangrijke onderdelen: de basisbeginselen (1.2.2.1.), de indeling en 

bestemming van de gevangenissen en de (over)plaatsing en het onthaal van de gedetineerden 

(1.2.2.2.), het toezicht op de gevangenissen (1.2.2.3.), de detentieplanning (1.2.2.4.), de 

levensvoorwaarden in de gevangenis (1.2.2.5.), orde, veiligheid en gebruik van dwang 

(1.2.2.6.), het tuchtregime (1.2.2.7) en de afhandeling van klachten en van bezwaar tegen 

plaatsing of overplaatsing (1.2.2.8.).  
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1.3.2.1. De basisbeginselen 

Na enkele algemene bepalingen waar de gebruikte termen in de Basiswet worden 

verduidelijkt
89

, worden de basisbeginselen van waaruit de Basiswet vertrekt, uiteengelegd.
90

 

 

In eerste instantie gaat de Basiswet uit van een rechtspositionele benadering van de 

gedetineerde.
91

 Dit houdt in dat de gedetineerde erkend wordt als een volwaardige 

rechtsburger wiens rechten en plichten tot in detail zijn vastgelegd. Indien de overheid dus 

iemands vrijheid ontneemt, vervallen zijn andere vrijheden niet zomaar. De 

vrijheidsbeneming mag immers enkel een beperking inhouden van de vrijheid van komen en 

gaan en de daarmee onlosmakelijk verbonden vrijheidsbeperkingen.
92

 Alle andere rechten 

zoals politieke, burgerlijke, sociale, economische of culturele rechten, moeten ook binnen de 

gevangeniscontext uitgeoefend kunnen worden.
93

 Het penitentiair regime dat voorheen 

gebaseerd was op een systeem van gunsten moet nu dus plaats ruimen voor een systeem van 

rechten en plichten.  

  

Daarnaast houdt de Basiswet rekening met het inzicht dat de tenuitvoerlegging van de 

vrijheidsstraf in de gevangenis onvermijdelijk schade en leed toebrengt aan de gedetineerde.
94

 

Door de vrijheidsbeneming komt de gedetineerde immers in een totaal afhankelijke positie te 

staan ten opzichte van iedereen die over hem te beslissen heeft. Volgens Dupont wordt deze 

detentieschade nog vergroot indien de gedetineerde niet beschikt over een behoorlijke 

rechtspositieregeling.
95

 Dit gebrek is immers nog eens een bevestiging dat de gedetineerde 

wordt uitgestoten uit de gemeenschap en hij niet de rechtsbescherming geniet die in de 

buitenwereld geldt. “Hoe kan men van de veroordeelde enige loyauteit verwachten ten 

aanzien van de rechtsgemeenschap, wanneer precies deze gemeenschap de door haar 

gehuldigde rechtswaarden en rechtsbelangen zelf ten aanzien van de veroordeelden 
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veronachtzaamt te behartigen”.
96

 Daarom werd in de Basiswet het schadebeperkingsbeginsel 

opgenomen als een cruciale voorwaarde om de andere doelstellingen van de vrijheidsstraf te 

realiseren.
97

  

 

Om de detentieschade zoveel mogelijk te beperken formuleert de Basiswet nog twee 

complementaire principes: de eerbiediging van de menselijke waardigheid en het 

participatiebeginsel. Het principe van de menselijke waardigheid is volgens de Basiswet 

noodzakelijk voor “het behoud of de groei van het zelfrespect van de gedetineerde” en ter 

bevordering van “zijn individuele en sociale verantwoordelijkheid”.
98

 Het participatieprincipe 

dient ter voorbereiding van de re-integratie van de gedetineerde in de samenleving. De 

Basiswet tracht dit te bereiken door het oprichten van een overlegorgaan waarin de 

gedetineerden de mogelijkheid hebben zich te laten horen in aangelegenheden van 

gemeenschappelijk belang
99

, en door het opstellen van een individueel detentieplan
100

.  

 

Zoals hierboven vermeld wordt de beperking van de detentieschade in de Basiswet naar voren 

geschoven als een voorwaarde voor de realisatie van de andere doelstellingen in de Basiswet. 

Voor de veroordeelden gaat het om volgende doelstellingen: “De tenuitvoerlegging van de 

vrijheidsstraf wordt gericht op het herstel van het door het misdrijf aan de slachtoffers 

aangedane onrecht, op de rehabilitatie van de veroordeelde en op de geïndividualiseerde 

voorbereiding van zijn re-integratie in de vrije samenleving.”
101

 In eerste instantie moet de 

vrijheidsstraf dus gericht zijn op de re-integratie van de gedetineerde in de samenleving. 

Hiertoe wordt voor elke gedetineerde een individueel detentieplan opgesteld om hem voor te 

bereiden op zijn vrijlating.
102

 Daarnaast moet de vrijheidsstraf in het teken staan van het 

herstel van het leed dat berokkend werd aan de slachtoffers.
103

 Op deze manier krijgen de 

                                                 
96

 DUPONT, L., Op weg naar een Beginselenwet Gevangeniswezen, Leuven, Universitaire pers Leuven, 1998, 

140. 
97

 Art 6, §2 Basiswet 12 januari 2005, BS 1 februari 2005. „Bij de uitvoering van de vrijheisstraf of de 

vrijheidsbenemende maatregel dient vermijdbare detentieschade voorkomen te worden.‟ 
98

 Art. 5 § 1 Basiswet 12 januari 2005, BS 2 februari 2005. 
99

 Art. 7 Basiswet 12 januari 2005, BS 2 februari 2005. 
100

 Art. 9§ 3 Basiswet 12 januari 2005, BS 2 februari 2005. 
101

 Art. 9 § 2 Basiswet 12 januari 2005, BS 2 februari 2005. 
102

 CLAUS, H., „Een plan voor de detentie‟, Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 2001, 24-

37. 
103

 Eindverslag van de Commissie „Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden‟, Verslag 

namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door Vincent Decroly en Tony van Parys, Parl.St. Kamer 

2000-01, nr.1067/1; DUPONT, L. en PETERS, T., „De herstelrechtelijke bepalingen in de basiswet betreffende 

het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden‟ in Criminologie: tussen kritiek en realisme. Liber 

amica/orum Christian Eliaerts, CHRISTIAENS, J., ENHUS, E., NUYTIENS, A., SNACKEN, S. en VAN 

CALSTER, P., (reds.), Brussel, VUBPRESS, 2007, 155-178. 



 

 

22 

 

slachtoffers de kans om een genoegdoening te krijgen voor de geleden schade ten gevolge van 

het misdrijf, en kunnen de daders hun verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van hun 

slachtoffers, hun schuld verwerken en zo tot zelfherstel komen.  

 

Voor de categorie van verdachten stelt de Basiswet nog enkele andere basisbeginselen 

centraal waaronder het recht op verdediging
104

 en het vermoeden van onschuld
105

. Dit 

vermoeden van onschuld houdt in dat elke schijn vermeden moet worden dat de 

vrijheidsbeneming het karakter van een straf heeft.
106

 Daarnaast moeten verdachten bij de 

gemeenschappelijke activiteiten ook steeds gescheiden worden van de veroordeelden tenzij zij 

hier schriftelijk mee hebben ingestemd.
107

  

 

Deze fundamentele principes moeten in het licht van de Basiswet bereikt worden door de 

toepassing van het normaliseringbeginsel. Dit houdt in dat men de levensomstandigheden in 

de gevangenis zoveel mogelijk in overeenstemming tracht te brengen met de 

levensomstandigheden in de buitenwereld, de contacten met vrienden/familie stimuleert en 

het verblijf in de gevangenis richt op de re-integratie in de samenleving.
108

 De straf die wordt 

opgelegd is de vrijheidsberoving op zich en er mag geen bijkomend leed opgelegd worden. 

Tegenover het normaliseringsbeginsel staat het „less eligibility-principe‟. Volgens dit principe 

moeten de levensomstandigheden in de gevangenis onder de levensomstandigheden van de 

minst gegoede groepen in de samenleving liggen. Anders zou de gevangenis onvoldoende 

afschrikken.
109

  

 

Tot slot moeten alle beslissingen die in het kader van de Basiswet genomen worden, 

gemotiveerd worden, behalve als hierdoor de veiligheid ernstig in gevaar zou worden 

gebracht of behalve in die gevallen waarin de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen geen motivering vereist.
110
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1.3.2.2. De indeling en bestemming van de gevangenissen en de (over)plaatsing en het 

onthaal van de gedetineerden 

De Basiswet bepaalt dat de indeling van de gevangenissen
111

 geregeld moet worden bij 

Koninklijk Besluit in functie van hun bestemming of van andere criteria die in de wet niet 

verder gepreciseerd worden. Er moeten gevangenissen of afdelingen ingericht worden die 

specifiek bestemd zijn voor verdachten, vrouwen, gedetineerden die in de gevangenis worden 

opgenomen samen met hun kind van minder dan drie jaar, veroordeelden met een totale 

vrijheidsstraf van minstens vijf jaar, gedetineerden die een bijzondere opvang behoeven om 

wille van hun leeftijd of hun gezondheidstoestand en gedetineerden die worden toegelaten tot 

een bijzondere vorm van strafuitvoering. De gedetineerden worden dan in de verscheidene 

inrichtingen geplaatst, rekening houdend met de bestemming van de gevangenissen en het 

individueel detentieplan.
112

 

 

Daarnaast preciseert de Basiswet dat de gedetineerden bij aankomst in de gevangenis 

geïnformeerd moeten worden over hun rechten en plichten in een taal die ze begrijpen
113

 en 

dat een exemplaar van het huishoudelijk reglement, opgesteld door het inrichtingshoofd en 

voorgelegd ter goedkeuring aan de minister, hen ter beschikking moet worden gesteld.
114

  

 

Voor wat betreft de toegang tot de gevangenis, kan verwezen worden naar artikel 32 tot 34 

van de Basiswet die, in functie van de hoedanigheid van de personen, de modaliteiten van de 

toegang tot de gevangenissen bepaalt.
115

  

 

1.3.2.3. Het toezicht op de gevangenissen 

De Basiswet verplicht tot oprichting van een Centrale Toezichtsraad voor het 

gevangeniswezen
116

 en de Commissies van Toezicht
117

. Hun voornaamste taak is “een 

onafhankelijk toezicht te houden op de gevangenissen, op de bejegening van gedetineerden en 

op de naleving van de hen betreffende voorschriften.”
118

 Klachtencommissies die telkens 
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bestaan uit drie leden van de Commissies van Toezicht en de Beroepscommissie die 

samengesteld is uit drie leden van de Centrale Raad.
119

  

 

De Centrale Toezichtsraad is volledig onafhankelijk van de penitentiaire administratie en 

moet samengesteld zijn uit minstens zes leden die benoemd worden op basis van hun 

deskundigheid of ervaring met betrekking tot de penitentiaire sector.
120

 De Raad heeft een 

adviesverlenende functie ten aanzien van de minister, coördineert en ondersteunt de werking 

van de Commissies van Toezicht en stelt een jaarlijks verslag op ten behoeve van de 

wetgevende kamers en van de minister van Justitie.
121

 Uit de leden van de Centrale Raad moet 

een Beroepscommissie van drie leden worden samengesteld.
122

 

 

De Commissies van Toezicht, die elk bevoegd zijn voor één of meerdere gevangenissen, 

worden op eenzelfde manier als de Centrale Toezichtsraad samengesteld.
123

 De Commissies 

van Toezicht hebben een adviesverlenende functie ten aanzien van de Centrale Raad en ten 

aanzien van de minister, bemiddelen tussen de directeur en gedetineerden bij informele 

klachten en stellen een jaarlijks verslag op.
124

 Daarnaast wordt in elke Commissie van 

Toezicht minstens één maandcommissaris aangesteld die minstens eenmaal per week de 

inrichtingen waarvoor ze bevoegd zijn, bezoekt en wekelijks een spreekuur ten behoeve van 

de gedetineerden organiseert.
125

 Elke Commissie van Toezicht moet ten slotte uit haar leden 

een Klachtencommissie van drie leden aanstelen.
126

 

 

Om dit onafhankelijk toezicht te kunnen uitoefenen, hebben de leden van deze organen vrije 

toegang tot alle plaatsen in de gevangenis, kunnen ze ter plaatse alle op de gevangenis 

betrekkende documenten consulteren en hebben ze het recht zonder controle briefwisseling te 

voeren met de gedetineerden of zonder toezicht in contact te treden met hen.
127
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1.3.2.4. De detentieplanning 

Met het oog op het opstellen van het individueel detentieplan, schrijft de Basiswet voor dat er 

vanaf de insluiting van de veroordeelde in de gevangenis, aangevangen moet worden met een 

onderzoek naar zijn persoon en levenssituatie.
128

 Dit onderzoek creëert de mogelijkheid om 

onder meer het schadebeperkingsbeginsel en de doelstellingen van de vrijheidsstraf te 

individualiseren.
129

 

 

Op basis van dit onderzoek wordt met de toestemming en de medewerking van de 

gedetineerde een individueel detentieplan
130

 uitgewerkt dat opgenomen wordt in een 

samenwerkingsprotocol dat ondertekend wordt door de veroordeelde en de directeur. Het plan 

kan tijdens de detentie nog aangevuld, geconcretiseerd en bijgestuurd worden. Concreet bevat 

dit detentieplan “een schets van het detentietraject en, in voorkomend geval, van de 

activiteiten die op herstel gericht zijn, met name de schade die de slachtoffers opgelopen 

hebben. Het detentieplan bevat ook eventuele adviezen over overplaatsingen die voor de 

veroordeelde redelijkerwijze in het vooruitzicht kunnen worden gesteld, rekening houdend 

met de duur van de uitgesproken straffen, met de criteria voor de toepassing van bijzondere 

wijzen van tenuitvoerlegging en van vervroegde invrijheidsstelling of met de datum van 

definitieve invrijheidsstelling.”
131

 Daarnaast stelt dit plan activiteiten (arbeid, onderwijs en 

vorming, medische en psychosociale behandeling) voor waaraan de gedetineerden zal 

deelnemen, rekening houdend met de mogelijkheden van de gedetineerde en van de 

penitentiaire administratie. 

     

1.3.2.5. De levensvoorwaarden in de gevangenis 

A) Materiële levensvoorwaarden en samenlevingsvoorwaarden 

In het kader van het normaliseringsbeginsel hebben de gedetineerden recht op aangepast en 

voldoende voedsel
132

, op het dragen van eigen kledij en schoeisel
133

 en op dagelijkse 

verzorging van hun uiterlijk en lichamelijke hygiëne
134

. De voorwerpen die de gedetineerde 

bij zijn insluiting bij zich heeft en de voorwerpen die hij tijdens zijn verblijf verwerft, worden 
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in zijn bezit gelaten of voor hem in bewaring genomen.
135

 Het geld dat de gedetineerde bij 

insluiting bij zich heeft en het geld dat hij tijdens zijn verblijf verwerft, worden op zijn 

individuele rekening gezet. Gedetineerden mogen immers geen contant geld bezitten in de 

gevangenis.
136

 Met deze individuele rekening kunnen gedetineerden gebruiks- en 

verbruiksgoederen uit het aanbod van de kantinedienst aanschaffen.
137

 Deze kantinedienst 

dient er zorg voor te dragen dat het aanbod van goederen zoveel mogelijk tegemoetkomt aan 

de wensen en de behoeften van de gedetineerden.  

 

Het gemeenschapsregime of regime van beperkte gemeenschap wordt in de Basiswet gezien 

als het heersende regime in de gevangenissen.
138

 Dit houdt in dat de gedetineerden zich in 

gemeenschappelijke leef- en werkruimten bevinden tenzij zij verplicht of gerechtigd zijn zich 

in hun verblijfsruimte op te houden (enkel voor wat betreft het gemeenschapsregime) en dat 

de gedetineerden de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan gemeenschappelijke 

activiteiten (voor wat betreft het gemeenschapsregime en het regime van beperkte 

gemeenschap). De rest van de tijd (in het bijzonder gedurende de nachtrust) verblijven de 

gedetineerden in hun individuele verblijfsruimte die hen werd toegewezen en die ze zelf 

mogen inrichten.
139

 

 

B) Contacten met de buitenwereld 

De gedetineerden hebben het recht contacten met de buitenwereld te onderhouden.
140

 De 

Basiswet onderscheidt hiervoor drie manieren: de briefwisseling
141

, het bezoek
142

 en het 

gebruik van de telefoon.  

 

In eerste instantie kunnen de gedetineerden een onbeperkt aantal brieven verzenden en 

ontvangen. De brieven die de gedetineerden ontvangen, worden aan een controle 

onderworpen waarbij de brief in principe niet gelezen mag worden maar enkel onderzocht 

mag worden op de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of substanties.
143

 De wet van 20 
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juli 2006
144

 voert echter de mogelijkheid terug in om inkomende brieven te lezen, indien er 

aanwijzingen zijn dat de controle noodzakelijk is voor het bewaren van de orde en de 

veiligheid.
145

 De brieven die de gedetineerden verzenden, worden in principe  niet 

gecontroleerd tenzij dit een aantasting van de orde of de veiligheid met zich zou kunnen 

meebrengen.
146

 In het geval waarin de directeur beslist om brieven of bijgesloten voorwerpen 

niet aan de gedetineerde over te maken, moet hij de gedetineerde daarvan in kennis stellen en 

deze beslissing motiveren.
147

 Daarnaast bepaalt de Basiswet met welke personen en 

overheden de gedetineerde zonder controle briefwisseling mag voeren.
148

 

 

Ten tweede kunnen de gedetineerden bezoek ontvangen. Verdachten hebben het recht om 

dagelijks bezoek te ontvangen en de overige gedetineerden hebben recht op minimum drie 

bezoeken per week waarvan minstens een dag in het weekend en de woensdagnamiddag.  De 

minimumduur van een bezoek bedraagt één uur. Iedere gedetineerde heeft ook minstens 

eenmaal per maand recht op ongestoord bezoek gedurende minimum twee uur.
149

 Het bezoek 

aan tafel is de regel, het bezoek achter glas de uitzondering. In bepaalde omstandigheden 

zoals bepaald door de wet, kan de directeur beslissen om het bezoek achter glas te laten 

doorgaan.
150

 Dit moet steeds gemotiveerd worden. De toegang tot het bezoek is gebonden aan 

bepaalde voorwaarden. De bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, de voogd, de echtgenoot, 

de wettelijke of feitelijk samenwonende partner, de broers, zusters, ooms en tantes hebben in 

principe geen bezoektoelating nodig, alle andere bezoekers wel.
151

 Er kunnen ook steeds 

bepaalde controlemaatregelen genomen worden zoals bepaald door de Basiswet.
152

 Tijdens 

het bezoek wordt toezicht uitgeoefend.
153

 

 

Tot slot hebben de gedetineerden het recht om dagelijks te telefoneren met personen buiten de 

gevangenis. Dit gebeurt op hun eigen kosten, met uitzondering van het eerste telefoongesprek 

nadat hij van zijn vrijheid beroofd is.
154

 Dit recht kan aan de gedetineerde ontzegd worden 
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indien dit een aantasting van de orde of veiligheid met zich zou kunnen meebrengen.
155

 De 

gevormde telefoonnummers kunnen geregistreerd, bewaard en geraadpleegd worden door de 

penitentiaire administratie en meegedeeld worden aan de gerechtelijke overheden. De 

gedetineerde wordt hierover geïnformeerd.
156

 Het gebruik van andere 

telecommunicatiemiddelen is in principe verboden.
157

 

 

Voor de schriftelijke en mondelinge contacten met advocaten of met consulaire en 

diplomatieke ambtenaren, geldt een andere regeling.
158

 Zo zal bijvoorbeeld de briefwisseling 

tussen een gedetineerde en zijn advocaat in principe niet onderworpen worden aan controle
159

 

en zal de ontzegging van het recht om te telefoneren niet van toepassing zijn op 

telefoongesprekken van de gedetineerde met zijn advocaat
160

.  

 

C) Godsdienst en levensbeschouwing 

De gedetineerden hebben het recht om hun godsdienst of levensbeschouwing te beleven en te 

belijden.
161

 Hiertoe moeten er in de gevangenissen vertegenwoordigers van de in België 

erkende erediensten en morele consulenten van de erkende organisaties die morele diensten 

verlenen, aangesteld worden. Deze vertegenwoordigers van de erkende erediensten en morele 

consulenten kunnen de gedetineerden bezoeken en met hen briefwisseling voeren binnen de 

gevangenis. Daarnaast hebben de gedetineerden het recht om deel te nemen aan 

bijeenkomsten en activiteiten die in dit kader georganiseerd worden, mits zij de voorwaarden 

van orde, waardigheid en verdraagzaamheid naleven.  

 

D) Vormingsactiviteiten en vrijetijdsbesteding 

De penitentiaire administratie moet aan de gedetineerden een zo ruim mogelijke toegang 

verlenen tot het geheel van vormingsactiviteiten die hen ter beschikking worden gesteld “met 

het oog op zijn persoonlijke ontplooiing, op het zinvol doorbrengen van zijn detentietijd, en 

op het behoud of de verbetering van vooruitzichten op een geslaagde re-integratie in de vrije 

samenleving.”
162

 De vormingsactiviteiten moeten dus ook mede bijdragen aan het realiseren 

van de basisdoelstellingen die in de Basiswet naar voor worden geschoven. Deze vorming 
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omvat een hele reeks van activiteiten waaronder onderwijs, alfabetisering, (voortgezette) 

beroepsopleiding, sociaal-culturele vorming, sociale vaardigheidstraining, creatieve en 

culturele activiteiten, lichamelijke opvoeding.
163

  

 

In dit kader heeft de gedetineerde het recht om tijdschriften en kranten te kopen, radio- en 

televisieprogramma‟s te volgen en heeft hij toegang tot de boeken in de bibliotheek. Indien dit 

volstrekt noodzakelijk is voor de handhaving van de orde en de veiligheid, kan dit recht 

geweigerd worden aan de gedetineerde. Dit moet steeds gemotiveerd worden en schriftelijk 

meegedeeld worden aan de gedetineerde.
164

 

 

Daarnaast heeft de gedetineerde recht op lichamelijke oefeningen en sport gedurende ten 

minste twee uren in de week en recht op een dagelijkse wandeling of een andere recreatieve 

activiteit van minstens één uur in de buitenlucht.
165

  

 

Tot slot moeten de gedetineerden de mogelijkheid hebben om binnen, buiten of vanuit de 

gevangenis opleidingen te volgen en om binnen de gevangenis intellectuele of artistieke 

activiteiten uit te oefenen.
166

  

 

E) Arbeid 

De Basiswet waarborgt het recht van de gedetineerden om deel te nemen aan de in de 

gevangenis beschikbare arbeid,
167

 onder omstandigheden die zoveel mogelijk 

overeenstemmen met deze van in de vrije samenleving
168

. De arbeid moet volgens de 

Basiswet aan de gedetineerden de mogelijkheid bieden “om zinvol hun detentietijd door te 

brengen, om na hun invrijheidstelling de geschiktheid tot een bestaansactiviteit te behouden, 

te bevorderen of te verwerven, om hun detentie te verzachten, om verantwoordelijkheden op 

te nemen, in voorkomend geval ten aanzien van hun naastbestaanden en de slachtoffers en 

om, zo daartoe grond bestaat, met het oog op herstel of met het oog op re-integratie, schulden 

geheel of gedeeltelijk af te betalen.”
169

 De deelname aan arbeid moet dus bijdragen tot de 

realisatie van de basisdoelstellingen van herstel, rehabilitatie en re-integratie zoals 
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vooropgesteld in de Basiswet.  Dit recht kan geweigerd worden aan de gedetineerde als de 

arbeid een gevaar oplevert voor de orde of de veiligheid of als de controle die nodig is om de 

orde of veiligheid te waarborgen een te grote arbeidsbelasting met zich meebrengt. Deze 

beslissing moet steeds gemotiveerd worden en schriftelijk meegedeeld worden aan de 

gedetineerde.
170

 Hoeveel de gevangenen verdienen met deze arbeid moet vastgelegd worden 

bij Koninklijk Besluit.
171

 Bij het volgen van bepaalde opleidingen zouden gedetineerden een 

opleidingstoelage moeten kunnen verkrijgen aangezien ze dan niet meer de mogelijkheid 

hebben om inkomsten uit arbeid te vergaren.
172

   

 

F) Gezondheidszorg en gezondheidsbescherming 

De gezondheidszorg dat zowel de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand van de 

gedetineerden als de gezondheidspreventie en gezondheidsbescherming van het personeel en 

van de gedetineerden omvat, vormt het onderwerp van een volgende hoofdstuk van de 

Basiswet.
173

 De gedetineerde heeft recht op gezondheidszorg die gelijkwaardig is aan deze in 

de vrije samenleving en aangepast is aan zijn specifieke noden.
174

 Indien er reeds 

gezondheidszorg werd verleend aan de gedetineerde voor de opsluiting, moet deze 

gezondheidszorg tijdens de detentie op gelijkwaardige wijze worden voortgezet.
175

   

 

Daarnaast kunnen gedetineerden onder bepaalde voorwaarden en op eigen kosten beroep doen 

op een arts naar keuze en kunnen ze in bepaalde omstandigheden zoals bepaald door de wet 

overgebracht worden naar een gespecialiseerde gevangenis, ziekenhuis of instelling voor 

gezondheidszorg.
176

  

 

De beslissingen met betrekking tot de gezondheid van de gedetineerden worden enkel 

gefundeerd op medische criteria en de professionele onafhankelijkheid van de zorgverleners 

staat centraal.
177

 Deze onafhankelijkheid wordt verzekerd door de onverenigbaarheid van deze 

functie met de opdracht als expert in de gevangenis en het verbod om handelingen te stellen 

die de vertrouwensrelatie met de gedetineerde in het gedrang zou kunnen brengen.
178

 De 

                                                 
170

 Art. 85 Basiswet 12 januari 2005, BS 2 februari 2005. 
171

 Art. 86 §1 Basiswet 12 januari 2005, BS 2 februari 2005. 
172

 Art. 86 §2 Basiswet 12 januari 2005, BS 2 februari 2005. 
173

 Art. 87-99 Basiswet 12 januari 2005, BS 2 februari 2005. 
174

 Art. 88 en art. 90 Basiswet 12 januari 2005, BS 2 februari 2005. 
175

 Art. 89 Basiswet 12 januari 2005, BS 2 februari 2005. 
176

 Art. 91 en art. 93 Basiswet 12 januari 2005, BS 2 februari 2005. 
177

 Art. 96 Basiswet 12 januari 2005, BS 2 februari 2005. 
178

 Art. 96 Basiswet 12 januari 2005, BS 2 februari 2005. 



 

 

31 

 

Basiswet schrijft dus een volledig scheiding van zorg en expertise in de gevangenissen voor. 

De zorgverleners moeten zich dus niet bezighouden met de medische expertise die uitgevoerd 

wordt door adviserende artsen
179

 of met de medico-psychosociale expertise die uitgevoerd 

wordt door experten.
180

 

 

Tot slot verplicht de Basiswet tot instelling van een Penitentiaire Gezondheidsraad die 

adviezen verleent aan de minister om de kwaliteit van de gezondheidszorg in de 

gevangenissen te verbeteren.
181

 

 

G) Sociale hulp- en dienstverlening en rechtshulpverlening en juridische bijstand 

De gedetineerde heeft het recht om door de psychosociale dienst van de gevangenis geholpen 

te worden bij de verwezenlijking van zijn detentieplan.
182

 Daarnaast heeft de gedetineerde 

recht op het aanbod van sociale hulp- en dienstverlening dat in de gevangenis aanwezig is en 

op het aanbod van rechtshulpverlening en juridische bijstand zoals deze in de samenleving 

beschikbaar is.
183

 Het inrichtingshoofd wordt zodoende verplicht de nodige maatregelen te 

nemen om dit aanbod  ter beschikking te stellen van de gedetineerden.  

 

1.3.2.6. Orde, veiligheid en gebruik van dwang 

De Basiswet bepaalt dat bij de uitvoering van de vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende 

maatregelen er zorg voor gedragen moet worden dat de orde en de veiligheid in de gevangenis 

gewaarborgd wordt.
184

 De Basiswet vertrekt hierbij vanuit het idee dat „passieve‟ veiligheid, 

fysieke beveiligingsmiddelen, niet kan slagen zonder „actieve‟ veiligheid, een veiligheid die 

gebaseerd is op communicatie en de kwaliteit van de interpersoonlijke relaties tussen 

personeel en gedetineerden.
185

  Er moet dus een dynamische wisselwerking zijn tussen het 

gevangenispersoneel en de gedetineerden enerzijds en een evenwichtige verhouding tussen 

technische middelen en een constructief detentieregime anderzijds.
186
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In dit kader heeft de gedetineerde de verplichting de bevelen en instructies van het personeel 

op te volgen, het huishoudelijk reglement te respecteren en de orde of veiligheid met zijn 

gedrag niet in gevaar te brengen of te verstoren.
187

  

 

De Basiswet maakt een onderscheid tussen drie types van controle- en veiligheidsmaatregelen 

om de orde en veiligheid te waarborgen en/of te herstellen. In eerste instantie is er in de 

Basiswet sprake van controlemaatregelen. In het kader van deze maatregelen kan de 

gedetineerde verplicht worden tot het dragen van een legitimatiebewijs en tot het vastleggen 

van zijn vingerafdrukken en zijn beeltenis.
188

 Om na te gaan of de gedetineerde in het bezit is 

van voorwerpen of substanties die verboden zijn, kan er een onderzoek aan de kledij bevolen 

worden.
189

 Indien er individuele aanwijzingen zijn dat dit niet volstaat, kan de fouillering op 

het lichaam bevolen worden.
190

 Deze fouilles mogen geen tergend karakter hebben en moeten 

gebeuren met eerbiediging van de waardigheid van de gedetineerde.
191

 Ook kan de 

verblijfsruimte van de gedetineerde gecontroleerd worden overeenkomstig het 

proportionaliteitsbeginsel.
192

 Indien er bij het onderzoek aan de kledij, de fouillering op het 

lichaam of het doorzoeken van de verblijfsruimte verboden voorwerpen of substanties worden 

aangetroffen, worden deze in beslag genomen en onder afgifte van een ontvangstbewijs met 

zijn toestemming vernietigd of bewaard of overhandigd aan de gerechtelijke overheden.
193

  

 

Ten tweede kunnen er bijzondere veiligheidsmaatregelen opgelegd worden aan de 

gedetineerde indien er ernstige aanwijzingen bestaan van een gevaar voor de orde of de 

veiligheid.
194

 Vooraleer deze maatregel opgelegd wordt, moet de gedetineerde gehoord 

worden. Indien de directeur beslist bijzondere veiligheidsmaatregelen op te leggen, moet dit 

gemotiveerd worden en schriftelijk meegedeeld worden aan de gedetineerde.
 195

 De 

maatregelen dienen proportioneel te zijn aan de bedreiging, mogen niet het karakter van een 

tuchtsanctie hebben, duren maximaal zeven dagen en kunnen maximaal drie keer verlengd 

worden door een gemotiveerde beslissing van de directeur, nadat de gedetineerde opnieuw 
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werd gehoord.
 196

 Deze bijzondere veiligheidsmaatregelen bestaan uit vijf modaliteiten die 

eventueel gecumuleerd kunnen worden: het ontnemen of onthouden van voorwerpen, de 

uitsluiting van deelname aan bepaalde gemeenschappelijke of individuele activiteiten, de 

observatie overdag en tijdens de nacht, het verplicht verblijf in de aan de gedetineerde 

toegewezen verblijfsruimte en de onderbrenging in een beveiligde cel.
197

 In principe behoudt 

de gedetineerde al zijn andere rechten die niet onlosmakelijk met de veiligheidsmaatregel 

verbonden zijn.
198

  

 

Indien de vorige twee types van maatregelen niet volstaan en als “uit concrete 

omstandigheden of uit de gedragingen van de gedetineerde blijkt dat hij een voortdurende 

bedreiging uitmaakt voor de veiligheid”
199

, kan de gedetineerde in een individueel bijzonder 

veiligheidsregime geplaatst worden. Deze beslissing wordt genomen door de directeur-

generaal van de penitentiaire administratie en moet steeds gemotiveerd zijn.
200

 Zijn beslissing 

is gebaseerd op een omstandig gemotiveerd voorstel (inclusief medisch verslag) van de 

gevangenisdirecteur die de gedetineerde of zijn raadsman heeft gehoord.
201

 De directeur-

generaal of zijn gemachtigde heeft de keuze om één of een combinatie van volgende 

maatregelen op te leggen: uitsluiting van deelname aan gemeenschappelijke activiteiten, 

systematische controle van uitgaande en inkomende briefwisseling, bezoek achter glas, 

gedeeltelijke ontzegging van het gebruik van de telefoon, systematische toepassing van het 

onderzoek aan de kledij en de toepassing van één of meerdere bijzondere 

veiligheidsmaatregelen.
202

 Dit regime duurt maximaal twee maand, maar kan wel hernieuwd 

worden zolang dit noodzakelijk is.
203

 De gevangenisdirecteur is verplicht om de gedetineerde 

die in een bijzonder veiligheidsregime geplaatst is minstens eenmaal per week met een 

adviserend arts te bezoeken en elke maand verslag uit te brengen aan de directeur generaal die 

op basis hier van beslist de plaatsing voort te zetten, te beëindigen of te milderen.
204

 De 

gedetineerde heeft de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen deze beslissingen.
205
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Tot slot bepaalt de Basiswet dat er maatregelen van rechtstreekse dwang gebruikt kunnen 

worden om de orde en veiligheid in de gevangenis te waarborgen. Rechtstreekse dwang 

omvat de fysieke dwang, al dan niet met behulp van hulpmiddelen, die tegenover de 

gedetineerden of derden die aanwezig zijn in de gevangenis kan worden uitgeoefend.
206

 Deze 

maatregelen mogen enkel gebruikt worden indien de orde en veiligheid op geen enkele andere 

manier gewaarborgd kunnen worden en er moet eerst gedreigd worden met deze dwang.
207

 De 

gebruikte maatregelen moeten daarnaast proportioneel zijn en enkel gedurende de strikt 

noodzakelijke tijd gebruikt worden.
208

 Indien men verscheidene vormen van rechtstreekse 

dwang kan gebruiken, moet men steeds de minst schadelijke vorm kiezen.
209

   

 

Indien bijzondere veiligheidsmaatregelen, de plaatsing in een individueel bijzonder 

veiligheidsregime of maatregelen van rechtstreekse dwang gebruikt worden, moet dit steeds 

bijgehouden worden in een register waarbij de precieze omstandigheden, het tijdstip en de 

duur van de genomen maatregel(en) gepreciseerd worden.
210

  

 

1.3.2.7. Het tuchtregime 

In de Basiswet worden een aantal algemene beginselen bepaald voor het tuchtregime. Zo kan 

enkel de directeur een tuchtsanctie uitspreken, kan een gedetineerde slechts eenmaal 

tuchtrechtelijk gestraft worden voor één tuchtrechtelijke inbreuk en staat het 

legaliteitsbeginsel centraal volgens welk een gedetineerde enkel gestraft kan worden voor de 

inbreuken en door de disciplinaire straffen die op limitatieve wijze in de wet opgesomd 

staan.
211

 Ook het subsidiariteitprincipe staat centraal waardoor men enkel beroep mag doen op 

de tuchtprocedure indien er geen andere mogelijkheden zijn tot vrijwaren van de orde en de 

veiligheid.
212

  

 

In de Basiswet worden, om tegemoet te komen aan bovenstaand legaliteitsprincipe, de 

tuchtrechtelijke inbreuken op gelimiteerde wijze opgesomd. De tuchtrechtelijke inbreuken 
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worden hierbij opgedeeld in twee categorieën volgens hun ernst.
213

 De eerste categorie omvat 

de meest ernstige inbreuken: de opzettelijke aantasting van de fysieke of psychische integriteit 

van personen of de bedreiging daarmee, de opzettelijke beschadiging of vernieling van 

andermans roerende of onroerende goederen of de bedreiging daarmee, de wederrechtelijke 

ontvreemding van goederen, de opzettelijke aantasting van de orde, het aanzetten tot of het 

voeren van collectieve acties die de veiligheid of de orde in de gevangenis ernstig in gevaar 

brengen, het bezit van of de handel in verboden voorwerpen of substanties of ontsnapping of 

deelname aan ontsnapping.
214

 De tweede categorie omvat de minder ernstige inbreuken: het 

beledigen van personen die zich in de gevangenis bevinden, het niet naleven van het 

huishoudelijk reglement wat betreft de voorwerpen van de gedetineerde, het geen gevolg 

geven aan de aanmaningen en bevelen van het personeel in de gevangenis, de niet toegestane 

aanwezigheid op een bepaalde plaats, onregelmatige contacten met een medegedetineerde of 

een persoon vreemd aan de gevangenis, het niet of onvoldoende rein houden van de 

verblijfsruimte en de gemeenschappelijke lokalen of het veroorzaken van lawaaihinder die het 

goede verloop van de activiteiten verstoort.
215

  

 

De tuchtrechtelijke sancties worden in de Basiswet opgedeeld in twee groepen. In eerste 

instantie de algemene tuchtsancties die ongeacht de aard van de tuchtrechtelijke inbreuk 

opgelegd kunnen worden: de berisping, de beperking of ontzegging van het recht om in de 

kantine bepaalde voorwerpen aan te schaffen met uitzondering van toiletartikelen en artikelen 

voor de briefwisseling (maximum 30 dagen), de afzondering in de toegewezen 

verblijfsruimte
216

 (maximum 30 dagen voor een inbreuk van de eerste categorie, maximum 15 

dagen voor een inbreuk van de tweede categorie) of de opsluiting in de strafcel (maximum 9 

dagen voor een inbreuk van de eerste categorie, maximum 3 dagen voor een inbreuk van de 

tweede categorie).
217

 Daarnaast voorziet de Basiswet in bijzondere tuchtsancties die enkel 

opgelegd kunnen worden indien er een verband is met de aard van de omstandigheden van de 

tuchtrechtelijke inbreuk. De duur van deze sancties varieert van maximum 30 dagen voor een 

inbreuk van de eerste categorie en maximum 15 dagen voor een inbreuk van de tweede 

categorie. Het gaat om volgende sancties: de ontzegging van bezit van bepaalde voorwerpen, 
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de ontzegging of beperking van het recht om een beroep te doen op de 

bibliotheekvoorzieningen, contact te hebben met bezoekers van buiten de gevangenis of te 

telefoneren, het verbod om deel te nemen aan culturele, sportieve of ontspanningsactiviteiten 

in gemeenschappelijk verband of om deel te nemen aan werk en aan opleidingsactiviteiten in 

gemeenschappelijk verband.
218

  

 

In de Basiswet worden de opsluiting in de strafcel en de afzondering in de toegewezen 

verblijfsruimte als tuchtrechtelijke sancties verder gepreciseerd. Wanneer een gedetineerde in 

de strafcel dient te verblijven, wordt hij geplaatst in een speciaal daartoe uitgeruste cel waarin 

hij alleen verblijft.
219

 De afzondering op eigen cel gebeurt daarentegen in de aan de 

gedetineerde toegewezen verblijfsruimte.
220

 De gedetineerde wordt in beide gevallen ontzegd 

van een aantal rechten zoals bepaald in de Basiswet.
221

 Bepaalde andere rechten moeten door 

de directeur dan weer gegarandeerd worden.
222

 De gedetineerde die in de strafcel opgesloten 

wordt, moet elke dag bezocht worden door de directeur en een adviserende arts.
223

 Bij de 

afzondering in de toegewezen verblijfsruimte moet dit wekelijks gebeuren.
224

 Deze 

tuchtsancties kunnen eventueel onder bepaalde omstandigheden verlengd worden, maar de 

opsluiting in de strafcel mag nooit langer  dan 14 dagen duren en de afzondering op de eigen 

cel nooit langer dan 45 dagen.
225

  

 

De Basiswet preciseert ook enkele regels die in acht moeten genomen worden met de 

toemeting van de tuchtsancties: elementen die in rekening genomen moeten worden om de 

aard en de omvang van de sanctie te bepalen, het  in acht nemen van de grenzen van de 

proportionaliteit en de vereisten inzake redelijkheid en billijkheid, de mogelijkheid van het 

opleggen van tuchtsancties met uitstel, …
226
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Tot slot bepaalt de Basiswet de tuchtprocedure die gevolgd moet worden.
227

  Indien er 

volgens een lid van het personeel sprake is van een tuchtrechtelijke inbreuk, stelt hij een 

rapport op voor de directeur. De directeur bepaalt dan of er een tuchtprocedure opgestart zal 

worden. De gedetineerde wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht zodat hij weet dat 

hij zijn tuchtdossier kan raadplegen, hij gehoord zal worden door de directeur en hij zich 

tijdens de tuchtprocedure kan laten bijstaan door een advocaat. Binnen de zeven dagen na de 

beslissing van de directeur wordt de gedetineerde gehoord.
228

 De beslissing aangaande de 

tuchtsanctie wordt genomen binnen de 24 uur nadat de gedetineerde werd gehoord.
229

 De 

beslissing, die gemotiveerd moet worden, moet  dan zowel mondeling (binnen de 24 uur) als 

schriftelijk medegedeeld worden aan de gedetineerde. Hij wordt ook in kennis gesteld van de 

mogelijkheid om een klacht in te dienen.  

 

In geval van ernstige en opzettelijke aantasting van de interne veiligheid of indien door het 

aanzetten of voeren van collectieve acties de veiligheid in de gevangenis ernstig in gevaar 

wordt gebracht, kan de directeur een voorlopige maatregel bevelen.
230

  

 

1.3.2.8. De afhandeling van klachten en van bezwaar tegen plaatsing of overplaatsing 

Tot slot voorziet de Basiswet de gedetineerde van een klachtenrecht. De behandeling van de 

klachten van gedetineerden is toevertrouwd aan de Klachtencommissies die telkens bestaan 

uit drie leden van de Commissies van Toezicht en de Beroepscommissie die samengesteld is 

uit drie leden van de Centrale Raad.
231

  

Er staan meerdere klachtmogelijkheden open voor de gedetineerden. Eerst en vooral hebben 

ze de mogelijkheid om hun wensen, voorstellen en klachten kenbaar te maken aan de 

directeur tijdens de daarvoor georganiseerde spreekuren.
232

 Daarnaast kunnen ze ook op een 

informele manier hun klachten kenbaar maken aan de Commissie van Toezicht. Tot slot 

creëert de Basiswet de mogelijkheid aan de gedetineerde om beklag te doen bij de 
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Klachtencommissie van de Commissie van Toezicht over elke beslissing die door of namens 

de directeur ten aanzien van hem genomen wordt.
 233

  

 

Wanneer een gedetineerde een klacht indient, wordt hem uiterlijk 24 uur nadat hij het verzoek 

heeft ingediend, schriftelijke mededeling gedaan van de beslissing waarover hij een klacht 

wenst in te dienen. Uiterlijk de zevende dag nadat de gedetineerde kennis heeft gekregen van 

de beslissing waarover hij zich wenst te beklagen, wordt de klacht ingediend bij de 

Klachtencommissie van de gevangenis waar de beslissing werd genomen. De gedetineerde 

kan zich doorheen deze procedure laten bijstaan door een advocaat of een 

vertrouwenspersoon. Na het indienen van de klacht wordt er zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 

veertien dagen na het indienen van de klacht, uitspraak gedaan over de klacht.
234

  

 

Tegen de uitspraak van de klachtencommissie kunnen zowel de directeur als de klager hoger 

beroep instellen bij de Beroepscommissie van de Centrale Raad zoals beschreven in de 

Basiswet.
235

 Tot slot heeft de Basiswet voor de gedetineerde de mogelijkheid gecreëerd 

bezwaar aan te tekenen tegen de plaatsing of overplaatsing  bij de directeur-generaal van de 

penitentiaire administratie en tegen deze beslissing van de directeur-generaal beroep in te 

stellen bij de Beroepscommissie van de Centrale Raad.
236

  

 

1.3.3. Enkele wijzigingen 

Sinds de publicatie van de Basiswet in het Belgisch Staatsblad werd deze wet reeds 

verscheidene keren aangepast. In eerste instantie werden er door de wet van 23 december 

2005
237

 en de wet van 20 juli 2006
238

 wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen waren 

voornamelijk van legistieke of wetstechnische aard. Er werden echter ook enkele artikelen 

van de Basiswet afgeschaft of teruggeschroefd.
239

 Zo werd in 2005 het bezoek zonder 

toezicht
240

 geschrapt.
241

 Daarnaast veranderde de tuchtmaatregel van „afzondering op de eigen 
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cel‟
242

 naar „afzondering in de toegewezen verblijfsruimte‟.
243

 Door deze wijziging wordt het 

onderscheid met de strafcel steeds kleiner. In 2006 werd dan weer de mogelijkheid tot 

toelating van vertegenwoordigers van niet erkende godsdiensten
244

 in de gevangenis 

geschrapt. Enkel de vertegenwoordigers van de erkende erediensten krijgen nog toegang tot 

de gevangenis.
245

 Daarnaast werd de mogelijkheid terug ingevoerd om inkomende brieven te 

lezen, indien er aanwijzingen zijn dat de controle noodzakelijk is voor het bewaren van de 

orde en de veiligheid.
246

 Voorheen mocht men bij deze aanwijzingen enkel onderzoeken of er 

vreemde voorwerpen of substanties in de brief ingesloten zaten, maar mocht men de brief zelf 

niet lezen.
247

 

 

Zeer recent, op 28 januari 2010, werd een derde wet aangenomen die wederom enkele 

bepalingen van de Basiswet wijzigt.
248

  In de samenvatting van dit wetsontwerp
249

 wordt 

uitdrukkelijk vermeld dat men met deze wijzigingswet de basisfilosofie van de Basiswet niet 

wil aanpassen. De wet beoogt „enkel‟ om een aantal bepalingen van de Basiswet beter aan te 

passen aan de noden van de realiteit. Op deze manier wil men de verdere inwerkingtreding 

van de Basiswet vergemakkelijken. Deze wet van 2 maart 2010 heeft voornamelijk betrekking 

op het tuchtregime van gedetineerden en wijzigt dan ook enkele bepalingen van de 

Ministeriële Omzendbrief betreffende de tuchtprocedure tegen een gedetineerde.
250

 Zo wordt 

in deze wet onder andere bepaald dat indien de tuchtrechtelijke sanctie „verplicht verblijf van 

de gedetineerde in de aan de gedetineerde toegewezen verblijfsruimte‟ op de gedetineerde van 

toepassing is, hij niet meer mag deelnemen aan de gemeenschappelijke wandeling en de 

gemeenschappelijke geloofsbeleving.
251

 Daarnaast worden de termijnen van de 

tuchtprocedure door de wet van 28 januari 2010 gewijzigd.
252

 Indien de directeur beslist om 

de tuchtprocedure op te starten, moet hij de gedetineerde binnen de zeven dagen na zijn 
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beslissing horen.
253

 De beslissing aangaande de tuchtsanctie wordt genomen binnen de 24 uur 

nadat de gedetineerde werd gehoord.
254

 De beslissing, die gemotiveerd moet worden, moet  

dan mondeling (binnen de 24 uur)
255

 en schriftelijk medegedeeld worden aan de gedetineerde.   

 

Daarnaast brengt de wet van 2 maart 2010 ook enkele wijzigingen mee op het vlak van 

briefwisseling, ongestoord bezoek, organisatie van de opleidingen, organisatie van de niet-

winstgevende activiteiten en het individueel bijzonder veiligheidsregime. Zo kan door deze 

wet bijvoorbeeld niet enkel de directeur maar ook een personeelslid de brieven die de 

gedetineerde verzendt, nalezen.
256

 Daarnaast voert deze wet weigeringsgronden in voor het 

ongestoord bezoek
257

.  Deze wet bepaalt ook dat de opleidingen en niet-winstgevende 

activiteiten ook tijdens de arbeidstijden georganiseerd kunnen worden.
258

  Hierdoor wil men 

tegemoetkomen aan de hoge werkloosheidsgraad in de gevangenissen. In dat geval is het 

immers niet wenselijk dat de opleiding enkel na de arbeidstijden georganiseerd wordt. Een 

andere wijziging die doorgevoerd wordt door deze wet is, dat indien de verdachte, die onder 

een individueel veiligheidsregime geplaatst is, definitief veroordeeld wordt, de directeur de 

handhaving of aanpassing van de maatregel dient te evalueren.
 259
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1.4. Conclusie 

De interne rechtspositie van gedetineerden en de tenuitvoerlegging van de effectieve 

gevangenisstraffen waren in België lange tijd nauwelijks geregeld door parlementaire 

wetgeving. Het detentieregime was gebaseerd op gunsten die niet afgedwongen konden 

worden door de gedetineerden en de rechtspositieregeling was niet in overeenstemming met 

verscheidene internationale verdragen. Er was bijgevolg sprake van een manifeste 

legaliteitscrisis.
260

 Daarnaast was er ook sprake van een legitimiteitscrisis. Er groeide immers 

twijfel over het bestaansrecht van de vrijheidsstraf zelf en de doelstellingen die de 

vrijheidsstraf tracht te verwezenlijken.
261

 De retributieve-repressieve en resocialiserende 

invulling van de vrijheidsstraf werd steeds meer in vraag gesteld en de aandacht voor een 

herstelrechtelijke invulling groeide. Deze legaliteits- en legitimiteitscrisis lagen aan de basis 

van een algemene onrust over de rechtspositieregeling van gedetineerden. Ook op politiek 

vlak groeide het besef dat er nood was aan een nieuw grondig parlementair en 

maatschappelijk debat over het straf- en gevangenis beleid en aan een adequate 

rechtspositieregeling voor de gedetineerden. In 1996 werd hiervoor de eerste aanzet gegeven 

in de Oriëntatienota “Strafbeleid en Gevangenisbeleid”
262

 van de toenmalige minister van 

Justitie, Stefaan De Clerck. In deze nota werd beslist eindelijk werk te maken van een 

penitentiaire Beginselenwet met als doel de strafuitvoering wettelijk te regelen en zo de 

rechtspositieregeling van gedetineerden uit te bouwen. Na een lange weg kwam uiteindelijk 

de Basiswet Gevangeniswezen tot stand die op 2 december 2004 werd goedgekeurd door het 

parlement. 

 

Met de aanname van de Basiswet kwam er, na decennia van rechtsonzekerheid voor 

gedetineerden, een belangrijk keerpunt in de Belgische penitentiaire geschiedenis. De ganse 

interne rechtspositie wordt (in theorie) immers eindelijk geregeld in één transparante en 

coherente wet. In deze wet worden in eerste instantie enkele vernieuwende basisbeginselen 

geïntroduceerd zoals de rechtspositionele benadering van de gedetineerde, het 

normaliseringsbeginsel als een conditio sine qua non voor het beperken van de 
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detentieschade, en de focus op herstel, re-integratie en rehabilitatie.
263

 Daarnaast stelt de 

Basiswet dat er een onafhankelijk toezicht gecreëerd moet worden op de gevangenissen door 

de oprichting van een Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen
264

 en de Commissies 

van Toezicht
265

. Vervolgens voorziet de Basiswet een individueel detentieplan voor de 

gedetineerde waarin zijn detentietraject moet uitgewerkt worden. Ook worden de 

levensvoorwaarden die in de gevangenis gerespecteerd moeten worden, omschreven. Hierbij 

wordt aandacht besteed aan de materiële levensvoorwaarden, de samenlevingsvoorwaarden, 

de contacten met de buitenwereld, godsdienst en levensbeschouwing, vormingsactiviteiten en 

vrijetijdsbesteding, arbeid, gezondheidszorg en gezondheidsbescherming, sociale hulp- en 

dienstverlening en rechtshulpverlening en juridische bijstand. Daarnaast bepaalt de Basiswet 

welke maatregelen genomen kunnen worden om de orde en veiligheid in de gevangenis te 

waarborgen en regelt de wet het tuchtregime, waarbij een aantal vernieuwende ideeën worden 

geïntroduceerd. Zo heeft de gedetineerde onder meer de mogelijkheid om het tuchtdossier te 

raadplegen en bijstand te verkrijgen van een advocaat omtrent de procedure. Tot slot richt de 

Basiswet een formeel klachtenrecht in ten behoeve van de gedetineerden. Kortom, het 

systeem van toekenning van gunsten moest plaats ruimen voor een detentieregime gebaseerd 

op rechten en plichten, waarbij het beperken van de detentieschade, herstel, re-integratie en 

rehabilitatie centraal staan. 

 

Jammer genoeg heeft de wetgever echter reeds een aantal artikelen van de Basiswet weer 

afgeschaft of teruggeschroefd.
266

 Zo werd bijvoorbeeld het recht op bezoek zonder toezicht 

geschrapt en werd de mogelijkheid om inkomende brieven te lezen terug ingevoerd. 
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2. De implementatie van de Basiswet: de Koninklijke 

Besluiten 

2.1. Inleiding 

Zoals in hoofdstuk één werd duidelijk gemaakt, kan de aanname van de Basiswet 

gevangeniswezen beschouwd worden als een mijlpaal in de Belgische penitentiaire 

geschiedenis. We mogen echter niet te vroeg juichen. De aanname en publicatie van de 

Basiswet in het Belgisch Staatsblad houden op zich geen automatische en volledige 

ommekeer van het gevangeniswezen in. Een wet valt of staat immers met haar implementatie 

in de praktijk. Reeds bij de goedkeuring van de Basiswet kwam uit vele hoeken dan ook de 

opmerking dat het gevaar reëel is dat de Basiswet wel eens grotendeels dode letter zou 

kunnen blijven.
267

 De wetgever heeft immers geen uiterste datum voor inwerkingtreding 

opgesteld. Dit wordt volgens artikel 180 van de Basiswet overgelaten aan de koning. Of de 

wet nu effectief volledig geïmplementeerd zal worden, is dan ook afhankelijk van de politieke 

wil om de interne rechtspositie van gedetineerden daadwerkelijk te verbeteren.
268

 En hier 

bestaat nu net het risico dat deze politieke interesse wegebt en de Basiswet slechts theorie 

blijft. In dit tweede hoofdstuk wordt in eerste instantie uiteengezet hoe het staat met de 

implementatie van de Basiswet meer dan zes jaar na de goedkeuring ervan. Hierbij wordt 

besproken voor welke artikelen er reeds uitvoeringsbesluiten genomen zijn en welke artikelen 

op indirecte wijze voelbaar zijn in de praktijk. Ten tweede wordt gekeken wat men in het 

kader van de implementatie van de Basiswet in de nabije toekomst nog kan verwachten. Ten 

slotte worden de impact van de overbevolking, de infrastructuur van de gevangenissen en de 

weerstand van het personeel ten opzichte van de Basiswet als mogelijke problemen in 

verband met de implementatie van de Basiswet besproken. 
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2.2. Actuele stand van zaken 

2.2.1. De Koninklijke Besluiten 

Meer dan 6 jaar na de publicatie van de Basiswet moeten we vaststellen dat slechts vier 

Koninklijke Besluiten een aantal delen van de wet effectief in werking lieten treden. Meer dan 

75% van de artikelen is nog niet geïmplementeerd.
269

 Er is echter verandering op komst. Op 8 

april 2011 werden immers nog twee Koninklijke Besluiten goedgekeurd waardoor op 1 

september 2011 een hele resem artikelen van de Basiswet omtrent titel III „gevangenissen‟, 

titel V „levensvoorwaarden in de gevangenissen‟ en titel VII „tuchtregime‟ in werking zullen 

treden.
270

 

 

In eerste instantie traden op 1 november 2005 een aantal artikelen
271

 betreffende godsdienst 

en levensbeschouwing in werking door het Koninklijk Besluit van 25 oktober 2005.
272

 In dit 

K.B. wordt het kader van de gevangenisaalmoezeniers, islamconsulenten en moreel 

consulenten vastgelegd.
273

  

 

Ten tweede werd op 1 januari 2006 de penitentiaire gezondheidsraad ingericht door het 

Koninklijk Besluit van 12 december 2005.
274

 Dit K.B. regelt de samenstelling, de 

bevoegdheden en de werking van deze raad. In 2009 werd dit K.B. licht gewijzigd waardoor 

in sommige gevallen ook een vertegenwoordiger aangeduid kan worden voor waarnemers met 

raadgevende stem die de werkzaamheden van de Raad kunnen bijwonen.
275
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Het derde en vierde K.B. dateren van 28 december 2006.
276

 Op 15 januari 2007 traden 

hierdoor wederom enkele delen van de Basiswet in werking.  In eerste instantie gaat het om 

de basisbeginselen, met uitzondering van de overlegorganen.
277

 Daarnaast trad artikel 57 in 

werking. In deze bepaling worden de personen en overheden opgesomd met wie de 

gedetineerde zonder controle briefwisseling mag uitvoeren. Ook de artikelen betreffende orde, 

veiligheid en gebruik van dwang werden geïmplementeerd.
278

 Vervolgens traden door dit 

K.B. de artikelen 8 tot 34 van de wet van 23 december 2005 houdende diverse bepalingen
279

 

in werking. Door deze wet van 23 december 2005 werd de Basiswet op verscheidene plaatsen 

aangepast.
280

 Daarnaast werd artikel 179, met uitzondering van §5 derde lid,
 

geïmplementeerd.
281

 Dit artikel regelt de bevoegdheid van de onderzoeksrechter inzake de 

interne rechtspositie van verdachten. Tot slot traden ook enkele opheffings- en 

wijzigingsbepalingen in werking.
282

 

 

Op 8 april 2011 kwamen twee laatste K.B.‟s tot stand die op 1 september 2011 wederom een 

reeks artikelen van de Basiswet in werking zullen doen treden. 

Het eerste K.B. van 8 april
283

 laat in eerste instantie enkele algemene bepalingen waar onder 

andere de gebruikte termen in de Basiswet worden verduidelijkt, in werking treden.
284

 Ten 

tweede worden de gevangenissen door dit K.B. verplicht om een huishoudelijk reglement op 

te stellen.
285

 Daarnaast wordt het onthaal van de gedetineerden in de gevangenis geregeld.
286

 

Het  bepaalt dat elke gedetineerde bij aankomst in de gevangenis recht heeft op een gesprek 

met de gevangenisdirecteur, een lid van de psychosociale dienst en de arts van de gevangenis. 

Het gesprek met de directeur en het gesprek met de arts moeten plaatsvinden binnen de 24 uur 

na aankomst. De directeur moet de gedetineerde inlichten over zijn wettelijke en penitentiaire 
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toestand en de grote lijnen van het huishoudelijk reglement. De gedetineerde krijgt daarnaast 

ook informatie over eventueel contact met de directie, de Commissie van Toezicht en de 

maandcommissaris. Het gesprek met een lid van de psychosociale dienst moet plaatsvinden 

uiterlijk vier dagen na aankomst. Deze persoon geeft uitleg over de mogelijkheden die in de 

gevangenis bestaan of die vanuit de gevangenis toegankelijk zijn m.b.t. sociale, 

psychosociale, juridische en familiale bijstand. Daarnaast zorgt dit K.B. er voor dat de 

artikelen die betrekking hebben op het voedsel voor de gedetineerde, de verzorging van zijn 

uiterlijk en lichamelijke hygiëne, het beheer van zijn geld en de bezittingen en zijn 

individuele rekening op 1 september geïmplementeerd zullen worden.
287

 Ook regelt dit K.B. 

de contacten met de buitenwereld. Dit betreft alle artikelen omtrent de briefwisseling met 

uitzondering van art. 57 dat reeds in werking is getreden door het Koninklijk Besluit van 

2006
288

, het bezoek, het gebruik van telefoon en andere communicatiemiddelen, de contacten 

met advocaten en de contacten met consulaire en diplomatieke ambtenaren.
289

 Tot slot zullen 

de artikelen omtrent de vormingsactiviteiten en vrijetijdsbesteding
290

 en de artikelen omtrent 

rechtshulpverlening en juridische bijstand
291

 op 1 september in werking treden. 

 

Het tweede Koninklijk Besluit van 8 april 2011 regelt het tuchtregime in de gevangenissen.
292

 

Alle bepalingen in de Basiswet omtrent het tuchtregime zullen op 1 september hierdoor in 

werking treden, met uitzondering van artikel 134 §2 dat bepaalt dat de strafcel dient te 

voldoen aan de eisen inzake veiligheid, gezondheid en hygiëne zoals bepaald door de Koning 

en dat bepaalt dat de strafcel voorzien moet zijn van een oproepsysteem.
293
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2.2.2. Indirect 

Naast deze reeds geïmplementeerde artikelen zijn er ook enkele andere bepalingen van de 

Basiswet die nog niet effectief in werking zijn getreden maar die wel reeds al op andere 

manieren ingericht werden.
294

  

 

In eerste instantie kunnen we hier verwijzen naar het tuchtregime ten aanzien van 

gedetineerden dat op 1 juni 2005 werd ingericht. De voorgaande tuchtprocedure moest 

immers aangepast worden aan de eisen van de Raad van State aangezien deze van oordeel was 

dat de tuchtprocedure niet meer beantwoordde aan de eisen van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden. De tuchtprocedure, 

zoals ingeschreven in de Basiswet, kon echter niet integraal in werking treden doordat de 

gevangenissen nog niet beschikten over een huishoudelijk reglement dat in overeenstemming 

was, en is, met de Basiswet. Om hieraan te verhelpen voerde men, via een Ministeriële 

Omzendbrief
295

, een nieuwe tuchtprocedure in die in de geest ligt van de principes van de 

Basiswet. Door deze omzendbrief heeft de gedetineerde onder meer de mogelijkheid om het 

tuchtdossier te raadplegen en bijstand te verkrijgen van een advocaat omtrent de procedure. 

Dit tuchtregime werd recentelijk gedeeltelijk gewijzigd door de wet van 2 maart 2010.
296

 

Door deze wet wil men onder meer het tuchtregime beter aanpassen aan de noden van de 

realiteit.
297

  

Het tuchtregime zoals ingeschreven in de MO nr. 1777 ligt dus in de lijn van het tuchtregime 

uit de Basiswet. Zo gelden de algemene bepalingen betreffende het tuchtregime die in de 

Basiswet worden vooropgesteld ook voor de het tuchtregime uit de Ministeriële Omzendbrief. 

Daarnaast gebeurt het verloop van de tuchtprocedure en de procedure voor het opleggen van 

de voorlopige maatregelen in beide gevallen op dezelfde manier.
298

 Het grootste verschil 

tussen de MO nr. 1777 en de Basiswet is dat in de Basiswet de tuchtrechtelijke inbreuken en 

disciplinaire sancties worden vastgelegd om tegemoet te komen aan het legaliteitsbeginsel en 

de uniformiteit in de inrichtingen te waarborgen. De Ministeriële Omzendbrief bepaalt 
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daarentegen niet welke tuchtrechtelijke inbreuken bestraft kunnen worden en welke 

tuchtsancties opgelegd kunnen worden waardoor er in de verschillende inrichtingen 

uiteenlopende handelingen bestraft kunnen worden en heel uiteenlopende sancties kunnen 

opgelegd worden inzake eenzelfde inbreuk.  

 

Daarnaast werden in 2003 de Commissies van Toezicht en de Centrale Toezichtsraad voor het 

Gevangeniswezen in het leven geroepen.
299

 Hierdoor werden de vroegere Hoge Raad voor 

Penitentiair Beleid en de Bestuurscommissies vervangen. Wederom dienen de bepalingen van 

de Basiswet omtrent de toezichtsorganen  als uitgangspunt voor de werking van deze organen. 

De bepalingen van de Basiswet zelf zijn evenwel nog niet in werking getreden. De 

toezichtsorganen staan in voor een onafhankelijke controle op de behandeling van 

gedetineerden en op het naleven van de voorschriften.
300

  

Verscheidene auteurs, waaronder Pieters en Vander Beken,
301

 stellen zich echter de vraag of 

met dit K.B. wel degelijk een extern onafhankelijk toezicht op de gevangenissen werd 

gecreëerd zoals bedoeld in de Basiswet. Zo stellen ze dat het “onafhankelijk toezicht 

gehouden op de gevangenissen en op de bejegening van de gedetineerden”
302

 zoals 

ingeschreven in de Basiswet, in het K.B. van 4 april 2003 wordt omgevormd naar een 

onafhankelijk toezicht “ten behoeve van de minister”
303

. Ook worden de leden van de 

Centrale Toezichtsraad en van de Commissies van Toezicht niet meer benoemd door de 

Koning zoals bepaald in de Basiswet, maar door de minister van Justitie. Het grootste 

probleem van de Commissies van Toezicht en de Centrale Raad is volgens hen dat er van het 

beklagrecht nog steeds geen sprake is en bijgevolg nog geen Klachtencommissies en 

Beroepscommissie zijn ingericht.  Er kan dus nog steeds niet op formele wijze worden 

tegemoetgekomen aan de klachten van gedetineerden. 
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2.3. Toekomstperspectief 

Anno 2011 ziet de toekomst voor de verdere implementatie van de Basiswet er terug even 

rooskleurig uit. Nadat de inwerkingtreding van de Basiswet vier jaar stil gelegen heeft, is er 

immers verandering op komst.  

 

In de beleidsnota van 2009
304

 werd vermeld dat de Basiswet nog op een aantal punten verfijnd 

of aangepast diende te worden aan de noden van de realiteit, om de verdere inwerkingtreding 

van de wet mogelijk te maken. Hiertoe werd eind 2009 een wetsontwerp „tot wijziging van 

bepaalde artikelen van de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en 

de rechtspositie van gedetineerden‟
305

 ingediend in de Kamer. Dit wetsontwerp werd op 28 

januari 2010 aangenomen, op 2 maart bekrachtigd en afgekondigd, en op 6 april 2010 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
306

 Zoals reeds aangehaald heeft deze wet 

voornamelijk betrekking op het tuchtregime van gedetineerden, de briefwisseling, het 

ongestoord bezoek, de organisatie van de opleidingen, de organisatie van de niet-

winstgevende activiteiten en het individueel bijzonder veiligheidsregime.
307

 In de beleidsnota 

van 2010
308

 stelde de minister van Justitie De Clerck dan ook dat de Basiswet voldoende 

aangepast is aan de noden van de realiteit en het werkterrein voldoende voorbereid is voor een 

verdere inwerkingtreding van de Basiswet. Daartoe werden verschillende initiatieven 

ondernomen door het directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen. Zo organiseerde ze 

onder andere infosessies voor het personeel van de strafinrichtingen over de toepassing van de 

Basiswet.
309

  

De minister van Justitie kondigde dan ook aan dat verscheidene artikelen van de Basiswet in 

werking konden treden.
310

 Het gaat hierbij om de artikelen omtrent de gebruikte begrippen, 

het huishoudelijk reglement, het informatierecht van de gedetineerde en het onthaal, de 

toegang tot de gevangenis, de verblijfsruimte, het recht op voeding, de hygiëne, het recht op 

bezit van eigen voorwerpen, het recht op een eigen rekening, de kantine, het recht op contact 

met de buitenwereld, de briefwisseling, het bezoek, het gebruik van telefoon en andere 

telecommunicatiemiddelen, schriftelijke en mondelinge communicatie met advocaten, 
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schriftelijke en mondelinge contacten met consulaire en diplomatieke ambtenaren, de 

contacten met de media, vorming en vrije tijd, de gezondheidszorg, de sociale hulp- en 

dienstverlening, de juridische bijstand, het tuchtregime en de bepalingen voor 

geïnterneerden.
311

  

Momenteel zien we dat minister De Clerck zijn woord heeft gehouden. Op 8 april 2011 

werden immers twee Koninklijke Besluiten
312

 goedgekeurd waardoor op 1 september 2011 

een hele resem artikelen van de Basiswet omtrent titel III „gevangenissen‟, titel V 

„levensvoorwaarden in de gevangenissen‟ en titel VII „tuchtregime‟ in werking zullen 

treden.
313

 Alle artikelen zoals hierboven opgesomd zullen hierdoor in werking treden met 

uitzondering van de artikelen omtrent de toegang tot de gevangenis, de verblijfsruimte en de 

gezondheidszorg.
314

 

Daems
315

 uit echter kritiek op deze manier van implementeren en is bevreesd dat deze 

werkmethode in de toekomst nog gebruikt zal worden. Hij acht het niet onwaarschijnlijk dat 

het nog eens zou kunnen gebeuren dat men eerst enkele artikelen van de Basiswet aanpast, 

vooraleer men deze implementeert. Op deze manier chanteert, volgens Daems, de uitvoerende 

macht eigenlijk de wetgevende macht. Immers, enkel indien de Basiswet aangepast wordt aan 

de penitentiaire praktijk, wil de uitvoerende macht de wet daadwerkelijk implementeren. Ook 

Hermans deelt deze mening en vraagt zich af of “[…] de Minister er de voorkeur aan geeft 

om de wet aan te passen aan de praktijk in plaats van ervoor te zorgen dat de wet in de 

praktijk wordt toegepast?”
316

 

 

Wat met de andere artikelen van de Basiswet die nog niet geïmplementeerd zijn? Belangrijke 

vernieuwingen die een fundamentele verbetering voor de gedetineerden inhouden, blijven 

immers nog steeds slechts theorie. Ondermeer de artikelen omtrent de detentieplanning, 

arbeid en beklagrecht zijn nog altijd niet ingevoerd. Van Driessche stelde reeds in 2007 in een 

artikel in Panopticon dat 2008 „het jaar van de waarheid wordt voor de inwerkingtreding van 
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de Basiswet‟.
317

 Er zou onder andere werk gemaakt worden van de implementatie van het 

individuele detentieplan en het beklagrecht voor gedetineerden. Dit werd echter, en is nu nog 

steeds, niet gerealiseerd. In vijf pilootgevangenissen (Brugge, Ittre, Oudenaarde, Sint-Gillis 

en Verviers) loopt sinds september 2007 wel een proefproject omtrent het detentieplan. Deze 

projecten beogen verscheidene modellen van het detentieplan binnen de gevangeniscontext uit 

te testen. De bedoeling van dit onderzoek is dat men, na evaluatie van deze pilootprojecten, de 

vereiste Koninklijke besluiten kan opstellen om het detentieplan in alle gevangenissen in te 

voeren. Dit is echter nog niet gebeurd aangezien men nog steeds wacht op de resultaten van 

een bijkomend onderzoek omtrent de classificatie van gedetineerden. Het is niet duidelijk 

wanneer deze studie afgerond zal worden.
318

  

 

Momenteel zitten we ook nog steeds midden in een regeringscrisis. Op 22 april 2010 heeft de 

eerste minister immers het ontslag van de regering aangekondigd. Het is dan ook wachten op 

een nieuwe regering en een nieuwe minister van Justitie om te kijken of en hoe er voort 

gegaan zal worden met de effectieve implementatie van de Basiswet.  
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2.4. Problemen in verband met de implementatie van de Basiswet 

In dit hoofdstuk zullen de impact van de overbevolking, de infrastructuur van de 

gevangenissen en de weerstand van het personeel ten opzichte van de Basiswet als mogelijke 

problemen in verband met de implementatie van de Basiswet besproken worden. 

 

In de beleidsnota‟s van 2008
319

, 2009
320

 en 2010
321

 en het Masterplan 2008-2010 voor een 

gevangenisstructuur in humane omstandigheden
322

 werd heel wat aandacht besteed aan de 

strafuitvoering. De absolute prioriteit in deze beleidsplannen is de aanpak van de 

overbevolking in de gevangenissen via het voeren van een voornamelijk expansionistisch 

beleid. “Op bestaande sites willen we capaciteit recupereren, en cellen opnieuw bruikbaar 

maken voor renovatie. Voorts is er nieuwbouw gepland.”
323

. De uitbreiding van de 

gevangeniscapaciteit wordt in deze beleidsplannen naar voor geschoven als de ultieme 

voorwaarde voor de „geloofwaardigheid‟ van de strafuitvoering.
324

 De minister is immers van 

oordeel dat zolang er geen sprake is van deze capaciteitsuitbreiding, een aantal wetten, 

waaronder de Basiswet, niet in werking kunnen treden.  In de beleidsnota‟s wordt een verdere 

implementatie van belangrijke artikelen van de Basiswet, zoals de artikelen omtrent het 

detentieplan en het klachtenrecht, uitgesteld totdat de overbevolking teruggedrongen is.  

 

Verschillende auteurs, waaronder Vander Beken
325

, Claus
326

 en Daems
327

, hebben hier enkele 

bedenkingen over. In eerste instantie merken ze op dat de verontwaardiging over de 

overbevolking terecht is. Ze onderschrijven dan ook het belang van de aanpak van de 

overbevolking. Door de overbevolking is er van een humane, zinvolle detentie immers amper 

nog sprake. Ze vinden het echter merkwaardig dat de aanpak van de overbevolking, via 
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capaciteitsuitbreiding, zo prioritair geacht wordt dat alle andere „vernieuwingsprojecten‟ 

binnen justitie hiervan afhankelijk worden gesteld.
328

 Als rechtvaardiging hiervoor wordt 

gesteld dat een volledige inwerkingtreding van deze wet slechts mogelijk is als de 

randvoorwaarden, voornamelijk in de vorm van de capaciteitsuitbreiding, vervuld zijn. Pas als 

deze capaciteitsproblemen opgelost zijn, kan werk gemaakt worden van de kwaliteit van het 

gevangenissysteem.
329

 De aanpak van de overbevolking is echter een werk van lange adem en 

Vander Beken
330

 en Daems
331

 stellen dan ook dat het niet verantwoord is om de 

inwerkingtreding van belangrijke artikelen van de Basiswet gedurende onbepaalde tijd uit te 

stellen. Er is immers al heel lang nood aan een duidelijke regeling omtrent de rechtspositie 

van gedetineerden. De overbevolking wordt dus ingeroepen als rechtvaardiging om 

gedetineerden nog steeds enkele fundamentele rechten te miskennen.  

 

Daarnaast stellen Meurisse en Van Driessche dat verscheidende gevangenissen qua 

infrastructuur niet aangepast zijn aan de vereisten die in de Basiswet gesteld worden.
332

 Zo 

hebben verdachten volgens de Basiswet bijvoorbeeld recht op dagelijks bezoek in de 

bezoekzaal. Het bezoek achter glas is immers de uitzondering dat enkel opgelegd kan worden 

in het kader van vier redenen zoals bepaald door de Basiswet.
333

 In de praktijk blijkt echter 

dat veel gevangenissen niet aangepast zijn om alle verdachten dagelijks bezoek in de 

bezoekzaal te geven.  

 

Tot slot roepen enkele aspecten van de Basiswet, voornamelijk in verband met de 

tuchtprocedure en de klachtprocedure, weerstand op bij sommige penitentiaire beambten.
334

 

Zij vrezen immers dat ze hun positie van controle over de gedetineerden zullen verliezen door 

de vele rechten die aan de gedetineerde worden toegekend in het kader van de Basiswet. De 

penitentiaire beambten vrezen dat de macht en invloed van gedetineerden zal toenemen ten 

koste van hen. Dit maakt duidelijk dat het tijd en moeite kost om de gangbare praktijken in de 
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gevangenis te veranderen. Beyens en Janssens
335

 stellen dat dit te maken heeft met de 

omvorming van de gevangenis van een gunstensysteem naar een rechtensysteem. Als een 

gedetineerde vroeger niet luisterde, kon de penitentiaire beambte hem bijvoorbeeld geen 

toelating geven om te gaan fitnessen. Met de Basiswet is dit echter niet meer mogelijk 

aangezien de gedetineerde nu recht heeft op sport en ontspanning. Daarnaast wordt uit 

sommige hoeken ook de bezorgdheid geuit dat de Basiswet wel eens zou kunnen leiden tot 

een verjuridisering van de relatie met de gedetineerden.
336

 De gedetineerden zouden immers 

door de Basiswet de mogelijkheid krijgen om hun rechten juridisch af te dwingen, wat meer 

werk zou impliceren. Zo zien we bijvoorbeeld dat de behandeling van het tuchtrapport veel 

meer tijd vergt dan vroeger. Het tuchtverhoor moet bijvoorbeeld gepland worden aangezien 

de advocaat aanwezig moet kunnen zijn. Voor de penitentiaire beambten is de komst van de 

Basiswet dus een hele aanpassing. Het is dan ook van belang dat ook het personeel achter de 

ideeën van deze wet staat. De steun van het penitentiair personeel is immers onontbeerlijk om 

de Basiswet op een goede manier te implementeren in de praktijk.
337

 Indien hier geen sprake 

van is, leidt dit volgens Van Poecke immers tot een verzuring van relaties, formalisering en 

arbeidsontevredenheid.
338

 De kwaliteit van de relatie tussen een beambte en een gedetineerde 

is dus bepalend voor de kwaliteit van het gevangeniswezen.  
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2.5. Conclusie 

Meer dan zes jaar na de publicatie van de Basiswet moeten we vaststellen dat slechts vier 

Koninklijke Besluiten een aantal delen van de wet effectief in werking lieten treden. Het gaat 

onder meer om de artikelen betreffende de godsdienst en levensbeschouwing, de inrichting 

van de penitentiaire gezondheidsraad, de basisbeginselen met uitzondering van de 

overlegorganen, artikel 57 dat de personen en overheden opsomt met wie de gedetineerde 

zonder controle briefwisseling mag uitvoeren en de bepalingen omtrent de orde, de veiligheid 

en het gebruik van dwang. Meer dan 75% van de artikelen is nog niet geïmplementeerd.
339

  

Dit moet wel enigszins genuanceerd worden. Enerzijds werd in 2005 een nieuwe 

tuchtprocedure geïntroduceerd in de gevangenissen die in de geest ligt van de principes van 

de Basiswet en werden in 2003 de Commissies van Toezicht en de Centrale Toezichtsraad 

voor het Gevangeniswezen in het leven geroepen voor het uitoefenen van een onafhankelijk 

toezicht op de gevangenissen. Zowel de tuchtprocedure als de Commissies van Toezicht en de 

Centrale Toezichtsraad zoals ze nu ingericht zijn, vertonen echter nog verschillen met de 

desbetreffende artikelen in de Basiswet. Anderzijds werden op 8 april 2011 nog twee 

Koninklijke Besluiten goedgekeurd waardoor op 1 september 2011 een hele resem artikelen 

van de Basiswet in werking zullen treden. Het gaat onder meer om de artikelen betreffende de 

algemene bepalingen, het huishoudelijk reglement, het onthaal van de gedetineerde in de 

gevangenis, het voedsel voor de gedetineerde, de verzorging van zijn uiterlijk en lichamelijke 

hygiëne, het beheer van zijn geld en bezittingen, de individuele rekening, de contacten met de 

buitenwereld, de vormingsactiviteiten en vrijetijdsbesteding, de rechtshulpverlening en 

juridische bijstand en het tuchtregime in de gevangenissen.  

 

Hoewel de toekomst er dus weer even rooskleurig uit ziet, moeten we ook erkennen dat 

belangrijke vernieuwingen die een fundamentele verbetering voor de gedetineerden inhouden, 

nog steeds slechts theorie blijven. Ondermeer de artikelen omtrent de detentieplanning, arbeid 

en beklagrecht zijn nog steeds niet ingevoerd. Als rechtvaardiging hiervoor wordt de 

overbevolking aangehaald. Men is immers van oordeel dat een volledige inwerkingtreding 

van de Basiswet slechts mogelijk is als de overbevolking teruggedrongen is door middel van 

de uitbreiding van de gevangeniscapaciteit. De aanpak van de overbevolking is echter een 
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werk van lange adem en Vander Beken
340

 en Daems
341

 stellen dan ook dat het niet 

verantwoord is om de inwerkingtreding van belangrijke artikelen van de Basiswet gedurende 

onbepaalde tijd uit te stellen. Er is immers al heel lang nood aan duidelijk regeling omtrent de 

rechtspositie van gedetineerden. 

 

Tot slot kunnen de verouderde infrastructuur van de gevangenissen en de weerstand van het 

personeel tegenover de Basiswet beschouwd worden als mogelijke problemen in verband met 

de implementatie van de Basiswet. Deze weerstand heeft vooral te maken met de vrees die 

leeft bij het penitentiair personeel om hun positie van controle over de gedetineerden te 

verliezen. De steun van het penitentiair personeel is echter onontbeerlijk om de Basiswet op 

een goede manier te implementeren in de praktijk. Het is dan ook van belang dat men het 

draagvlak in de gevangenissen omtrent de implementatie van de Basiswet zoveel mogelijk 

tracht te vergroten. 
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3. De implementatie van de Basiswet: de gevangenis van 

Dendermonde 

3.1. Inleiding 

In dit derde hoofdstuk wordt de implementatie van de Basiswet op het niveau van de 

gevangenissen zelf besproken. Om hierover uitspraken te kunnen doen, werd een onderzoek 

gevoerd in de gevangenis van Dendermonde.  

 

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van de gevangenis van 

Dendermonde. Dit is van belang aangezien elke gevangenis anders is en er in elke gevangenis 

toch nog steeds andere praktijken en regels gelden.  

 

Het tweede deel van dit hoofdstuk schept het kader voor het eigen gevoerde empirisch 

onderzoek waarbij de gebruikte methodologie grondig besproken wordt. In eerste instantie 

wordt het opzet van het onderzoek uiteengelegd. Daarna komen de onderzoekseenheden aan 

bod. Hierbij wordt besproken hoe de respondenten werden geselecteerd en wie precies 

ondervraagd werd. Vervolgens wordt uitgelegd welke onderzoeksstrategie gekozen werd. 

Ook wordt besproken hoe de gegevens verwerkt werden. Tot slot wordt er aandacht besteed 

aan de tekortkomingen van en de moeilijkheden tijdens het onderzoek. 

 

In het derde, vierde en vijfde deel van dit hoofdstuk worden de resultaten van het gevoerde 

onderzoek besproken. In het derde deel wordt nagegaan welke bepalingen van de Basiswet 

reeds voelbaar zijn in de praktijk. De resultaten worden weergegeven aan de hand van de 

verschillende onderdelen van de Basiswet: de basisbeginselen (4.4.1.), de indeling en 

bestemming van de gevangenissen en de (over)plaatsing en het onthaal van de gedetineerden 

(4.4.2.), het toezicht op de gevangenissen (4.4.3.), de detentieplanning (4.4.4.), de 

levensvoorwaarden in de gevangenis (4.4.5.), orde, veiligheid en gebruik van dwang (4.4.6.), 

het tuchtregime (4.4.7.) en de afhandeling van klachten en van bezwaar tegen plaatsing of 

overplaatsing (4.4.8.). Per onderdeel wordt getracht de relevante bevindingen uit de 

interviews weer te geven en na te gaan in hoeverre dat onderdeel van de Basiswet reeds in de 

praktijk tot uiting komt. Ten slotte wordt in het vierde deel bekeken welke problemen er door 

de respondenten worden aangegeven bij de implementatie van de Basiswet.  
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3.2. De gevangenis van Dendermonde 

De gevangenis van Dendermonde werd in de periode 1861-1863 gebouwd volgens het 

klassieke Ducpétiaux-model. Het is een cellulaire, stervormige gevangenis die bestaat uit drie 

vleugels met telkens drie verdiepingen. De inrichting maakte twee renovatieperiodes door: 

een eerste in 1950-1951 en een tweede tussen 1964 en 1970. Hierdoor werd er bijvoorbeeld 

een ontspanningsruimte, enkele ateliers en een ruimte voor beperkte detentie gecreëerd. Tot 

op de dag van vandaag worden regelmatig renovatie- en verbeteringswerken uitgevoerd aan 

de inrichting. Zo werd in 2010 Wandeling A verder afgewerkt. De gedetineerden hebben 

hierdoor de mogelijkheid gekregen tijdens de wandeling balsporten te beoefenen en gebruik te 

maken van de buitenfitnesstoestellen. Ook werd de aanpalende rapportzaal vernieuwd en 

kreeg de ruimte voor beperkte detentie een nieuwe indeling en infrastructuur. Momenteel 

worden er vernieuwingswerken uitgevoerd in de gevangenisbibliotheek. Desalniettemin zijn 

de gebouwen sterk verouderd en niet meer aangepast aan de noden van de gedetineerden. In 

het Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden
342

 werd 

echter de bouw van een nieuwe gevangenis in Dendermonde aangekondigd met een capaciteit 

van 444 cellen. Op 28 juni 2011 werd het contract met het consortium BAM PPP ondertekend 

voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van deze nieuwe gevangenis.
343

 

In oktober van dit jaar zal normaal gezien aangevangen worden met de bouw van deze 

gevangenis zodat deze midden 2013 beschikbaar zal zijn.  

 

De gevangenis van Dendermonde is een gesloten inrichting voor mannelijke gedetineerden 

waar de gedetineerden onder constante bewaking leven. De gevangenis fungeert zowel als een 

huis van arrest voor het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, als een inrichting voor de 

uitvoering van een vrijheidsberovende straf of maatregel. De gevangenis herbergt dus zowel 

beklaagden als definitief veroordeelden. De totale capaciteit van de gevangenis bedraagt 168 

gedetineerden. Er is echter sprake van een acute overbevolking. Zo bevonden er zich op 25 

mei 2011, 233 gedetineerden in de gevangenis van Dendermonde.
344

 En dit is geen 

uitzondering. Zoals onderstaande tabel
345

 aantoont, was er in 2010 een gemiddelde 

bevolkingsgraad van 203,8 gedetineerden in deze gevangenis. Dat maakte dat er in 2010 in de 
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gevangenis van Dendermonde sprake was van een overbevolkingsgraad van 21,3%.
346

 De 

beklaagden maken ongeveer zestig procent van de totale populatie uit.
347

 Hierdoor heeft de 

gevangenis van Dendermonde te maken met een weinig standvastige populatie en een relatief 

groot verloop. 
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3.3. Methodologie 

3.3.1. Opzet van het onderzoek 

Zoals reeds duidelijk werd gemaakt, omvat het uitgangspunt van mijn masterproef de 

moeilijke implementatie van de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie 

van gedetineerden. De wet op zich wordt immers gezien als een grote stap voorwaarts, maar 

ze blijft nog grotendeels theorie. In de praktijk blijft het probleem van een zwakke interne 

rechtspositie van gedetineerden dus nog steeds de realiteit. Voor welke bepalingen van de 

Basiswet reeds uitvoeringsbesluiten werden genomen, werd hiervoor besproken. Het opzet 

van volgend onderzoek gaat nog een stap verder en tracht een beeld te creëren van de 

implementatie van de Basiswet in de praktijk, op het niveau van de gevangenissen. De 

onderzoeksvragen die ik hierbij zal trachten te beantwoorden zijn de volgende: Wat is de 

stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Basiswet volgens de 

medewerkers van verschillende diensten binnen de gevangenis van Dendermonde? Welke 

problemen worden er door deze respondenten aangegeven bij de implementatie van de 

Basiswet en hoe zien zij de implementatie van de Basiswet evolueren? Uiteindelijk zal met 

deze informatie getracht worden na te gaan of de implementatie van de Basiswet in de 

praktijk verschilt van de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever. 

 

Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, werden er interviews afgenomen in de 

gevangenis van Dendermonde waarbij de belangrijkste diensten die in de gevangenis 

aanwezig zijn, werden bevraagd. De gevangenis van Dendermonde werd uitgekozen omdat 

deze gevangenis, net zoals vele andere gevangenissen, te kampen heeft met een hoge mate 

van overbevolking en een zeer verouderde infrastructuur die niet meer aangepast is aan de 

noden van de gedetineerden. Het leek mij dan ook aangewezen om na te gaan of het in zo‟n 

context überhaupt mogelijk is om de Basiswet effectief toe te passen in de praktijk. Men dient 

er zich wel van bewust te zijn dat het onderzoek enkel plaatsgevonden heeft in de gevangenis 

van Dendermonde. Het is van belang te onderkennen dat de gevonden resultaten zodoende 

niet veralgemeend kunnen worden naar andere gevangenissen.
348
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3.3.2. Onderzoekspopulatie 

Bij het selecteren van de respondenten werd gebruik gemaakt van een theoretische 

steekproeftrekking. Dit betekent dat de respondenten niet „at random‟ werden geselecteerd 

maar op basis van bepaalde kenmerken.
349

 Zo heb ik in het kader van mijn masterproef enkel 

deze personen bevraagd die rechtstreeks geconfronteerd worden met de interne rechtspositie 

en detentiesituatie van gedetineerden in de gevangenis van Dendermonde. Deze manier van 

steekproeftrekking is noodzakelijk aangezien het aantal respondenten in een kwalitatief 

onderzoek beperkt is. Men moet dus op zoek gaan naar personen die effectief iets te zeggen 

hebben over het onderwerp.  

Volgende personen werden bevraagd in de periode 29 april 2011 - 25 mei 2011: twee 

directieleden, een penitentiair bewakingsassistent, een medewerker van de griffie, een 

medewerker van de boekhouding, twee medewerkers van Justitieel Welzijnswerk, twee 

medewerkers van de PSD en een maandcommissaris van de Commissie van Toezicht van de 

gevangenis van Dendermonde. Op deze manier werd getracht verschillende diensten die in de 

gevangenis aanwezig zijn te bevragen en zo een zo volledig mogelijk beeld te creëren van de 

implementatie van de Basiswet in de gevangenis van Dendermonde. Hierbij werd ervoor 

gekozen niet enkel interne diensten van de gevangenis te bevragen maar ook enkele externe 

diensten die in de gevangenis aanwezig zijn, waaronder twee medewerkers van Justitieel 

Welzijnswerk en een maandcommissaris van de Commissie van Toezicht. Aangezien ze niet 

rechtstreeks verbonden zijn aan de gevangenis van Dendermonde kunnen ze immers een 

ander licht werpen op de situatie. 

Aangezien ik me in dit deel van mijn masterproef wou richten op de praktijksituatie in de 

gevangenis van Dendermonde, heb ik daarnaast besloten om andere actoren die niet 

rechtstreeks in de gevangenis van Dendermonde aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld de 

Centrale Toezichtsraad, niet te bevragen.  

 

Ik heb geen problemen ondervonden in verband met de bereidheid van personen om aan het 

onderzoek deel te nemen. Alle personen die werden aangesproken, wilden zeker deelnemen 

en waren geïnteresseerd in het onderwerp. Het was daarentegen wel moeilijker om data vast te 

leggen. De meeste ondervraagde personen hadden het immers druk en konden moeilijk tijd 

vrijmaken.   
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3.3.3. Onderzoeksstrategie  

Er werd gekozen om informatie te verzamelen aan de hand van interviews die afgenomen 

werden bij medewerkers van verschillende diensten binnen de gevangenis. Zo kon op een 

snelle en gerichte manier de noodzakelijke informatie verzameld worden. Er werd gebruik 

gemaakt van een semigestructureerde vragenlijst.
350

 De vragenlijst werd dus op voorhand 

uitgewerkt maar kon toch nog flexibel gehanteerd worden en er kon afgeweken worden van 

de vraagvolgorde.
351

 Er werd voor deze methode gekozen omdat eenzelfde vragenlijst aan alle 

respondenten werd voorgelegd. Niet alle respondenten beschikten evenwel over informatie 

om een antwoord te bieden op alle vragen. Op deze manier kon flexibeler omgegaan worden 

met het stellen van de vragen. Zo werd het mogelijk gemaakt bepaalde onderwerpen sneller te 

overlopen en andere onderwerpen net diepgaander te bespreken. In de vragenlijst werden de 

verschillende aangelegenheden die de Basiswet regelt, overlopen. Hierbij werden de artikelen 

van de Basiswet niet zelf overlopen maar werd nagegaan hoe de praktijksituatie in de 

gevangenis van Dendermonde eruit ziet voor al deze aangelegenheden die geregeld worden 

door de Basiswet. Aan de hand van deze informatie werd er achteraf nagegaan in hoeverre de 

situatie in de gevangenis van Dendermonde overeenkomt met wat de Basiswet voorschrijft. 

 

De interviews werden face-to-face afgenomen. Het voordeel van deze methode is dat er 

bijkomende uitleg verschaft kon worden, indien bepaalde vragen niet goed begrepen werden. 

Ook werd er bij aanvang van het interview steeds gepeild naar de kennis van de respondent 

omtrent de Basiswet zodat er eventueel extra informatie omtrent de doelstellingen en ideeën 

van de Basiswet gegeven kon worden. Daarnaast werd er informatie verschaft over mezelf en 

de doelstellingen van het onderzoek, het opzet van het onderzoek en de anonimiteit. 

Zodoende was er sprake van een informed consent. 

De interviews werden individueel afgenomen, zodat de ondervraagden elkaar met hun 

antwoorden niet konden beïnvloeden. Voor het interview met de medewerkers van de PSD 

was dit echter niet mogelijk. Zij konden immers niet alle twee elk afzonderlijk een uur 

vrijmaken voor dit interview, waardoor zij samen geïnterviewd werden. 

Alle interviews werden binnen de gevangenismuren afgenomen op plaatsen waar het gesprek 

rustig kon verlopen en het interview bijgevolg niet gestoord werd. Hierdoor werden voor alle 
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ondervraagden dezelfde omgevingscondities gecreëerd waardoor het risico op vertekeningen 

kleiner wordt. De interviews werden opgenomen met behulp van een dictafoon om verdere 

verwerking van de gegevens mogelijk te maken. 

  

3.3.4. De verwerking van de gegevens 

De interviews werden uitgetypt met behulp van het computerprogramma Word. Daarna 

werden de interviews nagelezen, werd de verkregen informatie gegroepeerd per onderdeel van 

de Basiswet en werden de gegevens uit de verschillende interviews met elkaar vergeleken. 

Aan de hand van de verzamelde gegevens, werd ten slotte nagegaan in hoeverre de situatie in 

de gevangenis van Dendermonde overeenkomt met wat de Basiswet voorschrijft. 

 

3.3.5. Tekortkomingen van en moeilijkheden tijdens het onderzoek 

In eerste instantie is het van belang te erkennen dat ik me in dit onderzoek heb gericht op de 

implementatie van de Basiswet in de praktijk, meer bepaald in de gevangenis van 

Dendermonde. In het onderzoek wordt nagegaan welke bepalingen van de Basiswet in deze 

gevangenis reeds voelbaar zijn. In dit verband heb ik besloten enkel deze personen te 

ondervragen die werkzaam zijn in verschillende diensten binnen de gevangenis, inclusief de 

Commissie van Toezicht en Justitieel Welzijnswerk. Andere actoren die zich op een hoger 

niveau bevinden en dus niet rechtstreeks aanwezig zijn in de gevangenis van Dendermonde, 

zoals bijvoorbeeld de Centrale Toezichtsraad, werden zodoende niet bevraagd. 

 

Daarnaast werd het onderzoek enkel uitgevoerd in de gevangenis van Dendermonde. De 

gevonden resultaten kunnen dan ook niet veralgemeend worden naar andere gevangenissen. 

 

Tot slot stuitte ik ook op enkele problemen bij het afnemen van de vragenlijsten. In eerste 

instantie was het soms moeilijk om data vast te leggen De meeste respondenten hadden het 

immers druk en konden moeilijk tijd vrijmaken. Zo konden de twee geselecteerde 

medewerkers van de PSD bijvoorbeeld niet alle twee elk afzonderlijk een uur vrijmaken voor 

dit interview, waardoor zij samen geïnterviewd werden. Uiteindelijk is het toch gelukt om 

voldoende respondenten van verschillende diensten in de gevangenis te pakken te krijgen. 

Daarnaast werd het bij het afnemen van de vragenlijsten ook duidelijk dat niet alle 

respondenten evenveel wisten over elk onderwerp. Doordat gebruik werd gemaakt van 
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semigestructureerde vragenlijsten was dit echter niet echt een probleem. Ook werden er 

voldoende medewerkers uit uiteenlopende diensten bevraagd, waardoor ik op het einde van de 

interviews over voldoende informatie beschikte om een volledig beeld samen te stellen van de 

werking van de gevangenis van Dendermonde.  
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3.4. Actuele stand van zaken 

3.4.1. Basisbeginselen 

A) De gedetineerde als rechtsburger 

De Basiswet gaat uit van een rechtspositionele benadering van de gedetineerde. Dit houdt in 

dat de gedetineerde erkend wordt als een volwaardige rechtsburger wiens rechten en plichten 

tot in detail zijn vastgelegd.
352

 De Basiswet is echter nog niet volledig in uitvoering in de 

gevangenis van Dendermonde, waardoor de rechten van de gedetineerden onvoldoende 

gewaarborgd worden en de gedetineerde niet beschouwd kan worden als een volwaardig 

rechtsburger. 

Alle ondervraagden zijn het er dan ook over eens dat de gedetineerde door de detentie niet 

enkel zijn vrijheid van komen en gaan en de daarmee onlosmakelijke vrijheidsbeperkingen 

verliest.
353

 Wel erkennen alle respondenten dat er de laatste jaren een positieve evolutie heeft 

plaatsgevonden in de gevangenis van Dendermonde, vooral wat betreft het aanbod van hulp- 

en dienstverlening en de hoeveelheid diensten die ter beschikking staan van de 

gedetineerden.
354

 “Moest je nu het verschil maken met vijf jaar geleden, is dat wel een enorm 

verschil. […] Als ik zie welke diensten nu binnenkomen wat vroeger niet het geval was… Wij 

hebben een onderwijscoördinator, een sportfunctionaris, de VDAB komt dagelijks langs, het 

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, … Dat was vroeger allemaal niet. […] Het is 

natuurlijk nog niet altijd gelijk in de samenleving, daar zijn we nog ver af. Maar het is toch 

wel een heel verschil met vroeger.”
355

 

Desondanks de rechten van gedetineerden momenteel nog niet volledig gewaarborgd worden, 

vond er op dit vlak de laatste jaren dus reeds een positieve evolutie plaats.  

 

B) Klimaat van overleg 

Eén zaterdag per maand komt in de gevangenis van Dendermonde het overlegorgaan samen 

waardoor de gedetineerden de mogelijkheid hebben om inspraak te krijgen in bepaalde 

aangelegenheden, om bedenkingen die ze hebben kenbaar te maken en om vragen te 
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stellen.
356

 Op deze manier wordt er in de gevangenis van Dendermonde bijgedragen aan een 

klimaat van overleg dat volgens de Basiswet in elke gevangenis nagestreefd moet worden.
357

 

In de gevangenis van Dendermonde bestaat dit overlegorgaan uit vijf gedetineerden. De 

gedetineerden kunnen zich voor dit orgaan kandidaat stellen mits ze voldoen aan een aantal 

voorwaarden. Uit deze kandidaten maakt de directie vervolgens een selectie.
358

  

 

C) Re-integratie 

De Basiswet bepaalt dat de vrijheidsstraf voor de veroordeelden in het teken moet staan van  

hun re-integratie in de samenleving.
359

  

 

In eerste instantie geeft de PSD aan rond deze doelstelling van re-integratie te werken in het 

kader van het sociaal reclasseringsplan.
360

 In dit reclasseringsplan wordt een oplossing 

voorzien voor de problemen waarmee de gedetineerde geconfronteerd wordt, zodat hij in 

aanmerking kan komen voor verscheidene uitvoeringsmodaliteiten. Dit reclasseringsplan 

werkt een aantal punten uit om de re-integratie van de gedetineerden te bevorderen:“De 

bedoeling is dat als de gedetineerden vrijkomen, zij een reclasseringsplan kunnen voorstellen. 

Dat wordt dan ook geëvalueerd door de SURB. Dat is natuurlijk in samenspraak met de PSD. 

Maar er zijn een aantal pijlers die sowieso uitgewerkt moeten zijn. Woonst is een minimum. 

Er gaat niemand vervroegd buiten als we niet weten waar die terecht kan. Dan professionele 

dagbesteding of een andere zinvolle dagbesteding voor mensen die niet meer kunnen werken. 

En dan wanneer er speciale problematieken zijn, verwachten wij toch dat er een 

gespecialiseerde begeleiding komt. Dat reclasseringsplan wordt mee voorbereid.”
361

 In dit 

kader wordt zeer frequent samengewerkt met andere diensten. Zo wordt er bijvoorbeeld 

samengewerkt met de VDAB om een professionele dagbesteding voor de gedetineerde 

mogelijk te maken of met het CGG indien de gedetineerde een gespecialiseerde begeleiding 

nodig heeft.
362
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Ook JWD tracht meer en meer te werken rond re-integratie, hoewel hun focus voornamelijk 

op het aanbod van hulp- en dienstverlening binnen de gevangenis ligt en op het voorzien van 

een zinvolle dagbesteding voor de gedetineerden.
363

 Zo proberen ze bepaalde problemen 

waarmee de gedetineerde, bijvoorbeeld in het kader van wonen of in het kader van 

therapeutische begeleiding, te ondervangen. Daarnaast trachten ze het aanbod van hulp- en 

dienstverlening te richten op de re-integratie van gedetineerden, bijvoorbeeld door het 

aanbieden van opleidingen die ook na de detentietijd de gedetineerde op weg kunnen helpen. 

Ondanks deze inspanningen geven de medewerkers van JWD aan dat hun focus wel vooral 

blijft liggen op het voorzien van een zinvolle dagbesteding en dat het werken naar re-

integratie eerder bijkomstig is.
364

  

 

Ten slotte geven zowel de medewerker van de griffie, de medewerker van de boekhouding als 

de penitentiair bewakingsassistent aan dat zij eigenlijk niets concreet ondernemen in het kader 

van re-integratie.
365

 In de gevangenis van Dendermonde wordt volgens de respondenten dus 

enkel expliciet gewerkt rond re-integratie in het kader van het reclasseringsplan dat opgesteld 

wordt door de PSD in samenwerking met de gedetineerde.    

 

D) Herstel 

Daarnaast moet de vrijheidsstraf volgens de Basiswet in het teken staan van het herstel van 

het leed dat berokkend werd aan de slachtoffers.
366

 In 2000 werd de functie van 

herstelconsulent geïntroduceerd in alle penitentiaire inrichtingen.
367

 De taak van de 

herstelconsulent bestond er in om een cultuur van respect tot stand te brengen en de uitbouw 

van een coherent gevangenisbeleid te bevorderen dat aansloot bij het model van een 

herstelgerichte detentie. In 2008 werd er echter besloten om dit project met herstelconsulenten 

stop te zetten vanuit de gedachte dat niet enkel de herstelconsulent maar alle diensten in de 

gevangenis een herstelgerichte taak hebben en deze in hun dagelijkse werking moeten 

opnemen. De verschillende diensten binnen de gevangenis van Dendermonde proberen dus 

momenteel op uiteenlopende manieren tegemoet te komen aan deze doelstelling van herstel.  
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In eerste instantie is er binnen de gevangenis van Dendermonde een werkgroep „Herstel‟ 

actief die de herstelgerichte gedachte op verschillende manieren tracht in te bedden in de 

dagelijkse werking van de gevangenis.
368

 Deze werkgroep is opgebouwd uit verschillende 

partners, waaronder directie, slachtofferhulp en CAW en werkt rond het aanbod van herstel in 

de gevangenis. Een voorbeeld hiervan is het boek „Herstel vanuit de cel‟ dat vanuit deze 

werkgroep tot stand kwam.
369

 „Herstel vanuit de cel‟ is een werkboek waarmee de 

gedetineerde aan de slag kan gaan rond thema‟s gelinkt aan herstel.
370

 In navolging van deze 

werkgroep werd ook een werkgroep „Aanbod voor burgers‟ opgericht. Deze werkgroep heeft 

een aanbod voor de burgers van Dendermonde uitgebouwd rond justitie, gevangeniswezen en 

herstel, waaronder bijvoorbeeld een gevangenisbezoek waarbij de burgers kunnen deelnemen 

aan gesprekken met gedetineerden en penitentiaire beambten. Op deze manier wordt het 

thema van herstel opengetrokken naar de ruimere maatschappij en worden de burgers hierover 

geïnformeerd.
371

 

 

In tweede instantie is de bemiddelingsdienst vzw Suggnomé actief in de gevangenis van 

Dendermonde. Deze vereniging tracht een kwaliteitsvol bemiddelingsaanbod tussen 

slachtoffers en daders van misdrijven en hun directe omgeving uit te bouwen en het 

maatschappelijk draagvlak rond herstelrecht en bemiddeling te verbreden.  Suggnomé heeft in 

de gevangenis van Dendermonde twee vaste zitdagen per maand waarbij ze de mogelijkheid 

tot slachtoffer-dader bemiddeling aan de gedetineerden bekend maken en de individuele 

gesprekken met gedetineerden in het kader van een bemiddeling organiseren.
372

 In 2010 

werden er 23 effectieve bemiddelingsdossiers opgestart vanuit de gevangenis van 

Dendermonde.
373

 De gedetineerden worden over deze mogelijkheid van slachtoffer-dader 

bemiddeling geïnformeerd door middel van een folder bij het onthaal in de gevangenis of 

door middel van infosessies waaraan ze kunnen deelnemen.  
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Daarnaast organiseert Justitieel Welzijnswerk ook een aantal activiteiten omtrent herstel.
374

 

Tweemaal per jaar wordt er een filmvoorstelling georganiseerd met achteraf een debat. Deze 

film is bedoeld als een laagdrempelige activiteit om de gedetineerden met het thema van 

herstel in contact te brengen. Ook wordt er twee maal per jaar een „Workshop Slachtoffers‟ 

georganiseerd met o.a. een video, groepsgesprekken en een confrontatie met een slachtoffer. 

Daaraan worden een infosessie van Suggnomè en een infosessie rond de burgerlijke partij 

gekoppeld om de gedetineerden te informeren over de mogelijkheden van herstelbemiddeling 

en het vergoeden van de burgerlijke partij. Daarnaast wordt de „Gespreksgroep Zelfbeeld, 

Verantwoordelijkheid en Herstel‟ tweemaal per jaar georganiseerd. In deze gesprekgroep 

tracht men de gedetineerden kennis te laten maken met de gevolgen van een misdrijf voor de 

verschillende betrokken partijen. Tot slot kunnen er ook bijkomende activiteiten worden 

georganiseerd in het kader van herstel. Zo werd in 2010 bijvoorbeeld een gastspreker 

uitgenodigd in de gevangenis om het thema van herstel op een laagdrempelige manier onder 

de aandacht te brengen.  

 

Ook de PSD tracht te werken rond herstel door dit thema te betrekken bij de uitwerking van 

het reclasseringsplan. In dit reclasseringsplan wordt immers aandacht besteed aan de houding 

van de gedetineerde ten aanzien van de slachtoffers en burgerlijke partij, en gebruiken ze deze 

informatie om met de gedetineerde eventueel te werken naar herstel.
375

  

 

Ten slotte heeft de griffie een beperkte opdracht in het kader van herstel in verband met het 

vergoeden van de burgerlijke partijen. De griffie verzamelt informatie in over de bedragen die 

aan de burgerlijke partijen moeten betaald worden en over afbetalingen die reeds hebben 

plaatsgevonden. Ze informeren de gedetineerde ook over de verdere stappen die hij omtrent 

het vergoeden van de burgerlijke partijen kan ondernemen.
376

  

 

De meeste bevraagde diensten zijn het er zodoende over eens dat er de laatste jaren 

verscheidene activiteiten zijn opgebouwd en zij zich wel degelijk op herstel richten. Enkel het 
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bewakend personeel vindt dat zij niet naar herstel toe werken.
377

 De meeste actoren zijn het er 

over eens dat dit thema wel nog meer aandacht verdient, meer structureel ingebed moet 

worden in de werking van de gevangenis en het draagvlak hiervoor groter zou moeten 

worden. Zo stelt een medewerker van JWD het volgende: “Dat is wel een thema dat leeft 

maar dat niet alleen naar de gedetineerden maar ook naar personeel toe nog meer zou 

moeten in „the picture‟ gebracht worden. […] Wij hebben onlangs een workshop gehad en 

dan komt er een getuigenis van een slachtoffer en dan zie je wat dat teweegbrengt in de 

gevangenis hier, in die zin van „dat jullie die hier durven binnenbrengen‟. Ook reacties van 

beambten. En dan merk je eigenlijk dat beambten ook eens zouden moeten deelnemen aan een 

workshop slachtoffers […] Dus ik denk dat dat een thema is dat wij wel in de prioriteit 

moeten blijven brengen en onder de aandacht brengen.”
378

 Het thema herstel moet dus nog 

meer uitgewerkt worden en ingebed worden in de werking van de gevangenis.  

 

3.4.2. De indeling en de bestemming van de gevangenissen en de 

(over)plaatsing en het onthaal van de gedetineerden 

De Basiswet bepaalt dat er gevangenissen of afdelingen ingericht moeten worden die 

specifiek bestemd zijn voor bepaalde categorieën van gedetineerden. De gedetineerden 

moeten in de verscheidene inrichtingen geplaatst worden, rekening houdend met de 

bestemming van de gevangenissen en het individueel detentieplan.
379

 In Dendermonde 

gebeurt dit echter nog niet. Zo werd het volgende gesteld door een directielid. “We hebben 

geen activiteiten waarvan we zeggen van nu gaan we eens sporten enkel met de beklaagden, 

of we gaan eens fitnessen enkel met de veroordeelden. Dus wij hebben een aanbod en 

iedereen kan daarop intekenen. En er is geen onderscheid qua statuut – beklaagden of 

veroordeelden - of naar strafmaat of naar feiten toe.”
380

 In de gevangenis van Dendermonde 

wordt dus geen apart aanbod voorzien voor de verschillende categorieën van gedetineerden. 

Bij aankomst in de gevangenis wordt aan de beklaagden wel een document voorgelegd met de 

vraag of ze erin toestemmen gemeenschappelijke activiteiten te ondernemen met de 
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veroordeelden.
381

 Voor wat betreft het verblijf in de cel worden de verdachten en beklaagden 

in de mate van het mogelijke van elkaar gescheiden, maar in de praktijk kan het zijn dat ze 

toch samen op cel terechtkomen.
382

  

 

Daarnaast worden de gedetineerden bij aankomst in de gevangenis van Dendermonde 

geïnformeerd over hun rechten en plichten, de geldende gevangenisregels en de verschillende 

mogelijkheden die ze binnen de gevangenis hebben.
383

 Zij worden hiertoe onthaald door een 

directielid, een geneesheer en een medewerker van de PSD die hen de nodige informatie 

verstrekt.
384

 Eventueel kunnen de gedetineerden ook onthaald worden door de 

trajectbegeleiders van JWD. Aangezien het voor hen praktisch niet mogelijk is om alle 

gedetineerden te onthalen, spitst JWD zich hierbij toe op twee doelgroepen. Alle inwoners 

van het gerechtelijk arrondissement, ongeacht juridisch statuut of taal, en alle gedetineerden 

zonder vaste verblijfplaats die Nederlands spreken, worden persoonlijk onthaald door de 

trajectbegeleiders.
385

 De gedetineerden die niet tot één van deze twee doelgroepen behoren, 

krijgen een schriftelijk onthaal. Via het eerste gesprek met een medewerker van de PSD 

krijgen zij een onthaalmap met info over alle beschikbare hulp- en dienstverlening vanuit de 

Vlaamse gemeenschap.
386

 

 

Volgens de Basiswet zou er bij aankomst in de gevangenis ook een exemplaar van het 

huishoudelijk reglement aan de gedetineerde ter beschikking moeten worden gesteld.
387

 De 

gevangenis van Dendermonde beschikt echter nog niet over een huishoudelijk reglement. De 

gedetineerden krijgen wel een uitgebreide informatiebrochure waar er onder andere 

informatie terug te vinden is over de werking van de gevangenis, de verschillende diensten 

die binnen de gevangenis aanwezig zijn en het aanbod van activiteiten die georganiseerd 

worden.
388

 Het zal echter niet lang meer duren voordat het huishoudelijk reglement, bestaande 
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uit een algemeen gedeelte dat geldt voor alle gevangenissen en een lokaal gedeelte specifiek 

voor de gevangenis van Dendermonde, realiteit is.
389

 Dit lokaal gedeelte werd door het 

inrichtingshoofd van de gevangenis van Dendermonde immers reeds opgesteld maar moet 

momenteel nog gevalideerd worden.
390

 

 

3.4.3. Het toezicht op de gevangenissen 

In de gevangenis van Dendermonde is een Commissie van Toezicht actief die samengesteld is 

uit twaalf leden waaronder één magistraat, één arts en vier advocaten en zodoende voldoet aan 

de eisen van de Basiswet.
391

 Deze Commissie van Toezicht heeft een adviesverlenende 

functie ten aanzien van de Centrale Raad en ten aanzien van de minister van Justitie. 

Daarnaast stelt de Commissie een jaarlijks verslag op waarbij ze de problemen en klachten die 

ze opgemerkt hebben in de gevangenis van Dendermonde beschrijven.
392

 Bij informele 

klachten tracht de Commissie te bemiddelen tussen de directeur van de gevangenis en de 

gedetineerde. Elke maand wordt er een maandcommissaris aangesteld die eenmaal per week 

de gevangenis van Dendermonde bezoekt om onder andere het aantal gevangenen na te gaan, 

om de staat van de infrastructuur te controleren, om de tuchtverslagen te controleren en om 

klachten van gedetineerden te onderzoeken.
393

 Volgens de maancommissaris van de 

Commissie van Toezicht worden hierbij steeds alle klachten van de gedetineerden behandeld. 

“Er wordt altijd gevolg aan verleend en ze worden opgevolgd. […] Wij hebben een ganse 

periode gehad dat de klachten over het schoeisel gingen. Op dat ogenblik mochten ze hier in 

de gevangenis nog geen eigen schoeisel dragen. Er waren pantoffels die hier ter beschikking 

gesteld werden. Dat ging over van de ene gevangene naar de andere waardoor er heel veel 

problemen ontstonden van schimmels en dergelijke meer. Of niet de juiste maten ter 

beschikking. En dat is iets waar we echt op blijven hameren zijn tot wanneer er uiteindelijk 

een wijziging is gekomen dat men eigen schoeisel mag dragen.”
394

  

                                                 
389

 Interview met directielid 2, Gevangenis van Dendermonde, Dendermonde, 6 mei 2011, p. 3. 
390

 Groepsinterview met twee medewerkers van de PSD, Gevangenis van Dendermonde, Dendermonde, 12 mei 

2011, p. 2.; Interview met medewerker van de griffie, Gevangenis van Dendermonde, Dendermonde, 25 mei 

2011, p. 2. 
391

 Interview met maandcommissaris van de Commissie van Toezicht, Gevangenis van Dendermonde, 

Dendermonde, 29 april 2011, p. 1. 
392

 Interview met maandcommissaris van de Commissie van Toezicht, Gevangenis van Dendermonde, 

Dendermonde, 29 april 2011, p. 1. 
393

 Art. 29 Basiswet 12 januari 2005, BS 1 februari 2005. 
394

 Interview met maandcommissaris van de Commissie van Toezicht, Gevangenis van Dendermonde, 

Dendermonde, 29 april 2011, p. 2. 



 

 

73 

 

We kunnen dus besluiten dat de Commissie van Toezicht een onafhankelijk toezicht op de 

gevangenis van Dendermonde vormt en hierbij zijn taken vervult zoals ingeschreven in de 

Basiswet.
395

 Er is echter nog geen sprake van een Klachtencommissie die op formele manier 

de klachten van gedetineerden behandelt.
396

 Het klachtenrecht is immers nog niet van 

toepassing in de praktijk.
397

 

 

3.4.4. De detentieplanning 

In de gevangenis van Dendermonde wordt nog geen individueel detentieplan opgesteld voor 

de gedetineerde of een voorafgaand onderzoek gevoerd naar de persoon en zijn levenssituatie 

in het kader van dit detentieplan.
398

 Er wordt wel steeds meer naar dat idee toegewerkt. Zo 

tracht JWD zich steeds meer bezig te houden met gestructureerde trajectbegeleiding. Deze 

trajectbegeleiding zou inhouden dat JWD samen met de gedetineerde een geïndividualiseerd 

programma hulp- en dienstverlening opstelt, afgestemd op de noden en behoeften van de 

gedetineerde. De uitvoering van dit programma zou systematisch opgevolgd worden waarbij 

de toeleiding naar de diverse vormen van hulp- en dienstverlening en de communicatie met de 

PSD centraal staan. Het is echter essentieel dat JWD eerst het concept trajectbegeleiding 

verder uitbouwt en verfijnt.
399

 Als JWD dit concept uitgewerkt heeft, willen ze zich dan ook 

steeds meer richten op effectieve trajectbegeleiding. JWD tracht momenteel de gedetineerden 

al wel zoveel mogelijk te informeren over en toe te leiden naar het aanbod van hulp- en 

dienstverlening en hen te voorzien van een zinvolle dagbesteding.
400

 Dit gebeurt echter nog 

onvoldoende gestructureerd en onvoldoende in samenwerking met de PSD om te kunnen 

spreken van geïndividualiseerde trajectbegeleiding. Naast JWD is ook de PSD bezig met de 

begeleiding van de gedetineerde aan de hand van het reclasseringsplan. Zij werken in dit plan 

met de gedetineerde een traject uit in verband met reclassering en re-integratie en met het oog 

op het verlenen van advies omtrent de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten.
401

 In het 

kader van dit reclasseringsplan wordt door de PSD ook een onderzoek gevoerd naar de 
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persoon en zijn levenssituatie om de verdere begeleiding uit te werken en advies te 

verlenen.
402

 

Om de 14 dagen vindt er tussen JWD en de PSD een cliëntoverleg plaats om bepaalde 

dossiers op elkaar af te stemmen.
403

 Een medewerker van JWD stelt daaromtrent dat “het  wel 

de bedoeling is om naar de toekomst toe daar toch nog wel wat intensiever in samen te 

werken. En ik denk dat je dan al meer op dat spoor van dat individueel detentieplan gaat 

komen. Ik denk dat dat sowieso naar de toekomst toe wel meer en meer zal gebeuren.”
404

 

Niettemin zowel PSD en JWD reeds bezig zijn met de begeleiding van gedetineerden en ze 

het detentietraject van de gedetineerde steeds meer trachten uit te werken, is er dus van een 

effectief individueel detentieplan en een voorafgaand onderzoek in het kader van dit 

detentieplan zoals bedoeld in de Basiswet evenwel nog geen sprake. 

 

3.4.5. De levensvoorwaarden in de gevangenis 

A) Materiële levensvoorwaarden 

In de gevangenis van Dendermonde verblijven de gedetineerden bijna nooit alleen op cel, met 

uitzondering van één sectie waar voornamelijk celwerk verricht wordt. In de meeste cellen 

verblijven de gedetineerden met twee. Door de overbevolking wordt er in deze cellen naast 

een stapelbed vaak nog een extra matras bijgelegd.
405

 Er zijn ook enkele cellen waar de 

gedetineerden met drie of met vier kunnen verblijven. De gedetineerden krijgen de 

mogelijkheid om in hun verblijfsruimte brieven, foto‟s en dergelijke op te hangen. Maar door 

de beperkte omvang van de cellen en de overbevolking zijn de mogelijkheden om de cel 

effectief zelf in te richten eigenlijk miniem.
406

 

  

Er worden drie maaltijden per dag voorzien die in de gevangenis zelf worden bereid. Het 

aanbod is zo gevarieerd mogelijk en er wordt rekening gehouden met religieuze 

voedingsvoorschriften. Bij speciale gelegenheden en feestdagen wordt geprobeerd een 
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speciale maaltijd te bereiden. Zo krijgen de gedetineerden met Pasen bijvoorbeeld ook 

paaseitjes.
407

  

  

De gedetineerden  hebben momenteel nog niet de mogelijkheid om in de gevangenis van 

Dendermonde eigen kledij te dragen. Ze hebben echter wel de mogelijkheid om in de 

gevangenis sportkledij aan te kopen en dit te dragen op cel en bij bepaalde activiteiten.
408

 

Daarnaast mogen de gedetineerden eigen schoeisel dragen als deze de orde en veiligheid in de 

gevangenis niet in gevaar brengen en ze er dus mee door de metaaldetector geraken.
409

 In dit 

verband stelde een PBA wel echter het volgende: “Wat ze wel mogen dragen, en dat is ook 

weeral omdat dat een praktisch probleem is, is eigen schoeisel als ze ermee door de 

metaaldetectie geraken.”
410

 Het laten dragen van eigen schoeisel is dus nog geen bewuste 

keuze in de lijn van de Basiswet, maar eerder noodzaak doordat er onvoldoende aangepast 

schoeisel voorhanden is. 

 

In het kader van de verzorging van de lichamelijke hygiëne en het uiterlijk krijgen de 

gedetineerden in de gevangenis van Dendermonde de mogelijkheid om drie maal per week te 

douchen, met uitzondering van gedetineerden die zich in een bepaalde werksituatie bevinden 

en zich dagelijks kunnen douchen. Hier kunnen eventueel uitzonderingen op gemaakt worden. 

Zo kan bijvoorbeeld beslist worden dat als het zeer warm is in de zomer, de gedetineerden, in 

de mate van het mogelijke, meer kunnen douchen.
411

 Recent werd ook beslist dat de 

gedetineerden na sportactiviteiten, wederom in de mate van het mogelijke, de mogelijkheid 

krijgen om zich te douchen.
412

 Daarnaast hebben alle gedetineerden stromend water op cel en 

wordt er ‟s morgens en ‟s avonds warm water rond bedeeld.
413

  

 

Elke gedetineerde beschikt over een interne rekening waarop het geld dat hij bij insluiting bij 

zich heeft en het geld dat hij tijdens zijn verblijf verwerft, wordt gezet. Ook mensen van 
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buitenaf kunnen op deze rekening geld storten.
414

 Gedetineerden mogen nooit contant geld 

bezitten in de gevangenis van Dendermonde. Met deze individuele rekening kunnen 

gedetineerden gebruiks- en verbruiksgoederen uit het aanbod van de kantinedienst 

aanschaffen.
415

 De goederen in dit aanbod moeten in principe maar aan één vereiste voldoen: 

ze mogen de orde en de veiligheid van de instelling niet in het gedrang brengen.
416

 Een 

medewerker van de boekhouding verduidelijkt dat het aanbod zeer groot is.
417

 “Eierkantine, 

kippenkantine, grote kantine, inkomende kantine,… […] Maar dat is dus vanalles. Dat gaat 

van nootjes, naar limonade, naar fruitsap, naar alle soorten sigaretten, sigaren, 

toiletartikelen, tandpasta, zeer veel soorten shampoo, bodycrèmes en ik weet niet wat. Dan 

mogen ze ook nog buitenkantine bestellen. Dat is een briefje dat ze maken en waar dat ze een 

specifiek iets aan ons aanbieden dat ze zouden willen hebben maar dat op geen enkele lijst 

staat. Dan gaan we bekijken of dat beantwoordt aan de veiligheid en of hij geld genoeg heeft 

en dan wordt dat aangekocht.”
418

 Het aanbod komt dus zoveel mogelijk tegemoet aan de 

behoeften van de gedetineerden. 

 

De materiële levensvoorwaarden zoals ingeschreven in de Basiswet zijn dus reeds voelbaar en 

van toepassing in de gevangenis van Dendermonde, met uitzondering van de bepalingen 

omtrent het dragen van de eigen kledij en de bepalingen in het kader van de 

verblijfsruimtes.
419

  

 

B) Samenlevingsvoorwaarden 

De gedetineerden krijgen in de gevangenis van Dendermonde de mogelijkheid om deel te 

nemen aan uiteenlopende gemeenschappelijke activiteiten zoals arbeid, vormingsactiviteiten, 

sport of ontspanningsactiviteiten.
420

 Indien zij hier niet aan wensen deel te nemen, bevinden 

ze zich op cel. Er zijn geen gemeenschappelijke leefruimtes voorzien in de gevangenis.
421
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C) Contacten met de buitenwereld 

De gedetineerden hebben in de gevangenis van Dendermonde het recht contacten met de 

buitenwereld te onderhouden via briefwisseling, bezoek en het gebruik van de telefoon.
422

  

 

Alle artikelen van de Basiswet omtrent de briefwisseling
423

 zijn in de gevangenis van 

Dendermonde reeds van toepassing. Dit houdt onder meer in dat de gedetineerden een 

onbeperkt aantal brieven kunnen verzenden en ontvangen, dat de brieven die de gedetineerden 

ontvangen aan een bepaalde controle worden onderworpen zoals bepaald in de Basiswet en de 

wet van 20 juli 2006
424

 en dat de brieven die de gedetineerden verzenden in principe  niet 

worden gecontroleerd tenzij dit een aantasting van de orde of de veiligheid met zich zou 

kunnen meebrengen.
425

 

 

Ten tweede gelden alle bepalingen van de Basiswet omtrent het bezoek in de gevangenis van 

Dendermonde met uitzondering van artikel 58 §1 en artikel 60 §3.
426

  Artikel 58 §1, dat nog 

niet van toepassing is, bepaalt dat verdachten het recht hebben om dagelijks bezoek te 

ontvangen. Een directielid van de gevangenis van Dendermonde verduidelijkt dat het 

voornamelijk gaat om een praktisch probleem. “Een beklaagde kan elke dag bezoek 

ontvangen. ‟s Zondags hebben wij wel geen bezoek. Dus dat gaat er ook wel in de toekomst 

komen want de Basiswet voorziet dat.”
427

 De overige gedetineerden kunnen in de gevangenis 

van Dendermonde drie bezoeken per week krijgen en iedere gedetineerde kan daarnaast ook 

drie maal per maand ongestoord bezoek aanvragen zoals bepaald in de Basiswet. Het bezoek 

aan tafel is volgens de Basiswet de regel en het bezoek achter glas de uitzondering. In de 

gevangenis van Dendermonde is dit echter nog niet zo. Artikel 60 §3 van de Basiswet dat de 

omstandigheden waarin de directeur glasbezoek kan opleggen vastlegt, is immers nog niet 

van toepassing in de gevangenis van Dendermonde. In de gevangenis krijgen de beklaagden 

die de eerste twee weken opgesloten worden standaard glasbezoek, wat de Basiswet niet 

voorschrijft.
428

 Na twee weken kunnen de beklaagden de bezoekregeling van de 

veroordeelden, drie bezoeken per week aan tafel, vragen. Indien ze elke dag bezoek willen 
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ontvangen, met uitzondering op zondag, kan dit enkel in de vorm van glasbezoek.
429

 De 

Basiswet bepaalt echter dat de beklaagden elke dag bezoek aan tafel zouden moeten kunnen 

ontvangen. De voorwaarden voor de toelating tot het bezoek zoals bepaald in de Basiswet en 

de controlemaatregelen die genomen kunnen worden zoals bepaald in de Basiswet, zijn wel 

reeds van toepassing in de gevangenis van Dendermonde.
430

  

 

Daarnaast zijn de artikelen omtrent het gebruik van telefoon en andere 

telecommunicatiemiddelen ook van toepassing in de gevangenis van Dendermonde.
431

 Zo 

hebben de gedetineerden onder meer de mogelijkheid om op eigen kosten dagelijks tien 

minuten te telefoneren met personen buiten de gevangenis tenzij dit een aantasting van de 

orde of veiligheid met zich zou kunnen meebrengen. Ze krijgen hiervoor een persoonlijke 

telefooncode waar de gedetineerde belwaarde op kan zetten.
432

 Aan de hand van deze codes 

kunnen de gevormde telefoonnummers geregistreerd, bewaard en geraadpleegd worden door 

de penitentiaire administratie en meegedeeld worden aan de gerechtelijke overheden.
433

  

 

Ten slotte zijn ook de artikelen omtrent de schriftelijke en mondelinge contacten met 

advocaten of met consulaire en diplomatieke ambtenaren
434

 en het artikel omtrent de 

contacten met de media
435

 van toepassing in de gevangenis van Dendermonde.
436

  

 

D) Godsdienst en levensbeschouwing 

Alle artikelen omtrent de godsdienst en levensbeschouwing van de Basiswet zijn reeds in 

werking getreden in de gevangenis van Dendermonde waardoor de gedetineerden het recht 

hebben hun godsdienst of levensbeschouwing te beleven en te belijden.
437

 In de gevangenis 

van Dendermonde staat hiertoe een katholieke, een protestantse, een anglicaanse, een Joodse 

en een orthodoxe aalmoezenier, een moslimconsulent en een moreel consulent ter beschikking 
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van de gedetineerden.
438

 Als de gedetineerden onthaald worden in de gevangenis, krijgen ze 

een overzicht van deze verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen die in de 

gevangenis vertegenwoordigd zijn.
439

 De gedetineerden kunnen bezoeken aanvragen met de 

vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen en kunnen 

met hen briefwisseling voeren binnen de gevangenis.
440

 Daarnaast hebben de gedetineerden 

het recht om deel te nemen aan bijeenkomsten en activiteiten die in dit kader georganiseerd 

worden, mits zij de voorwaarden van orde, waardigheid en verdraagzaamheid naleven.
441

  

 

E) Sociale hulp- en dienstverlening 

In het kader van het Strategisch Plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
442

 is de 

Vlaamse Gemeenschap en meer bepaald Justitieel Welzijnswerk verantwoordelijk voor de 

uitbouw van een kwalitatief hoogstaand aanbod van hulp- en dienstverlening naar de 

gedetineerden toe. In de gevangenis van Dendermonde tracht JWD dan ook een aanbod uit te 

bouwen binnen de peilers van dit Strategisch Plan. Zo stelt een medewerker van JWD dat ze 

“rond cultuur, tewerkstelling, welzijn, gezondheidszorg, sport, onderwijs- […] op die 

domeinen proberen een aanbod te voorzien voor de gedetineerden. We gaan er vanuit dat ze 

nog recht hebben op hulp- en dienstverlening.”
443

 Hieronder is een schematisch overzicht 

terug te vinden van het aanbod van hulp- en dienstverlening dat georganiseerd wordt in de 

gevangenis van Dendermonde.
444
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In eerste instantie worden er verscheidene activiteiten in het kader van welzijn georganiseerd. 

Hierbij staat vooral het onthaal van gedetineerden en het werken naar individuele 

trajectbegeleiding centraal. Daarnaast worden er onder andere herstelgerichte activiteiten 

georganiseerd. Een tweede pijler waar JWD rond werkt, is de gezondheidszorg. In dit verband 

bezoekt een therapeut van het CGG één keer per week de gevangenis om individuele therapie 

aan de gedetineerden te geven. Daarnaast zijn er de activiteiten die georganiseerd worden in 

het kader van onderwijs, zoals taallessen en computerlessen. Ook wordt er in de gevangenis 

van Dendermonde een moment „open leren‟ georganiseerd waarbij de gedetineerden met 

individuele vragen omtrent uiteenlopende onderwerpen terecht kunnen. Rond tewerkstelling 

is er in de gevangenis van Dendermonde een VDAB-detentieconsulent aangesteld die de 

gedetineerden bijvoorbeeld helpt bij sollicitatieprocedures of met het in orde maken van 
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bepaalde documenten. Twee keer per jaar wordt er in de gevangenis ook een assessment 

georganiseerd in samenwerking met Vokans waarbij de gedetineerden getest worden op hun 

competenties in functie van de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt er een aanbod sport 

georganiseerd. In dit kader worden er per week zeven sessies fitness georganiseerd en is er 

mogelijkheid tot spinning, multisport en badminton. In de zomerperiode worden er vaak extra 

sportactiviteiten aangeboden, zoals een conditietest of een toernooi tafeltennis, aangezien het 

onderwijsaanbod in deze periode meestal stilligt. Tot slot worden er activiteiten georganiseerd 

in het kader van cultuur waarbij er onder andere elke week een „creatief atelier‟ wordt 

georganiseerd.
445

  

Om al deze activiteiten en de activiteiten die georganiseerd worden door de gevangenis zelf 

op elkaar af te stemmen, wordt in de gevangenis van Dendermonde wekelijks een 

activiteitenkalender
446

 opgemaakt waarin alle activiteiten worden opgenomen die die bepaalde 

week ten behoeve van de gedetineerden worden georganiseerd door de Vlaamse 

Gemeenschap of door de gevangenis zelf.
447

  

 

De gedetineerden hebben daarnaast de mogelijkheid om op eigen kosten tijdschriften en 

kranten aan te kopen
448

 en radio- en televisieprogramma‟s te volgen. Ze hebben normaal 

gezien ook toegang tot de boeken in de bibliotheek.
449

 Momenteel is deze 

gevangenisbibliotheek echter gesloten wegens vernieuwingswerken.
450

 Deze rechten kunnen, 

indien dit volstrekt noodzakelijk is voor de handhaving van de orde en de veiligheid, 

geweigerd worden aan de gedetineerde. Deze beslissing wordt steeds gemotiveerd en 

schriftelijk meegedeeld aan de gedetineerde zoals bepaald in de Basiswet.
451

 

 

Ook hebben de gedetineerden in de gevangenis van Dendermonde de mogelijkheid om binnen 

of vanuit de gevangenis opleidingen te volgen en intellectuele of artistieke activiteiten uit te 
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oefenen zoals voorgeschreven in de Basiswet.
452

 De gedetineerden die zich in halve vrijheid 

bevinden, kunnen ook buiten de gevangenis een opleiding genieten. 

 

Tot slot schrijft de Basiswet voor dat de gedetineerde recht heeft op lichamelijke oefeningen 

en sport gedurende ten minste twee uren in de week.
453

 Volgens de respondenten is het 

sportaanbod in de gevangenis van Dendermonde voldoende groot om hier meestal in te 

kunnen voorzien.
454

 Het is echter nog niet zo dat dit recht standaard gegarandeerd kan 

worden. In 2010 werd echter Wandeling A vernieuwd en werd deze uitgerust met 

sportfaciliteiten. De gedetineerden hebben nu de mogelijkheid om balsporten te spelen en 

gebruik te maken van buitenfitnesstoestellen.
455

 Hierdoor hebben de gedetineerden een extra 

mogelijkheid om sport te beoefenen. Daarnaast heeft de gedetineerde recht op een dagelijkse 

wandeling of een andere recreatieve activiteit van minstens één uur in de buitenlucht.
456

 Dit 

wordt steeds voorzien in de gevangenis van Dendermonde. 

 

Men probeert in de gevangenis van Dendermonde reeds zoveel mogelijk te voorzien in 

vormingsactiviteiten en activiteiten van vrijetijdsbesteding. Alle ondervraagde diensten zijn 

het er over eens dat er reeds een mooi aanbod aanwezig is in de gevangenis van 

Dendermonde. De rechten die gedetineerden in dit kader hebben, kunnen echter niet altijd 

gegarandeerd worden. 

 

F) Arbeid 

De gedetineerden kunnen in de gevangenis van Dendermonde tewerkgesteld worden in één 

van de twee werkhuizen of bepaalde huishoudelijke taken vervullen waaronder het werk in de 

keuken, de technische ploeg, het kuisen van de bureau‟s, fatik en hulp-fatik op elke sectie, … 

De gedetineerden verdienen met deze arbeid tussen 0,62 en 0,72 euro per uur. Daarnaast 

hebben de gedetineerden ook de mogelijkheid om celwerk te verrichten. Dit werk wordt 

verloond per stuk. De arbeid vindt plaats van 7u30 tot 11u30 en van 12u45 tot 14u30. De 

Basiswet schrijft voor dat de gevangenisarbeid onder omstandigheden zou moeten 

plaatsvinden die zoveel mogelijk overeenstemmen met deze van in de vrije samenleving. De 
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ondervraagde diensten zijn het er echter over eens dat het arbeidsaanbod beperkt is en er 

bijgevolg enorme wachtlijsten zijn.
457

 Daarnaast is het aanbod niet gevarieerd en richt het zich 

bijna uitsluitend tot laaggeschoolden. Zo stelde een medewerker van JWD: “De arbeid zou in 

principe moeten gelijklopen met de buitenwereld. Maar ik denk dat dat nog een utopie is.”
458

 

Bij het volgen van bepaalde opleidingen zouden gedetineerden volgens de Basiswet een 

opleidingstoelage moeten kunnen verkrijgen aangezien ze dan niet meer de mogelijkheid 

hebben om inkomsten uit arbeid te vergaren.
459

 Dit is echter niet mogelijk in de gevangenis 

van Dendermonde.  

 

G) Gezondheidszorg en gezondheidsbescherming 

In de gevangenis van Dendermonde is een medische dienst voorzien. De dokter komt elke dag 

langs en is oproepbaar bij ernstige gevallen Hij wordt bijgestaan door twee verplegers. 

Daarnaast komt op regelmatige tijdstippen ook een psychiater, een tandarts, een kinesist en 

een therapeut van het CGG naar de gevangenis.
460

 De gezondheidszorg wordt door de 

respondenten gezien als evenwaardig aan deze in de vrije samenleving.
461

 

De gedetineerden kunnen overeenkomstig de Basiswet bij ernstige behandelingen ook 

overgebracht worden naar een medisch centrum in een andere gevangenis of naar een 

ziekenhuis.
462

 Ook kunnen de gedetineerden op hun eigen kosten een beroep doen op een arts 

naar keuze.
463

  

 

Daarnaast moeten de zorgverleners zich ook inzetten voor de preventieve gezondheidszorg. In 

de gevangenis van Dendermonde worden de gedetineerden hierover echter amper 

geïnformeerd. Er is bijvoorbeeld weinig informatie terug te vinden over besmettelijke ziekten, 

over hoe besmettelijke ziekten opgespoord kunnen worden, over het behouden van een 

gezonde levensstijl, … 
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Tot slot schrijft de Basiswet voor dat de behandeling van gedetineerden in de gevangenis 

volledig los zou moet staan van de medische en medico-psychosociale expertise.
464

 Zorg en 

expertise moeten dus gesplitst worden. Voor de medico-psychsociale expertise tracht men dit 

zoveel mogelijk te realiseren. De expertise in de gevangenis van Dendermonde wordt 

uitgevoerd door de PSD.
465

 Daarentegen is de medische zorg in de gevangenis nog niet 

gescheiden van de medische expertise. Deze expertisetaak wordt immers nog steeds 

opgenomen door de zorgverleners van de medische dienst en niet door adviserende artsen 

zoals de Basiswet voorschrijft. Zo heeft de inrichtingsarts de taak de gedetineerden te 

behandelen, maar oordeelt hij bijvoorbeeld ook over de arbeidsgeschiktheid van een 

gedetineerde of over de aanwezigheid van contra-indicaties voor het uitvoeren van een 

tuchtsanctie. 

  

H) Rechtshulpverlening en juridische bijstand 

In de gevangenis van Dendermonde wordt door de Commissie van Juridische Bijstand „Gratis 

Juridisch Advies‟ georganiseerd ten behoeve van de gedetineerden.
466

 In dit kader wordt er 

elke tweede en vierde woensdag van de maand een gratis spreekuur georganiseerd waarbij 

getracht wordt om gedetineerden een antwoord te geven omtrent juridische vragen. Ze kunnen 

hier bijvoorbeeld terecht met vragen omtrent huurrecht, echtscheiding of juridische 

problemen met kinderen.
467

 Het „Gratis Juridisch Advies‟ betreft nooit het persoonlijk 

strafdossier van de gedetineerde of het gevangenisregime. Tijdens het onthaalgesprek wordt 

de gedetineerde geïnformeerd over deze mogelijkheden.
468

 De gevangenis van Dendermonde 

voorziet dus in rechtshulpverlening en juridische bijstand.
469
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3.4.6. Orde, veiligheid en gebruik van dwang 

De bepalingen rond orde, veiligheid en gebruik van dwang van de Basiswet worden in de 

gevangenis van Dendermonde volledig toegepast, met uitzondering van artikel 118 §10.
470

  

 

In eerste instantie kunnen in de gevangenis van Dendermonde verscheidene 

controlemaatregelen genomen worden onder de voorwaarden zoals bepaald in de Basiswet.
471

 

Zo kunnen de gedetineerden in de gevangenis verplicht worden tot het dragen van een 

legitimatiebewijs en tot het vastleggen van hun vingerafdrukken en hun foto. Daarnaast 

kunnen er bij de gedetineerden drie soorten fouilles uitgevoerd worden.
472

 Het gaat om de 

sumiere fouille waarbij enkel de armen en benen gecontroleerd worden, de grondige fouille 

waarbij de gedetineerde grondig aan zijn kledij onderzocht wordt en tot slot heeft de directeur 

de mogelijkheid te beslissen tot een fouillering op het lichaam indien er aanwijzingen zijn dat 

de summiere en grondige fouille niet volstaan. Deze laatste fouille wordt steeds 

gemotiveerd.
473

 In het stappenplan fouillering van de gevangenis van Dendermonde wordt 

uiteengezet welke fouille wanneer gebruikt moet worden. Zo gebeurt de summiere fouille 

bijvoorbeeld bij het vertrek naar de wandeling, de grondige fouille bijvoorbeeld bij de 

terugkomst van het bezoek en de fouillering op het lichaam bijvoorbeeld bij gedetineerden die 

terugkomen van penitentiair verlof.
474

 Tot slot worden de verblijfsruimten van de 

gedetineerden regelmatig gecontroleerd. Elke dag vindt er per sectie een celcontrole plaats en 

elke zondag wordt één sectie gecontroleerd door de directie.
475

 

 

Ten tweede kunnen er in de gevangenis van Dendermonde bijzondere veiligheidsmaatregelen 

opgelegd worden aan de gedetineerde, zoals bijvoorbeeld de uitsluiting van deelname aan 

bepaalde gemeenschappelijke of individuele activiteiten, indien er ernstige aanwijzingen 

bestaan van een gevaar voor de orde of de veiligheid.
476

 De procedure, voorwaarden en 
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termijnen die door de Basiswet worden voorgeschreven, worden volgens de geïnterviewden in 

de gevangenis van Dendermonde steeds gerespecteerd.
477

  

 

Daarnaast kan de gedetineerde in de gevangenis van Dendermonde in een individueel 

bijzonder veiligheidsregime geplaatst worden, zoals bijvoorbeeld de gedeeltelijke ontzegging 

van het gebruik van telefoon.
478

 Deze beslissing wordt genomen door de directeur-generaal 

van de penitentiaire administratie en wordt steeds gemotiveerd. Wederom worden in de 

gevangenis van Dendermonde de procedures, voorwaarden en termijnen uit de Basiswet 

volgens de respondenten gerespecteerd.
479

 Enkel artikel 118 §1 dat bepaalt dat de 

gedetineerde het recht heeft beroep aan te tekenen tegen de beslissingen van de directeur 

generaal is nog niet mogelijk in de praktijk, aangezien het klachtenrecht nog niet tot stand 

gekomen is.
480

 

  

Tot slot kunnen er in de gevangenis van Dendermonde maatregelen van rechtstreekse dwang 

gebruikt worden om de orde en veiligheid in de gevangenis te waarborgen.
481

 Deze 

rechtstreekse dwang omvat de fysieke dwang, al dan niet met behulp van hulpmiddelen, die 

tegenover de gedetineerden of derden die aanwezig zijn in de gevangenis kan worden 

uitgeoefend. Deze maatregelen worden in de gevangenis van Dendermonde wederom enkel 

gebruikt onder die voorwaarden zoals bepaald door de Basiswet.   

 

3.4.7. Het tuchtregime 

In de Basiswet worden de tuchtrechtelijke inbreuken en sancties op gelimiteerde wijze 

opgesomd.
482

 De inbreuken worden hierbij in twee categorieën ingedeeld volgens hun ernst. 

De sancties zijn onderverdeeld in twee groepen: de algemene tuchtsancties die ongeacht de 

aard van de tuchtrechtelijke inbreuk opgelegd kunnen worden en bijzondere tuchtsancties die 
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enkel opgelegd kunnen worden indien er een verband is met de aard van de omstandigheden 

van de tuchtrechtelijke inbreuk.  

 

In de gevangenis van Dendermonde wordt er echter nog niet gewerkt met deze opsomming 

van tuchtrechtelijke inbreuken, tuchtrechtelijke sancties en termijnen van sancties. Daardoor 

beschikt de gevangenisdirecteur momenteel nog over meer beslissingsruimte om te bepalen 

wat een tuchtrechtelijke inbreuk uitmaakt, hoe de tuchtrechtelijke sanctie eruit ziet en voor 

hoe lang deze sanctie wordt opgelegd.
483

 Een directielid van de gevangenis van Dendermonde 

gaf wel het volgende aan: “Wij proberen hier in Dendermonde toch ook al echt te werken, 

ook qua termijnen van sancties, zoals ze in de Basiswet voorgeschreven zijn. Ook naar 

strafmaat bijvoorbeeld gaan wij ons toch ook al richten naar wat de Basiswet 

voorschrijft.”
484 

Men probeert dus toch al meer en meer te denken in de lijn van de Basiswet. 

 

De tuchtprocedure en het gebruik van voorlopige maatregelen zoals ingeschreven in de 

Basiswet en aangepast door de wet van 2 maart 2010
485

 wordt in de gevangenis van 

Dendermonde wel reeds volledig gevolgd.
486

   

 

3.4.8. De afhandeling van klachten en van bezwaar tegen plaatsing of 

overplaatsing 

De gedetineerden hebben in eerste instantie de mogelijkheid om hun klachten kenbaar maken 

aan de directie. In de gevangenis van Dendermonde werden er nog geen spreekuren ingericht 

waarop de gedetineerden hun klachten aan de directie kunnen meedelen. Ze hebben wel de 

mogelijkheid om hun klachten te melden aan de hand van een rapportbriefje.
487

 Daarnaast 

kunnen de gedetineerden met hun klachten ook terecht bij de Commissie van Toezicht.
488

 De 

Commissie zal dan op een informele wijze tot een oplossing trachten te komen.
489

 De 

samenwerking tussen de gevangenis van Dendermonde en de Commissie van Toezicht loopt 

volgens de meeste geïnterviewden vlot, waardoor de klachten dan ook op een adequate 
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manier behandeld kunnen worden.
490

 Er is echter nog geen sprake van Klachtencommissies 

en een Beroepscommissie waardoor alle artikelen omtrent het klachtenrecht van de Basiswet 

in de gevangenis van Dendermonde nog niet van toepassing zijn.
491

 De gedetineerden hebben 

dus nog niet de mogelijkheid om bij de klachtencommissie beklag te doen over alle 

beslissingen die op hem van toepassing zijn, om bij de Beroepscommissie hoger beroep aan te 

tekenen tegen de uitspraak van de Klachtencommissie, om bezwaar in te dienen tegen de 

beslissing tot plaatsing en overplaatsing en om beroep in te stellen tegen de beslissing van de 

directeur-generaal over het bezwaarschrift. 
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3.5. Problemen in verband met de implementatie van de Basiswet 

Een eerste probleem in verband met de implementatie van de Basiswet dat door alle 

respondenten van de verschillende diensten in de gevangenis van Dendermonde werd 

aangegeven, was het gebrek aan budget en het gebrek aan personeel.
492

 Zo bracht een 

directielid van de gevangenis van Dendermonde het volgende aan: “Bijvoorbeeld dat 

zondagsbezoek. Wanneer je dat overal wilt invoeren in België, heeft dat wel een kost aan 

personele middelen. En zo zijn er nog heel veel zaken die zowel budgettaire middelen maar 

ook personele middelen vragen.”
493

 

 

Daarnaast werd door de respondenten het probleem van de beperkte en verouderde 

infrastructuur aangehaald. Door beperkingen van infrastructuur is het immers soms moeilijk 

om bepaalde rechten en aangelegenheden die de Basiswet voorschrijft, te garanderen.
494

 Zo 

moet er in de gevangenis van Dendermonde voldoende ruimtes voorzien worden voor 

bijvoorbeeld onderwijs of sport of bezoek, wat niet altijd mogelijk is.
495

  Daarnaast zijn de 

gebouwen ook sterk verouderd. 

 

Door de medewerkers van de PSD en van JWD werd aangehaald dat de implementatie van de 

Basiswet soms leidt tot weerstand bij het personeel.
496

 “Verandering leidt soms tot weerstand, 

ook bij personeelsleden. […] Al die nieuwe diensten zijn allemaal heel positief maar die 

mensen zijn dat ook niet gewoon. Dus dat zijn zoveel nieuwe gezichten, nieuwe mensen die in 

het cellulair komen. En dan de bewegingen. Voor elke cursus of elke activiteit die 

georganiseerd wordt, daar moet de gedetineerde voor gehaald worden, daar naartoe 

gebracht worden en terug gehaald worden. En dat geeft wel heel wat extra meer werk. […] 

Ze zitten eigenlijk al onderbemand en dan nog extra taken of extra bewegingen bijkrijgen…” 
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Dat het bewakingspersoneel niet echt positief staat ten opzichte van de uitvoering van de 

Basiswet werd bevestigd door de penitentiair bewakingsassistent.
497

 In eerste instantie werd 

het extra werk dat de Basiswet met zich meebrengt als reden aangehaald. Daarnaast werd 

aangebracht dat ze door de rechten die aan de gedetineerden worden toegekend en door de 

procedures die ze nu moeten volgen, ze niet meer onmiddellijk kunnen optreden tegen de 

gedetineerden indien dit nodig zou zijn. “Vroeger konden wij een „lik-op-stuk‟-beleid voeren. 

Een gedetineerde werd gepakt met drugs of deed iets wat totaal niet door de beugel kon en 

wist op diezelfde moment al dat hij prijs had. De volgende dag had hij zijn straf al gekregen. 

Nu zit hij soms 7 dagen te wachten en zit hij het personeel uit te lachen omdat hij uiteindelijk 

geen straf krijgt. En als hij dan uiteindelijk toch zijn straf krijgt, is die uiteindelijk dan nog 

eens zo beperkt dat hij het uiteindelijk niet als een straf aanziet.”
498

  

Volgens de penitentiair bewakingsassistent verliest het penitentiair personeel hun positie van 

controle door de vele rechten die aan de gedetineerden worden toegekend in het kader van de 

Basiswet. “Wij krijgen nu veel problemen met onze gedetineerden. Gedetineerden erkennen 

heel weinig gezag nog. Wij konden prat gaan op de eer en de waardigheid van ons ambt. Dat 

is iets wat wij nog altijd dragen maar de gedetineerde absoluut niet meer draagt.”
499

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
497

 Interview met PBA, Gevangenis van Dendermonde, Dendermonde, 25 mei 2011, p. 12. 
498

 Interview met PBA, Gevangenis van Dendermonde, Dendermonde, 25 mei 2011, p. 12. 
499

 Interview met PBA, Gevangenis van Dendermonde, Dendermonde, 25 mei 2011, p. 11. 



 

 

91 

 

3.6. Conclusie 

In dit derde hoofdstuk werd de praktijksituatie onder de loep genomen. De implementatie van 

de Basiswet op het niveau van de gevangenissen werd bestudeerd, aan de hand van een eigen 

empirisch onderzoek in de gevangenis van Dendermonde. Hierbij werd nagegaan in hoeverre 

de Basiswet reeds voelbaar is in de gevangeniscontext. De bevindingen zijn gebaseerd op 

gegevens die verzameld werden met behulp van semigestructureerde vragenlijsten. Deze 

vragenlijsten werden afgenomen bij medewerkers van verschillende diensten die aanwezig 

zijn in de gevangenis van Dendermonde. In de vragenlijst werd nagegaan hoe de 

praktijksituatie in de gevangenis van Dendermonde eruit ziet voor al deze aangelegenheden 

die geregeld worden door de Basiswet. Aan de hand van deze informatie werd er achteraf 

nagegaan in hoeverre de situatie in de gevangenis van Dendermonde overeenkomt met wat de 

Basiswet voorschrijft. 

 

Het onderzoek toont aan dat de Basiswet nog niet volledig in uitvoering is in de gevangenis 

van Dendermonde, waardoor de rechten van de gedetineerden nog steeds onvoldoende 

gewaarborgd worden en de gedetineerde niet beschouwd kan worden als een volwaardig 

rechtsburger. Een aantal onderdelen van de Basiswet zijn wel reeds realiteit in de gevangenis 

van Dendermonde en daarnaast werd ook duidelijk dat men steeds meer tracht te denken in de 

lijn van de Basiswet. Aan de andere kant zijn er nog steeds een hele boel artikelen van de 

Basiswet die nog niet voelbaar zijn in de praktijk. 

 

In het kader van de Basisbeginselen zien we dat de gedetineerden reeds de mogelijkheid 

hebben om inspraak te krijgen in bepaalde aangelegenheden.
500

 Eén zaterdag per maand komt 

in de gevangenis van Dendermonde immers het overlegorgaan samen. Daarnaast zien we dat 

de verschillende diensten binnen de gevangenis van Dendermonde momenteel op 

uiteenlopende manieren proberen tegemoet te komen aan de doelstelling van herstel.
501

 Zo 

werd er o.a. een werkgroep rond herstel ingericht, organiseert JWD activiteiten in dit verband 

en is Suggnomé in het kader van slachtoffer-dader bemiddeling actief in de gevangenis van 

Dendermonde. Men is het er echter over eens dat dit thema nog meer aandacht verdient, meer 

structureel ingebed moet worden in de werking van de gevangenis en het draagvlak hiervoor 

groter zou moeten worden. Vervolgens is bijna geen enkele dienst van oordeel is dat ze werkt 
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rond re-integratie.
502

 Er wordt in de gevangenis van Dendermonde volgens de respondenten 

enkel expliciet gewerkt rond re-integratie in het kader van het reclasseringsplan dat opgesteld 

wordt door de PSD in samenwerking met de gedetineerde. Daarnaast tracht JWD meer en 

meer te werken rond re-integratie, maar hun focus blijft wel voornamelijk liggen op het 

aanbod van hulp- en dienstverlening binnen de gevangenis en op het voorzien van een 

zinvolle dagbesteding voor de gedetineerden. Het werken naar re-integratie is voor hen eerder 

bijkomstig.
503

  

 

In het kader van de indeling en bestemming van de gevangenissen en de (over)plaatsing en 

het onthaal van gedetineerden zien we dat het in eerste instantie mogelijk is dat verschillende 

categorieën van gedetineerden – zoals verdachten en beklaagden - in de praktijk toch nog 

samen op cel terechtkomen.
504

 Er wordt ook geen apart aanbod voorzien voor de 

verschillende categorieën van gedetineerden. Bij aankomst in de gevangenis wordt aan de 

beklaagden wel een document voorgelegd met de vraag of ze erin toestemmen 

gemeenschappelijke activiteiten te ondernemen met de veroordeelden.
505

 Daarnaast is er ook 

nog geen sprake van een huishoudelijk reglement.
506

 Dit zal echter niet lang meer duren 

aangezien het lokaal gedeelte van dit reglement reeds werd opgesteld en momenteel enkel nog 

gevalideerd moet worden. De gedetineerden worden in de gevangenis van Dendermonde 

echter wel reeds onthaald overeenkomstig de Basiswet.
507

 

  

In het kader van het toezicht op de gevangenissen houdt de Commissie van Toezicht reeds 

een onafhankelijk toezicht op de gevangenis van Dendermonde en vervult het hierbij zijn 

taken zoals ingeschreven in de Basiswet.
508

 Er is echter evenwel nog geen sprake van een 

Klachtencommissie die op formele manier de klachten van gedetineerden behandelt. Het 

klachtenrecht is immers nog niet van toepassing in de praktijk. 

  

Er is er daarnaast ook nog geen sprake van een effectief individueel detentieplan voor de 

gedetineerde en een voorafgaand onderzoek in het kader van dit detentieplan.
509
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Voor wat betreft de levensvoorwaarden in de gevangenis gelden wel reeds een aantal 

bepalingen van de Basiswet in de praktijk. In eerste instantie zijn de materiële 

levensvoorwaarden zoals ingeschreven in de Basiswet reeds voelbaar en van toepassing in de 

gevangenis van Dendermonde, met uitzondering van de bepalingen omtrent het dragen van de 

eigen kledij en de bepalingen in het kader van de verblijfsruimtes.
510

 Wat betreft de 

samenlevingsvoorwaarden hebben de gedetineerden de mogelijkheid deel te nemen aan 

gemeenschappelijke activiteiten. Indien ze dit niet wensen, bevinden ze zich in hun 

verblijfsruimte. Deze moeten ze veelal wel delen met meerdere gedetineerden.
511

 Ook hebben 

de gedetineerden reeds het recht hun godsdienst of levensbeschouwing te beleven en te 

belijden overeenkomstig de Basiswet.
512

 Vervolgens hebben de gedetineerden in de 

gevangenis van Dendermonde het recht contacten met de buitenwereld te onderhouden via 

briefwisseling, bezoek en het gebruik van de telefoon zoals bepaald in de Basiswet, met 

uitzondering van enkele bepalingen omtrent het bezoek voor beklaagden.
513

 Zo kan voor de 

beklaagden het glasbezoek nog in andere gevallen dan bepaald in de wet opgelegd worden en 

‟s zondags wordt er nog geen bezoek voorzien. Daarnaast probeert men in de gevangenis van 

Dendermonde reeds zoveel mogelijk te voorzien in vormingsactiviteiten en activiteiten van 

vrijetijdsbesteding.
514

 Alle ondervraagde diensten zijn het er over eens dat er reeds een mooi 

aanbod aanwezig is in de gevangenis van Dendermonde. De gedetineerden hebben de 

mogelijkheid om op eigen kosten tijdschriften en kranten aan te kopen en radio- en 

televisieprogramma‟s te volgen. Ze hebben normaal gezien ook toegang tot de boeken in de 

bibliotheek. Ook hebben de gedetineerden in de gevangenis van Dendermonde de 

mogelijkheid om binnen of vanuit de gevangenis opleidingen te volgen en intellectuele of 

artistieke activiteiten uit te oefenen. De gedetineerden die zich in halve vrijheid bevinden, 

kunnen ook buiten de gevangenis een opleiding genieten. Daarnaast gaven de respondenten 

aan dat het sportaanbod in de gevangenis van Dendermonde voldoende groot is om te 

voorzien in sport voor de gedetineerden gedurende ten minste twee uren in de week. Het is 

echter nog niet zo dat dit recht standaard gegarandeerd kan worden. Ook kan de gedetineerde 

in de gevangenis van Dendermonde deelnemen aan de dagelijkse wandeling. 
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Voor wat betreft de arbeidsmogelijkheden, is het arbeidsaanbod in de gevangenis van 

Dendermonde echter zeer beperkt en zijn er bijgevolg enorme wachtlijsten.
515

 Dit 

arbeidsaanbod is ook niet gevarieerd en richt zich bijna uitsluitend tot laaggeschoolden. 

Vervolgens wordt in het kader van de gezondheidszorg in de gevangenis van Dendermonde 

zoveel mogelijk gewerkt in de lijn van de Basiswet. Op het vlak van gezondheidspreventie en 

expertise zijn er echter nog fundamentele tekortkomingen.
516

 In het kader van 

rechtshulpverlening en juridische bijstand wordt voorzien in het „Gratis Juridische Advies‟.
517

  

 

Voor wat betreft de orde, veiligheid en gebruik van dwang zijn alle desbetreffende bepalingen 

van de Basiswet reeds in uitvoering in de gevangenis van Dendermonde, met uitzondering 

van de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de directeur-generaal.
518

 

Hierdoor kunnen controlemaatregelen, bijzondere veiligheidsmaatregelen en de plaatsing in 

een individueel bijzonder veiligheidsregime worden opgelegd aan de gedetineerde 

overeenkomstig de voorwaarden en procedures zoals bepaald in de wet. 

  

Vervolgens wordt in het kader van het tuchtregime in de gevangenis van Dendermonde nog 

niet gewerkt met de opsomming van tuchtrechtelijke inbreuken, tuchtrechtelijke sancties en 

termijnen van sancties.
519

 Daardoor beschikt de gevangenisdirecteur momenteel nog over 

meer beslissingsruimte om te bepalen wat een tuchtrechtelijke inbreuk uitmaakt, hoe de 

tuchtrechtelijke sanctie eruit ziet en voor hoe lang deze sanctie wordt opgelegd. De 

tuchtprocedure en het gebruik van voorlopige maatregelen is in de gevangenis van 

Dendermonde wel reeds volledig in gebruik.
520

  

  

Tot slot is er nog geen sprake van Klachtencommissies en een Beroepscommissie aangezien 

alle artikelen omtrent het klachtenrecht van de Basiswet in de gevangenis van Dendermonde 

nog niet van toepassing zijn. De gedetineerden heeft dus nog niet de mogelijkheid om zijn 

klachten kenbaar te maken. 

 

Volgens de respondenten hebben de problemen in verband met de implementatie van de 

Basiswet voornamelijk te maken met het gebrek aan budget en het gebrek aan personeel. 
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Daarnaast werd ook de beperkte en verouderde infrastructuur aangehaald. Tot slot werd 

aangehaald dat de implementatie van de Basiswet soms leidt tot weerstand bij de penitentiaire 

beambten, wat bevestigd werd door de penitentiair bewakingsassistent. Het penitentiair 

personeel vindt dat de Basiswet extra werk met zich meebrengt, dat ze door de Basiswet niet 

meer onmiddellijk kunnen optreden tegen de gedetineerden indien dit nodig zou zijn en dat ze 

door de Basiswet hun positie van controle over de gedetineerden verliezen. 
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Conclusie 

De interne rechtspositie van gedetineerden en de tenuitvoerlegging van de effectieve 

gevangenisstraffen waren in België lange tijd nauwelijks geregeld door parlementaire 

wetgeving. Het detentieregime was gebaseerd op gunsten die niet afgedwongen konden 

worden door de gedetineerden en de rechtspositieregeling was niet in overeenstemming met 

verscheidene internationale verdragen. Er was bijgevolg sprake van een manifeste 

legaliteitscrisis.
521

 Daarnaast was er ook sprake van een legitimiteitscrisis. Er groeide immers 

twijfel over het bestaansrecht van de vrijheidsstraf zelf en de doelstellingen die de 

vrijheidsstraf tracht te verwezenlijken.
522

 De retributieve-repressieve en resocialiserende 

invulling van de vrijheidsstraf werd steeds meer in vraag gesteld en de aandacht voor een 

herstelrechtelijke invulling groeide. Deze legaliteits- en legitimiteitscrisis lagen aan de basis 

van een algemene onrust over de rechtspositieregeling van gedetineerden. Ook op politiek 

vlak groeide het besef dat er nood was aan een nieuw grondig parlementair en 

maatschappelijk debat over het straf- en gevangenis beleid en aan een adequate 

rechtspositieregeling voor de gedetineerden. In 1996 werd hiervoor de eerste aanzet gegeven 

in de Oriëntatienota “Strafbeleid en Gevangenisbeleid”
523

 van de toenmalige minister van 

Justitie, Stefaan De Clerck. In deze nota werd beslist eindelijk werk te maken van een 

penitentiaire Beginselenwet met als doel de strafuitvoering wettelijk te regelen en zo de 

rechtspositieregeling van gedetineerden uit te bouwen. Na een lange weg kwam uiteindelijk 

de Basiswet Gevangeniswezen tot stand die op 2 december 2004 werd goedgekeurd door het 

parlement. 

 

Met de aanname van de Basiswet kwam er, na decennia van rechtsonzekerheid voor 

gedetineerden, een belangrijk keerpunt in de Belgische penitentiaire geschiedenis. De ganse 

interne rechtspositie wordt (in theorie) immers eindelijk geregeld in één transparante en 

coherente wet. Kortom, het systeem van toekenning van gunsten moest plaats ruimen voor 

een detentieregime gebaseerd op rechten en plichten. Enkele vernieuwende basisbeginselen 

werden geïntroduceerd zoals de rechtspositionele benadering van de gedetineerde, het 
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normaliseringsbeginsel als een conditio sine qua non voor het beperken van de 

detentieschade, en de focus op herstel, re-integratie en rehabilitatie.
524

 

 

Maar is er zes jaar na de goedkeuring van de Basiswet wel degelijk een eind gekomen aan de 

legaliteits- en legitimiteitscrisis? In het kader van de legaliteitscrisis moeten we vaststellen dat 

de interne rechtspositie van gedetineerden nog steeds niet geregeld wordt door één 

transparante wet. In eerste instantie zien we dat meer dan zes jaar na de publicatie van de 

Basiswet slechts vier Koninklijke Besluiten een aantal delen van de wet effectief in werking 

lieten treden. Meer dan 75% van de artikelen is nog niet geïmplementeerd.
525

 Dit moet wel 

enigszins genuanceerd worden. Enerzijds werd in 2005 een nieuwe tuchtprocedure 

geïntroduceerd in de gevangenissen die in de geest ligt van de principes van de Basiswet en 

werden in 2003 de Commissies van Toezicht en de Centrale Toezichtsraad voor het 

Gevangeniswezen in het leven geroepen voor het uitoefenen van een onafhankelijk toezicht 

op de gevangenissen. Zowel de tuchtprocedure als de Commissies van Toezicht en de 

Centrale Toezichtsraad zoals ze nu ingericht zijn, vertonen echter nog verschillen met de 

desbetreffende artikelen in de Basiswet. Anderzijds werden op 8 april 2011 nog twee 

Koninklijke Besluiten goedgekeurd waardoor op 1 september 2011 een hele resem artikelen 

van de Basiswet in werking zullen treden. Hiertoe werd echter pas beslist nadat op 28 januari 

2010 een wet werd aangenomen die enkele bepalingen van de Basiswet heeft gewijzigd. Deze 

wet van heeft voornamelijk betrekking op het tuchtregime van gedetineerden, briefwisseling, 

ongestoord bezoek, organisatie van de opleidingen, organisatie van de niet-winstgevende 

activiteiten en het individueel bijzonder veiligheidsregime. Daems
526

 uit kritiek op deze 

manier van implementeren. Op deze manier chanteert, volgens Daems, de uitvoerende macht 

eigenlijk de wetgevende macht. Immers, enkel indien de Basiswet aangepast wordt aan de 

penitentiaire praktijk, wil de uitvoerende macht de wet daadwerkelijk implementeren. 

Daarnaast wordt het geheel van rechtsregels steeds onoverzichtelijker en minder transparant. 

Zo zijn er al heel wat artikelen van de Basiswet herschreven of gewijzigd en gebeurt de 

implementatie selectief en traag. Het einde van de legaliteitscrisis lijkt dus nog niet in zicht.  
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Ook op het niveau van de gevangenissen is dit te merken. Deze artikelen van de Basiswet 

waar reeds uitvoeringsbesluiten voor werden genomen, zijn voelbaar in de gevangenis van 

Dendermonde en worden nageleefd. In het kader van de andere artikelen is dit niet het geval 

of tracht men in de gevangenis wel te denken in de lijn van de Basiswet maar worden de 

verscheidene rechten toch nog onvoldoende gegarandeerd, zoals bijvoorbeeld het recht op 

sport. 

 

Daarnaast hebben de meeste artikelen die reeds geïmplementeerd werden of binnenkort 

geïmplementeerd zullen worden voornamelijk betrekking op aspecten die momenteel reeds in 

de praktijk tot uiting komen of op aspecten waarbij de belangen van de penitentiaire instelling 

voorrang krijgen op de belangen van de gedetineerden. In de praktijk betekent dit dat 

belangrijke vernieuwingen die een fundamentele verbetering voor de gedetineerden inhouden, 

nog steeds slechts theorie blijven. Ondermeer de artikelen omtrent de detentieplanning, arbeid 

en beklagrecht zijn nog steeds niet ingevoerd.  

 

Hoe zit het met de legitimiteitscrisis? Bij het opstellen van de Basiswet vertrok men vanuit 

het idee dat de retributieve-repressieve invulling van de vrijheidsstraf niet meer afdoende was 

en de vrijheidsstraf gericht moest worden op het herstel van het leed dat berokkend werd aan 

de slachtoffers en op de re-integratie van de gedetineerde in de samenleving.  

In de Basiswet werden dan ook in eerste instantie een aantal herstelgerichte bepalingen 

opgenomen.
527

 Zo vinden we in artikel 9, §2 van de Basiswet een eerste herstelrechtelijke 

bepaling terug in het kader van de doelstellingen bij de uitvoering van de vrijheidsstraf.
528

 

Een tweede verwijzing naar herstel werd opgenomen in het kader van de individuele 

detentieplanning. Artikel 36, § 1 Basiswet stelt immers dat het onderzoek naar de persoon en 

de levenssituatie van de veroordeelde noodzakelijk is om de doelstelling van herstel te 

individualiseren
529

, en in artikel 38, §3 staat dat in voorkomend geval de activiteiten die op 

herstel gericht zijn in het individueel detentieplan opgenomen moeten worden
530

. Tot slot 

vinden we nog een herstelrechtelijke bepaling terug in het kader van de penitentiaire arbeid. 

Artikel 82 Basiswet bepaalt immers dat de penitentiaire arbeid kan dienen om schulden 
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geheel of gedeeltelijk af te betalen met het oog op herstel of re-integratie.
531

 Met uitzondering 

van artikel 9, §2 zijn echter nog geen enkele van deze artikelen in werking getreden. De 

doelstelling van herstel lijkt dus toch niet zo‟n prioriteit te hebben. Als we daarnaast op het 

niveau van de gevangenissen kijken, zien we dat de verschillende diensten binnen de 

gevangenis van Dendermonde momenteel op uiteenlopende manieren proberen tegemoet te 

komen aan deze doelstelling van herstel. Zo werd er o.a. een werkgroep rond herstel ingericht, 

organiseert JWD activiteiten in dit verband en is Suggnomé in het kader van slachtoffer-dader 

bemiddeling actief in de gevangenis van Dendermonde. Men is het er echter over eens dat dit 

thema meer aandacht verdient, meer structureel ingebed moet worden in de werking van de 

gevangenis en het draagvlak hiervoor groter zou moeten worden.   

 

Daarnaast wordt in de Basiswet regelmatig ook verwezen naar de doelstelling van re-

integratie. In eerste instantie bepaalt artikel 9, §2 Basiswet dat de uitvoering van de 

vrijheidsstraf in het teken moet staan van de re-integratie van de gedetineerde in de vrije 

samenleving.
532

 Daarnaast zien we dat het concept re-integratie ook werd opgenomen in het 

kader van de individuele detentieplanning. Zo wordt het onderzoek naar de persoon en de 

levenssituatie van de veroordeelde in het kader van het detentieplan noodzakelijk geacht om 

de doelstelling van herstel te individualiseren
533

, en wordt bepaald dat dit plan voorstellen van 

activiteiten dient te bevatten waaraan de veroordeelde zal deelnemen, zoals activiteiten die op 

re-integratie gericht zijn. Tot slot vinden we nog een bepaling rond re-integratie terug in het 

kader van de penitentiaire arbeid en de gezondheidszorg. Met uitzondering van artikel 9, §2 

zijn er echter wederom nog geen enkele van deze artikelen in werking getreden. Als we naar 

de gevangeniscontext zelf kijken, zien we ook dat bijna geen enkele dienst van oordeel is dat 

zij werken rond re-integratie. Er wordt in de gevangenis van Dendermonde volgens de 

respondenten enkel expliciet gewerkt rond re-integratie in het kader van het reclasseringsplan 

dat opgesteld wordt door de PSD in samenwerking met de gedetineerde. Daarnaast tracht 

JWD meer en meer te werken rond re-integratie, maar hun focus blijft wel voornamelijk 

liggen op het aanbod van hulp- en dienstverlening binnen de gevangenis en op het voorzien 

van een zinvolle dagbesteding voor de gedetineerden. De medewerkers van JWD geven dan 

ook aan dat het werken naar re-integratie eerder bijkomstig is.  
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 Art. 82 Basiswet 12 januari 2005, BS 2 februari 2005. 
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 Art. 9 § 2 Basiswet 12 januari 2005, BS 2 februari 2005 
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 Art. 36 § 1 Basiswet 12 januari 2005, BS 2 februari 2005. 
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De nieuwe doelstellingen die aan de vrijheidsstraf werd toegekend in het kader van de 

Basiswet, komen momenteel dus nog niet tot hun recht.  

 

We kunnen besluiten dat de Basiswet Gevangeniswezen een belangrijke stap voorwaarts 

betekende in het kader van de interne rechtspositie van de gedetineerden. Het grootste 

probleem van deze wet heeft te maken met het feit dat ze slechts heel traag en selectief in 

werking treedt en dat er nood is aan financiële inspanningen om de interne rechtspositie ook 

in de praktijk volledig te regelen. Het is met andere woorden hoog tijd voor een verdere 

implementatie van de Basiswet. Op 1 september zullen er opnieuw een aantal artikelen van 

deze wet in werking treden, maar het blijft cruciaal dat ook de artikelen omtrent onder andere 

het detentieplan en het beklagrecht zo snel mogelijk uitgevoerd worden.  

Zoals het onderzoek in de gevangenis van Dendermonde duidelijk maakt, blijft er in de 

gevangenissen een grote weerstand bestaan tegen de Basiswet. De steun van het penitentiair 

personeel is echter onontbeerlijk om de Basiswet op een goede manier te implementeren in de 

praktijk. Het is dan ook van belang dat men het draagvlak in de gevangenissen omtrent de 

implementatie van de Basiswet zoveel mogelijk tracht te vergroten. Hiervoor moet men 

trachten de penitentiaire beambten zoveel mogelijk te betrekken bij de invoering van de 

Basiswet. Daarnaast is het ook van belang dat de politiek zijn verantwoordelijk opneemt om 

de verdere implementatie van de Basiswet voor te zetten en voldoende financiële inspanning 

levert om de implementatie van de Basiswet ook in de praktijk mogelijk te maken. 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 

Heeft u reeds kennis over de Basiswet en wat deze tracht te bereiken? 

Wat is uw functie binnen de gevangenis van Dendermonde? 

Wordt in de gevangenis van Dendermonde een onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

categorieën van gedetineerden? 

Hoe worden de gedetineerden onthaald bij aankomst in de gevangenis? 

Werd er reeds een „huishoudelijk reglement‟ opgesteld in de gevangenis van Dendermonde? 

Is er anders sprake van een gelijksoortig document? 

Kunnen de gedetineerden momenteel op één of andere manier inspraak hebben in bepaalde 

aangelegenheden die op hen betrekking hebben? 

Kunnen de gedetineerden hun klachten kenbaar maken? Hoe? 

Worden alle beslissingen die genomen worden ten aanzien van de gedetineerde gemotiveerd? 

Is er een Commissie van Toezicht actief in de gevangenis van Dendermonde? 

Wat zijn de taken van de Commissie van Toezicht en de maandcommissaris in het bijzonder 

precies in de gevangenis? 

Hoe ziet de samenwerking tussen de Commissie van Toezicht en de gevangenis eruit? 

Hoe wordt de gedetineerde begeleid in de gevangenis? Is er reeds sprake van een detentieplan 

waarin het detentietraject van de gedetineerde wordt uitgewerkt? Gebeurt er een voorafgaand 

onderzoek naar de veroordeelde en zijn levenssituatie om het detentietraject invulling te 

geven? 

Hoe ziet de verblijfsruimte van de gedetineerde eruit? Kunnen ze deze ruimte zelf inrichten? 

Hoe zien de maaltijden voor de gedetineerden eruit? 

Welke kledij dragen de gedetineerden in de gevangenis? 

Hoe kunnen de gedetineerden hun uiterlijk en lichamelijke hygiëne verzorgen? 
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Hoe wordt het geld en de bezittingen van de gedetineerde beheerd en kan hij hiermee 

bepaalde goederen aanschaffen? Zoja, welke? 

Hoe ziet de normale dagindeling van de gedetineerde eruit? Zijn er gemeenschappelijke 

ruimtes voorzien in de gevangenis? Wanneer bevinden de gedetineerden zich in de 

gemeenschappelijke ruimten/individuele verblijfsruimten? 

Hoe gebeurt de briefwisseling in de gevangenis van Dendermonde? Is er sprake van controle? 

Onder welke voorwaarden en hoe gebeurt dit? 

Hoe ziet de bezoekregeling eruit voor de gedetineerde? (gewoon/ongestoord) Waar en hoe 

vinden deze bezoeken plaats? Is er sprake van controle? Onder welke voorwaarden en hoe 

gebeurt dit? Kan bezoek geweigerd worden? 

Hoe vinden de contacten via telefoon plaats? Is er sprake van controle? Onder welke 

voorwaarden en hoe gebeurt dit? Kan dit geweigerd worden? 

Is er een aparte regeling voor de contacten tussen de gedetineerde en zijn advocaat of 

consulaire/diplomatieke ambtenaren? 

Kan de gedetineerde contacten onderhouden met de media? Wat zijn de voorwaarden? 

Hoe kan de gedetineerde zijn godsdienst/levensbeschouwing beleven? Kan dit ontzegd 

worden aan de gedetineerde? Over welke godsdiensten gaat het? 

Welke vormingsactiviteiten en activiteiten van vrijetijdsbesteding worden er in de gevangenis 

van Dendermonde ten behoeve van de gedetineerden georganiseerd? 

Kan de gedetineerde sport beoefenen en buitenwandelingen maken? Wanneer, hoe lang en 

onder welke omstandigheden?  

Kunnen de gedetineerden boeken ontlenen, kranten/tijdschriften/andere publicaties ontvangen 

en radio- en televisieprogramma‟s volgen? Onder welke omstandigheden? 

Kunnen voorgaande vormingsactiviteiten en activiteiten van vrijetijdsbesteding ontzegd 

worden aan de gedetineerde? Onder welke voorwaarden? 

Welke gevangenisarbeid organiseert de gevangenis ten behoeve van de gedetineerden? 

Krijgen alle gedetineerden die om arbeid verzocht hebben ook effectief werk? Onder welke 
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omstandigheden vindt deze gevangenisarbeid plaats? Hoe wordt de gevangenisarbeid 

verloond? 

Hoe ziet de gezondheidszorg in de gevangenis eruit? Kan de gedetineerde beroep doen op een 

arts naar eigen keuze? Kan de gedetineerde overgebracht worden naar een ziekenhuis of een 

ziekenboeg in een andere gevangenis? Onder welke omstandigheden? Hoe zit het op het vlak 

van gezondheidspreventie? Is er een scheiding van de zorg en expertise in de gevangenis? 

Hoe ziet het aanbod van rechtshulpverlening en juridische bijstand eruit? Kan de gedetineerde 

hier steeds aanspraak op maken? 

Hoe zit het in de gevangenis van Dendermonde op het vlak van fouilleringen? Wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen fouillering van de kledij en fouillering op het lichaam? Zijn er 

bepaalde voorwaarden aan verbonden? 

Worden de verblijfsruimten van de gedetineerden regelmatig doorzocht ter controle? Onder 

welke voorwaarden? 

Wat gebeurt er als men verboden voorwerpen/substanties vindt in het bezit van de 

gedetineerden? 

Kunnen er aan de gedetineerden bijzondere veiligheidsmaatregelen opgelegd worden? Wat 

houdt dat in? Onder welke omstandigheden? Is dit verbonden aan bepaalde voorwaarden? 

Hoe langen duren deze maatregelen maximaal? Welke procedure moet er gevolgd worden bij 

het nemen van deze maatregelen? 

Kan de gedetineerde in een bijzonder veiligheidsregime geplaatst worden? Wat houdt dat in? 

Onder welke omstandigheden? Is dit verbonden aan bepaalde voorwaarden? Hoe lang duurt 

dit maximaal? Welke procedure moet er gevolgd worden bij het nemen van deze 

maatregelen? 

Wanneer mag men fysieke dwang gebruiken in de gevangenis? Is dit verbonden aan bepaalde 

voorwaarden? 

Wanneer kan men beslissen een tuchtsanctie op te leggen? Welke tuchtsancties kunnen er 

opgelegd worden? Wat houdt de opsluiting in de strafcel precies in? (duur, controle, register) 

Wat houdt de afzondering op de eigen cel precies in? (duur, controle, register) 
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Hoe ziet de tuchtprocedure eruit? Welke stappen worden gevolgd? Worden de termijnen 

gerespecteerd? Kunnen er voorlopige maatregelen genomen worden? 

Vindt u dat de gedetineerde zijn politieke, sociale, economische en culturele rechten 

momenteel behoudt of worden deze rechten beperkt door de uitvoering van de vrijheidsstraf? 

Wordt er gewerkt naar herstel in de gevangenis en wat onderneemt uw dienst concreet om 

deze doelstelling te realiseren? 

Wordt er gewerkt rond re-integratie in de gevangenis en wat onderneemt uw dienst concreet 

om deze doelstelling te realiseren? 

Hoe komt het volgens u dat de Basiswet traag geïmplementeerd wordt? 
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Bijlage 5 

      Activiteitenkalender Dienst- en Hulpverlening 
28 maart tem 3 april 2011 

 
 

 

 
MAANDAG 

28/03 
 

DINSDAG 
29/03 

WOENSDAG 
30/03 

DONDERDAG 
31/03 

VRIJDAG 
01/04 

ZATERDAG 
02/04 

ZONDAG 
03/04 

VM 

9u30-
11u20 

Algemene 
Vorming 

 
9u30-
11u20 

Workshop 
crea 

9u30-
11u20 
Excel 

 
 

9u15-10u45 
Badminton 

 
9u30-11u20 

Frans 
 

9u30-11u20 
Excel 

 
 
 

9u30-11u20 
NT 2 

8u30-9u30 
Fitness 

 
9u30-11u20 
Outlook en 

agendabeheer 
 

9u40-10u40 
Fitness 

 
10u50-11u50 

Fitness 

 
 

NM 

15u30-
17u25 

Italiaans 
 
 

15u25-
16u25 

Infosessie 
workshop 

slachtoffers 
 

15u30-
17u25 

Italiaans 
 
 

14u20-16u30 
Workshop 

crea 
 

14u20-15u50 
Kinderbezoek 

 
15u30-17u25 

ICT 

15u30-17u25 
NT 2 

 

 

15u30-17u25 
Outlook en 

agendabeheer 

13u15-14u45 
Open Leren 

 

 
 
 
 

AV 

17u45-
18u45 
Fitness 

 
18u30-20u 

Frans 
 

18u55-
19u55 
Fitness 

18u25-20u 
Crea 

 
 

18u30-20u 
ICT 

 
18u45 – 20u 

Speelzaal 
 
 

17u45-20u 
NL in 

detentie 
 

18u45 – 20u 
Speelzaal 

 
19u-20u 

Protestantse 
eredienst 

 

17u45-18u45 
Fitness 

 
18u55-19u55 

Fitness 
 

 19u – 20u 
Katholieke 
eredienst 
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