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GEVANGENISWEZEN
INLEIDING
Detentieplaatsen in België worden sinds lang geteisterd door ernstige tekortkomingen.
tekortkomingen
Opeenvolgende regeringen zijn niet in geslaagd deze problemen het hoofd te bieden.
Het wordt hoog tijd dat het gevangeniswezen als een prioriteit wordt beschouwd.
Hoewel België een wet heeft die de rechtspositie van gedetineerden
etineerden regelt, namelijk de
Wet Dupont van 12 januari 2005,
2005 blijven nog tal van artikels van deze wet, die onder
meer moeten zorgen voor efficiënte klachten- en controlemechanismes
controlemechanisme voor
gedetineerden, dode letter. Amnesty International roept de Belgische autoriteiten op
om er zo spoedig mogelijk
mogeli voor te zorgen dat deze artikelen in werking treden.
De aanhoudende overbevolking en de slechte materiële omstandigheden in vele
gevangenissen zijn zeer problematisch en leiden tot schendingen van mensenrechten,
meer bepaald van het verbod op een wrede,
wrede onmenselijke
menselijke en onterende behandeling
en bestraffing.
ing. Dit onder
o
meer doordat allerlei beperkingen worden opgelegd, zoals
een beperkte toegang tot de gemeenschapsruimte, werk, douches, toiletten,
sportruimte en zelfs medische en sociale diensten.
diensten Reeds verschillende keren werd
België hiervoor op de vingers getikt door internationale controlemechanismes zoals de
Verdragsorganen en ook door het
het Europees Hof voor de rechten van de Mens.
Me
Bovendien leidt deze
deze situatie tot grote onvrede bij het gevangenispersoneel
gevangen
over de
werkdruk, veiligheid en werkomstandigheden. Die onvrede leidt op haar beurt tot tal
van stakingen die door politiediensten moeten worden opgevangen,
opgevangen die daarvoor
echter niet zijn opgeleid.
opgeleid Err is nood aan een efficiënte oplossing die zorgt
zor voor een
gegarandeerd minimumniveau
minimumniveau van dienstverlening gedurende dergelijke stakingen.
Tot slot wijst Amnesty International er op dat ook de situatie van geïnterneerden dient
te verbeteren. Deze worden nog al te vaak vastgehouden in psychiatrische vleugels
vle
van
gevangenissen of in celblokken bij reguliere gevangenen, in plaats van in speciaal
daarvoor ingerichte psychiatrische instellingen.

RECHTSPOSITIE VAN GEDETINEERDEN

AANBEVELINGEN
Amnesty International beveelt aan om:
•

•

de bepalingen van de wet Dupont die gericht zijn op het verzekeren van een
menswaardig bestaan voor de gevangenen, op de re-integratie en rehabilitatie en op
een efficiënt klachten- en controlemechanisme in werking te doen treden
het Optioneel protocol bij het VN-Verdrag tegen Foltering zonder verdere vertraging
te ratificeren en het daarin voorziene Nationaal Preventiemechanisme op te richten –
bijvoorbeeld als onderdeel van het Nationaal Mensenrechteninstituut.

Om deze vereisten te kunnen waarmaken, zijn budgettaire inspanningen nodig.
De rechten van Belgische gevangenen zijn vervat in de wet inzake het gevangeniswezen en de
rechtspositie van gedetineerden van 12 januari 2005, beter bekend als de Wet Dupont. Deze wet zet uiteen
wat de rechtspositie van gedetineerden is en welke regels van toepassing zijn op de
gevangenisadministratie.i Amnesty International verwelkomde het wettelijk verankeren van
gedetailleerde regels voor het leven in gevangenissen, aangezien dit hierdoor niet louter meer overgelaten
wordt aan de discretionaire bevoegdheid van de gevangenisautoriteiten.ii
Door deze wet dienen de omstandigheden waarin gevangenisstraffen uitgezeten moeten worden te
beantwoorden aan de menselijke waardigheid. De wet zet de rechten van gedetineerden met betrekking
tot juridische hulp, materiële omstandigheden, contact met de buitenwereld, vrijheid van meningsuiting,
religie, arbeid, sociale zekerheid, gezondheidszorg e.d.m. uiteen. Deze rechten tezamen garanderen een
opsluiting in overeenstemming met de menselijke waardigheid.
Sinds de totstandkoming van deze wet in 2005 werden tal van bepalingen gewijzigd, waardoor de rechten
van gedetineerden soms beperkter werden dan voorheen voorzien. Bovendien zijn verschillende
belangrijke bepalingen van deze wet nog niet van kracht geworden.iii Amnesty International benadrukt
dan ook dat deze artikels moeten worden geïmplementeerd. Het gaat in het bijzonder om de oprichting
van adviesorganen (art. 7), van een centraal toezichtorgaan (art. 26-27 en 29-31) en van
klachtenprocedures voor gevangenen (art. 147-166) binnen elke gevangenis. Amnesty International roept
de Belgische autoriteiten dan ook op om deze artikelen zo snel mogelijk, zonder verdere vertraging, van
kracht te laten worden.
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OVERBEVOLKING EN MATERIËLE OMSTANDIGHEDEN
AANBEVELINGEN
Amnesty International roept de Belgische autoriteiten op om:
•

•

•
•

een Globaal Plan tegen overbevolking uit te werken dat niet alleen gericht is op het
vergroten van de capaciteit van de gevangenissen, maar dat ook oog heeft voor het
Belgische strafbeleid en de procedures.
te verzekeren dat voldoende en adequate middelen worden vrijgemaakt voor het
gevangeniswezen en dat de problematiek van overbevolking effectief voldoende
aandacht krijgt.
ervoor te zorgen dat alle personen die van hun vrijheid zijn beroofd kunnen leven in
menswaardige materiële omstandigheden
een minimum niveau van dienstverlening te garanderen tijdens stakingen van het
gevangenispersoneel.

Overbevolking in de gevangenissen blijft een van de grootste problemen in het Belgische
gevangeniswezen en leidt geregeld tot onaanvaardbare behandeling van gevangenen. De beschikbare
data van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) tonen duidelijk aan dat het
aantal gedetineerden sinds 1997 steeds hoger lag dan de gevangeniscapaciteit toeliet. Dit was nooit een
groter probleem dan in 2013.iv Data van 1997 tot 2013 tonen aan dat het aantal gedetineerden steeg met
43%, terwijl gedurende diezelfde periode de draagkracht van de gevangenissen slechts steeg met 26%. Op
1 maart 2013 zaten 11.732 gedetineerden vast voor een capaciteit van 9.255.v
De effecten van overbevolking zijn vaak schadelijk voor het welzijn van de gevangenen en de goede
werking van het gevangeniswezen. Overbevolking leidt tot een beperkte en onhygiënische huisvesting,
gebrek aan privacy, schending van veiligheidsnormen, verminderde activiteiten, overbelasting van de
medische zorg, geweld onder gevangenen, etc.vi Hierdoor blijven verkommerde faciliteiten in gebruik en
werden tijdelijke oplossingen noodzakelijk. De overbevolking leidt dan ook tot een verslechtering van de
materiële omstandigheden. In sommige gevangenissen, zoals in Jamioulx en Vorst, zijn deze werkelijk
schrijnend. De cellen beschikken vaak niet over sanitaire voorzieningen, de douches zijn vaak onbruikbaar
en beschimmeld, en in de gevangenis van Sint-Gillis krioelt het zelfs van het ongedierte.vii Deze
leefomstandigheden zijn onterend en schenden het recht op privacy en de menselijke waardigheid.
Bovendien hebben er zich in het verleden ook ontsnappingen voorgedaan die te wijten waren aan een
gebrek aan onderhoud en/of vernieuwing.viii
Deze situatie leidt bovendien tot grote onvrede bij het gevangenispersoneel over werkdruk, veiligheid en
werkomstandigheden. Die onvrede leidt tot tal van stakingen die door politiediensten moeten worden
opgevangen. Politiediensten zijn hiertoe echter niet opgeleid. Onder meer het Comité ter Preventie van
Foltering (CPT) wees meermaals op de problematische situatie tijdens stakingen (schorsing van bezoek,
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tijd op de wandeling, voedselbedeling, hygiëne, etc.). Het CPT heeft verder geconstateerd dat de politie
zich tijdens deze interventies schuldig heeft gemaakt aan misbruiken tegen gedetineerden.ix België blijft
tekortschieten in haar aanpak en er is nood aan een efficiënte oplossing die zorgt voor een gegarandeerd
minimumniveau van dienstverlening gedurende dergelijke stakingen.
Amnesty International is bezorgd dat de systematische en langdurige overbevolking en de gevolgen
daarvan zullen bijdragen tot de onmenselijke en onterende behandeling van de gedetineerden. Deze
bezorgdheid geldt met name voor arresthuizen en gevangenissen in grotere steden waar de volgende
beperkingen werden opgelegd: beperkte toegang tot de gemeenschapsruimte, werk, douches, toiletten,
sportruimte en zelfs medische en sociale diensten. Hieraan moeten we nog de promiscuïteit van de
gevangenen en de beperking van de individuele ruimte met gedegradeerde materiële en sanitaire
omstandigheden toevoegen.x Het Rekenhof evalueerde begin 2012 zeven maatregelen die de voorbije
legislaturen hadden ingevoerd om dit probleem aan te pakken. Het concludeerde dat deze eigenlijk niet
werken, op de maatregelen met betrekking tot voorwaardelijke vrijlating na.xi
Amnesty International blijft aandringen voor een snelle oplossing en treedt het Rekenhof, dat oproept tot
het aannemen van een Globaal Plan, bij.xii Dergelijk plan mag zich niet alleen toeleggen op de uitvoering
van gevangenisstraffen en de capaciteit van de gevangenissen, maar moet ook oog hebben voor het
Belgische strafrechtelijk beleid en de procedures. Speciale aandacht moet uitgaan naar het wegwerken
van omstandigheden en praktijken die de mensenrechten van de gevangenen schenden. Verder moeten
de autoriteiten ook de bredere sociale en economische problemen die leiden tot crimineel gedrag
aanpakken.
Tot slot is een ander aandachtspunt de scheiding van verdachten en veroordeelden.xiii Tijdens haar recente
bezoek aan de gevangenis van Vorst, stelde het CPT vast dat van een dergelijke scheiding geen sprake is.xiv
Ook geïnterneerden worden nog al te vaak in gevangenissen geplaatst waar zij niet de juiste, aangepaste
zorg krijgen (cf. infra).xv Een geslaagde re-integratie heeft hieronder sterk te lijden.
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GEÏNTERNEERDEN

AANBEVELINGEN
Amnesty International beveelt aan om:
•

•

voldoende plaatsen te voorzien in gespecialiseerde psychiatrische faciliteiten voor
gedetineerden met intellectuele of psychologische en mentale gebreken, zodat ze
niet langer dienen te worden vastgehouden in gevangenissen. In deze faciliteiten
moet er bovendien adequate medische behandeling worden voorzien;
de Belgische wetgeving met betrekking tot geïnterneerden alsook het EVRM en de
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens na te leven.

De situatie van geïnterneerden in België is er ondanks plannen voor nieuwe forensische psychiatrische
faciliteiten niet voldoende op vooruitgegaan.xvi De meest recente statistieken geven aan dat België in 2011
4093 geïnterneerden telde, wat een stijging betekent van 24% ten opzichte van de zes voorgaande
jaren.xvii Daarvan waren 1099 geïnterneerden opgesloten in gevangenissen, goed voor een 10% van de
totale gevangenispopulatie. Ze worden vastgehouden in psychiatrische vleugels of in celblokken bij
reguliere gevangenen.xviii
Amnesty International is bezorgd over de overbevolkte psychiatrische vleugels in gevangenissen, het
gebrek aan speciaal opgeleid personeel, onvoldoende verzorging, eenzame opsluiting en het ontbreken
van een lopende behandeling en medische onderzoeken. Uit een rapport van 2012 van het CPT bleek dat
gevangenen met een mentale ziekte voordeel zouden halen uit een aangepaste individuele behandeling,
maar dat de gevangenissen hiervoor niet voldoende of zelfs helemaal niet zijn uitgerust met hiertoe
gekwalificeerd personeel en een adequate infrastructuur.xix De CPT stelde ook vast dat de psychiatrische
vleugel van de gevangenis in Vorst slechts één fulltime psychiater telde, wat leidde tot lange
wachtlijsten.xx Bovendien zouden in sommige gevangenissen geïnterneerden geplaatst worden in
eenzame opsluiting zonder medisch toezicht.xxi
Om overgeplaatst te worden van gevangenissen naar gespecialiseerde instellingen dienen gedetineerden
bovendien twee tot drie jaar geduld te hebben door overvolle wachtlijsten.xxii Door dergelijke gang van
zaken is België reeds veroordeeld voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat besliste dat
België het recht op vrijheid en veiligheid (art. 5 EVRM) had geschonden door een mentaal zieke man meer
dan zeven jaar te detineren in gevangenisfaciliteiten die niet aangepast waren aan zijn toestand.xxiii Nog
recenter, op 13 januari 2013, stelde het Hof België opnieuw aansprakelijk, deze keer voor de schending van
de artikels 3, 5 §1 en §4 betreffende een mentaal zieke die meer dan 15 jaar gedetineerd werd in de
psychiatrische vleugel van een gevangenis. Het Hof oordeelde dat de Belgische autoriteiten hun
verplichting niet waren nagekomen om de nodige zorg te bieden en dat de zieke daardoor onderhevig was
aan een onterende behandeling. Verder wees het Hof nog op het structurele probleem van een gebrek aan
aangepaste psychiatrische faciliteiten.xxiv
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