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Artikel

Lars Breuls1

Wat denken de Vlaamse partijen over het 
gevangeniswezen en het penitentiaire beleid?

De verkiezingen staan voor de deur. Daarom peilde 
de redactie van Fatik in januari bij de Vlaamse 
partijen vertegenwoordigd in het parlement 
naar hun visies op het gevangeniswezen en het 
penitentiaire beleid. Vlaams Belang kon niet op 
de vragen ingaan, omdat de partij pas in maart 
haar inhoudelijke programma vrijgeeft. De andere 
partijen vulden de vragenlijst wel in. Dit levert een 
aantal interessante inzichten op. Zo is bijvoorbeeld 
elke partij een grote voorstander van de 
inwerkingstelling van de strafuitvoeringsrechter om 
te oordelen over de vervroegde invrijheidstelling bij 
een straftotaal van hoogstens drie jaar. Anderzijds 
zijn de meningen over bijvoorbeeld het creëren van 
bijkomende gevangeniscapaciteit of een verdere 
communautarisering van het gevangeniswezen 
sterk uiteenlopend.

FATIK: Op welke manier wil uw partij de 
overbevolking in de Belgische gevangenissen 
verder bestrijden en voorkomen tijdens de 
volgende legislatuur?

CD&V: In eerste instantie willen we blijven inzetten 
op de overbrenging van geïnterneerden van de 
gevangenissen (afdelingen of instellingen ter 
bescherming van de maatschappij of de psychiatrische 
annexen) naar zorginstellingen. Dat kan naar forensisch 
psychiatrische centra (FPC’s), zoals er reeds twee 
bestaan en er nog drie gepland zijn in het kader van 
het Masterplan gevangenissen en internering III, maar 
ook naar plaatsen binnen het reguliere zorgcircuit. 
Op die manier heeft reeds meer dan de helft van de 
geïnterneerden de gevangenissen verlaten en de 
overige zullen dus nog volgen.

Wij hopen tevens dat het nieuwe Strafwetboek een 
feit wordt, want dat voorziet in nog meer alternatieven 
voor de gevangenisstraf.

De invoering van de detentieplanning moet op 
een meer gestructureerde en geformaliseerde 
wijze invulling aan de gevangenisstraf geven, 

in het bijzonder met de bedoeling dat de 
gedetineerden sneller en op een efficiëntere wijze 
zich op hun re-integratie kunnen voorbereiden. 
Op die manier moeten zij beter gewapend 
voor de strafuitvoeringsrechtbanken kunnen 
verschijnen met oog op de toekenning van 
strafuitvoeringsmodaliteiten, waardoor ook aan de 
achterdeur een snellere doorstroming kan plaatsvinden 
en minder gedetineerden richting strafeinde evolueren.

Tenslotte moet het creëren van bijkomende 
capaciteit niet enkel bijdragen tot de modernisering 
van de gevangeniscapaciteit, maar op zich ook de 
overbevolkingsratio doen dalen.

Groen: De strafuitvoering is aan herziening toe. 
We pleiten voor een meer humane strafuitvoering. 
Er is nood aan een totaalvisie op het strafbeleid 
en het gevangeniswezen. De overbevolking in de 
gevangenissen is een enorm probleem dat niet zomaar 
kan worden opgelost door enkele gevangenissen bij te 
bouwen. Het verhogen van gevangenisstraffen, en dus 
de nood voor capaciteit, is duur en draagt niet bij tot 
een betere re-integratie van veroordeelden. Groen stelt 
een aantal maatregelen voor die kunnen leiden tot een 
gevoelige vermindering van de gevangenisbevolking:

• We willen het elektronisch toezicht 
vergemakkelijken en de toepassing als autonome 
straf uitbreiden. Daarnaast bepleiten we ook 
alternatieve straffen als alternatief voor de 
vrijheidsberoving. 

• Voorlopige hechtenis wordt zo kort mogelijk 
gehouden en enkel toegepast als het strikt 
noodzakelijk voor het onderzoek is en enkel bij 
bepaalde categorieën van misdrijven (zware 
criminaliteit, georganiseerde misdrijven) of bij 
gevaar voor recidive of vluchtgevaar. 

• We willen ook werk maken van een betere 
verankering van herstelbemiddeling in ons 
gerechtelijk systeem. Herstelrecht heeft bewezen 
conflicten op duurzamere manieren op te lossen.

1 Lars Breuls is FWO-aspirant verbonden aan de vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel en eindredacteur van FATIK.
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• Geïnterneerden zijn de laatste jaren naar 

gespecialiseerde instellingen gebracht (FPC Gent 
en Antwerpen), maar er verblijven nog steeds een 
500-tal geïnterneerden in onze gevangenissen 
en die moeten ook elders een gespecialiseerde 
opvang krijgen (zie verder). 

• Drugsgerelateerde feiten kunnen best via een 
drugsbehandelingskamer worden behandeld 
zodat in de eerste plaats wordt ingezet op de 
begeleiding en de aanpak van de oorzaken van 
crimineel gedrag.

N-VA: Je moet de capaciteit aanpassen aan het aantal 
gevangenen en niet omgekeerd, zoals minister Geens 
eerder doet. Daarom moet er geïnvesteerd worden 
in bijkomende en modernere gevangeniscapaciteit. 
Het Masterplan gevangenissen III van ministers 
Jambon en Geens voorziet op termijn in een 
uitbreiding van de gevangeniscapaciteit tot 11.634 
plaatsen. Dit Masterplan moet onverkort worden 
uitgevoerd. Bijkomende gevangeniscapaciteit kan 
ook gevonden worden via creatieve oplossingen, 
zoals bv. een pontongevangenis. Uiteraard is de 
veiligheid van de bevolking hierbij onze eerste 
bekommernis. We moeten te allen tijde waken over 
het beveiligingsniveau van onze gevangenissen. 
We moeten illegale gedetineerden zoveel mogelijk 
blijven repatriëren naar hun thuisland. Zo kan de 
overbevolking in de gevangenissen blijven dalen.

Open Vld: Het is belangrijk om dergelijke zaken niet 
enkel op de korte termijn te bekijken, maar ook te 
kaderen in een bredere visie. De instroom kan naar 
beneden door enkel mensen in de gevangenis op te 
sluiten die daar thuis horen en dit met inachtneming 
van volgende zaken (niet exhaustief ):

• Geïnterneerden moeten in zorginstellingen 
worden opgevangen en kunnen dus enkel kort in 
de gevangenis verblijven in afwachting van hun 
verschijning voor de Kamer voor de Bescherming 
van de Maatschappij (zie verder). 

• Mensen zonder recht op verblijf moeten kunnen 
doorstromen naar centra voor illegalen of worden 
teruggestuurd naar hun land van herkomst 
van zodra ze hun straf hebben uitgezeten of 
de strafuitvoeringsrechtbank oordeelt dat de 
tegenindicaties voldoende kunnen worden 
opgevangen. 

• Er moet voldoende aandacht zijn voor alternatieve 
straffen zodat de gevangenisstraf enkel een 
ultimum remedium is. 

• Er moet dringend volop ingezet worden op 
zinvolle detentie met veel aandacht voor de 

voorbereiding van de reclassering door voldoende 
zorgprogramma’s aan te bieden in de gevangenis. 
Op die manier voorkom je recidive en dus ook 
overbevolking. Als er voldoende aanbod is, zullen 
veroordeelde gedetineerden ook vlugger klaar 
zijn om een voorwaardelijke invrijheidstelling te 
krijgen van de strafuitvoeringsrechtbank, wat ook 
de overbevolking ten goede kan komen. 

• Verder moeten we ook op lange termijn 
nadenken. Elke straf moet een straf op maat zijn, 
maar moet dan ook effectief worden uitgevoerd. 
Enkel zo kan je een gevoel van straffeloosheid 
met grotere kans op recidive vermijden. Dat zal 
op korte termijn misschien een stijging van de 
gevangenisbevolking geven, maar op lange 
termijn zal dit de overbevolking en de criminaliteit 
doen dalen.

We vinden het tevens verkeerd om een cijfer op 
de gevangenispopulatie te plakken. Het mag 
geen oplossing zijn dat men faciliteiten zoals een 
verlengd penitentiair verlof toekent, of mensen 
vroeger in voorlopige vrijheid stelt, om een vooraf 
bepaalde magische grens van een bepaald aantal 
gedetineerden te bereiken. Er moeten voldoende 
goed uitgeruste gevangenissen zijn om in te spelen 
op de noden in de maatschappij, niet omgekeerd het 
aantal gedetineerden aanpassen aan de aanwezige 
infrastructuur. Er worden nu al gevangenissen 
bijgebouwd, of die genoeg plaats zullen bieden, zal 
in de toekomst moeten blijken. We willen overal in 
het land moderne gevangenissen met menswaardige 
leefomstandigheden en veilige, comfortabele 
werkomstandigheden. Het is hierbij wel belangrijk 
dat we niet enkel inzetten op infrastructuur, maar ook 
op bovenstaande zaken. Het gevangenisbeleid moet 
aangepakt worden op verschillende vlakken, anders 
zullen we de problematiek nooit echt ten gronde 
kunnen aanpakken.

Sp.a: België kampt al decennia met een overbevolking 
in de gevangenissen. Enerzijds dienen structurele 
langetermijnmaatregelen genomen te worden zoals 
het inzetten op alternatieve straffen en inzetten op 
kleinschalige detentie zodat de re-integratie vlotter 
verloopt en recidive structureel afneemt. Gezien de 
alarmerende toestand van de Belgische toestand 
dienen ook op heel korte termijn maatregelen te 
worden genomen. Daarom is sp.a akkoord met 
de komst van bijkomende gevangenissen, maar 
niet met de afgelopen aanpak van de bouw van 
luchtkastelen op drijfzand. Er is daarom nood aan een 
gevangenisagentschap. De huidige bevoegdheden 
van de Regie der Gebouwen inzake de gebouwen 
van de FOD Justitie worden haar onttrokken en in het 
gevangenisagentschap ondergebracht. Dit agentschap 
staat in voor de bouw en de aankoop van gebouwen 



 januari-februari-maart 2019 FATIK nr. 161 7

Artikel
noodzakelijk voor het justitiebeleid (waaronder niet 
alleen gevangenissen, maar ook rechtbanken) en staat 
onder voogdij van de minister van Justitie. Op heel 
korte termijn dient bovendien eindelijk een einde 
gemaakt te worden aan het verblijf van geïnterneerden 
in gewone gevangenissen waar ze niet de gepaste 
zorg en begeleiding krijgen (zie verder).

FATIK: Is uw partij voorstander van een 
communautarisering van het gevangeniswezen?

CD&V: Wij merken dat het strafrecht in haar geheel, 
van de strafvervolging tot en met de strafuitvoering, 
ook steeds meer een globaliseringstrend volgt, of 
minstens dat binnen de schoot van de lidstaten 
van de Raad van Europa wetgeving en penitentiaire 
praktijk steeds meer een supranationaal karakter 
krijgen. Tegenover die trend is het dan omgekeerd 
niet zonder meer voor de hand liggend om binnen 
ons eigen land de omgekeerde weg te bewandelen 
en het gevangeniswezen verder te regionaliseren. Het 
is immers zo dat de weg van de communautarisering 
van het gevangeniswezen reeds sedert eind de 
jaren negentig is ingezet door de overdracht van 
de persoonsgebonden bevoegdheden naar de 
gefedereerde entiteiten. De hulp- en dienstverlening 
aan gedetineerden is dus nu al geregionaliseerd en 
die piste heeft qua invulling nog een weg te gaan. Dus 
menen wij dat momenteel beter ingezet wordt op het 
verder uitbouwen van wat reeds geregionaliseerd is 
alvorens over een verdere communautarisering na te 
denken.

Groen: Neen. De strafuitvoering is onlosmakelijk 
verbonden met justitie. Wij achten het niet opportuun 
om die uit elkaar te halen en de gemeenschappen 
bevoegd te maken voor het gevangeniswezen. Nu de 
Justitiehuizen geregionaliseerd zijn, is het noodzakelijk 
om verschillende diensten beter op elkaar af te 
stemmen, zodat de noodzakelijke gegevens tussen de 
verschillende diensten kunnen worden uitgewisseld. 
Begeleiding van de veroordeelde stopt niet aan de 
gevangenispoort. Begeleiding in de gevangenis moet 
automatisch overgaan in begeleiding en controle na 
de vrijlating.

N-VA: Ja. Voor de N-VA is het falen van de 
strafuitvoering voor een belangrijk deel te 
wijten aan de complexe bevoegdheidsverdeling 
(naast jarenlange onderinvesteringen). De 
gevangenissen zelf zijn nog steeds federaal, maar 
hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de 
gevangenissen met het oog op hun re-integratie is 
dan weer een gemeenschapsbevoegdheid. Dit werkt 
contraproductief, omdat elk niveau de gedetineerde 
vanuit zijn eigen bevoegdheden benadert: het 
federale gevangeniswezen vanuit de veiligheid, de 
Vlaamse gemeenschap vanuit het standpunt van de 

re-integratie. De praktijk wijst uit dat het zo niet goed 
werkt.

Open Vld: Zoals vandaag is het zeker niet goed. De 
strafuitvoering moet op hetzelfde niveau zitten. Het 
is moeilijk werken als elektronisch toezicht bij de 
gemeenschappen zit en gevangenissen federaal. 
In het noorden en het zuiden van het land is er wel 
degelijk een verschillende cultuur, maar dat heeft voor 
ons voornamelijk te maken met het ontbreken van 
een duidelijke visie en de nodige middelen om deze 
te implementeren. Je hoeft ook niet alles te splitsen 
omdat er een andere cultuur aanwezig is. Het is perfect 
mogelijk om eenzelfde resultaat te bereiken op een 
andere manier, daarom moet je de bevoegdheid 
nog niet splitsen. Een verzelfstandigd agentschap 
voor strafuitvoering lijkt ons effectiever om dit aan te 
pakken. Dan kan er soepeler ingespeeld worden op 
wijzigende omstandigheden.

Sp.a: Sinds de zesde staatshervorming ligt het 
zwaartepunt in België – wat bevoegdheden en 
middelen betreft – bij de deelstaten. Bij deze 
staatshervorming heeft sp.a ernaar gestreefd om 
die bevoegdheden over te hevelen die ter wille 
van de kwaliteit van de dienstverlening beter door 
de deelstaten uitgeoefend worden. Sp.a ijverde er 
daarom voor om de bevoegdheidspakketten die 
Belgisch bleven en degene die Vlaams werden, 
zo samenhangend mogelijk te maken. Niet een 
staatshervorming op zich is voor sp.a immers het doel, 
wel de Vlaming een zo goed mogelijke dienstverlening 
door de overheid bezorgen. Sp.a is hierin consequent: 
wanneer na grondige evaluatie blijkt dat via een 
herschikking van bevoegdheden, in welke richting dan 
ook, een volwaardiger en zinvoller beleid kan gevoerd 
worden, dan moet dit bekeken worden. Dat geldt 
bijgevolg ook voor de bevoegdheidsverdeling binnen 
justitie.

FATIK: Hoe kijkt uw partij naar kleinschalige 
detentie, in de vorm van zogenaamde detentie- en 
transitiehuizen? Is uw partij een voorstander van 
een verdere uitrol van zulke initiatieven?

CD&V: Onze minister van Justitie heeft een initiatief 
genomen tot de inrichting van kleinschalige 
detentiecentra, de zogenaamde transitiehuizen. Eerst 
werd de wettelijke basis gerealiseerd en vervolgens 
werd een oproep aan kandidaten gedaan om dossiers 
in te dienen met oog op de uitbating van dergelijke 
transitiehuizen. De selectieprocedure is momenteel 
lopende en wij hopen nog dit jaar tot de gunning 
te kunnen overgaan. Bij aanvang zal het om twee 
pilootprojecten gaan voor een totale capaciteit van 
een 30-tal plaatsen. Dat is uiteraard niet bijzonder veel, 
maar als concept is dit binnen de Belgische context 
behoorlijk innovatief en dus nemen we best de tijd om 
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dergelijke alternatieve detentievormen rustig te laten 
groeien en te integreren in het penitentiaire landschap.

Groen: We geloven heel sterk in deze aanpak. 
Grootschalige gevangenissen zijn niet de juiste 
oplossing. Op termijn moeten we daarvan af. Het 
aantal detentiehuizen zoals uitgewerkt door ‘De 
Huizen’ moet uitgebreid worden. Detentiehuizen 
laten meer maatwerk toe bij de uitvoering van de 
detentie en bereiden de gedetineerde beter voor op 
de re-integratie. Voor 18- tot 25-jarigen richten we 
aparte huizen op. Er is nood aan kleinere eenheden en 
projecten zoals ‘De Huizen’, die meer kansen bieden op 
maatschappelijke integratie. We willen ook voorzien 
in aangepaste afdelingen voor opvang van zwangere 
vrouwen en de opvang van kinderen die bij de moeder 
verblijven in de gevangenis. Voor zoveel als mogelijk 
dient dit te gebeuren in een semi-open instelling.

N-VA: De N-VA is voorstander van de uitrol van 
kleinschalige detentie in het kader van een 
geïndividualiseerde detentiefasering. De begeleiding 
en de re-integratie van de gedetineerden is er over 
het algemeen eenvoudiger te realiseren dan in een 
klassieke gevangenis. Absolute voorwaarde is uiteraard 
dat ook deze detentie- en transitiehuizen afdoende 
beveiligd zijn. Er moet bovendien bij de lokale 
bevolking een draagvlak zijn. Dit vereist een goede 
informatie en communicatie. Er moet ook worden 
bekeken of er bij de inclusie in kleinere detentiehuizen 
voorrang kan worden gegeven aan bepaalde groepen, 
bv. delinquenten tussen 18 en 25 jaar die een eerste 
keer opgesloten worden, al dan niet in voorlopige 
hechtenis (zgn. ‘first offenders’).

Open Vld: Dit kan zeker een meerwaarde betekenen. 
Gedifferentieerde strafuitvoering is belangrijk om 
iedereen een parcours op maat aan te bieden. Dit kan 
de zinvolle detentie alleen maar ten goede komen. 
Alleen vinden we niet dat daarmee de gekende 
gevangenissen kunnen verdwijnen. Beide soorten 
detentie zijn nodig.

Sp.a: Op termijn moeten we af van grootschalige 
gevangeniscomplexen. We zetten verder in op 
detentiehuizen zoals uitgewerkt door vzw ‘De Huizen’. 
Detentiehuizen zijn kleinschalig, laten meer maatwerk 
toe bij de uitvoering van de detentie en bereiden 
de gedetineerden beter voor op de re-integratie. We 
ondersteunen bovendien het idee van ‘De Huizen’ 
om detentiehuizen voor first offenders tot 25 jaar 
op te richten, zodat zij hun voorhechtenis of straf 
niet in gevangenissen moeten ondergaan, maar in 
een omgeving die het vertrouwen in een haalbare 
positieve toekomst opbouwt.

FATIK: Wat is het standpunt van uw partij over 
zogenaamde alternatieve straffen?

CD&V: Het uitgangspunt moet o.i. blijven dat de 
gevangenisstraf het ultimum remedium is. We merken 
dat in het maatschappelijk debat de reactie van justitie 
op misdrijven dikwijls verengd wordt tot de vraag of 
een verdachte al dan niet aangehouden werd. Dat is 
vanuit emotioneel standpunt te begrijpen, maar het 
is naar efficiëntie toe niet steeds de beste oplossing. 
Het uitsluiten van medeburgers uit onze samenleving 
heeft ook zijn prijs. Dan bedoelen wij niet enkel dat 
het een budgettair dure techniek is, maar ook dat de 
opsluiting niet zelden meer kapot maakt dan dat ze 
toelaat aangerichte schade te herstellen. Ook vanuit 
het perspectief van het slachtoffer is de opsluiting dus 
niet altijd de meest efficiënte oplossing. Wij zijn ervan 
overtuigd dat wanneer we met individuele slachtoffers 
praten, de roep naar loutere repressie veel minder luid 
klinkt dan men meent te vermoeden. Slachtoffers zijn 
dikwijls beter gediend met erkenning als slachtoffer, 
een verzoenend gebaar vanwege de dader en herstel 
van de aangebrachte schade in diverse vormen. En 
ook dat valt niet te herleiden tot het louter betalen van 
een schadevergoeding, maar eerder vergoeding van 
kosten voor medische en psychologische begeleiding. 
Wij moeten ons dus telkens opnieuw durven afvragen 
wat de toegevoegde waarde van een gevangenisstraf 
als reactie op een misdrijf is en als we het antwoord op 
die vraag schuldig blijven, verder op zoek gaan naar 
alternatieven.

Groen: We moeten meer gebruikmaken van 
alternatieve straffen. Het is een manier om de 
strafuitvoering beter aan te passen aan de dader, de 
aard van het misdrijf en de impact van het misdrijf. 
Uiteraard moet dit met respect voor de rechten 
van het slachtoffer gebeuren. Alternatieve straffen 
maken het ook mogelijk om personen veel meer te 
responsabiliseren voor hun misdrijf en de veroorzaakte 
schade symbolisch te herstellen.

N-VA: De N-VA juicht de evolutie toe waarbij het 
straffenarsenaal werd uitgebreid. Het is een goede 
zaak dat de strafrechter per individu kan oordelen 
welke de meest adequate straf is. Zo was de N-VA 
voorstander van het invoeren van het elektronisch 
toezicht als autonome straf. Elektronisch toezicht heeft 
immers het voordeel dat de veroordeelde zijn sociale 
contacten en zijn job kan behouden én dat er controle 
op de veroordeelde blijft. Alleen menen we dat niet 
iedereen hiervoor in aanmerking kan komen. Zo kan je 
bijvoorbeeld bij familiaal geweld de dader moeilijk met 
een enkelband terug naar huis sturen.

Open Vld: Waar mogelijk dienen alternatieve straffen 
te worden uitgesproken. Indien deze op maat worden 
uitgesproken en goed worden opgevolgd, kan 
dit een meerwaarde zijn, zowel voor de dader, het 
slachtoffer als de maatschappij. Als er geen aanbod 
aan alternatieve straffen bestaat, spreken magistraten 
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soms nog te zware gevangenisstraffen uit om toch 
maar zeker te zijn dat de veroordeelde er iets van zal 
uitzitten. Op die manier de cellen bevolken, is nefast 
voor het alom gekende probleem van de overvolle 
penitentiaire inrichtingen. Natuurlijk zal niet het 
volledige probleem van de overbevolking van de 
gevangenissen als bij toverslag verdwijnen door 
alternatieve bestraffingsmogelijkheden te voorzien. 
Toch kunnen deze alternatieven hier een gunstige 
invloed op hebben. Daarnaast is het belangrijk om 
de opgelegde straf ook effectief te laten uitvoeren, 
zodat rechters weten dat wat ze uitspreken ook 
effectief zal worden uitgevoerd, ook in het geval van 
alternatieve straffen. Als je een volledig straffenarsenaal 
ter beschikking stelt aan de rechters met voldoende 
alternatieven en de rechter weet dat wat hij uitspreekt 
ook effectief zal worden uitgevoerd, dan zal hij 
volgens ons meer straffen op maat opleggen. Nu 
kunnen rechters soms niet anders dan hogere straffen 
uitspreken in de hoop om toch een beetje effect te 
hebben.

Voor de maatschappij hebben de alternatieve straffen 
eveneens voordelen: korte gevangenisstraffen die 
momenteel gelukkig al veel meer dan vroeger, maar 
nog steeds te weinig worden uitgevoerd, hoeven 
niet meer per se te worden opgelegd. De rechter 
kan kiezen voor een alternatief waardoor ook ‘korte’ 
straffen worden uitgevoerd. De straffeloosheid 
verdwijnt op die manier nog iets verder uit beeld. 
Ook het slachtoffer ziet en ervaart dat de dader wordt 
bestraft. Ook niet te verwaarlozen is het aspect van de 
heropname in de maatschappij: wie uit de gevangenis 
komt zal aanzienlijk meer moeite hebben om zijn 
plaats in de samenleving terug te vinden dan wie een 
alternatieve straf opgelegd gekregen heeft. Door geen 
gevangenisstraf op te leggen, worden ook bepaalde 
kwalijke contacten vermeden.

Bij wijze van voorbeeld van onze visie op alternatieve 
straffen, kunnen we meegeven dat onder onze impuls 
een nieuw bestraffingssysteem op poten werd gezet: 
voor bepaalde misdrijven, wanneer de rechter dat een 
geschikte straf acht, kan men als alternatief voor een 
gevangenisstraf elektronisch toezicht als autonome 
straf opgelegd krijgen. Maar in sommige gevallen is 
een ingrijpendere bescherming van de maatschappij 
noodzakelijk en dus ook een opsluiting in de 
gevangenis. De rechter moet daar in alle vrijheid en in 
eer en geweten kunnen over oordelen.

Sp.a: De gevangenisstraf dient gebruikt te worden als 
ultimum remedium. Zij moet voorbehouden blijven 
voor de zwaarste misdrijven. Voor lichtere misdrijven 
moet de gevangenisstraf vervangen worden door 
alternatieve straffen zoals een werkstraf, straf onder 
elektronisch toezicht of autonome probatie.

FATIK: Wat zijn de plannen van uw partij met 
de groep geïnterneerden die nog steeds in de 
gevangenissen verblijven?

CD&V: Wij verwijzen naar ons antwoord op de eerste 
vraag. Kort gezegd komt het erop neer dat in de 
toekomst geïnterneerden voor wie de kamers ter 
bescherming van de maatschappij een beslissing 
tot plaatsing hebben genomen, niet langer binnen 
de gevangenismuren zullen verblijven. En met de 
uitvoering van het Masterplan gevangenissen en 
internering III zullen we daar ook in slagen.

Groen: Geïnterneerden hebben recht op een 
aangepaste behandeling in een beveiligd kader, dit 
in acht genomen hun gradatie van geestesziekte en 
de aard van het gepleegde misdrijf. Geïnterneerden 
met een laag risico worden doorverwezen naar 
een extern zorgcircuit. Meer heldere afspraken 
met volksgezondheid (de behandeling), welzijn 
(de begeleiding) en justitie (veiligheid) zijn nodig. 
Naast de bestaande gespecialiseerde centra, moet 
er dringend meer capaciteit gecreëerd worden, in 
samenwerking met het Departement Volksgezondheid, 
voor de hogere risicoprofielen, in aanvulling op de 
reeds bestaande FPC’s van Gent en Antwerpen. Er 
moet ook werk worden gemaakt van de oprichting 
van onderzoeks- en observatiecentra, waar een 
geesteszieke langdurig kan worden geobserveerd, 
waarna de rechter met kennis van zaken een 
gefundeerde uitspraak kan doen en instructies kan 
geven voor een juiste en aangepaste behandeling.

N-VA: Het is van belang dat geïnterneerden een 
gepast zorgtraject kunnen krijgen en dat binnen het 
juiste kader wat veiligheid en bewaking betreft. De 
behandeling, zorg en begeleiding van de patiënten 
moet maximaal ondersteund worden. Het Masterplan 
gevangenissen en internering III van de ministers 
Jambon en Geens voorziet in bijkomende FPC’s in 
Wallonië (Paifve en Waver) en in Vlaanderen (Aalst), 
naast de bestaande FPC’s in Gent en Antwerpen. 
Het nieuwe centrum in Aalst biedt plaats aan 120 
geïnterneerden (voor langdurig verblijf ). Die instelling, 
voor geïnterneerden die het minste kans maken om 
zich snel opnieuw in de samenleving te integreren, 
wordt de eerste in die hoedanigheid in België en zou 
moeten openen in 2019.

Open Vld: Alle geïnterneerden moeten zorg op 
maat krijgen in zorginstellingen. Er werd hiervoor 
een uitgebreid Masterplan internering opgesteld. 
Dit Masterplan is bijna uitgevoerd op vlak van 
het creëren van plaatsen binnen bestaande 
zorginstellingen. Daarnaast is er nog behoefte aan 
nieuwbouwprojecten. De voorbereidingen daarvoor 
zijn volop bezig. Eens die er allemaal staan, zouden alle 
geïnterneerden zorg op maat moeten kunnen krijgen 
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buiten de gevangenis en dat moet inderdaad de 
bedoeling zijn. We zullen goed moeten opvolgen dat 
elke geïnterneerde dan in de juiste setting kan worden 
opgevolgd, m.a.w. aanbod en vraag moeten goed op 
elkaar afgestemd worden en de sector zal moeten 
samenwerken om een goed zorgtraject uit te werken. 
Hier zijn deze legislatuur heel veel stappen in genomen 
en we moeten daar volgende legislatuur verder op 
werken.

Sp.a: Geïnterneerden horen niet thuis in een gewone 
gevangenis. Zij moeten in de eerste plaats de gepaste 
zorg en begeleiding krijgen in gespecialiseerde centra 
zoals het FPC in Gent en Antwerpen. De plannen om 
bijkomende FPC’s te openen in België worden door 
ons dan ook volop gesteund.  Er moet echter over 
gewaakt worden dat in deze centra geen nieuwe 
bottleneck gecreëerd wordt. Vanuit deze centra moet 
de doorstroming naar midsecurity-afdelingen, reguliere 
psychiatrische ziekenhuizen en voorzieningen voor 
mentaal gehandicapten gegarandeerd worden. 
Sp.a wil ook dat er, net zoals voor gedetineerden 
in de gevangenis, een specifieke Basiswet komt 
voor geïnterneerden die in gespecialiseerde 
inrichtingen worden behandeld en begeleid. De 
patiëntenrechtenwet schiet op dit vlak immers 
schromelijk tekort.

FATIK: Hoe kijkt uw partij naar gedetineerden 
zonder verblijfsrecht, in het bijzonder wanneer zij 
niet geïdentificeerd geraken? Wat moet er met of 
voor deze groep gedaan worden?

CD&V: De aanpak van personen van vreemde 
nationaliteit zonder verblijfsrecht moet in eerste geval 
kaderen in een globaal beleid ten aanzien van deze 
doelgroep. En wat er vervolgens met deze personen 
moet gebeuren, die bovendien ook nog in een 
gevangenis verblijven, zal dan onvermijdelijk in het 
verlengde daarvan moeten liggen. In samenwerking 
met het Departement van Asiel en Migratie hebben 
wij de voorbije jaren sterk ingezet op de effectieve 
repatriëring van deze personen en ook de wettelijke 
bepalingen aangepast om dat zo spoedig mogelijk 
binnen het detentietraject te kunnen doen. Op die 
manier realiseren we wat de regering steeds als 
doelstelling heeft vooropgesteld, met name de periode 
van onzekerheid omtrent het verblijfsrecht zo kort 
als mogelijk houden en, indien geen verblijfsrecht 
wordt toegekend, zo snel mogelijk tot de repatriëring 
overgaan.

Groen: De toenemende verstrengeling van 
penitentiair recht en vreemdelingenrecht baart 
ons zorgen. Gedetineerden zonder verblijfsrecht 
kunnen sinds de afgelopen legislatuur ‘vervroegd’ in 
vrijheid gesteld worden op basis van een effectieve 
repatriëring, vanaf zes maanden voor strafeinde. De 

strafuitvoeringsrechtbank komt hier niet in tussen. 
Deze regeling lijkt haaks te staan op de opvatting 
dat wijzigingen in de aard en de duur van de straf 
door een rechterlijke beslissing genomen moeten 
worden. Er zou bovendien meer aandacht moeten 
zijn voor terugkeerondersteuning. Het ontbreken van 
terugkeerondersteuning en van uitzicht op rehabilitatie 
ondermijnt de naleving van de verwijderingsbeslissing. 
Tenslotte is er het menselijke aspect dat gepaard gaat 
met een gebrek aan een verblijfstatus. Mensen zonder 
verblijfstatus hebben te kampen met bijkomende 
uitsluitings- en isolatiemechanismen binnen en 
buiten de gevangenis. Onduidelijkheid over hun 
invrijheidstellingsdatum, gecombineerd met een 
mogelijke uitzetting, leidt tot verhoogde emotionele 
stress. Psychosociale diensten zouden hier meer op 
toegerust moeten worden.

N-VA: In de eerste plaats is het van primordiaal belang 
om alle personen op ons grondgebied te identificeren. 
Sommige personen zijn moeilijk te identificeren, 
wat uiteraard noodzakelijk is vooraleer een 
terugkeerprocedure succesvol kan worden opgestart. 
Samenwerking met andere landen is noodzakelijk, voor 
de identificatie en de aflevering van een laissez-passer. 
Staatssecretaris Theo Francken organiseerde daarom 
met derde landen verschillende identificatiemissies. 
Voorbeelden zijn Marokko, Algerije en Senegal. 
Personen zonder verblijfsrecht moeten maximaal terug 
naar het land van herkomst gestuurd worden.

Open Vld: We moeten blijven inzetten op akkoorden 
met derde landen met het oog op terugkeer en 
tussenstaatse overbrengingen om de straffen in 
herkomstlanden te laten uitzitten. Er moet ook blijvend 
ingezet worden op een vlotte samenwerking om 
identificatie mogelijk te maken. Indien identificatie 
echt niet mogelijk is, zal betrokkene tot strafeinde in de 
gevangenis moeten blijven om zijn straf uit te zitten. 
Erna zal hij behandeld moeten worden als alle andere 
niet-geïdentificeerde mensen zonder recht op verblijf.

Sp.a: Een duidelijk terugkeerbeleid voor wie onwettig 
in België verblijft, is het sluitstuk van elk geloofwaardig 
asiel- en migratiebeleid. Dat geldt uiteraard des te meer 
voor wie uit de gevangenis komt. We pleiten daarom 
niet alleen voor bijkomende terugnameakkoorden met 
derde landen (bij voorkeur op Europees niveau), maar 
ook voor kwalitatief bétere terugnameakkoorden zodat 
identificatie beter mogelijk gemaakt wordt.

FATIK: Moet de strafuitvoeringsrechter ingevoerd 
worden voor de veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf van hoogstens drie jaar?

CD&V: Zonder meer. Dat is altijd de bedoeling van de 
wetgever geweest toen de Wet Externe Rechtspositie 
van 2006 werd gestemd en ligt ook geheel in de lijn 
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van het voorstel van Wetboek van Strafuitvoering. De 
keuze om vooralsnog de beslissingen inzake sommige 
strafuitvoeringsmodaliteiten voor deze categorie 
veroordeelden te blijven laten nemen door de minister 
van Justitie was immers ingegeven vanuit operationele 
overwegingen, maar het lag nooit in de bedoeling dit 
te bestendigen. 

Groen: Groen is daar voorstander van. Het is belangrijk 
dat een rechter kan oordelen over de al dan niet 
vervroegde invrijheidsstelling van een veroordeelde, 
en de eventueel daaraan te koppelen voorwaarden. 
Dit zal wel een investering vergen in magistraten en 
omkadering.

N-VA: De Wet Externe Rechtspositie voorziet reeds 
dat de strafuitvoeringsrechter bevoegd is voor 
veroordeelden tot een gevangenisstraf van hoogstens 
drie jaar. Deze bepalingen zijn echter nog niet in 
werking getreden wegens een gebrek aan middelen. 
De N-VA is er voorstander van om de omzendbrieven 
van de minister van Justitie, die nu van toepassing zijn, 
af te schaffen en de wet volledig in werking te laten 
treden. We pleiten ervoor dat ook gevangenisstraffen 
van hoogstens drie jaar effectief worden uitgevoerd en 
dat niet de administratie, maar een andere magistraat, 
zijnde de strafuitvoeringsrechter, beoordeelt of 
een gedetineerde in aanmerking komt voor bv. 
voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Open Vld: Absoluut wel. De rechterlijke macht 
is verantwoordelijk voor het uitspreken van een 
gevangenisstraf. Enkel zij kunnen die uitspraak 
wijzigen/versoepelen. Er moet een strikt onderscheid 
zijn tussen wie beslist over opsluiting en vrijlating en 
wie dit uitvoert. Ieder heeft zijn rol en moet die volop 
kunnen spelen. Dit is een basisprincipe. Er is geen 
enkele reden (behalve een economische) om dat niet 
te doen voor straffen van hoogstens drie jaar. Nochtans 
zijn we ervan overtuigd dat als je ook voor de korte 
straffen een goed uitgebouwd beleid voert, je op lange 
termijn efficiënter zal werken. Want als je ook die groep 
goed opvolgt en begeleidt, zal de recidive dalen en 
zullen die mensen zich kunnen herpakken in plaats 
van door te groeien of vast te lopen in verder crimineel 
gedrag.

Sp.a: De strafuitvoeringsmodaliteiten moeten worden 
toegekend door de strafuitvoeringsrechter indien de 
straf in totaal maximaal drie jaar duurt en niet door 
de minister. Beslissingen door een minister zijn te 
afhankelijk van willekeur en beleidswissels.

FATIK: Het individueel detentieplan is 
het fundament in de Basiswet voor de 
geïndividualiseerde strafuitvoering op basis 
waarvan gedetineerden vanaf het begin van hun 
opsluiting kunnen werken aan hun problemen 

en hun voorbereiding op re-integratie kunnen 
aanvatten. Toch ontbreekt dit in de praktijk tot op 
vandaag. Wat is de visie van uw partij ten aanzien 
van het in de praktijk invoeren van dit individueel 
detentieplan?

CD&V: Het regeerakkoord van 2014 voorzag expliciet 
in het integraal in uitvoering brengen van de 
Basiswet van 2005 en dus ook van de bepalingen met 
betrekking tot de detentieplanning. De penitentiaire 
administratie heeft een ontwerp van uitvoeringsbesluit 
hiertoe opgesteld dat momenteel de administratieve 
en begrotingscontrole doorloopt. Er is tevens 
reeds overleg opgestart met de diensten van de 
gemeenschappen omtrent hun aandeel hierin om tot 
een gemeenschappelijk plan van aanpak te komen. Wij 
verwijzen ook naar het antwoord op de eerste vraag 
om te onderstrepen welk belang wij aan dit instrument 
geven.

Groen: De Wet Dupont of Basiswet, gestemd in 
2005, biedt belangrijke mogelijkheden om de 
invrijheidstelling van de gedetineerde voor te bereiden. 
Van de inwerkingstelling van deze wet dient dringend 
werk te worden gemaakt, door de uitwerking van een 
individueel detentieplan voor elke gedetineerde. Wij 
vinden het heel belangrijk om dit eindelijk te realiseren. 
Betere begeleiding van gedetineerden zal zorgen voor 
lagere recidivecijfers. Justitiehuizen, justitieassistenten 
en gespecialiseerde diensten in de gevangenis zullen 
beter moeten worden ondersteund, met personeel en 
middelen.

N-VA: De N-VA ijvert er al langer voor dat iedere 
gedetineerde een individueel detentieplan op maat 
heeft, zoals voorzien in de Basiswet, om hem/haar 
vanaf het begin van de inclusie in de gevangenis voor 
te bereiden op een zo vlot mogelijke re-integratie. Voor 
sommigen hangt hun re-integratie samen met het 
volgen van een beroepsopleiding, voor anderen met 
de beschikbaarheid van psychologische hulp, met de 
behandeling van hun verslaving, ...

Open Vld: Dit plan moet er zeker komen. Maar 
daarvoor is er nog heel veel werk. De cultuur binnen 
de gevangenissen moet veranderen en de nadruk 
moet komen te liggen op zinvolle detentie. Dat wil 
zeggen dat gevangenisstraffen naast de facetten 
straf en beveiliging, ook moeten bijdragen tot re-
integratie. Iemand zomaar opsluiten en de sleutel 
weggooien is niet zinvol. Voor ons moet het regime 
dat gedetineerden ondergaan er één op maat zijn. 
Het is zo dat er onverbeterlijke gevallen zijn waarbij 
men vaststelt dat vervroegd vrijkomen of vrijkomen 
onder voorwaarden niet wenselijk is. Maar het is ook 
niet wenselijk dat elke gedetineerde zijn straf tot op 
het einde uitzit: eens men wordt vrijgelaten komt men 
opeens terug in de maatschappij, zonder dat men daar 
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echt op voorbereid is. Dat kan tal van nefaste gevolgen 
hebben (onaangepast gedrag, moeilijkheden werk te 
vinden, hervallen, …). 

Gedetineerden moeten de noodzakelijke therapie al 
kunnen krijgen tijdens de detentie en ze moeten hun 
tijd vanaf dag één zinvol kunnen inzetten om hun 
leven op de rails te krijgen. Het is volledig fout om, 
zoals vandaag, daar maar aan te beginnen eens je 
weer vrij bent (of de maanden ervoor). De opsluiting 
is de straf, maar het is voor iedereen beter als we die 
tijd van opsluiten ook gaan gebruiken om die mensen 
de mogelijkheid te bieden om hun leven anders te 
organiseren. Gedetineerden moeten begeleid worden 
en leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
daden. We moeten hen leren hoe ze hun leven op een 
positieve manier kunnen organiseren. Dit houdt in dat 
er veel meer begeleiding, opleiding en werk voorzien 
moet worden in de gevangenissen. Eens dit aanbod er 
is, kan je duidelijk een verschil maken tussen zij die hun 
leven in handen willen nemen en zij die bewust kiezen 
voor een leven in de criminaliteit. Vandaag focussen 
we enkel op die tweede groep en vergeten we de 
vele gedetineerden die mits wat hulp echt wel willen 
veranderen. Dat moeten we omdraaien.

Sp.a: Sp.a gaat ervan uit dat vanaf de straftoemeting 
een nieuwe periode begint waarbij de terugkeer 
in de samenleving van een individu – enkele 
uitzonderingen tegen wie de samenleving permanent 
dient beschermd te worden niet te na gesproken 
– actief wordt voorbereid. Daarom komen er voor 
de gedetineerden individuele detentieplannen die 
hen daadwerkelijk voorbereiden op hun terugkeer 
naar de samenleving. Hierbij wordt in een structurele 
samenwerking met de gemeenschappen voorzien. 
De over deze overheden verdeelde beleidsdomeinen 
worden op elkaar afgestemd.

FATIK: Als uw partij – los van het huidige systeem 
– kon kiezen hoe iemand die veroordeeld wordt 
tot een vrijheidsstraf nadien vrijgelaten wordt, 
zou uw partij dan opteren voor: 1) een systeem 
waarop veroordeelden automatisch vanaf een 
bepaald deel van de straf vervroegd vrijkomen 
onder voorwaarden; 2) een systeem waarbij er op 
een geïndividualiseerde manier door een instantie 
beslist wordt wie vervroegd onder voorwaarden 
vrij mag en wie niet; 3) een systeem waarbij de 
straf die de bodemrechter oplegt, tot de laatste 
dag moet worden uitgezeten? Na welk deel van 
de straf zou een gedetineerde dan volgens uw 
partij aanspraak maken op een voorwaardelijke 
invrijheidstelling?

CD&V: Wij blijven het principe van een vervroegde 
invrijheidstelling met voorwaarden huldigen omdat 
dit o.i. de meest efficiënte weg naar re-integratie 

is. De voorwaardelijke invrijheidstelling bewijst 
sedert 1888 (inwerkingtreding van de Wet Lejeune) 
haar toegevoegde waarde. En we moeten ook 
vaststellen dat in een tijdperk waarin toch steeds 
meer veroordeelden effectief strafeinde doen en 
dus integraal hun gevangenisstraf ondergaan, de 
onzekerheid en angst toeneemt ten aanzien van 
personen die plots in vrijheid worden gesteld zonder 
dat nog justitiële controle en toezicht mogelijk is. 

Er is o.i. op zich nog steeds een ruime politieke 
consensus omtrent het principe van een 
voorwaardelijke invrijheidstelling. Wat effectief 
evolueert is de perceptie wat het breukdeel van de 
uitgesproken straf moet zijn dat effectief moet worden 
ondergaan. De eerlijkheid gebiedt te erkennen dat daar 
geen wetenschappelijk sluitend antwoord op gegeven 
kan worden en dus is de bepaling van deze breuk een 
kwestie van maatschappelijke en politieke keuzes. 
We hoeven niet op rigide wijze vast te houden aan 
de huidige breuken, maar het is belangrijk om erover 
te waken dat een eventuele nieuwe breuk toch nog 
voldoende prikkels inhoudt opdat de veroordeelde 
gemotiveerd blijft om voor een voorwaardelijke 
invrijheidstelling te kiezen en niet om voor de 
verkeerde redenen opteert om zijn strafeinde af te 
wachten. Het risico is immers niet ondenkbaar dat dan 
net deze veroordeelden die het meeste baat zouden 
hebben bij een post-penitentiaire opvolging (en met 
hen de samenleving in haar geheel) deze net gaan 
afwijzen met alle risico’s van dien.

Naar de geest had de Wet Externe Rechtspositie van 
2006 in feite reeds de eerste optie uit de vraagstelling 
voor ogen. Het uitgangspunt van de Wet Externe 
Rechtspositie bepaalt immers dat de voorwaardelijke 
invrijheidstelling wordt toegekend, tenzij er 
tegenaanwijzingen zijn waaraan mits het opleggen 
van bijzondere voorwaarden niet kan worden 
tegemoet gekomen. Deze wet zag de voorwaardelijke 
invrijheidstelling dus uitdrukkelijk niet als een gunst 
maar als een recht. De praktijk blijkt echter nog 
steeds voor te veel onzekerheid in hoofde van de 
veroordeelde te zorgen waardoor ook die onzekerheid 
ertoe bijdraagt dat veroordeelden gaandeweg afhaken 
en richting strafeinde evolueren. Dat is o.i. geen 
gunstige evolutie en het lijkt ons dan ook aangewezen 
om nog meer dan tot op heden het geval is, naast de 
letter ook de geest van de Wet Externe Rechtspositie 
te respecteren. Om die redenen is het ontwerp van 
Wetboek van Strafuitvoering trouwens op dezelfde 
uitgangsprincipes gebaseerd.

Groen: Het principe van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling is en blijft een belangrijk principe 
met het oog op een menswaardige strafuitvoering. 
Wanneer voorwaarden zijn vervuld en mits goede 
begeleiding en opvolging, biedt deze procedure 



 januari-februari-maart 2019 FATIK nr. 161 13

Artikel
kansen op een succesvolle re-integratie. Dus eerder 
optie 2.

De strafuitvoeringsrechtbanken moeten zich ook 
kunnen uitspreken over de penitentiaire verloven. 
Slachtoffers worden op de hoogte gehouden en 
betrokken op een gelijkaardige manier als bij de 
procedure voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling. 
De psychosociale dienst heeft inzake het adviseren in 
de dossiers strafuitvoering een belangrijke inbreng.

N-VA: Optie 2. De maatschappij heeft er alle belang bij 
dat een veroordeelde, na een snelle en rechtvaardige 
bestraffing, niet hervalt. Tijdens de voorwaardelijke 
invrijheidstelling is er strikte controle en begeleiding 
mogelijk. De mogelijkheid van voorwaardelijke 
invrijheidstelling is verder een belangrijke stimulans 
voor een veroordeelde om in de gevangenis mee 
te werken met zijn begeleiding en proces tot re-
integratie. Een voorwaardelijke invrijheidstelling is dan 
ook een gunst en geen evidentie of automatisme. Voor 
de N-VA hoort een straf, veel meer dan nu het geval 
is, een straf te zijn. We zijn voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, maar vinden het niet evenredig 
dat je momenteel na één derde van de straf te 
hebben uitgezeten al vervroegd kan vrijkomen. De 
N-VA pleit er bijgevolg voor dat de tijdsvoorwaarden 
voor voorwaardelijke invrijheidstelling fors worden 
opgetrokken.

Open Vld: Het tweede systeem. Maar eigenlijk is het 
systeem niet het belangrijkste maar de mogelijkheden 
die we de gedetineerden bieden om hun leven een 
andere wending te geven. Zolang we dit niet prioritair 
op poten gaan zetten, zal geen enkel systeem goed 
werken.

Sp.a: Sp.a kiest resoluut voor een systeem waarbij 
er op een geïndividualiseerde manier door een 
strafuitvoeringsrechtbank beslist wordt wie vervroegd 
onder voorwaarden vrij mag en wie niet. Dit doet geen 
afbreuk aan het principe dat het minimaal uit te zitten 
gedeelte van de straf in verhouding moet staan met de 
ernst van de inbreuk en de daarmee corresponderende 
strafmaat.

FATIK: Experts zijn het vandaag eens over het 
ontbreken van een grondige kennisbasis in de 
strafuitvoering. Als uw partij de post Justitie zou 
bezetten, zijn er dan plannen om te investeren 
in een meer op wetenschap gebaseerde 
strafuitvoering? Op welke manier zou uw partij 
rekening houden met de bevindingen van 
wetenschappelijk onderzoek in de strafuitvoering?

CD&V: Wij hebben een ontwerp van wet met 
betrekking tot de organisatie van de penitentiaire 
diensten en het statuut van het penitentiair personeel 

in de commissie Justitie van de Kamer neergelegd. 
Dat ontwerp voorziet onder meer ook in de installatie 
van een penitentiaire beleidsraad die samengesteld 
is uit vertegenwoordigers van de ketenpartners (het 
gevangeniswezen, staande en zittende magistratuur, 
advocatuur en gefedereerde entiteiten), maar er is ook 
voorzien in de aanwezigheid van academici. Het opzet 
hiervan is net om in dat orgaan na te denken over een 
penitentiair beleid dat evidence-based ondersteund 
wordt. De aanwezigheid van deze actoren moet ook 
een meer permanente brugfunctie kunnen vervullen 
om wetenschappelijk onderzoek op het terrein, ook 
in de gevangenissen dus, opnieuw tot een inherent 
aspect van de penitentiaire praxis te laten evolueren.

Groen: Het is evident dat bevindingen van 
wetenschappelijk onderzoek voldoende verspreid 
worden en deel uitmaken van het opleidingsaanbod 
voor professionals in de strafuitvoering. Maar het 
moet ook veel meer dan nu de basis zijn voor het 
uitstippelen van nieuw beleid.

N-VA: Ons straf(uitvoerings)beleid moet inderdaad 
veel meer evidence-based worden. Zo is recidive 
een heel belangrijke graadmeter van de kwaliteit 
van het gevoerde beleid. Nochtans heeft men nog 
steeds geen globaal zicht op de recidivecijfers. 
Het strafbeleid is in dit land dan ook nog te veel 
nattevingerwerk, doordat men geen zicht heeft 
op de effectiviteit van (gevangenis)straffen of 
alternatieve maatregelen. De N-VA pleit al lang voor 
een recidivemonitor met duidelijke, uniforme cijfers, en 
met wetenschappelijke omkadering: meten is weten. 
Een performant strafbeleid vereist ook regelmatige 
capaciteitsramingen. Nu is het onmogelijk in te 
schatten welke capaciteit we nodig hebben als alle 
gevangenisstraffen consequent zouden worden 
uitgevoerd.

Open Vld: Er bestaat reeds veel wetenschappelijk 
onderzoek en dat moet absoluut meegenomen 
worden in het beleid. Maar we moeten vooral overgaan 
tot actie. Er moet een plan komen om zinvolle detentie 
te implementeren. Dat moet gebeuren samen met 
de gemeenschappen. Er zullen investeringen nodig 
zijn, maar die zullen zichzelf zeker terug verdienen. 
Het probleem is m.a.w. niet zozeer het gebrek aan 
kennis over hoe we het moeten aanpakken, maar het 
gebrek aan wil om hierin echt grondig te investeren. 
Momenteel worden er enkel brandjes geblust. Er is 
nood aan een totaalaanpak met een duidelijke visie. 
Die kan dan stapsgewijs geïmplementeerd worden.

Sp.a: Het beleid inzake strafuitvoering moet 
logischerwijs gebaseerd zijn op kennis en 
praktijkervaring van alle betrokken actoren. Ook 
wetenschappelijke expertise heeft daar een belangrijke 
plaats in.


