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Krachtlijnen van het advies 

Op 4 juni 2012 ontving de SAR WGG een adviesvraag van Vlaams minister van Wel-

zijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, over het voorontwerp van decreet 

betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.  

Om de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden verder te ver-

sterken en te verankeren naar de toekomst toe stelde de Vlaamse Regering in het re-

geerakkoord 2009-2014 voorop een decreet uit te werken over de hulp- en dienstverle-

ning aan gedetineerden. De Vlaamse Regering gaf op 25 mei 2012 haar principiële 

goedkeuring aan het voorontwerp van decreet. 

* * * 

De raad is tevreden dat met dit decreet het recht van gedetineerden en hun naastbe-

staanden op integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening in de regelgeving 

wordt verankerd. 

Een aantal doelstellingen en opdrachten in het decreet concretiseren dit recht. De raad 

meent dat ze de juiste prioriteiten aanwijzen, maar stelt ook een paar aanvullingen 

voor.  

Daarnaast drukt de raad zijn bezorgdheid uit over de budgettaire ruimte voor de uitvoe-

ring van dit decreet. De ambities van dit decreet zullen niet waargemaakt worden als er 

niet de nodige middelen tegenover kunnen gesteld worden. Een uitbreiding van de 

budgetten voor de uitvoering van dit decreet is dus absoluut noodzakelijk. Indien de 

budgettaire ruimte toch te beperkt zou blijken om alle doelstellingen meteen te realise-

ren, zullen er prioriteiten moeten gesteld worden. 

De raad vestigt hierbij de aandacht op volgende thema’s: de hulp- en dienstverlening 

aan naastbestaanden, de ondersteuning na ontslag: resocialisatie en reclassering, be-

perken van de kans op herval, fysieke en psychische gezondheid en preventie, indivi-

dueel hulp- en dienstverleningsplan, het hulp- en dienstverleningsaanbod in Tilburg en 

de groei van de gevangenispopulatie.  
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Advies over de organisatie van de hulp- 

en dienstverlening aan gedetineerden 

1. Situering adviesvraag 

Op 4 juni 2012 ontving de SAR WGG een adviesvraag van Vlaams minister van Wel-

zijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, over het voorontwerp van decreet 

betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. 

Het eerste Vlaamse Strategisch Plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden werd 

goedgekeurd in december 2000 met een operationele duur van 10 jaar. Het strategisch 

plan werd in 2002 geïmplementeerd en kreeg in 2007 een gezamenlijk bijkomend im-

plementatieplan waarin een aantal bijkomende richtlijnen geformuleerd werden bij de 

rol van de verschillende betrokken actoren. In 2008 was de implementatie van het stra-

tegisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in alle gevangenissen in 

Vlaanderen en Brussel feitelijk gerealiseerd.  

Om de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden verder te ver-

sterken en te verankeren naar de toekomst toe stelde de Vlaamse Regering in het re-

geerakkoord 2009-2014 voorop een decreet uit te werken over de hulp- en dienstverle-

ning aan gedetineerden. Dit zou gekoppeld worden aan een nieuw 

samenwerkingsakkoord met de federale staat over de zorg voor gedetineerden, inclu-

sief geïnterneerden. De doelstelling van het beleid is een duidelijke overlegstructuur te 

creëren tussen alle verschillende betrokken partijen, zowel op bovenlokaal als op lo-

kaal niveau, een instrumentarium te maken dat toelaat beleid te ontwikkelen en te eva-

lueren, en duidelijke regels uit te tekenen voor informatie-uitwisseling en gegevensver-

werking. Het uiteindelijke doel is een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en 

dienstverlening op maat beschikbaar en beter toegankelijk te maken voor gedetineer-

den en hun directe sociale omgeving, opdat zij zich kunnen ontplooien in de samenle-

ving. 

De Vlaamse Regering gaf op 25 mei 2012 haar principiële goedkeuring aan dit voor-

ontwerp van decreet. 

2. Advies 

De raad is tevreden dat met dit decreet het recht van gedetineerden en hun naastbe-

staanden op integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening in de regelgeving 

wordt verankerd.  

Een aantal doelstellingen en opdrachten in het decreet concretiseren dit recht. De raad 

meent dat ze de juiste prioriteiten aanwijzen, maar wenst toch nog enkele accenten te 

leggen en aanvullingen te doen. De raad wenst eerst de ambitie van dit decreet om de 
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netwerkvorming te versterken tussen de diverse partners die vanuit hun eigen organi-

satie een aanbod realiseren in de gevangenissen, expliciet te ondersteunen1. Dit is 

immers erg belangrijk om te kunnen komen tot een volwaardig en goed uitgebouwd 

dienstverleningsaanbod dat is afgestemd op de noden en behoeften van de gedeti-

neerden. 

Daarnaast drukt de raad zijn bezorgdheid uit over de budgettaire ruimte voor de uitvoe-

ring van dit decreet. De ambities van dit decreet zullen niet waargemaakt worden als er 

niet de nodige middelen tegenover kunnen gesteld worden. Een uitbreiding van de 

budgetten voor de uitvoering van dit decreet is dus absoluut noodzakelijk. Indien de 

budgettaire ruimte toch te beperkt zou blijken om alle doelstellingen meteen te realise-

ren, zullen er prioriteiten moeten gesteld worden. 

De raad zal hierna stilstaan bij volgende thema’s: de hulp- en dienstverlening aan 

naastbestaanden, de ondersteuning na ontslag: resocialisatie en reclassering, beper-

ken van de kans op herval, fysieke en psychische gezondheid en preventie, individueel 

hulp- en dienstverleningsplan, het hulp- en dienstverleningsaanbod in Tilburg en de 

groei van de gevangenispopulatie.  

2.1. Hulp- en dienstverlening aan 

naastbestaanden 

De raad mist in het decreet zelf een directe verwijzing naar de naastbestaanden van 

gedetineerden. Zonder specifieke verankering in de doelstellingen en opdrachten is de 

kans groot dat de hulp- en dienstverlening  aan de directe sociale omgeving van gede-

tineerden geen voorrang zal krijgen. Nochtans vormen sterke informele sociale netwer-

ken rondom de gedetineerde een zeer belangrijke factor bij een succesvolle re-

integratie in de samenleving na ontslag2. Daarnaast kan een detentie zeer ontwrichtend 

zijn voor de naastbestaanden: zo blijkt de psychosociale situatie van kinderen met een 

gedetineerde ouder zeer complex, stressvol en verwarrend3. Het is dus ook belangrijk 

het welzijn en de ondersteuning van de naastbestaanden als een doel op zich te zien. 

Om de nadruk op naastbestaanden in het decreet te vergroten, stelt de raad concreet 

volgende aanpassingen voor: 

 Artikel 2: opnemen van een definitie van naastbestaanden of directe sociale om-

geving.  

 Artikel 4.3° herformuleren als volgt: ‘de negatieve gevolgen voor de gedetineerde 

en zijn directe sociale omgeving, veroorzaakt door en tijdens de detentie, beper-

ken’ 

                                                

1 VR 2012 2505 DOC.0461/3. Memorie van Toelichting  bij het voorontwerp van decreet betreffende de 
organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.p. 6. 

2 Maruna S., Ex-offender reintegration: theory ans practice, in Maruna S. & Immargion R. After crime and 
punishment – pathways to offender reintegration, Willan, 2004. 

3 Buyse S., De Jaegher K. Sauveur M.H. & Meyvis W. (1997). Als je ouder in de gevangenis zit… hoe 
dichtbij blijven. Brussel: Koning Boudewijnstichting. 
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 artikel 5.1° herformuleren als volgt: ‘ze bouwt een kwaliteitsvol en integraal hulp- 

en dienstverleningsaanbod voor gedetineerden en hun directe sociale omgeving 

uit’. 

De CAW hebben in een omzendbrief (M.O. van 6 december 2007 en 18 november 

2008) de opdracht gekregen ook in te staan voor onthaal en begeleiding van de directe 

sociale omgeving van gedetineerden. Op een paar uitzonderingen na, hebben de CAW 

in de praktijk onvoldoende capaciteit om een gepast hulp- en dienstverleningsaanbod 

aan naastbestaanden van gedetineerden te organiseren. Zonder budgettaire uitbrei-

ding lijkt een toekomstige ontwikkeling van een gepast aanbod voor naastbestaanden 

erg problematisch.  

 De raad stelt dan ook voor dat er een grondige analyse zou worden gemaakt met 

betrekking tot de benodigde middelen om een gepast hulp- en dienstverlenings-

aanbod voor naastbestaanden te realiseren.  

2.2. Ondersteuning na ontslag 

De raad vindt het positief dat het decreet bevestigt dat re-integratie in de samenleving 

na de detentieperiode een kerntaak is van de hulp- en dienstverlening aan gedetineer-

den in Vlaanderen. Om deze doelstelling echt te kunnen uitvoeren, is het nodig dat de 

Vlaamse Gemeenschap  zijn visie met betrekking tot resocialisatie volledig uitklaart. Nu 

hebben de CAW de opdracht om de gedetineerden te ondersteunen bij de opmaak van 

hun reclasseringsplan. In de praktijk is het niet altijd evident om bij te dragen tot een 

formeel reclasseringsproces van Justitie. Het voorliggend decreet biedt hierop geen 

antwoorden.  

Toch biedt de erkenning in het decreet dat het hulp- en dienstverleningsaanbod ook 

uitgebreid moet worden na de detentieperiode belangrijke kansen om meer creatieve 

werkwijzen te ontwikkelen.  

 Zo zou het zinvol zijn dat de trajectbegeleiding van het CAW de capaciteit en 

bevoegdheid zou krijgen om steun te bieden aan gedetineerden zowel tijdens de 

gevangenisstraf als voor een bepaalde periode na de vrijlating. In deze periode 

zijn mensen zeer kwetsbaar. Deze opdracht kan complementair zijn aan de taken 

van de assistenten van de Justitiehuizen.  

 Ook de CGG hebben in het kader van re-integratie en resocialisatie een essenti-

ele rol te vervullen. Gedetineerden met ernstige psychische problemen moeten 

ook na hun vrijlating verder kunnen opgevolgd worden door de CGG zodat de 

kans op herval beperkt wordt. 

2.3. Beperken van de kans op herval 

In de officiële en algemene taakinvulling van de Centra voor Geestelijke Gezondheids-

zorg - in het kader van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden - gaat sterke aan-

dacht gaat naar de preventie van nieuwe delicten en naar het bevorderen van het psy-

chisch welzijn van de gedetineerden. De raad meent dat deze opdracht onvoldoende 

naar voor komt in de beschrijving van de doelstellingen van het decreet.  
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Om een al te grote discrepantie in de verschillende regelgeving te vermijden, zag de 

raad de doelstellingen van het decreet graag aangevuld met een zesde prioriteit: 

 Artikel 4 toe te voegen: 6° de kans op herval beperken. 

 

2.4. Fysieke en psychische gezondheid en 

preventie 

De raad vraagt aandacht voor het probleem van de gezondheidszorg voor gedetineer-

den. De raad meent dat er nog veel werk is om te komen tot de noodzakelijke intersec-

torale samenwerking op dit vlak. Vanuit een preventieve benadering moeten de the-

ma’s gezondheid, welzijn en gezin voor gedetineerden samengebracht worden. 

Voor de groep gedetineerden met ernstig psychische problemen is het daarbij erg be-

langrijk dat er vanuit empowerment gewerkt wordt naar arbeidsintegratie, sociale inclu-

sie en normalisatie.  

De raad verwijst hierbij naar de overeenkomsten tussen centra voor personen met een 

handicap en enkele gevangenissen waar geïnterneerden verblijven, als ‘good practi-

ces’ voor de ontwikkeling van een intersectoraal aanbod. 

2.5. Individueel hulp- en dienstverleningsplan 

Artikel 12.2° van het decreet zegt dat elke gedetineerde ondersteuning zal krijgen voor 

het opstellen van een individueel hulp- en dienstverleningsplan. Het zal een hele uitda-

ging zijn dit voor elke cliënt te realiseren. Het is tevens belangrijk een visie uit te wer-

ken over de aard en de omvang van dit planningsinstrument en de verhouding tot het 

individueel detentieplan te bepalen. Dit individueel detentieplan is voorzien in de Ba-

siswet gevangeniswezen maar wordt momenteel nog niet toegepast.  

2.6. Aanbod in de gevangenis van Tilburg 

Momenteel is er in de gevangenis van Tilburg in Nederland geen Vlaams hulp- en 

dienstverleningsaanbod (m.u.v. een aanbod van de VDAB). Onlangs werd dit probleem 

formeel aangekaart door het Europees Comité tegen foltering na zijn inspectie van de 

gevangenis in Tilburg4. De raad stelt dat deze lacune bij de uitvoeringsbepalingen van 

dit decreet moet aangepakt worden. 

                                                

4 Verslag aan de regeringen van België en Nederland m.b.t. het bezoek aan de gevangenis van Tilburg 
uitgevoerd door het Europees Comité inzake de voorkoming van foltering en onmenselijke of vernede-
rende behandeling of bestraffing (CPT) van 17 tot 19 oktober 2011, CPT, 2012. 
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2.7. De groei van de gevangenispopulatie 

Het Belgische gevangenissysteem kampt met een zwaar overbevolkingsprobleem. Dit 

heeft uiteraard ook gevolgen voor de organisatie en de kwaliteit van het hulp- en 

dienstverleningsaanbod in de gevangenissen. De personeelsinzet voor hulp- en 

dienstverlening is echter niet meegegroeid met de gevangenisbevolking.  

Het decreet voorziet een uitbreiding van activiteiten binnen en buiten de gevangenis. 

Om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren moet er een grondige raming gemaakt 

worden van wat hiervoor nodig is op het vlak van personeel- en werkingsmiddelen.  

Indien de budgettaire ruimte om alle doelstellingen van het decreet tegelijk te realise-

ren te beperkt zou blijken, vraagt de raad dat er duidelijke prioriteiten zouden gesteld 

worden en dat de keuzes die gemaakt worden op Vlaams niveau transparant zijn voor 

alle betrokken actoren. 

 

 


