1

Hoofdstuk

Conclusies en aanbevelingen
van de audit

maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen / 11

1.1

Conclusies

De overbevolking van de gevangenissen veroorzaakt inhumane leefomstandigheden voor
de gevangenen, een slechte werkomgeving voor het gevangenispersoneel en hindert de uitvoering van het penitentiair beleid. De opeenvolgende regeringen hebben diverse maatregelen genomen om dat hardnekkige probleem aan te pakken, vaak met een grote budgettaire impact. Daarom onderzocht het Rekenhof zeven maatregelen die als (gedeeltelijke)
oplossing voor dit probleem naar voren zijn geschoven. Die maatregelen hebben betrekking
op een verminderde toepassing van de voorlopige hechtenis, een ruimere toepassing van alternatieve straffen (werkstraf en elektronisch toezicht), het overbrengen van gedetineerden
met een vreemde nationaliteit naar hun land van herkomst, het plaatsen van geïnterneerden in het zorgcircuit, een hervorming van de voorlopige en voorwaardelijke invrijheidsstelling en een uitbreiding van de capaciteit van de gevangenissen. Deze laatste maatregel
staat vanaf 2007 centraal in het beleid tegen de overbevolkte gevangenissen.
Het Rekenhof ging na waarom deze maatregelen als oplossing werden vooropgesteld, hoe
deze maatregelen werden uitgevoerd en of ze succes hebben in termen van verminderde
overbevolking van gevangenissen. Voorts onderzocht het hoe de individuele maatregelen
passen binnen een globaal penitentiair beleid en op welke wijze het beleid wordt opgevolgd
en geëvalueerd.
De strijd tegen de overbevolking in de gevangenissen past in een ruimer justitieel beleid,
gekenmerkt door onderling verweven doelstellingen. In deze audit ging het Rekenhof enkel na of de doelstellingen op het vlak van de overbevolking worden bereikt. Het heeft dus
niet elke maatregel diepgaand onderzocht. De conclusies en aanbevelingen worden op een
algemeen niveau geformuleerd.
De audit kwam tot de volgende vaststellingen.
Omdat er onvoldoende cijfers beschikbaar zijn, is het moeilijk om stellige uitspraken te
doen over het effect dat de maatregelen hebben op de overbevolking. Het Rekenhof stelt
vast dat de overbevolking niet structureel afneemt. Op basis van de informatie die het Rekenhof heeft kunnen samenbrengen, blijkt dat van alle onderzochte maatregelen enkel de
vervroegde invrijheidstelling een substantieel effect heeft gehad op de overbevolking. Het
is wel mogelijk dat zonder bepaalde maatregelen de gevangenissen nog meer overbevolkt
zouden zijn (bv. werkstraf, elektronisch toezicht, vrijheid onder voorwaarden), maar daarover bestaat geen informatie. Van de uitvoering van het Masterplan mag een gunstig effect
worden verwacht, maar het Rekenhof berekende dat zelfs bij een snelle stabilisatie van de
gevangenisbevolking er nog een tekort van ruim 900 plaatsen zou zijn bij de voltooiing van
het plan.
Voorts kunnen heel wat maatregelen in theorie potentieel bijdragen tot een daling van de
overbevolking, maar enkel op voorwaarde dat ze passen binnen een geïntegreerde aanpak
en een ruimere hervorming van het strafrecht en het strafprocesrecht, en rekening houden
met wat bekend is over de noodzakelijke randvoorwaarden (voorlopige hechtenis, elektronisch toezicht, autonome werkstraf, geïnterneerden). Ook de minister van Justitie is op de
hoogte van de beperkte impact van de beleidsmaatregelen tot nu toe en van de noodzaak
van de voormelde geïntegreerde aanpak.
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De antwoorden op vier onderzoeksvragen brengen in beeld waarom de onderzochte maatregelen er niet in slagen de overbevolking in de gevangenissen terug te dringen. Daarbij
erkent het Rekenhof dat de omvang en de samenstelling van de gevangenisbevolking wordt
beïnvloed door sociaal-economische factoren, door de wijze waarop de rechterlijke macht
haar taken uitvoert en door het beleid in domeinen waarop de minister van Justitie geen of
weinig invloed heeft (bv. welzijnsbeleid, migratiebeleid,…).
1.

Is het beleid om de overbevolking in de gevangenissen te verminderen degelijk
onderbouwd en uitgewerkt?

Bij de conceptuele voorbereiding van belangrijke nieuwe wetgeving worden doorgaans deskundigen geconsulteerd via commissies, werkgroepen enzovoort. Voor een aantal maatregelen (voorlopige hechtenis, elektronisch toezicht, autonome werkstraf) was er in die fase
van de beleidsvoorbereiding ook (beperkt) beleidsondersteunend onderzoek beschikbaar.
Meestal ontbreken echter volwaardige ex-ante evaluaties of impactanalyses die ingaan op
de concrete effecten, mogelijke neveneffecten en praktische randvoorwaarden. Met dergelijke analyses zou de mogelijke impact van de maatregelen op de gevangenisbevolking
objectiever en realistischer kunnen worden ingeschat (zie autonome werkstraf, elektronisch toezicht, vreemdelingen, masterplan). Van enkele maatregelen kon op voorhand de
beperkte impact op de overbevolking geweten zijn:
•

Het aantal veroordeelde vreemdelingen dat in aanmerking komt voor overbrenging is
zeer beperkt.

•

Er zijn ernstige aanwijzingen dat onvoldoende gevangenen in aanmerking kunnen komen voor elektronisch toezicht. Meestal wordt elektronisch toezicht toegekend na een
strafonderbreking, waardoor er wellicht weinig effect is op de overbevolking.

•

De meeste veroordeelden die een werkstraf krijgen zouden nooit in de gevangenis zijn
beland als de maatregel niet bestond.

•

De wijziging van de wet op de voorlopige hechtenis in 2005 was onvoldoende ingrijpend
om effect te hebben.

Doordat een aantal statistieken niet (tijdig) beschikbaar zijn, statistische diensten onderbemand
zijn en statistische projecten onvoldoende personeel krijgen, worden kwantitatieve data nog
niet op een coherente manier gebruikt bij de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering.
Een belangrijk knelpunt in de onderbouwing van het beleid tegen de overbevolking van de gevangenissen is dat er geen wettelijke definitie bestaat van het begrip capaciteit en dat er geen
gestandaardiseerde criteria bestaan om de capaciteit van de gevangenissen te berekenen.
De intenties in de beleidsnota’s blijven meestal op een algemeen, strategisch niveau. Ze worden zelden vertaald naar meetbare doelstellingen. Ofwel zijn er geen meetbare doelstellingen
(voorlopige hechtenis, overbrenging vreemdelingen, vervroegde invrijheidsstelling) ofwel zijn
doelstellingen meetbaar geformuleerd voor een aantal prestaties maar is nergens geëxplici-
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teerd wat er van de maatregelen verwacht wordt op het vlak van de overbevolking of andere
beoogde doelstellingen (elektronisch toezicht, internering, autonome werkstraf, masterplan).
Er ontbreekt een overkoepelend beleidsplan voor de aanpak van de overbevolking van de gevangenissen waarin doelstellingen en beleidsinstrumenten in een meerjarenperspectief worden
geïntegreerd.
Het Rekenhof stelt vast dat doelstellingen vaak verschuiven door de tijd maar dat de redenen
daarvoor niet worden geëxpliciteerd (elektronisch toezicht, autonome werkstraf). Dat leidt tot
een vaag en ambigu beleid. Bij de recente keuze voor capaciteitsuitbreiding werd niet ingegaan
op het potentieel aanzuigeffect van deze maatregel, nochtans een belangrijke reden waarom
vorige ministers capaciteitsuitbreiding afwezen. Voor een aantal maatregelen is de huidige doelstelling niet in de eerste plaats het tegengaan van de overbevolking (elektronisch toezicht, voorwaardelijke invrijheidstelling). Soms maakt het zelfs geen deel meer uit van het huidige beleid
(autonome werkstraf).
2.

Wordt de uitvoering van het beleid op een resultaatgerichte manier aangestuurd?

Zowel het voeren van een samenhangend beleid tegen de overbevolking van de gevangenissen,
als het uitvoeren van elke maatregel op zich, is zeer complex. Het vraagt constructief overleg
tussen actoren binnen justitie en daarbuiten. Als verscheidene actoren betrokken zijn bij een
maatregel (vooral als die uit verschillende machten of overheidsdiensten komen) ontbreekt er
meestal coördinatie, feedback of gestructureerd overleg (internering, voorlopige invrijheidsstelling, overbrenging vreemdelingen, voorlopige hechtenis). Vooral het overleg met de zetelende
magistratuur blijkt moeilijk. Er zijn sinds kort enkele formele overlegstructuren opgericht, maar
die staan nog in hun kinderschoenen. De FOD Justitie en de Regie der Gebouwen richtten wel de
nodige structuren op die leidden tot communicatie en overleg. Het masterplan als geheel wordt
onvoldoende op een gecoördineerde wijze aangestuurd.
Een centrale regie en aansturing voor een beter beheer en afstemming van de processen en de
databanken van de verschillende actoren ontbreekt.
Het afgelopen decennium werd de wettelijke basis gecreëerd om het gevangeniswezen te hervormen. Dat belangrijke punten van die wetgeving (elektronische toezicht, internering, vervroegde
invrijheidsstelling) niet worden uitgevoerd, bestendigt het wettigheidsprobleem. De administratie blijft op basis van circulaires beslissen over de strafbecijfering, het elektronisch toezicht (en
dus ook de strafonderbreking) en over de voorlopige invrijheidstelling voor straffen van drie jaar
of minder. Op die manier grijpt de uitvoerende macht in op uitspraken van de rechterlijke macht,
wat de scheiding der machten schendt en dus in principe ongrondwettig is. Voor de opvang van
geïnterneerden zullen pas bij de uitvoering van de nieuwe wet belangrijke voorwaarden worden
gerealiseerd om de geplande maatregelen kans op slagen te geven.
3.

In welke mate worden de maatregelen tegen overbevolking in gevangenissen
uitgevoerd?

De FOD Justitie heeft voor zes van de onderzochte maatregelen een aandeel in de uitvoering.
Voor de voorlopige hechtenis en de voorwaardelijke invrijheidstelling ligt de beslissingsbevoegdheid exclusief bij de rechterlijke macht, die geen voorwerp was van deze audit.
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De meeste maatregelen waarvoor de FOD Justitie mee verantwoordelijk is, worden op zich –
ondanks het onvolkomen beleidskader – wel correct uitgevoerd (autonome werkstraf, elektronisch toezicht, voorlopige invrijheidsstelling, overbrenging vreemdelingen). Waar er gegevens
beschikbaar zijn en meetbare prestaties worden opgelegd, blijkt dat de overheid meestal naar
behoren presteert (zie o.m. elektronisch toezicht, autonome werkstraf, het creëren van bijkomende bedden in het externe zorgcircuit…). Voor enkele maatregelen wordt de uitvoering
bemoeilijkt door een tekort aan personeel en/of budgettaire middelen (elektronisch toezicht,
opvang geïnterneerden…); voor andere bemoeilijkt een strikte (vreemdelingen) of onvolledige
(internering) regelgeving de uitvoering.
Bij de Regie der Gebouwen zijn de projectplanning en -opvolging onvoldoende uitgebouwd en
gestandaardiseerd. Dat maakt de ingeschatte einddatums voor de projecten binnen het masterplan onzeker.
Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) wil op korte termijn een genormeerde en met software ondersteunde detentieplanning ontwikkelen (SIDIS-suite). De overbevolking maakt echter dat de klemtoon vaak ligt op het vinden van (nood)oplossingen op korte
termijn, wat leidt tot een ad-hoc aanpak.
4.

Heeft de administratie inzicht in de uitvoering en de effecten van de maatregelen tegen overbevolking?

De bestaande monitoring- en evaluatie-instrumenten bij de verschillende administraties (DG
EPI, DG MJH, Volksgezondheid voor internering) beperken zich tot de operationele aspecten van
de maatregelen (werkstraf, elektronisch toezicht, voorlopige invrijheidstelling, internering). Bij
andere maatregelen ontbreken permanente monitoring en de cijfermatige analyses volledig en
bestaat er dus onvoldoende inzicht bij de actoren in de uitvoering ervan (overbrenging vreemdelingen, voorlopige hechtenis). Ook voor het masterplan bestaat geen omvattend en geactualiseerd overzicht van de voortgang. Het Rekenhof kon met de beschikbare informatie bovendien
geen raming maken van de totale budgettaire impact van dit plan.
Het effect op de overbevolking van de gevangenissen (maar ook op de eventuele andere doelstellingen) wordt voor geen enkele maatregel opgevolgd. Empirische informatie over de effecten en
over de potentiële neveneffecten ontbreekt volledig.
Meer complex onderzoek naar onderliggende mechanismen, verbanden, effecten en neveneffecten (bv. straftoemetingsonderzoek, onderzoek naar recidive…) ontbreekt voor de meeste
maatregelen. Er bestaat ook geen recent overkoepelend wetenschappelijk onderzoek over de
overbevolking, met aandacht voor verbanden tussen de beleidsmaatregelen. Dat soort onderzoek wordt sterk bemoeilijkt door het gebrek aan afstemming tussen de databanken van de verschillende betrokken actoren.

1.2

Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt aan dat de minister een globaal plan tegen de overbevolking in de gevangenissen opstelt, waarin meetbare doelstellingen en beleidsinstrumenten worden geïntegreerd
in een meerjarenperspectief op basis van wetenschappelijk onderzoek. De minister moet explici-
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teren wat hij van elke maatregel en het geheel van het plan verwacht op het vlak van de overbevolking en wat de verwachte budgettaire impact is.
Om dit plan kans op slagen te geven, moet de ruimere hervorming van het strafrecht en het strafprocesrecht op een resultaatgerichte manier worden doorgevoerd.
Voorts is een duidelijke definitie van capaciteit nodig, gekoppeld aan gestandaardiseerde criteria,
die in de regelgeving verankerd is. Een wettelijke definitie moet vooral transparantie en rechtszekerheid creëren. Het Rekenhof erkent daarbij dat capaciteit een complex begrip is waarin ook
professionele oordelen en evoluties door de tijd in rekening moeten kunnen worden gebracht.
Het Rekenhof beveelt de minister en de FOD Justitie aan voldoende middelen vrij te maken voor
zowel ex-ante als ex-post evaluaties en impactanalyses om het besluitvormingsproces te ondersteunen. De FOD Justitie moet prioriteit geven aan de verdere ontwikkeling van statistische
diensten en de uitvoering van projecten die het beleid en het beheer ondersteunen, zoals de afstemming tussen de databanken. Het is belangrijk dat de FOD Justitie verder investeert in SIDISsuite en de vernieuwde databank SIPAR.
Als de FOD Justitie en de minister publiek toegankelijke empirische gegevens en objectieve
data verzamelen en gebruiken, zal dat ertoe bijdragen de besluitvorming te objectiveren en een
draagvlak te creëren bij een breed publiek voor het voorgestelde of gevoerde beleid.
De Regie der Gebouwen moet de initiatieven voor een betere projectplanning en -opvolging snel
realiseren, zodat meer zekerheid ontstaat over de einddatums van de projecten binnen het masterplan.
Voor een aantal maatregelen (voorlopige hechtenis, elektronisch toezicht, voorlopige invrijheidstelling/strafbecijfering) zijn er wetenschappelijk onderzoek en simulaties van het DG EPI die
aanpassingen voorstellen die een impact zouden kunnen hebben op de overbevolking.
Om het wettigheidsprobleem op te lossen, moeten de wetten zo snel mogelijk worden uitgevoerd of aangepast. Aangezien de overbevolking de komende jaren een probleem zal blijven, is
het onhoudbaar de overbevolking en het niet vervuld zijn van randvoorwaarden te blijven aanvoeren als redenen om de wet niet toe te passen.
De rechterlijke macht moet betrokken worden in het overleg. Het Rekenhof beveelt aan om de
recent opgerichte overlegstructuren alle kansen te geven. De minister moet deze overlegstructuren duidelijke doelstellingen opleggen en zelf de richting van de samenwerking aangeven.
Het Rekenhof beveelt de beleidsmakers aan om in de politiek gevoelige discussies over strafuitvoering duidelijke keuzes te maken inzake vooropgestelde doelstellingen (en die ook aan te
houden), rekening te houden met de adviezen van deskundigen, en impactanalyses/ex-ante evaluaties te vragen om beslissingen op te baseren.

1.3

Antwoord van de minister van Justitie (bijlage 1)

In zijn brief van 22 november 2011 gaat de minister van Justitie niet uitdrukkelijk in op de eindconclusies en aanbevelingen van het verslag van het Rekenhof. Hij formuleert enkele algemene
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bedenkingen bij de resultaten van de audit en voegt enkele gerichte opmerkingen toe als bijlage
bij zijn brief.
1.		Als algemene en belangrijkste bedenking wijst hij erop dat de overbevolking in de gevangenissen niet uitsluitend door de minister van Justitie beleidsmatig kan worden aangestuurd.
Andere actoren, waarop de minister van Justitie geen invloed heeft, bepalen mee de aard en
omvang van het probleem. Andere departementen kunnen via hun eigen beleid een bijdrage
leveren aan de strijd tegen de overbevolkte gevangenissen. De minister geeft het vreemdelingenbeleid als voorbeeld. Ook de rechterlijke macht is een belangrijke actor, waarbij de
minister het grote aandeel personen in voorlopige hechtenis in de gevangenissen aanhaalt.
Voorts stelt hij dat het beleid ook een zaak is van de wetgever en dat de FOD Justitie eveneens een rol speelt.
2. 		De minister is het niet helemaal eens met de conclusie van het Rekenhof dat een overkoepelend beleidsplan ontbreekt waarin doelstellingen en beleidsinstrumenten in een meerjarenperspectief zijn geïntegreerd. Hij verwijst daarvoor naar het actieplan voor een geloofwaardige strafuitvoering van zijn voorganger.
3. 		Het masterplan beoogt niet alleen een capaciteitsuitbreiding maar is ook een renovatie- en
vervangingsplan. Het doel is niet alleen de overbevolking tegen te gaan maar ook een humane detentie te realiseren volgens het principe: één gedetineerde, één cel. De minister wijst
op problemen inzake de renovatie- en herstellingswerken waarbij de Regie der Gebouwen
een belangrijke actor is.
4. 		De minister stelt dat de capaciteitsuitbreiding wel degelijk gemotiveerd is in de beleidsnota.
De gevangenispopulatie blijft toenemen ondanks de beleidskeuzes die de voorgangers van
de minister hebben gemaakt. Toch moeten alternatieven voor de vrijheidsstraf verder worden ontwikkeld, stelt de minister.
5. 		Tot slot schrijft de minister dat de inwerkingtreding en uitvoering van enkele wetten is uitgesteld omdat sommige elementen uit deze wetten onuitvoerbaar bleken. Daarom is bijvoorbeeld de basiswet van 2005 op belangrijke punten gewijzigd vooraleer ze in werking is
getreden.
De bedenkingen in de punten een, drie en vijf hierboven komen verder in dit verslag aan bod. Met
betrekking tot punt twee meent het Rekenhof dat dit actieplan een eerste aanzet kan zijn voor
een overkoepelend plan maar dat het niet voldoet aan de technische vereisten zoals uiteengezet
in dit verslag. Voor punt vier beaamt het Rekenhof dat de toenemende gevangenispopulatie een
sterk motief is om de capaciteit uit te breiden. Tot 2007 gingen de bevoegde ministers er echter
vanuit dat capaciteitsuitbreiding een aanzuigeffect zou veroorzaken. Het Rekenhof stelt vast dat
deze afweging in de beleidsdocumenten vanaf 2008 niet meer wordt gemaakt.

