HET CONCEPT
Het concept van ‘De Huizen’ is een verhaal van, door, voor, met en over mensen:
mensen die een tijd van hun leven in detentie moeten doorbrengen, mensen die werken in ons
strafuitvoeringssysteem en mensen die beslissingen nemen over het detentietraject.
Het gemeenschappelijke doel is een constructief spoor leggen, zodat fouten in de mate van het mogelijke hersteld
kunnen worden en gedetineerden na hun detentie een verantwoordelijke maatschappelijke rol kunnen opnemen.
Zowel gedetineerden, werknemers in het detentiesysteem, beslissers als de maatschappij
worden geacht hier hun wederzijdse verantwoordelijkheid in op te nemen.
Het architectuurplan voor de Detentiehuizen vormt tegelijk de tastbare contouren, de bouwstenen én de
richtingaanwijzers van dit concept. De ruimte waarin we ons bewegen, bepaalt immers heel sterk hoe we ons
gedragen, voelen en denken.
Het ‘Oplossingsplan’ werd ontworpen voor de mensen die gedetineerd worden en is het antwoord op de vraag hoe
detentie na het plegen van een misdrijf ingezet kan worden als middel om naar een constructieve re-integratie in
de maatschappij toe te werken. Het personeelsplan gaat over de mensen die in de Detentiehuizen werken en is een
logisch gevolg van het concept van het ‘Oplossingsplan’.

1. De visie: van nucleaire detentie naar een duurzame penitentiaire aanpak
De Belgische detentie moet worden hervormd op basis van drie principes: kleinschaligheid, differentiatie en
nabijheid.
——Kleinschaligheid
De dertig tot veertig zeer grote tot grote gevangenissen worden vervangen door honderden kleine Detentiehuizen.
Zij zijn georganiseerd per streek. Binnen één streek worden alle penitentiaire programma’s ontwikkeld (van
gesloten tot open, van basisprogramma tot intensieve intramurale
begeleiding).
Elke gedetineerde krijgt een ‘Individueel planbegeleider’ die zijn detentie- en reclasseringsplan opvolgt doorheen
alle stadia. Dit vermijdt het stigma van de stereotiepe gevangenis en laat toe flexibeler en soepeler in te spelen op
individuele noden.
Want: stoute jongens, kleine klassen
——Differentiatie
De Detentiehuizen verschillen van elkaar op het vlak van beveiliging, detentie-invulling en begeleiding.
Van bij de veroordeling wordt een ‘Oplossingsplan’ (detentie- en reclasseringsplan) opgemaakt. Dit tekent onder
meer een parcours uit, doorheen verschillende types van Detentiehuizen. En meteen wordt ook de reclassering
voorbereid. Dit stimuleert de ontwikkeling en de verantwoordelijkheid van gedetineerden en samenleving naar
zichzelf, elkaar en de slachtoffers.
De detentie sluit beter aan op het leven van de gedetineerde.
——Nabijheid
De Detentiehuizen sluiten aan op hun buurt. Zij spelen vanuit de herstelgedachte een economische, sociale of
culturele rol in hun omgeving. Vanuit de normaliseringsgedachte maken ze gebruik van hulp- en dienstverlening
uit de directe omgeving om de individuele plannen uit te voeren. Dit stimuleert de wederzijdse betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van de gedetineerden én van de samenleving.
De vooraf afgebakende risicodomeinen blijven onder het toezicht van justitie.
‘Community-detentie’, waarbij detentie vervlochten is in het maatschappelijke weefsel, sluit beter aan bij de
doelen die de Basiswet aan detentie geeft.

2. De Detentiehuizen
De detentie grijpt plaats in van elkaar onderscheiden, kleine Detentiehuizen. Om een idee te geven van de
beoogde kleinschaligheid, wordt voorlopig uitgegaan van tien gedetineerden per huis. Zij zijn gegroepeerd per
streek (voorbeeld: het Kortrijkse, Zuid-Oost-Vlaanderen, het Gentse, het Luikse, …). Elke streek biedt
alle detentievormen aan. Dus kan een volledig detentieverloop plaatsvinden in de streek waar de gedetineerde
nadien zal worden gereclasseerd.
Alleen in het kader van het proefproject kunnen gedetineerden hun detentie deels in een Detentiehuis, deels in een
klassieke gevangenis uitzitten. Postpenitentiaire huisvesting maakt geen deel uit van dit concept, maar behoort tot
de verantwoordelijkheid van de samenleving.
Een aantal van deze Detentiehuizen zijn gesloten en goed beveiligd. Van die gesloten en goed beveiligde
Detentiehuizen is er per streek één Crisisdetentiehuis, met name voor de inkomende gedetineerden. Van die
gesloten, goed beveiligde
Detentiehuizen zijn er een aantal die een basisregime aanreiken. Er kan gewerkt worden, er is ontspanning en
hulpverlening, er is bezoek. Zij kunnen worden gebruikt voor voorarrest en voor gedetineerden die geen
Individueel oplossingsplan aangingen. Een aantal andere gesloten Detentiehuizen voorziet in beroepsopleiding
intra muros of herbergen gedetineerden die een ander programma uit hun Individueel oplossingsplan doorlopen.
Een aantal van deze Detentiehuizen zijn gesloten, maar niet zwaar beveiligd. Zij herbergen gedetineerden die,
volgens de bepalingen van hun Individueel oplossingsplan, begeleidingen volgen buiten de muren. Het volledige
basisregime wordt binnen de muren aangereikt.
Een aantal van deze Detentiehuizen zijn open. Zij bieden binnen de muren enkel woonst, bezoek en ontspanning
aan. Werk, beroepsopleiding of andere programma’s uit het Individueel oplossingsplan gebeuren buiten de muren.
De Detentiehuizen worden in de streek ingeplant, soms in het stedelijke weefsel, soms in semi-stedelijk weefsel,
soms in het rurale gebied. Zij hebben telkens een toegevoegde waarde voor de buurt (hondenasiel,
fietsenwerkplaats, sociaal restaurant, toneelzaal, kunstatelier, groentewinkel, parking, groenaanleg, …).
Gedetineerden kunnen in de loop van één detentie verschillende Detentiehuizen doorlopen, volgens wat bepaald is
in hun Individueel oplossingsplan. De achterliggende problematiek van de gedetineerde, maar ook juridische,
sociale en penitentiaire (vluchtgevaarlijkheid) criteria zullen bepalend zijn voor dit parcours.
Na de detentie volgt de reclassering, bijvoorbeeld met elektronisch toezicht. De Individueel planbegeleider die het
detentieplan opvolgde, zal ook het Individueel reclasseringsplan opvolgen, omdat dit twee onderdelen zijn van
eenzelfde Oplossingsplan.
Als men bijvoorbeeld het Kortrijkse als detentiestreek bekijkt, kunnen er, voortgaand op de huidige
opsluitingsratio, ongeveer 150 gedetineerden gehuisvest worden in verschillende types van Detentiehuizen.

3. Het Oplossingsplan
Het doel van elk oplosssingstraject is het opbouwen van een sociaal netwerk rond de veroordeelde en het creëren
van een rol voor hem binnen de samenleving.
Deze twee zaken zijn immers de beste buffers tegen hervallen.
De veroordeelde krijgt een reclasseringsplan en een detentieplan dat daarop voorbereidt. Samen noemen we dat
een Oplossingsplan. De arrestfase kan worden gebruikt voor de opmaak van dit plan.
Dit plan wordt opgemaakt door de gedetineerde en de Planbegeleider en wordt door de strafuitvoerings-rechter- of
rechtbank goedgekeurd. Het wordt nadien voor uitvoering getekend door de directeur van de detentiestreek.
Een detentieplan gaat van bij het begin van de detentie gepaard met een reclasseringsplan. Het reclasseringsplan
bepaalt op voorhand wanneer de veroordeelde het plan onder elektronisch toezicht of in voorwaardelijke
invrijheidstelling verderzet, in het geval hij zelf de voorwaarden naleeft waartoe hij zich in het plan heeft
verbonden.
De wettelijke minima voor de toekenning van elektronisch toezicht of voorwaardelijke invrijheidstelling dienen
daarbij gerespecteerd te worden. Voor gedetineerden met een Oplossingsplan worden de uitgangsvergunningen en
verloven bepaald in dit plan. Wanneer hier voldoende argumenten voor zijn, kunnen deze ook voor de wettelijke
minima toegekend worden. Voor gedetineerden zonder Oplossingsplan geldt inzake uitgangsvergunningen en
verloven, de regeling zoals voorzien in de wet.
De strafuitvoeringsrechtbank kan wijzigingen aanbrengen in de invulling van de detentie- en reclasseringsplannen
(ander type huis, andere begeleiding of beroepsopleiding), maar niet in de tijdsbepalingen van de toekenning van
de strafmodaliteiten, tenzij de gedetineerde de voorwaarden niet naleeft, waartoe hij zich in het plan heeft
verbonden. Ze doet dit slechts nadat ze door de Individueel
planbegeleider (middels zijn directeur) of door de veroordeelde is gevat.

Het detentieplan bepaalt de types van de huizen waarin de detentie achtereenvolgens zal plaatsvinden,
met een bepaald tijdspad. Het detentieplan bepaalt de begeleidingen of beroepsopleidingen die gevolgd moeten
worden tijdens de detentie.
Indien er geen akkoord is over het reclasseringsplan, is er toch een detentieplan mogelijk dat de gedetineerde in de
gelegenheid stelt zijn detentie zinvol in te vullen.
Wanneer het detentieplan ontbreekt, ondergaat de gedetineerde zijn detentie in een huis dat enkel in een
basisregime voorziet. De strafuitvoeringsrechter of -rechtbank bepaalt dan of dit een (goed of gewoon beveiligd)
gesloten dan wel een open huis moet zijn.

4. Het personeel
Het personeelsplan is een logisch gevolg, want het is gebaseerd op de principes van het Oplossingsplan. Het
personeel in ‘De Huizen’ staat immers in dienst van het uiteindelijke doel: zinvolle detentie organiseren. Het
personeel dat tewerkgesteld wordt in ‘De Huizen’ moet ervoor zorgen dat het Oplossingsplan gerealiseerd kan
worden.
Daarom worden de volgende functies voorzien in het personeelsplan:
—— de portier
—— de Huisbegeleider
—— de Individueel planbegeleider
—— de uit de samenleving gecontracteerde begeleider
—— de directeur van de detentiestreek
De functie van portier is enkel voorzien in de gesloten en halfopen Detentiehuizen. De portiersrol is altijd
ingevuld, 365 dagen, alle uren van de dag en de nacht.
De functie van Huisbegeleider is voorzien in alle types huizen. Hij waakt over de goede orde en de
samenlevingsvoorwaarden. Hij is gebonden aan één huis.
De Individueel planbegeleider is een persoonsgebonden functie. Hij volgt de veroordeelde doorheen het
detentie- en reclasseringstraject. Hij functioneert over de verschillende huizen heen. Hij contracteert diensten uit
de samenleving en beschikt daarvoor over een budget en/of wettelijke mogelijkheden. Hij rapporteert aan de
strafuitvoeringsrechtbank, maar enkel over aangelegenheden die in het
Oplossingsplan zijn aangeduid.
De directeur van de detentiestreek is de hiërarchische meerdere van de drie voorgaande functies. Tevens is hij
de bewaker van de wettelijk verplichte contracten met de diensten uit de samenleving, in het kader van de
begeleiding en in het kader van de detentie-invulling. Hij is verantwoordelijk voor het reclasseringsoverleg
(met Planbegeleiders, Huisbegeleiders en gedetineerde). Afwezigheid van één van die partijen kan slechts mits
schriftelijke motivatie.
De uit de samenleving gecontracteerde begeleiders (arbeidsbemiddelaars, lesgevers, psychosociale begeleiders,
…) werken volgens hun eigen deontologie en rapporteren niet aan de strafuitvoerings-rechter/rechtbank. Zij
overleggen wel met de Individuele planbegeleiders, conform de afspraken die vastgelegd zijn in een
samenwerkingsakkoord.
Het concept van ‘De Huizen’ is een realisatie van de stuurgroep, de verschillende werkgroepen van het project
gedifferentieerde strafuitvoering en een groep gedetineerden die gevraagd werd mee te denken over het concept.
Het Project Gedifferentieerde Strafuitvoering
Het Project Gedifferentieerde Strafuitvoering liep van begin 2011 tot halfweg 2012 binnen de Liga voor
Mensenrechten.
De hieronder vermelde personen hebben inhoudelijk een actieve rol gespeeld in het Project Gedifferentieerde
Strafuitvoering. Zij namen deel aan de stuurgroep of aan één of meerdere werkgroepen (Infrastructuur, Personeel
en Begeleiding, Juridische werkgroep). Hun voorstellen, suggesties, raadgevingen en kritieken hebben mee
vormgegeven aan het concept. Sommige mensen werden betrokken
naar aanleiding van een concreet discussiepunt. Professoren stuurden studenten aan die in hun studie een bepaald
aspect onderzochten, zoals de kleinschalige detentievormen in het buitenland, de kostprijs van de detentie, de
haalbaarheid van de inplanting van een Detentiehuis in een concrete buurt, … Ook politici hebben mee nagedacht
in een aparte politieke werkgroep ‘Strategie’.
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