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Nieuwe wake-upcall voor
gevangenissen
Belgische gedetineerden sterven zo’n drie keer vaker aan
zelfdoding dan de Europese mediaan. Ook op andere indicatoren, zoals de al aangeklaagde overbevolking, scoren we
slecht.
Matthias Verbergt
Woensdag 6 april 2022 om 3.25 uur
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De coronapandemie leidde tot een lichte afname van het aantal
gevangenen in Europa, blijkt uit het r ecentste jaarrapport
(https://wp.unil.ch/space/files/2022/04/Aebi-Cocco-MolnarTiago_2022__SPACE-I_2021_FinalReport_220404.pdf) over de
Europese gevangenissen van de Raad van Europa. In de 27 lidstaten
van de Europese Unie en 19 andere E
 uropese landen zitten ongeveer
1,4 miljoen personen in de cel, goed voor 1 gedetineerde per 1.000
inwoners. De kostprijs daarvan bedraagt jaarlijks 31,3 miljard euro,
of 77 euro per gedetineerde per dag.
Tussen januari 2020 en januari 2021 nam de gevangenisbevolking in
België met 4 procent af. Tijdens de pandemie was een reeks
maatregelen van kracht om de populatie zo klein mogelijk te maken,
zoals het uitstel van strafuitvoeringen, vroegtijdige vrijlatingen en
strafonderbrekingen.

Toch blijft de overbevolking
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20220114_98013633) het
grootste probleem. Met 108 gevangenen per 100 plaatsen laat België
alleen Roemenië, Griekenland en Cyprus voorgaan. Nu de maatregelen uit de pandemie niet meer gelden, is de situatie
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20220304_97694308) nog
nijpender
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20220207_98083795). Vrijdag
kondigde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open
VLD) nog aan dat de belofte om alle celstraffen van minder dan drie
jaar uit te voeren, opnieuw wordt uitgesteld
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20220403_97643591). Nu
worden die straffen nog vaak elektronisch of zelfs niet uitgezeten.
Straffen van twee tot drie jaar zullen in september worden
uitgevoerd, in 2023 v olgen dan de straffen van zes maanden tot twee
jaar.
Van Quickenborne probeert via kleinschalige detentiehuizen op korte
termijn plaats bij te creëren, maar de inplanting ervan stuit op veel
plaatsen op lokaal verzet.

Voorarrest
Ook op een reeks andere indicatoren valt de score van ons land op.
Zo kennen de Belgische gevangenissen een van de hoogste
zelfmoordcijfers van Europa, met 15,4 zelfdodingen per 10.000
gedetineerden. Dat is bijna drie keer meer dan de Europese mediaan
(5,7). Ook zitten in ons land opvallend veel gedetineerden in
voorarrest, die dus nog niet definitief veroordeeld zijn. Het gaat om
een aandeel van 38 procent.

Dat cijfer ligt tegenwoordig zelfs nog hoger, onder meer wegens de
vele arrestaties die het gevolg zijn van het Sky ECC-onderzoek. België
scoort ook hoog als het gaat om het aantal personen die niet de
nationaliteit hebben van het land waar ze opgesloten zijn. In de
Belgische gevangenissen is 44 procent b
 uitenlander. In Nederland
gaat het om een vijfde, in Frankrijk en Duitsland om een kwart de
gedetineerden.

Een op drie gebruikt drugs
Op een aantal andere vlakken scoort België wel goed. Zo sluit ons
land proportioneel minder mensen op dan het Europese gemiddelde.
Rusland en Turkije spannen de kroon. In Turkije verdubbelde het
aandeel van opgesloten personen bijna in tien jaar. In geen enkel-
ander land nam dat aandeel in die tijdspanne zo significant toe.

Ook druggebruik is een groot probleem in de Belgische gevangenissen. Liefst 35 procent van de gedetineerden gebruikt drugs, -
volgens cijfer die Van Quickenborne gisteren bekendmaakte. Een
derde onder hen gebruikt sinds de detentieperiode soorten drugs die
hij voorheen niet nam. Van Quickenborne belooft meer
doorgedreven controles en bijkomende investeringen in
behandelingen om af te kicken.
Verschenen op woensdag 6 april 2022
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