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Federale Overheidsdienst Justitie
Mevrouw De Minister Annemie Turtelboom
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL

Betreft: Lot van geïnterneerden in de Belgische gevangenissen

Geachte mevrouw de minister,

u weet er zeker al van: geïnterneerden verkommeren in de Belgische cellen. 

De Belgische wet erkent de nood aan behandeling van de geesteszieke dader, maar in 
de realiteit wordt dit recht op schrijnende wijze miskend. België werd meermaals op 
de vingers getikt door internationale instanties over de manier waarop zij omgaat met 
geesteszieke delinquenten. Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en On-
menselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing bracht over deze Belgische situatie 
een aantal vernietigende rapporten uit in 1993, 1997, 2003 en 2010. 

Knelpunten?

Geïnterneerden hebben nood aan zeer specifieke zorg. De infrastructuur van de gevan-
genis is niet aangepast, er zijn geen of weinig therapeutische ruimtes. Van het gevange-
nispersoneel dat niet geschoold is op het vlak van zorg en van de onderbemande zorg-
teams kunnen geen mirakels verwacht worden. Vaak zijn geïnterneerden niet voldoende 
zelfredzaam en zijn zij hulpbehoevend op het vlak van persoonlijke hygiëne. Het is men-
sonwaardig dat geïnterneerden geen passende behandeling krijgen en bij gebrek aan 
opnameplaatsen in de privé-instellingen en in de instellingen van overheidswege wegk-
wijnen in de gevangenissen.

Oplossingen?

- Ik pleit voor het opleggen van een systeem van automatisch toekenning van schade-
vergoeding op basis van onrechtmatige daad wegens schending van de artikelen 3 
en 5 van het EVRM. Bij overschrijding van een termijn van 6 maanden krijgt de geïn-
terneerde – die wacht op daadwerkelijke verzorging in een geschikte instelling – een 
automatische schadevergoeding. Dit naar analogie met de Nederlandse passanten-
vergoeding.
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- Geïnterneerden moeten behandeld worden binnen de voorzieningen van Volksge-
zondheid (het reguliere psychiatrische circuit, binnen het forensisch psychiatrische 
circuit of binnen de bestaande ambulante zorg). Justitie staat in voor veiligheid, volks-
gezondheid, voor de zorg en een aangepaste behandeling.

- Ik pleit voor de creatie van forensische bedden in de psychiatrie. Wanneer worden 
quota opgelegd voor de opvang van geïnterneerden?

- De geïnterneerden met een mentale beperking horen thuis binnen de voorzieningen 
van de gehandicaptenzorg. Personen met een mentale beperking die geïnterneerd 
worden en niet meteen kunnen doorstromen naar het aangepast circuit, zouden ter-
echt moeten komen in een aangepaste eenheid van een forensisch psychiatrisch 
centrum om vervolgens uit te stromen naar het gespecialiseerd circuit.

De nieuwe wet van 21 april 2007 verbetert het statuut van de geïnterneerde. Maar denkt 
u dat deze wet zal leiden tot gevangenissen zonder geïnterneerden? Ik hoop het samen 
met u, maar vrees dat de nieuwe wet niet zal volstaan. 

Met de meeste hoogachting,

datum   voornaam & naam  handtekening


