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GEVANGENISwEZEN

Naar een ‘digital turn’ in het gevangeniswezen?

Kristel Beyens en Jana Robberechts

‘Blijf in uw kot’ 

Met de uitspraak ‘blijf in uw kot’ zette Maggie De Block aan het begin van de coronacrisis 
de tijd voor iedereen stil. Allemaal ondervonden we wat het betekent om niet meer vrij 
te kunnen gaan en staan, waar en wanneer we willen, met wie we willen. Sommigen 
voelden zich eenzaam, anderen leden onder het gebrek aan privacy omdat ze met te veel 
mensen te lang onder één (te klein) dak moesten leven. De coronacrisis en de lockdown 
leerden ons wat het betekent om afgesloten te worden van fysiek contact met gelief-
den, vrienden en familie. Alle (gezamenlijke) activiteiten buitenshuis werden geschrapt. 
Mensen kregen last van een ‘woestijngevoel’, want alle dagen leken op elkaar. Na enkele 
weken hadden ze er genoeg van en snakte men naar verandering en écht contact.

Dit lijkt in zekere zin op wat gedetineerden elke dag ervaren, maar dan wel in extremere 
vorm, gedurende weken, maanden en zelfs jaren: dag in dag uit hetzelfde leven, vaak in 
een uitgeleefde en slecht verluchte gevangeniscel van negen vierkante meter, die tege-
lijkertijd slaap-, eet-, toilet-, was- en ontspanningsruimte is. Deze cel delen ze meestal 
met één of twee medegedetineerde(n), die ze bovendien niet altijd zelf kunnen kiezen en 
soms niet begrijpen, omdat ze een andere taal spreken. Ook gedetineerden missen hun 
geliefde, familie en vrienden, zijn onzeker over de uitslag over hun proces of hun invrij-
heidstellingsdatum. Net zoals de vrije burger ongeduldig uitkeek naar het moment dat 
de coronamaatregelen zouden worden versoepeld, heeft ook het gebrek aan toekomst-
perspectief en menselijk contact een zware impact op het welzijn van de gedetineerden.

Dat de gevangenis – nog steeds – het best geïsoleerde instituut in de samenleving is, 
toont zich ook in de besmettingscijfers. Volgens gegevens van het Directoraat-generaal 
Penitentiaire Inrichtingen (DGEPI) werden er sinds de start van de pandemie tot 9 juni 
2020 in totaal slechts 23 gedetineerden positief getest op COVID-19. Ondanks het feit 
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dat gedetineerden op elkaar gepakt zitten, bleef op het hoogtepunt van de pandemie in 
de samenleving het aantal besmette gedetineerden dus zeer beperkt. 

De pandemie had uiteraard een zware impact op het gevangeniswezen, waar werd ge-
werkt op twee niveaus, namelijk de overbevolking in de mate van het mogelijke vermin-
deren en het enigszins doorbreken van het penitentiaire isolement van gedetineerden. 
Beide aspecten komen kort aan bod in deze bijdrage. 

Overbevolking en social distancing

De COVID-19-crisis veranderde ook het leven in de gevangenis. Door de lockdown en 
de verplichting van social distancing moesten gedetineerden nog meer tijd doorbrengen 
in hun cel dan voorheen het geval was. Fysiek bezoek van familie en vrienden werd op-
geschort en advocaten bleven weg uit de gevangenis omwille van veiligheidsredenen. 
Arbeid in de werkhuizen van de gevangenis, wat een belangrijke vorm van sociaal con-
tact en inkomen is voor gedetineerden – hoe laag het uurloon ook is – viel voor een deel 
stil omdat de private bedrijven hun activiteiten stopzetten of omdat de regels van social 
distancing verhinderden dat gedetineerden nog samen in één ruimte konden werken. 
Anderzijds is het opmerkelijk hoe snel gedetineerden begonnen met het produceren van 
mondmaskers. ‘Hygiënefatiks’1 werden ingezet in het kader van ontsmettingsactiviteiten 
in de gevangenis. Buiten arbeid en de dagelijkse ‘wandeling’ werden groepsactiviteiten, 
zoals educatieve of culturele activiteiten, afgelast. Ook individuele begeleidingsactivi-
teiten door de hulpverleners van de Vlaamse Gemeenschap gingen niet door, omdat de 
hulpverleners zelf beslisten om uit de gevangenissen weg te blijven omwille van vei-
ligheidsoverwegingen. Dit leidde ertoe dat gedetineerden tijdens de coronacrisis nog 
minder kans hadden om hun cel te verlaten dan voorheen al het geval was. Naast de 
dagelijkse wandeling op de gevangeniskoer bleef alleen de TV over als zoethoudertje … 
Maar geen Netflix of andere streamingdiensten beschikbaar uiteraard. Veel verveling, 
isolement en eenzaamheid dus, die de psychische problemen, die toch al sterk aanwezig 
zijn in de gevangenis, alleen maar verergeren. 

Verplaatsingen van gedetineerden binnen en tussen de gevangenissen werden zo veel 
mogelijk beperkt om besmettingen te voorkomen. De overbevolking in de Belgische ge-
vangenissen is al decennia legendarisch hoog, maar verschilt heel sterk van gevangenis 
tot gevangenis. In arresthuizen in de grote steden kan dit pieken tot meer dan 35 %. 
Terwijl in april 2019 de gevangenispopulatie nog 10  700 gedetineerden telde, daalde 
die midden mei 2020 tot ongeveer 9 600 gedetineerden, wat legendarisch laag is. Dat 
betekende echter niet dat alle gedetineerden een cel voor zich alleen hadden. Dat de 
gevangenispopulatie op zeer korte tijd kon dalen met meer dan 1 000 personen, toont 
nog maar eens aan hoe maakbaar en dus ook manipuleerbaar het probleem van de over-
bevolking is. De instroom van beklaagden droogde op omdat de werking van het ge-
recht stilviel, bepaalde gedetineerden zes maanden voor het beëindigen van hun straf 
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in vrijheid werden gesteld, en de strafuitvoering van veroordeelden uitgesteld of opge-
schort werd. De gedetineerden die opschorting van straf kregen moeten hun straf na de 
pandemie echter verder uitzitten. We mogen ook een inhaalbeweging verwachten voor 
de beklaagden en de veroordeelden wiens strafuitvoering is uitgesteld. De daling was 
dus slechts tijdelijk, want eens de coronacurve in de samenleving was afgevlakt, nam de 
bevolkingscurve opnieuw toe. Op 11 juni 2020 was de gevangenisbevolking alweer ge-
stegen tot 9 886 gedetineerden. Het ziet er dus naar uit dat de kaap van de 10 000 snel 
terug zal overschreden zijn.

De gevangenis als communicatiearme omgeving

Vrijheidsberoving brengt heel wat schade toe, zowel aan de gedetineerden als aan hun 
familieleden. De ervaring van de zwaarte van detentie wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de mogelijkheden tot contact met de buitenwereld. Reeds jaren wordt er 
geijverd om de detentieschade te beperken, onder andere door de lijnen met de samen-
leving zo open mogelijk te houden. Het kunnen ontvangen van bezoek is essentieel voor 
gedetineerden, zowel in het kader van de beperking van de isolatiepijnen als om de latere 
herintrede in de gevangenis te vergemakkelijken. Het afbouwen van of het totale gebrek 
aan contact met de buitenwereld omwille van besmettingsgevaar, had dus een zware 
impact op het leven van de gedetineerde.

In de vrije samenleving werd het gebrek aan persoonlijk en sociaal contact volop ge-
compenseerd door digitale communicatie. Echter, gedetineerden kunnen niet Teamen, 
Zoomen, Wherebyen, Whatsappen, e-peritieven enzovoort om de pijn van de isolatie te 
verzachten. 

Gevangenissen zijn vanouds ‘communicatie-arme’ omgevingen en de beschikbaarheid 
en toegang tot digitale technologieën zijn beperkt. Iedereen die de gevangenis betreedt 
moet zijn gsm afgeven. Plotsklaps wordt hierdoor letterlijk en figuurlijk de lijn met de sa-
menleving afgesneden. Niet toevallig zijn, na illegale drugs, mobiele telefoons de meest 
binnen gesmokkelde voorwerpen in de gevangenis. De lockdown leidde echter tot een 
totale drooglegging. Hoe sterk de noden wel waren, wordt geïllustreerd door het feit dat 
op 14 mei 2020 een drone met drugs crashte op de wandelkoer van de gevangenis van 
Vorst.2

Digitaal nog niet het nieuwe normaal in de gevangenissen 

Digitaal is reeds enige tijd het ‘nieuwe normaal’ in onze samenleving. Het gedwongen 
offline moeten gaan door de vrijheidsberoving is voor veel gedetineerden al even bru-
taal als de wijze waarop het onderwijs van de ene op de andere dag ‘brutaal digitaal’3 is 
gegaan. De digitale deprivatie van gedetineerden is al enige tijd gecontesteerd. Johnson 
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(2005: 257) heeft het in dit verband over ‘a distinctive pain of modern imprisonment’. 
Gedetineerden worden door de deprivatie van digitale tools en toegang tot digitale infor-
matie als het ware ‘cavemen in an era of speed-of-light technology’. 

(Inter)nationale standaarden met betrekking tot detentiecondities vertrekken van het 
normaliseringsprincipe. Dat principe stelt dat het leven in de gevangenis zoveel mogelijk 
moet gelijken op de positieve aspecten van de samenleving. Hierdoor verkleint de kloof 
tussen de gevangeniscontext en de vrije samenleving, wat de herintrede in de samen-
leving en de aanpassing aan het maatschappelijke leven moet vergemakkelijken. In het 
kader van de snelle digitalisering van onze samenleving en het steeds belangrijker wor-
den van het digitale burgerschap is het dan ook hoogstnoodzakelijk dat gedetineerden 
toegang hebben tot digitale technologieën en digitale competenties kunnen verwerven 
tijdens de detentie, zeker indien men meerdere jaren achter de muren zit. 

Het Belgische gevangeniswezen heeft de laatste jaren belangrijke stappen gezet in het 
digitaliseringsproces. De meest in het oog springende innovatie is het zogenaamde 
PrisonCloud.4 Dit digitale communicatieplatform is momenteel slechts beschikbaar in 
drie Belgische gevangenissen – Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne 
– en kan nieuwe kansen bieden voor een bepaalde vorm van (positieve) normalisering 
van het gevangenisleven. PrisonCloud maakt toegang tot digitale technologie voor elke 
gedetineerde 24/7 beschikbaar en geeft gedetineerden van in hun cel standaard toegang 
tot digitale applicaties, zoals films en televisie, e-learning en telefoon. Gedetineerden 
kunnen via PrisonCloud ook binnen de gevangenis bepaalde diensten digitaal contacteren, 
afspraken vastleggen met de psychosociale dienst ...

Toch blijven de mogelijkheden van PrisonCloud beperkt: het is niet zo dat gedetineer-
den nu vrij op het internet kunnen. Integendeel, kort na de introductie ervan werden 
de grenzen van PrisonCloud voor de gedetineerden meteen duidelijk toen in september 
2014 ophef ontstond over PrisonCloud in de media. Het raakte bekend dat een van de 
websites die beschikbaar waren gesteld via het platform in het kader van re-integra-
tie-activiteiten, door gedetineerden werd gebruikt om berichten naar buiten te sturen.5 
De reactie van de overheid was niet alleen een onmiddellijk verbod op de toegang tot alle 
geselecteerde websites, maar tevens tot het volledige platform. Een maand later werd 
PrisonCloud weer opengesteld voor de gedetineerden en werd de externe beveiliging op-
gedreven. De toegang tot het internet werd, met uitzondering van de bibliotheekfunctie, 
helemaal afgesneden. Dit incident illustreert het in gevangeniscontext zeer prominente, 
maar gevoelige spanningsveld tussen streven naar normalisering van het gevangenisre-
gime en de roep naar beveiliging anderzijds.
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Naar een ‘digital turn’ in de gevangenissen?

De COVID-19-crisis wakkerde de penitentiaire digitale appetijt echter aan. Hoewel de 
beweging naar de uitbreiding van telefoon op cel reeds voordien was ingezet door de 
hernieuwing van het telefoniesysteem in heel wat gevangenissen, werd er tijdens de 
lockdown een versnelling hoger geschakeld. Op 13 mei 2020 waren 22 van de 33 ge-
vangenissen in België voorzien van telefoonlijnen in de cel en mochten gedetineerden 
24/7 onbeperkt bellen.6 Echter, in de elf resterende gevangenissen is deze mogelijkheid 
nog niet voorzien en moeten gedetineerden hun beurt afwachten om gedurende een 
beperkte tijd te telefoneren op de gang, binnen gehoorsafstand van andere gedetineer-
den en het personeel. Zo zijn er in de gevangenis van Vorst bijvoorbeeld slechts twee 
telefoons beschikbaar voor zestig gedetineerden. 

Bellen in de gevangenis is echter duur, veel duurder dan in de vrije samenleving. Al is het 
maar omdat gedetineerden niet kunnen genieten van allerlei tariefaanbiedingen die er 
wel zijn voor de vrije burger. Dit leidt al lang tot grote ongelijkheden tussen de haves en 
de have nots in de gevangenis, namelijk die gedetineerden die al dan niet geld van buiten 
krijgen toegestopt of al dan niet kunnen werken in de gevangenis. Om de hoogste nood 
enigszins te lenigen kregen de gedetineerde tijdens de COVID-19-crisis om de tien dagen 
tien euro extra belkrediet en is de belprijs per minuut verlaagd tot tien eurocent per mi-
nuut. Het is onduidelijk hoe lang gedetineerden van dit extra belkrediet zullen kunnen 
genieten.

Ook voor telefonische contacten met hulpverleners werd een stap voorwaarts gezet. 
Vanuit alle gevangenissen werd een gratis 0800-nummer naar de Centra voor Alge-
meen Welzijnswerk voorzien voor gedetineerden7, die er gebruik konden van maken voor 
dringende vragen.

Wellicht de grootste vernieuwing was de opstart van het virtuele contact met familie en 
vrienden via videogesprekken, weliswaar enkel voor die gedetineerden die geen enkele 
beperking hebben op het recht op contact met externe personen (bezoek en/of tele-
foon). Dit betekent dat deze gedetineerden per week een gratis videogesprek van twintig 
minuten mogen voeren via het programma Webex. Twintig minuten is weliswaar erg 
kort, zeker indien we rekening houden met mogelijke technische problemen, die niet on-
denkbaar zijn. Gezien deze tool toelaat om zowel nationaal als internationaal te video-
bellen betekent dit een grote opportuniteit voor de vele gedetineerden met migratieach-
tergrond en wiens familie vaak in het buitenland verblijft. In totaal werden 122 laptops 
ter beschikking gesteld om deze videobezoeken mogelijk te maken in de 33 Belgische 
gevangenissen. In de praktijk blijkt dat het gebruik van deze laptops wisselend is over 
de verschillende gevangenissen, maar over het algemeen kan men van een groot succes 
spreken, gezien in de eerste week van mei 2500 virtuele bezoeken plaatsgrepen.8 
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Valkuilen van de digitalisering

Deze initiatieven en de snelheid waarmee ze zijn doorgevoerd creëren heel wat opportu-
niteiten, zeker in tijden van contactarmoede of wanneer fysiek contact moeilijk of onmo-
gelijk blijkt. Tegelijk moeten we de digitalisering in de gevangenissen omarmen met de 
nodige terughoudendheid. We ondervinden vandaag meer dan ooit dat virtueel contact 
slechts een armoedig en tijdelijk alternatief kan zijn voor het echte reële contact. De 
gefaseerde heropstart van het face-to-face-bezoek in de gevangenis vanaf 25 mei is 
daarom alleen maar toe te juichen. Het videobellen moet blijven gebruikt worden als een 
welgekomen bijkomende mogelijkheid tot contact met de buitenwereld. Bronnen binnen 
het gevangeniswezen bevestigen ons dat dit alvast de bedoeling is en we kunnen alleen 
maar hopen dat dit subsidiariteitsprincipe overeind blijft in de toekomst.

Webex wordt niet alleen gebruikt voor communicatie tussen gedetineerden en familie, 
maar ook in het kader van de virtuele rechtsgang: magistraten die dat wensen kunnen 
gedetineerden aan een zitting laten deelnemen via digitale weg om de voortgang van 
het proces niet te vertragen. Ook het gebruik van deze mogelijkheid verschilt zeer sterk 
tussen de gerechtelijke arrondissementen. Digitale procesvoering is niet nieuw en stuitte 
in het verleden op heel wat weerstand, vooral vanuit de advocatuur. De voordelen zijn 
vooral de versnelling van de rechtsgang en het feit dat gedetineerden niet langer on-
derworpen hoeven te worden aan lichaamsfouilles, lange wachttijden in ‘het paleis’ in 
piepkleine politiecellen om te verschijnen voor de rechtbank, en langdurige en ongemak-
kelijke ritten met rammelende transportwagens van de gevangenis naar de rechtbank. 
De gevaren van het digitale rechtspreken, dat nog meer van op letterlijke afstand zal ge-
beuren dan nu al het geval is, zijn echter niet denkbeeldig. Onderzoek toont immers aan 
dat digitale procesvoering de mogelijkheid voor gedetineerden om zich te engageren, 
alsook een expressieve participatie in de procedure, beperkt. Veel stof dus voor toekom-
stig onderzoek. 

COVID-19 als momentum om de gevangenistanker te keren? 9

Nu de lockdownmaatregelen stilaan afgebouwd worden, zullen we moeten zien in welke 
mate de digitalisering blijft en subsidiair blijft waar gewenst, en of de gevangenispopu-
latie terug naar vorige hoogtes gaat. Onderzoek naar de ervaringen van gedetineerden 
met videobezoeken en het verdere gebruik ervan dringt zich op. We kunnen alleen maar 
hopen dat de pandemie de digitalisering in het kader van de normalisering van het ge-
vangenisregime verder kan boosten, zonder dat het belang van fysieke nabijheid in het 
gedrang komt.

Inzake de overbevolking zijn we echter minder optimistisch, gezien de contouren van de 
stijgende gevangenispopulatie zich elke dag duidelijker aftekenen. Een verdere digitali-
sering mag evenmin een legitimering zijn van het bestaande systeem en een argument 
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om het vraagstuk van de zin en vooral onzin van de vrijheidsberoving niet verder funda-
menteel in vraag te stellen. Zouden al die gedetineerden die bij de start van de lockdown 
in alle haast in onderbreking van strafuitvoering zijn gezet, niet beter verder opgevolgd 
worden in de samenleving? Vanwaar de noodzaak om ze na de lockdown terug naar een 
betuttelende, hoog beveiligde gevangenisomgeving te sturen, die de samenleving bo-
vendien bakken geld kost? Net zoals er in de samenleving de roep is om de coronacrisis 
aan te grijpen voor een fundamentele herdenking van ons economisch, sociaal en eco-
logisch samenlevingsmodel, zou deze crisis best ook aangegrepen worden om ons be-
straffingsmodel, inclusief ons straffenarsenaal en de strafmaten, fundamenteel in vraag 
te stellen en te herdenken. Want hoe goed bedoeld alle digitaliseringsinitiatieven ook 
zijn, uiteindelijk blijft het een vorm van morrelen in de marge en een verdere legitimering 
van het bestaande penitentiaire systeem.
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Eindnoten
1 ‘Fatiks’ zijn gedetineerden die o.a. poets- en onderhoudstaken opnemen in de gevangenis.

2 https://www.bruzz.be/justitie/drone-met-drugs-crasht-op-koer-van-gevangenis-
vorst-2020-05-14, geraadpleegd op 19 mei 2020. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat drugs 
binnensmokkelen via drones ook buiten de coronacrisis gebeurt.

3 We ontlenen deze uitdrukking graag aan rector Caroline Pauwels.

4 Voor de beschrijving en historisch-penologische analyse van PrisonCloud verwijzen we naar Maes 
et. al (2019). Dit artikel bouwt ook voor een stuk voort op deze publicatie.

5 Kamer van Volksvertegenwoordigers. (2014). Vraag nr. 39 van de heer Franky Demon van  
28 oktober 2014. Vr. en Antw. Kamer 2014-2015. Bulletin nr. 54 003, 8 december 2014.

6 Persoonlijke communicatie met DG EPI.

7 https://www.caw.be/wat-beweegt-er/nieuws/gratis-0800-nummer-voor-gedetineerden 

8 Persoonlijke communicatie met DG EPI. 
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