
Centre for Policing and Security 

Studiedag: “Community oriented custody: 

van gevangenis naar detentiehuis?” 
 

Vrijdag, 19 februari 2016  
Congreszaal Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel 

De discussie over de opeenvolgende Masterplannen voor het bijbouwen van nieuwe gevangeniscellen verlegt zich geleidelijk van het kwantita-

tieve naar het kwalitatieve aspect.  Ook de keuze om kleinschalige, anders beveiligde detentievormen in overweging te nemen vond zijn weg 

naar de regeringsverklaring,  naar de justitienota en naar de beleidsnota van de justitieminister. 

Op de drempel van de eerste proefprojecten is de tijd rijp om alle actoren uit de strafrechtsketen, alle bestuurlijke niveaus en de  

verschillende machten in het land samen te doen nadenken over hoe we zo’n detentiehuizen een plaats kunnen geven in ons maatschappelijk  

en ruimtelijk  weefsel. 

Vzw De Huizen en het Centre for Policing and Security sloegen de handen in elkaar en vonden lokale, gerechtelijke, communautaire en  

federale sprekers bereid om hun bedenkingen en aandachtspunten over de inplanting van kleinschalige, maatschappelijk verankerde en  

gedifferentieerde detentievormen te formuleren.   

Het vraagstuk is van groot maatschappelijk belang. Een toekomstgerichte strafuitvoering is het sluitstuk van een strafrechtsapparaat en een 

strafrechtsapparaat dat vertrouwen geeft is een noodzakelijke randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van een beschaving.  

Samen met de academische wereld zoeken de sprekers en de deelnemers aan de studiedag op 19 februari 2016 uit of er voldoende in stelling 

is gezet om de proefprojecten een kans te geven.  Zijn de detentiehuizen een middel om uit de impasse te klimmen en een nieuw penitentiair 

spoor te trekken ? 

PROGRAMMA VOORMIDDAG 

Voormiddagvoorzitter:  Dr. Tom Bauwens, Postdoctoraal researcher, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 

09u00: Ontvangst van de deelnemers met koffie en thee 

09u30 :  Verwelkoming door de dagvoorzitter (NL-F) 

09u35: Inleiding (NL) 

Kurt Tirez, korpschef politiezone AMOW 

9u50: Detentie, een zaak van de hele gemeenschap (NL) 

Hans Claus, Secretaris vzw De Huizen, Gevangenisdirecteur   

10u15: Gevangenisarchitecteur in internationaal perspectief (F) 

Drs. David Scheer, Université Libre de Bruxelles, Centre de Recherches criminologiques 

10u40: Koffiepauze 

11u00: Wat verwacht de rechter van de kwaliteit van de gevangenisstraf?  (F)  

Hervé Louveaux, onderzoeksrechter te Brussel, voorzitter van de Syndicale vereniging van Magistraten  

11u30: Kleinschalige detentie en de stad? (NL) 

Prof. dr. Ronald De Meyer, Universiteit Gent, vakgroep Ingenieurswetenschappen en  Architectuur, Universiteit Hasselt,  

vakgroep Architectuur en Kunst 

12u00: Lunch 

 

Deze tweetalige studiedag is een initiatief van vzw De 

Huizen in samenwerking met het Centre for Policing 

& Security (CPS). Er is simutaanvertaling voorzien. 



Centre for Policing and Security 

LOCATIE 

Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 95 euro per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de 

documentatiemap, de publicatie en de netwerkdrink inbegrepen. 

Inschrijvingen met korting: 

Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner 

bent bij de online inschrijving.  

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten nemen deel aan het studententarief van 30 euro per persoon (zonder boek).  

Publicatie: De deelnemers ontvangen de publicatie “Huizen, naar en duurzame penitentiaire aanpak”, ASP Editions, inbegrepen in de deelname-

prijs. 

Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Kosteloos annuleren 

kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag 

doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.  

Inschrijving : online via de website van het CPS: www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=318. 

Personeelsleden van politie, gevangenisdirecties, penitentiaire organisaties, justitiehuizen, psychsociale diensten,  
magistraten, academici (criminologen), architecten (urbanisme),  burgemeesters, lokale besturen met een lokaal  
veiligheidsbeleid, hulpverlening, regionale en federale politici, justitiespecialisten in de partijen, studenten,... 

DOELGROEPEN 

ACCREDITATIE Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.  

Leden Rechterlijke Orde: Erkenning wordt aangevraagd bij het IGO voor tenlasteneming van de inschrijvingsprijs. 

Info: Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent 

Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, e-mail: sec@policingandsecurity.be 

Website: www.policingandsecurity.be 

Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429 - Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3,  

B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB 
 

 

WERKGROEP Hans Claus, Kurt Tirez, Tom Bauwens, Alain Duchatelet, Pol De Grave, Alain Harford, Nathalie Roegiers 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

PRIJS EN INSCHRIJVING 

Congreszaal van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ingang: Leuvenseweg 21, 1000 Brussel  

Centraal station, metro “Kunst-Wet” en “Park” op wandelafstand. Verschillende betaalparkings in de buurt. 

Uitgebreide toegankelijkheidsinfo zie plan: www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=318. 

PROGRAMMA NAMIDDAG 

Namiddagvoorzitter: Prof. dr. Kristel Beyens, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie 

 

13u00: Slimme detentie voor een slimme stad  (NL) 

Wim Dries, Burgemeester van Genk 

13u30: Initiatieven van de Federatie Wallonië-Brussel wat betreft de hulp aan gedetineerden (F) 

Minister Rachid Madrane,  Minister van de Justitiehuizen in de Regering van de Federatie Wallonië-Brussel  

14u00: Koffiepauze 

14u30: Inleiding federale minister van Justitie  (NL-F)     

Jean-Paul Janssens, voorzitter FOD Justitie  

14u45: Federale initiatieven inzake detentie  (NL-F) 

Koen Geens, Minister van Justitie     

15u15: De zaal spreekt (NL-F) 

Debat met de zaal o.l.v. Tom Bauwens en Kristel Beyens, dagvoorzitters 

16u45:  Einde - Netwerkdrink  


