De penitentiair bewakingsassistent en de
geïnterneerde
Een eindig onderwerp?

Een eindig onderwerp?
• Een geïnterneerde is geen gedetineerde en hoort dus niet thuis in de
gevangenis - Ambitieuze politieke doelstelling : in 2019 geen
geïnterneerden meer in de gevangenis
• EHRM
• Een veertiental arresten (met enkel individuele gevolgen)
• Een pilootarrest (affaire WD c Belgique, arrest van 06.09.2016)
• « Dit que les violations … trouvent leur origine dans un
dysfonctionnement structurel lié au maintien en milieu carcéral de
délinquants souffrant de troubles mentaux sans prise en charge
thérapeutique adaptée; »
• « Dit que l’État défendeur doit prendre, dans le contexte de
l’ensemble des affaires similaires à la présente cause, des mesures
appropriées pour que le système d’internement des personnes
délinquantes soit en conformité avec … Ces mesures devront être
mises en place dans les deux ans suivant la date à laquelle le
présent arrêt deviendra définitif ;
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Meer investeren in internering ( o.a. via de masterplannen)
• “Misdadigers met mentale problemen horen niet thuis in een
“reguliere gevangenis”. Naast het Forensisch Psychiatrisch Centrum
in Gent komen er tegen dit jaar 180 extra plaatsen bij in Antwerpen.
Ook een centrum in Aalst, Wavre en Paifve, met plaats voor
respectievelijk 120, 500 en 500 personen, is voorzien in het
masterplan. Daarnaast worden ook plaatsen voorzien in reguliere
zorginstellingen.” (masterplan III)
• Long stay (geen therapie meer zinvol) : Sint-Kamillus Bierbeek (30) ,
les Maronniers Tournai (30)
• La Canopée Tournai (30) (resocialisatie mogelijk)
• Sint-Jan-Baptist Zelzate (20), “high risk” vrouwelijke geïnterneerden
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• Reglementaire bronnen :
• Nieuwe wet op de internering
• Wet 05.05.2014 gewijzigd door 04.05.2016 (potpourri III) (gewijzigd
door wet 06.07.207)
• Internering kan minder snel beslist worden (vooral
vermogensdelicten en vormen van “overlast” vallen weg)
• Minder beslissingen tot internering betekent van
“veiligheidsmaatregel” naar straf
• Onbepaald versus bepaald
• Minder geïnterneerden betekent niet minder mensen met
psychologische/psychiatrische problemen in de gevangenissen
• Psychiatrische afdeling SG : 68 versus 96 : de populatie schuift

• CB 140bis van 28.07.2017
• Omzendbrief 1800 van 07.06/2007
• Het historisch deficit van het forensisch psychiatrisch zorgcircuit
• De gevangenis als vuilbak : as is en ook to be?
• De zelfmoord in Brugge
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Omzendbrief 1800 (07.06.2007)
• Historisch antwoord op situatie en veroordelingen Europa
• °zorgequipes en dus splitsing zorg-expertise
• “Een zorgequipe voor geïnterneerden is samengesteld uit
een psychiater, een psycholoog, een maatschappelijke
assistent, een ergotherapeut, een psychiatrische
verpleger, een bewegingstherapeut en een opvoeder. Ze
wordt bijgestaan door penitentiaire beambten die in
overleg met de directie en de psychiater geselecteerd
werden en voor deze taak een bijzondere opleiding
hebben genoten. “
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Een psychiatrische afdeling is een aparte realiteit
maar een pba blijft een pba die deel uitmaakt van
een groter geheel
• Voorbeeld technische/materiële ingrepen bij verhuis van
Vorst naar SG
• Afdeling gevangenis die deel uitmaakt van groter geheel
• Recrutering, loopbaan , mutatie …
• Omzendbrief 1800
• “Geselecteerd”
• “opleiding” (vb. opleiding volgt turnover personeel Brussel niet)

• De premie
• Is een vorm van erkenning voor specifieke opdracht maar
verplaatsing leidt tot “loonverlies”
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Een psychiatrische afdeling is een aparte realiteit
maar een pba blijft een pba die deel uitmaakt van
een groter geheel
• Compensatie door hogere kaders op de psychiatrische
afdelingen
• In de praktijk vaak gemotiveerd door specifieke
doelgroep
•

Vb. verhuis psychiatrische afdeling van Vorst naar SG

• Dynamische veiligheid (versus technische/fysieke veiligheid en
procedurele veiligheid)
•

Is niet gebetonneerd in onze visie penitentiair personeel

• Zorg versus beveiliging is een paradox
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Wat kan eigen zijn
• Getrapt regime / progressief regime i.f.v. gestabiliseerd gedrag
• Individuele problemen versus collectieve problemen
•
•

Altijd opletten
Reacties kunnen bruusk zijn gelet op de pathologie

• Nieuwe pba’s worden gesensibiliseerd i.s.m. Zorgequipe
•
•
•
•

Zorg versus veiligheid : leren kijken met de dubbele bril
Begrip voor medicamenteuze aanpak
Pathologie
Begrip voor de aanpak van de zorgequipe maar begrip moet wederzijds
zijn
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Wat kan eigen zijn
• De pba als partner in interdisciplinair overleg?
•

Het verschil tussen briefing en partnerschap

• De basiswet en meer bepaald tucht
•

Wat proberen we
•
•
•

•

Wanneer een sanctie geen zin heeft : de appreciatieoefening
De pba is geen boksbal
De beveiligde cel op de psychiatrische afdeling versus de strafcel

De Raad-van-State-casus
•
•
•

De basiswet is van toepassing
(de procedure was correct verlopen)
Verworpen vermits appreciatieoefening onvoldoende grondig geacht
• Deskundigenonderzoek was noodzakelijk
• Dit is flirten met onze grenzen
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Een shift
• A. est arrivé de la cellule de punition vers 10h, à 11h il avait inondé
sa cellule ainsi qu'une bonne partie de la section. A été transféré à
l'isolé c pour injection
• B. égal à lui même, prétend que sa médication n'est pas correct, il à
été vu par le généraliste ce midi, tout est bon pour rouspéter et
mettre la pression sur les agents, il à téléphoné a son avocat et à sa
famille ce matin
• C. le retour de B sur la section est néfaste le concernant, il essaye
de le suivre dans la façon d’être
• D. pendant que je finalise ce rapport, la technique opère les
réparations nécessaires pour la débloquer: D actuellement en
cellule de punition sera transféré dans la 6005 ce jour
• E. A séparer de D.
• F. Désire seul à la douche
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De toekomst
• De toekomst van de psychiatrische afdelingen in de gevangenisen
zoals bepaald in de wet (en de afdelingen ter bescherming van de
maatschappij) is onduidelijk
•
•
•

Psychiatrische afdeling = geïnterneerden?
Meer en meer gedetineerden met psychiatrische problematieken
Zorg is nodig

• De toekomstvisie inzake penitentiair personeel
• Haren
•
•

Forensische psychiatrisch deskundigenonderzoek als essentieel deel
van de interneringsprocedure
Een federaal centrum
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