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Samenvatting
In deze masterproef wordt onderzocht wat de belangrijkste bouwtechnische aanpassingen zijn
bij de omvorming van een gebouw naar een transitiehuis. Een transitiehuis is een alternatieve
vorm van detentie waarbij gedetineerden de laatste periode van hun vrijheidsberoving kunnen
verblijven in een huiselijke en goed begeleide omgeving. Deze thesis richt zich vooral op
organisaties die zelf een transitiehuis zonder externe beveiligingsfirma willen uitbaten.
De visie achter transitiehuizen wordt vooral beïnvloed door vzw De Huizen en vzw UIT-stap.
Zij pleiten voor een detentiebeleid dat vooral gericht is op kleinschaligheid, nabijheid en
differentiatie. Hierbij wordt sterk ingezet op de re-integratie van gedetineerden. Dit gebeurt
vooral door het aanbieden van begeleiding, opleidingen en het aansluiten op de arbeidsmarkt.
Dit sluit aan bij het werk van ReWInd en Start4change.
Aangezien er in België nog geen transitiehuizen geopend zijn, werden enkele
referentieprojecten bestudeerd. Dit zijn buitenlandse projecten die een overeenkomst tonen
met de visie voor transitiehuizen. Uit het huidige gevangenissysteem en de buitenlandse
projecten werden enkel de elementen overgenomen die passen binnen de ideologie voor
kleinschalige detentie. Hieruit bleek dat vooral het schrijnwerk en de toegangscontrole voor
het onderscheid zorgen tussen een gevangenis en een residentieel gebouw. Het is daarom
belangrijk dat deze aspecten worden aangepast bij het ontwerp van een transitiehuis. Beide
aspecten hebben een grote invloed op brandveiligheid waardoor deze samen met de andere
twee elementen onderzocht dienen te worden.
Concreet werden er voor ieder element oplossingen voorgesteld die niet alleen technisch
getoetst werden maar ook aan de visie op kleinschalige detentie. Voor schrijnwerk kwam dit
neer op tilt-before-turn profielen bij de ramen in de slaapkamers. De deuren dienen voorzien
te zijn van een elektrische sluitplaat die aan het fail safe protocol voldoet. De deuren
ontgrendelen best met een elektronisch ontgrendelingssysteem waarbij wij een centraal
beheerd badgesysteem prefereren. Een analoge brandcentrale hieraan gelinkt is ook een
aanrader.
De gevonden oplossingen werden toegepast in twee casestudies. Deze werden uitgewerkt
volgens een vast stappenplan startend bij het kader en de site. Om een volledig beeld te krijgen
over hoe het project binnen de ideologie van transitiehuizen valt wordt de Detention House
Quality Wheel tool gebruikt. Hierna werd aan de hand van de vorige twee stappen een
risicoanalyse opgesteld. De analyse geeft de dringende aanpassingen aan de site weer. Deze
aanpassingen bestonden telkens uit het schrijnwerk, de toegangscontrole en de
brandveiligheid. De volgende stap was het opstellen van de veiligheidsperimeters. Als laatste
werden de grootste risico’s opgelost waarbij de oplossingen uit de voorstudie werden
toegepast.
De risicoanalyses van de twee verschillende sites hadden gelijkaardige resultaten. Voor beide
sites kunnen tevens dezelfde oplossingen worden gebruikt.
Naar de toekomst toe dienen de risicoanalyses echter verder te worden uitgewerkt in overleg
met de doelgroep, de buurtbewoners en de uitbaters van het transitiehuis. Verder dient ook de
wetgeving omtrent de uitbating van transitiehuizen te worden afgewacht. Deze zal
waarschijnlijk verschijnen na de evaluatie van de eerste pilootprojecten.
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Abstract
This thesis will examine the most important constructional adaptations needed to reform a
building into a transitional detention house. This work is especially directed to organisation
willing to exploit a transitional detention house.
After a preliminary study regarding the history of detention, it was concluded that windows and
doors make up the biggest difference between a building and a transitional detention house
together with access control. Because these aspects have an important influence on fire safety
management, this will also be discussed.
This means that for every aspect solutions will be offered. Not only will these be examined on
their technical performance but also on their suitability in the ideology of small scale detention.
Researchers found best results for windows with tilt-before-turn window frames in the
bedroom. The doors should be outfitted with electric strike which follows the failsafe protocol.
Preferred is the use of an electronic locking system with badges. This can be linked to a central
fire panel.
The found solutions were used in two case studies. These were approached using a step-bystep plan. This framework starts by analysing the scope of the project and its environment.
Next the vision behind the project was explained. Based on those two steps a risk analysis
was composed. Each case showed that the studied aspects needed to be adapted. The
suitability for the solutions regarding the ideology of small scale detention was tested using the
Detention House Quality Wheel.
The risk analysis showed very similar results for the two cases although their sites were very
different. The same constructional solutions could be used in both cases.
Further research is needed for the risk analysis in consultation with the neighbourhood, the
target audience and the manager of the transitional detention house. Furthermore it should be
noted that there is still no law regarding the exploitation of small scale detention houses. This
will probably be published after the first pilot projects are evaluated.

iii

INHOUD

Voorwoord .......................................................................................................... i
Samenvatting..................................................................................................... ii
Abstract ............................................................................................................ iii
Symbolenlijst ................................................................................................... vii
Lijst met afkortingen ...................................................................................... viii
Figurenlijst ........................................................................................................ ix
Tabellenlijst ..................................................................................................... xii
1

Inleiding .................................................................................................... 1

2

Geschiedenis en achtergrond ................................................................. 3
2.1

Huidig gevangenissysteem................................................................ 5
2.1.1 Ideologische achtergrond ......................................................... 5
2.1.2 Architectuur .............................................................................. 6
2.1.3 Bouwtechnische elementen van de klassieke gevangenis ..... 10
2.1.4 Algemene problemen ............................................................. 11

2.2

Het transitiehuis in België ................................................................ 13
2.2.1 Vzw De Huizen ...................................................................... 13
2.2.2 UIT-stap vzw .......................................................................... 13
2.2.3 Domus Mundi vzw en ReWInD............................................... 14
2.2.4 Aanbevelingsnota voor transitiehuizen ................................... 14
2.2.5 Detention house quality wheel ............................................... 15
2.2.6 Typologieën ........................................................................... 17
2.2.7 Wettelijk kader ....................................................................... 18

2.3

Referentieprojecten ......................................................................... 19
2.3.1 Exodus Nederland.................................................................. 19
2.3.2 Scandinavië: Finland en Noorwegen ...................................... 22
2.3.3 Open detentie België.............................................................. 26
2.3.4 Forensisch psychiatrische centra ........................................... 29
2.3.5 Besluit referentieprojecten...................................................... 32

3

Bouwtechnische aspecten van een transitiehuis ................................ 33
3.1

Schrijnwerk ..................................................................................... 33
3.1.1 Raamprofielen........................................................................ 34

iv

3.1.2 Beglazing ............................................................................... 47
3.1.3 Deuren ................................................................................... 49
3.2

Toegangscontrole ........................................................................... 52
3.2.1 Ontgrendelingssystemen........................................................ 53
3.2.2 Camera’s ............................................................................... 58
3.2.3 Aanmelding/ aanwezigheden ................................................. 60

3.3

Brandveiligheid................................................................................ 62
3.3.1 Terminologie .......................................................................... 62
3.3.2 Brandpreventie....................................................................... 64
3.3.3 Brandmelding ......................................................................... 68
3.3.4 Brandbestrijding ..................................................................... 70
3.3.5 Evacuatie ............................................................................... 71

4

Casestudies ............................................................................................ 72
4.1

Methodologie .................................................................................. 72
4.1.1 Stappenplan ........................................................................... 72
4.1.2 Risk Assessment ................................................................... 73

4.2

Onderzoek case 1: Gavere ............................................................. 74
4.2.1 Organisatie ............................................................................ 74
4.2.2 Stap 1: kader en site .............................................................. 74
4.2.3 Stap 2: visie ........................................................................... 77
4.2.4 Stap 3: risicoanalyse .............................................................. 78
4.2.5 Stap 4: beveiligingsniveaus .................................................... 80
4.2.6 Stap 5: bouwtechnische aanpassingen .................................. 82
4.2.7 Besluit .................................................................................... 87

4.3

Onderzoek case 2: Ieper ................................................................. 88
4.3.1 Organisatie ............................................................................ 88
4.3.2 Stap 1: kader en site .............................................................. 88
4.3.3 Stap 2: visie ........................................................................... 89
4.3.4 Stap 3: risicoanalyse .............................................................. 91
4.3.5 Stap 4: veiligheidsniveaus ...................................................... 94
4.3.6 Stap 5: bouwtechnische aanpassingen .................................. 95
4.3.7 Besluit .................................................................................... 99

4.4
5

Vergelijking van de cases .............................................................. 100

Conclusie .............................................................................................. 101

v

Referenties..................................................................................................... 102
Bijlagen .............................................................................................................. 1
Bijlage A

Samenvatting wetgeving brandveiligheid ............................ 2

Bijlage B

Brandreactie-eisen voor ruwbouwmaterialen .................... 18

Bijlage C

Brandreactie binnenafwerkingsmaterialen ........................ 19

Bijlage D

Vragenlijst DHQW Gavere ................................................... 20

Bijlage E

Evacuatieplannen site in Gavere ........................................ 25

Bijlage F

Vragenlijst DHQW Ieper ....................................................... 26

Bijlage G

Evacuatieplannen site in Ieper (onder embargo) ............... 31

vi

Symbolenlijst

d

druppelvorming

/

s

rookvorming

/

E

Vlamdichtheid

[min.]

I

Thermische isolatie

[min.]

R

Brandstabiliteit

[min.]

Rw

Akoestische verzwakkingsindex

[dB]

α

Valhoogte stootbelastingsproef

[m]

β

Breuktype



Valhoogte stootbelastingsproef

[m]

vii

Lijst met afkortingen
A.R.A.B

Algemeen Regelement voor de Arbeidsbescherming

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

dB

Decibel

DHQW

Detention House Quality Wheel

EPB

Energie Prestatie B

etc.

Etcetra

FPC

Forensisch Psychiatrisch Centrum

HB

Hoge Gebouwen

HD

High Definition

HDCVI

High Definition Composite Video Interface

HDSDI

High Definition Serial Digital Interface

IP

Internet Protocol

KB

Koninklijk Besluit

LB

Lage Gebouwen

MCC

Metropolitan Correctional Center

MH

Middelhoge gebouwen

MP

Mega Pixels

NBN

Norme Belge enregistrée - geregistreerde Belgische Norm

NEN

Nederlandse Norm

P

Pixels

PLC

Penitentiair Landbouwcentrum

PSC

Penitentiair Schoolcentrum

pvb

Polyvinylbutyral

pvc

Polyvinylchloride

RF

Radio Frequentie

STS

Spécifications Techniques unifiées - eengemaakte Technische Specificaties

TBT

Tilt-Before-Turn

TVC

Thermovelocimetrisch

UTP

Unshielded Twisted Pair

vzw

vereniging zonder winstoogmerk

WTCB

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

viii

Figurenlijst
Figuur 1: gevangenis Gent (Google Maps, 2019) .................................................................. 6
Figuur 2: gevangenis Dendermonde (Google Maps, 2019)………………………………………6
Figuur 3: gevangenis Brugge (Google Maps, 2019) .............................................................. 7
Figuur 4: gevangenis Tilburg (Google Maps, 2019) ............................................................... 8
Figuur 5: gevangenis Breda (indebuurt, 2017) ..................................................................... 9
Figuur 6: gevangenis Haarlem (Google Maps, 2019)……………………………………………..9
Figuur 7: gevangenis Oudenaarde (Google Maps, 2019) ...................................................... 9
Figuur 8: gevangenis Doornik (Google Maps, 2019).............................................................. 9
Figuur 9: diagram DHQW (Holbrouck, 2016) ........................................................................16
Figuur 10: centraal brandmeldingssysteem (Bezoek Exodus) ..............................................21
Figuur 11: rookscherm exodus Rotterdam (Personal Architecture, n.d.)………………………21
Figuur 12: exterieur exodus Rotterdam (Personal Architecture, n.d.)....................................21
Figuur 13: privékamer exodus Rotterdam (Personal Architecture, n.d.)………………………21
Figuur 14: privé-kamer gevangenis (Danish TM, 2014) ........................................................23
Figuur 15: exterieur gevangenis Halden (Danish TM, 2014) .................................................23
Figuur 16: Suomenlinna Finland (UNESCO, n.d.).................................................................23
Figuur 17: gevangenis Nordre Vestfold Fengsel Hof Avdeling, Noorwegen (Google Maps,
2019)……………………………………………………………………………………... …………..25
Figuur 18: toegang en deurbel (Kriminalomsorgen, 2017)………………………... …………..25
Figuur 19: buitendeur (Kriminalomsorgen, 2017)……………………………………………….. 25
Figuur 20: openstaande draairamen exterieur (Kriminalomsorgen, 2017)…………………….25
Figuur 21: brandpreventie- en bestrijdingsmiddelen (Kriminalomsorgen, 2017)………………25
Figuur 22: hekwerk en camerapaal (Kriminalomsorgen, 2017)…………………………………25
Figuur 19: buitendeur (Kriminalomsorgen, 2017)……………………………………………….. 25
Figuur 20: openstaande draairamen exterieur (Kriminalomsorgen, 2017)…………………….25
Figuur 21: brandpreventie- en bestrijdingsmiddelen (Kriminalomsorgen, 2017)………………25
Figuur 22: hekwerk en camerapaal (Kriminalomsorgen, 2017)…………………………………25
Figuur 23: grondplan PSC Hoogstraten (eigen bewerking Google Maps) .............................27
Figuur 24: circulatie FPC Gent (Bativox, 2014) .....................................................................30
Figuur 25: kamerdeuren FPC Gent (Forensische psychiatrische centra nv, 2017) ...............31
Figuur 26: exterieur FPC Gent (Regie der Gebouwen, n.d.) .................................................31
Figuur 27: privékamer FPC Gent (Bativox, 2014)…………………………………………………32

ix

Figuur 28: bereikbaarheid gevel (NEN 5087, 2013) ..............................................................36
Figuur 29: inbraakvlak gevel (NEN 5087, 2013) ...................................................................36
Figuur 30: pvc-raamprofiel (Van Pellicom, 2016) ..................................................................38
Figuur 31: aluminium raamprofiel (Sapa, n.d.)……………………………………………………39
Figuur 32: houten raamprofiel (Baens, n.d.)………………………………………………………39
Figuur 33: paddestoelnok (WTCB, 1997) .............................................................................40
Figuur 34: raamkruk met slot (WTCB, 1997)………………………………………………………41
Figuur 35: de drie breuktypes van glas (NBN S23-002:2007) ...............................................48
Figuur 36: dievenklauwen (WTCB, 1997) .............................................................................51
Figuur 37: meerpuntssluiting (WTCB, 1997)………………………………………………………51
Figuur 38: sleutelbeheerkast (Traka - Assa Abloy, n.d.) .......................................................54
Figuur 39: smart Handle scanner in beslag (Simons Voss, 2014) .........................................57
Figuur 40: smart Handel scanner in cilinder (Smartair -2013) ...............................................57
Figuur 41: deurkruk met klavier (Assa Abloy, n.d.) ...............................................................57
Figuur 42: vingerafdrukscanner (NEMEF, n.d.) ....................................................................58
Figuur 43: werking HDCVI (Fixwell Shop).............................................................................60
Figuur 44: bepaling zelfredzaamheid (De Swaef, 2019) .......................................................64
Figuur 45: bepaling slapende of wakende bezetting (De Swaef, 2019).................................64
Figuur 46: analoge brandcentrale (Limotec) .........................................................................69
Figuur 47: conventionele brandcentrale (Notifier) .................................................................69
Figuur 48: risk assessment matrix ........................................................................................74
Figuur 49: huizen site Gavere………………………………………………………………………76
Figuur 50: polyvalent gebouw site Gavere…………………………………………………………76
Figuur 51: plattegrond gelijkvloers ........................................................................................77
Figuur 52: plattegrond eerste verdiep ...................................................................................76
Figuur 53: DHQW site Gavere voor aanpassingen ...............................................................78
Figuur 54: perimeter verhoogd beveiligingsniveau overdag ..................................................81
Figuur 55: perimeter verhoogd beveiligingsniveau ’s nachts .................................................81
Figuur 56: perimeter laag beveiligingsniveau overdag ..........................................................81
Figuur 57: perimeter laag beveiligingsniveau 's nachts .........................................................81
Figuur 58: aanpassingen schrijnwerk Gavere .......................................................................83
Figuur 59: compartimentering gelijkvloers ............................................................................87
Figuur 60: compartimentering eerste verdiep .......................................................................87
Figuur 61: DHQW na gemaakte aanpassingen te Gavere ....................................................88

x

Figuur 64: DHQW site te Ieper voor aanpassingen...............................................................90
Figuur 65: DHQW na gemaakte aanpassingen te Ieper........................................................99

xi

Tabellenlijst
Tabel 1 - plaatsbezoeken ...................................................................................................... 4
Tabel 2 - samenvattende tabel referentieprojecten ...............................................................32
Tabel 3 - aanvalstypes klassen inbraakwerendheid (NBN B 25-002-1:2019)........................34
Tabel 4 - vergelijkende tabel materialen voor raamprofielen .................................................39
Tabel 5 - overeenstemming van de inbraakwerendheidsklassen (NBN S23-002, 2007) .......49
Tabel 6 - risicoanalyse site te Gavere...................................................................................78
Tabel 7 - risicoanalyse site te Ieper ......................................................................................91

xii

1 INLEIDING
Al in 2014 kwamen de Belgische gevangenissen in opspraak na een negatief rapport over de
overbevolking van Belgische detentie-instellingen door de Raad van Europa. Deze jaarlijkse
rapporten tonen tot op de dag van vandaag slechte cijfers (“EU: ‘Overvolle gevangenissen
België zijn acuut probleem,’” 2014). Een nieuw verslag van Amnesty International dit jaar
beschrijft de toestand nog steeds als problematisch. De grootste knelpunten blijven de
overbevolking, onvoldoende toegang tot basisbehoeften en de verouderde toestand van de
gebouwen. Tevens werd aangehaald dat er nog steeds onvoldoende faciliteiten of toegang tot
medische zorgen zijn voor delinquenten met een mentale beperking of psychische problemen.
(Amnesty International Ltd, 2018; Koksal, 2018)
Door het falen van het Belgische gevangenissysteem op deze vlakken ligt het recidivecijfer
van Belgische gevangenen na vrijlating hoog. Daarom gaan er steeds meer stemmen op om
het hele gevangenissysteem te veranderen. Hierin zou België het voorbeeld van Nederland
en de Scandinavische landen kunnen volgen door te kiezen voor kleinschaligere
detentieprojecten in een meer huiselijke sfeer met een gedifferentieerde beveiliging, betere
begeleiding en een grotere kans op re-integratie met de maatschappij na de invrijheidsstelling.
Dit zou volgens onderzoek leiden naar een lager recidive cijfer en dus ook een daling van het
aantal gevangenen. (Beyens & Janssens, 2009) Want hoewel onderzoek naar de invloed van
gevangenissen op gedetineerden vaak uiteenlopende resultaten weergeeft, zijn de meeste
auteurs het eens dat gevangenen door opsluiting detentieschade oplopen. Dit leidt tot een
grotere breuk met de maatschappij en zo ook vaak tot recidive. (Beyens & Janssens, 2009;
Johnsen, Granheim, & Helgesen, 2011)
Een oplossing hiervoor zouden transitiehuizen kunnen zijn. Dit zijn kleinschalige
detentiehuizen waarin gedetineerden de laatste fase van hun detentie kunnen doorbrengen.
Dit gebeurt in een huiselijke sfeer en met goede begeleiding. Over het onderwerp kleinschalige
detentie is al tamelijk veel onderzoek uitgevoerd op gebouw niveau. Dit onderzoek spitst zich
echter vaak toe op de architecturale achtergrond van deze instellingen en hoe deze een
invloed hebben op gedetineerden. Deze onderzoeken geven zelden een beeld over de
bouwtechnische uitwerkingen en noden van de onderzochte gebouwen. Daarom richt deze
masterproef zich op de bouwtechnische kant van deze projecten. Dit vanuit de vragen: “Wat
zijn de belangrijkste bouwkundige aanpassingen bij het renoveren van een bestaand gebouw
dat niet gebruikt wordt voor detentie naar een transitiehuis?” en “Hoe kunnen we daarbij
rekening houden met de drie uitgangspunten van vzw De huizen: kleinschaligheid,
differentiatie en nabijheid.”
Aangezien er in België nog geen transitiehuizen worden uitgebaat is er nog geen
referentiekader voor kleinschalige detentie. Daarom worden enkele referentieprojecten
bestudeerd en eventueel bezocht. Dit zijn zowel buitenlandse projecten die aansluiten bij het
idee van een transitiehuis als Belgische open gevangenissen en het Forensisch Psychiatrisch
Centrum (FPC). Uit deze projecten worden de bouwtechnische elementen overgenomen die
stroken met de visie voor transitiehuizen. Daarnaast worden de huidige klassieke
gevangenissen bestudeerd. Vertrekkend vanuit hun architectuur worden de bouwtechnische
elementen uitgezocht die een gevangenis onderscheiden van andere gebouwen. Het is de
bedoeling om een alternatief te zoeken voor deze aspecten zodat ze passen in transitiehuizen.
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Na het onderzoek van de huidige gevangenissen en de referentieprojecten lijken de aspecten
schrijnwerk en toegangscontrole ons de elementen die een transitiehuis doen verschillen van
een residentiële setting en een gevangenis. Hiermee hangt de brandveiligheid sterk samen,
waardoor deze ook wordt betrokken in dit onderzoek.
In deze masterproef wordt getracht om meer informatie te geven over het schrijnwerk, de
toegangscontrole en de brandveiligheid. Dit vooral gericht op organisaties die een transitiehuis
willen uitbaten. Het is de bedoeling dat dit werk daarom ook toegankelijk is voor personen
zonder voorkennis van deze bouwtechnische aspecten. Dit wordt ondersteund door de
toepassing van de literatuurstudie op de omvorming van twee bestaande sites naar
transitiehuizen. Hierbij worden de drie belangrijkste punten voor kleinschalige detentie
namelijk kleinschaligheid, differentiatie en nabijheid tot de maatschappij niet uit het oog
verloren.
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2 GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND
Transitiehuizen zijn een nieuw gegeven in België. Hoewel enkele organisaties al langer pleiten
voor een verandering binnen het huidig detentiebeleid, zijn er nog geen concrete stappen
gezet in deze richting. Door de oproep van Federale Overheidsdienst Justitie voor de uitbating
van de eerste transitiehuizen in België (paragraaf 2.2.7) zal dit echter veranderen.
Aangezien er nog geen transitiehuizen bestaan in België is er voor deze nieuwe gebouwen
nog geen referentiekader. Daarom worden in paragraaf 2.1 eerst de huidige gevangenissen
en hun problematiek bestudeerd. De bedoeling is om de problemen die voortvloeien uit de
huidige gebouwen te verhelpen door aangepaste bouwtechnische elementen te gebruiken in
een transitiehuis. Hierbij wordt gestart vanuit de architecturale achtergrond van de huidige
gevangenissen. Deze bouwtechnische elementen kunnen de breuk maken tussen klassieke
gevangenissen en transitiehuizen enerzijds en residentiële woningen en transitiehuizen
anderzijds.
De achtergrond van transitiehuizen wordt toegelicht in paragraaf 2.2. De ideologie van een
transitiehuis heeft eveneens invloed op de besproken bouwtechnische aspecten. Aangezien
er nog geen transitiehuizen in België bestaan, wordt gekeken naar enkele referentieprojecten.
Deze worden besproken in paragraaf 2.3.
Om informatie in te winnen over bestaande gevangenissen, referentieprojecten en
transitiehuizen werden enkele instellingen en organisaties bezocht. Een overzicht van deze
plaatsbezoeken wordt gegeven in Tabel 1.
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Tabel 1 - plaatsbezoeken

Datum

Bezocht/
bijgewoond

Rondgeleid/
ingericht door

Functie

Adres

24/10/18

De Huizen on
tour

De Huizen

/

Ommersheimplein 5
8570 Vichte

01/11/18

Gevangenis
Oudenaarde

Hans Claus

Gevangenisdirecteur

Bourgondiëstraat 6
9700 Oudenaarde

29/11/18

Vzw UIT-stap

Lumi Binakaj

Architect

Gouvernmentstraat 20
9000 Gent

03/12/18

Vzw THOR,
site Gavere

Manu Pintelon

Criminoloog

Kasteeldreef 39
9890 Gavere

28/03/19

WTCB

15/04/19

Exodus
Rotterdam

Savannah Van Dam

Junior begeleider

Overblaak 56
3011 MH Rotterdam

16/04/19

FPC Gent

Peter Vanhopplinus

Facility manager

Hurstweg 9
9000 Gent

17/04/19

Vzw UIT-stap

Yvan Thomas

Voorzitter

Stationsstraat 34
8900 Ieper

27/05/19

PSC
Hoogstraten

Sylvia Vansteenkiste

Adviseurgevangenisdirecteur

Gelmelstraat 131
2320 Hoogstraten

Floris Caluwaert en Senior hoofdadviseur
Vincent Detremmerie
en labohoofd
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Av. P. Holoffe 21
1342 Limelette

2.1 Huidig gevangenissysteem
De vernieuwing van het Belgische gevangenissysteem kan niet losgekoppeld worden van het
gedachtegoed en de problematiek van het huidige systeem. Er wordt eerst gekeken naar de
pijnpunten om deze te vermijden bij nieuwe oplossingen. Hieruit zal blijken dat de problemen
al beginnen bij de 19e-eeuwse ideologie die niet strookt met de ideeën en vooruitgang van de
moderne maatschappij. De architectuur die daaruit is voortgevloeid en de huidige
problematiek, starten daar. Om een beter systeem te ontwikkelen zal van deze architectuur en
de daar bijhorende bouwtechnische aspecten afgeweken moeten worden.
Met de architectuur worden voornamelijk de vormgeving, de circulatie en de algemene
ruimtebeleving van het gebouw bedoeld. De bouwtechnische aspecten zijn daarentegen
specifieke elementen waaruit het gebouw wordt opgebouwd.

2.1.1 Ideologische achtergrond
Het idee om mensen op een humane manier te straffen is ontstaan in de negentiende eeuw.
Door de industriële revolutie zijn mensen minder afhankelijk van hun grondeigenaar en de
dorpsomgeving. De vernieuwing in de maatschappij wordt daarom ook vertaald naar een
vernieuwing in het strafsysteem. Waar voorheen mensen publiekelijk lijfstraffen kregen, wordt
er in de nieuwe orde voor vrijheidsberoving gekozen. Zo zouden misdadigers afgezonderd
worden van de maatschappij om hen te beschermen tegen deze omgeving, maar ook de
omgeving tegen hen.
De bedoeling was dat deze mensen door hun isolatie tot bezinning en inkeer zouden komen.
In een huidige tijdsgeest die nog steeds beïnvloed wordt door christelijke tradities wordt deze
religieuze kijk op straffen als humaner beschouwd dan lijfstraffen. Veelal werden deze
personen beschouwd als geestesziek of zwakzinnig doordat ze toegegeven hebben aan
verleidingen. (Bentham, 1823; Moran & Jewkes, 2015) Overtreders van de wet afzonderen
van deze verleidingen of afzonderen van de maatschappij, die voor hun geestesziekte heeft
gezorgd, was daarom de oplossing voor de magistraten van die tijd.
Deze misdadigers werden daarom samen in één gebouw ondergebracht voor hun humane
strafuitzitting. Dit leidde tot de bouw van de eerste gevangenissen. De oudste vorm werd al in
1530 opgericht, maar bestond eerder uit een werkkamp. Gevangenen werden van hun vrijheid
beroofd en aan het werk gezet in een wolspinnerij of een houtschaverij. In de 19e eeuw werd
een nieuw systeem ontwikkeld door de Pennsylvania Quakers.(Murty & Komanduri, 2004)
Deze geloofsgemeenschap plaatste hun criminelen in solitaire opsluiting. Het enige contact
dat deze mensen hadden was met een bewaker, hun eigen gedachten en God. Dit systeem
werd overgenomen in Europa samen met het Auburn-systeem. Hier werden gevangenen in
eenzaamheid opgesloten en mochten ze onder strikte zwijgplicht in éénzelfde ruimte werken.
Uit archieven blijkt dat in beide systemen een kwart van de gedetineerden zich van het leven
beroofde of krankzinnig werd. (Bosworth, 2002) Uiteindelijk kregen gevangenen in de loop van
de twintigste eeuw het recht om zonder zwijgplicht met elkaar in contact te mogen staan.
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2.1.2 Architectuur
Gevangenissen gebaseerd op het gedachtegoed van bewaking en controle hebben door de
jaren heen dezelfde vormgeving behouden. De gebouwen worden omgeven door zware muren
van minstens drie meter hoog zoals de gevangenis van Oudenaarde. Deze muren worden
soms ook voorzien van prikkeldraad en glasscherven, zoals bijvoorbeeld bij de gevangenis
van Dendermonde. Het gevoel van opsluiting wordt vergroot door de zwaarbewaakte
toegangspoort.
De gangen zijn lang en breed om de zichtlijnen vrij te houden. De zichtlijnen worden versterkt
doordat ze tevens van een camera zijn voorzien. De gang wordt in de meeste gevallen
afgesloten van een metalen poort met spijlen zodat men er nog kan doorkijken. In veel
gevangenissen wordt er gewerkt zoals in de gevangenis van Oudenaarde. Daar heb je per
cluster van cellen een bewakingscentrale die via de zichtlijnen en camera’s alles in de gaten
houdt. Bedoeling is om met zo weinig mogelijk bewakers zo veel mogelijk gevangenen te
controleren.
De klassieke gevangenis neemt meestal één van de vier volgende vormgevingen aan: een
stervorm (ook wel Ducpétiaux genoemd), telefoonpaal, campus of koepelmodel. Deze
structuren zijn vooral gebaseerd op het idee dat gevangenen moeten worden gecontroleerd,
zonder dat ze merken dat ze bekeken worden.
Doordat de zichtlijnen vrij open moeten zijn, wordt er een sfeer gecreëerd van constante
controle waarin de gevangene nog weinig privacy ervaart. Elk van deze modellen heeft ook
zijn eigen problematiek.
2.1.2.1 Stervorm
De stervorm, ook wel Ducpétiaux gevangenis genoemd, is de meest voorkomende
gevangenisvorm. De structuur bestaat uit een centraal punt waar de beveiliging zich bevindt
van waaruit de gangen met cellen zich uitspreiden. Een voorbeeld hiervan zijn de gevangenis
van Dendermonde en die van Gent zoals te zien in Figuur 1 en 2.

Figuur 1: gevangenis Gent
(Google Maps, 2019)

Figuur

2:

gevangenis Dendermonde
(Google Maps, 2019)

De klassieke stervorm heeft meestal meerdere verdiepen van cellen in de armen die niet van
elkaar gescheiden worden door een tussenvloer. In nieuwere of gerenoveerde gevangenissen
zijn deze tussenvloeren vaak wel uitgevoerd.
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Het doel van deze vormgeving was om een zo groot mogelijke groep van gedetineerden met
zo min mogelijk personeel te kunnen bewaken. Doordat elke gevangene zijn eigen cel had,
kon hij tot contemplatie en inkeer komen in deze eigen ruimte. Er zijn echter een aantal
problemen met deze vormgeving.
Het eerste probleem is de galm die gecreëerd wordt door de grote open ruimte vereist voor de
open zichtlijnen. De kleinste geluiden worden uitvergroot zodat zelfs twee gedetineerden, in
elk een andere uithoek van het gebouw, elkaar nog kunnen horen. Door de toevoeging van
tussenvloeren is dit probleem al deels verholpen.
Verder zijn de zichtlijnen zelf ook een probleem. Doordat de bewakers van op afstand alles in
de gaten houden, voelen gedetineerden zich bekeken. Uit onderzoek blijkt dat dit één van de
grootste klachten bij gedetineerden is. (Beijersbergen et al., 2012) De afstand tussen de
bewakers en de meest afgelegen cellen is vaak ook te groot om voor een gepaste responstijd
bij problemen te zorgen. Deze afstand zorgt er ook voor dat gedetineerde en bewaker moeilijk
een persoonlijke band kunnen opbouwen. Dit is nochtans één van de parameters die helpen
het recidive cijfer te drukken.(Morris & Worrall, 2014)(Moran & Jewkes, 2015)(Beyens &
Janssens, 2009)
Deze gevangenissen zijn, zelfs na verbouwingen, in te weinig afdelingen onderverdeeld om
een gedifferentieerde aanpak te verzorgen. Zo is bijvoorbeeld het beveiligingsniveau voor alle
gevangenen even zwaar, hoewel het slechts enkelingen zijn die deze aanpak vereisen.
Hierdoor wordt er een sfeer van wantrouwen gecreëerd die nefast is voor het helingsproces
van de gedetineerden. Dit wordt ons bevestigd in een gesprek met de directeur van de
gevangenis van Oudenaarde.
2.1.2.2 Telefoonpaal
Een andere vormgeving van een gevangenis is
de telefoonpaal. Hierbij wordt de stervorm
uitgebreid door aan de armen nieuwe
vertakkingen toe te voegen die op zichzelf nog
andere vertakkingen kunnen hebben. Een
voorbeeld hiervan is de gevangenis van Brugge
zoals te zien is in Figuur 3.
De bedoeling van deze vorm was om meer
vleugels en zo ook afdelingen te creëren binnen
de vormgeving van het stermodel. Door
verschillende units te vormen met elk hun eigen
keuken en sanitair, wou men een huiselijkere
sfeer rijmen met de veiligheidsvoordelen van de
stervorm. (Google Maps, 2019c)
Figuur 3: gevangenis Brugge (Google Maps, 2019)
Door de grote lengte van de wandelgangen werd echter een veiligheidsrisico gecreëerd. De
responstijd bij problemen is slechter geworden door de vergrote afstand. Administratief heeft
dit ook voor problemen gezorgd. De afstand om boodschappen over te brengen is vergroot,
wat tot problemen leidt.
De gezamenlijke keukens worden vaak ook niet gebruikt. Meestal wordt het eten nog altijd
rondgedragen. Dit vergt echter meer tijd door de grotere afstand.
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De mogelijke differentiëring van de veiligheidsniveaus door de ontstane units wordt meestal
ook niet toegepast. Dit door een inefficiënte verdeling van de gevangenen over de
verscheidene units. Doordat deze met elkaar in verbinding staan, wordt dit ook verhinderd.
Een ander probleem is dat de privacy van de gevangen nog steeds minimaal is door het
overgenomen idee van de zichtlijnen. Doordat er echter meer centrale uitzichtpunten zijn
ontstaan en de responstijd verslecht is, is er meer kans op vandalisme.(Morris & Worrall,
2014)
2.1.2.3 Campus
Het campus model bestaat uit verscheidene kleinere gebouwen in een open ruimte zoals in
de gevangenis van Tilburg, te zien in Figuur 4. De verschillende beuken en afdelingen die
ontstaan uit de natuurlijke opdeling van deze vormgeving zorgen voor een goede mogelijkheid
tot differentiatie. Dit model heeft echter ook zijn beperkingen.
Uit onderzoek is gebleken dat er in campusinrichtingen meer misdragingen worden
vastgesteld dan in bijvoorbeeld telefoonpaal modellen. Doordat de zichtlijnen verdwenen zijn,
is er een grotere kans op vandalisme. (Beyens & Janssens, 2009)
Doordat veel gebouwen functie gebonden zijn, moet er vaak heen en weer gewandeld worden
tussen deze gebouwen. Omdat gedetineerden bewaakt moeten worden als ze van gebouw 1
naar gebouw 2 gaan, wordt deze verplaatsing soms uitgesteld of afgelast. Dit bemoeilijkt ook
het werken in de instelling.

Figuur 4: gevangenis Tilburg (Google Maps, 2019)
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2.1.2.4 Koepel
Gevangenissen van het koepelmodel bestaan uit cellen die rondom een centraal uitkijkpunt
zijn gebouwd zoals de voormalige gevangenis van Breda (Figuur 5), en de gevangenis van
Haarlem (Figuur 6).
Deze gevangenissen kennen dezelfde problematiek als de stervorm. De ruimten galmen en
de privacy is nihil. De meesten van dit type gevangenissen zijn daarom al opgedeeld aan de
hand van tussenverdiepen. Dit zorgt voor een betere verdeling van de afdelingen en helpt met
de geluidshinder. (Google Maps, 2019e)

Figuur 5: gevangenis Breda
(indebuurt, 2017)

Figuur

6: gevangenis Haarlem
(Google Maps, 2019)

2.1.2.5 Hybride vormen
De bovenstaande modellen kunnen tevens met elkaar gecombineerd worden. Zo kan je
stervormige gebouwen hebben waar aan het einde van de armen nog een gebouw loodrecht
op de arm is geplaatst om een telefoonpaal te creëren zoals in de gevangenis van Doornik,
(Figuur 8). Sommige gevangenissen zijn in de loop der jaren ook aangepast, zo zijn er
gebouwen bijgekomen en weggehaald. Zo is de gevangenis van Oudenaarde van oorsprong
een Stervorm, maar valt hij nu eerder te beschrijven als een campusvorm met stervormige
aanbouw (Figuur 7). (Google Maps, 2019f)

Figuur 8: gevangenis Doornik

Figuur 7: gevangenis Oudenaarde

(Google Maps, 2019)

(Google Maps, 2019)
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2.1.3 Bouwtechnische elementen van de klassieke gevangenis
In België zijn 26 van de 32 gevangenissen gebouwd voor de jaren ’50. (Federale
overheidsdienst Justitie, n.d.) Het schrijnwerk is sindsdien vaak niet meer aangepast. In de
cellen zijn de ramen voorzien van tralies en draaien, indien mogelijk, naar binnen open zoals
op de vrouwenafdeling van het Penitentiair Schoolcentrum (PSC) in Hoogstraten. De deuren
van de cellen zijn meestal van metaal en voorzien van een kijkgat en een doorgeefluik.
Bewakers kunnen ten allen tijden binnenkijken of de cel betreden. (Holbrouck, 2016) Volgens
een gesprek met Peter Vanhopplinus, facility manager van FPC Gent, wordt een bezoek niet
altijd aangekondigd door op de deur te kloppen. De cellen zijn soms, maar niet altijd, voorzien
van eigen sanitair.
Er is meestal ook maar één poort die toegang biedt tot het complex, zoals in de gevangenissen
van Oudenaarde, Dendermonde, Ieper en Antwerpen. De poort bevat dikwijls meerdere
opeenvolgende deuren. Deze zijn dik en zwaar om het gevoel van opsluiting te vergroten.
Eens je door de verschillende deuren bent geraakt, volgt er een toegangscontrole voorzien
van metaaldetectoren en een controle van zakken en tassen.
Uit de voorgaande architecturale typologieën kan ook worden opgemaakt dat de
gevangenissen zijn opgedeeld in verschillende gangen. Uit de gevangenis van Oudenaarde,
PSC Hoogstraten en FPC Gent blijkt dat deze gangen vaak worden opgedeeld aan de hand
van binnenpoorten met metaaldetectoren indien zij naar de cellen of de bezoekerslokalen
leiden. Het openen en sluiten van deze poorten gebeurt via de centrale controlekamers.
Door de ouderdom van de meeste gevangenissen gebeurt het ontgrendelen van de deuren
nog steeds met sleutels. Dit is nefast voor de brandveiligheid aangezien een vergrendelde
oude slotplaat niet automatisch opent bij brand. De evacuatie bij brand kan nooit vlot verlopen
doordat de celdeuren één voor één manueel moeten geopend worden door de bewakers.
Hoewel modernere gevangenissen geen tralies gebruiken, in de plaats daarvan gebruiken zij
veiligheidsglas en ramen die niet of slechts gedeeltelijk open kunnen, is hun vormgeving nog
niet veranderd. Als de ramen niet voorzien zijn van tralies, zijn het vaste ramen met een
openzwaaiend deel met een rooster zoals in het FPC Gent of een klein deel dat op kipstand
kan zoals in de poort van Beveren.
Op basis van onze plaatsbezoeken blijkt dat een aantal bouwtechnische keuzes uit gewoonte
worden genomen. De facility managers van FPC Gent gaven zelf aan dat de celdeuren
gekozen waren door het architectenbureau uit hun vroegere ervaringen met gevangenissen.
FPC Gent vindt dit echter een gemiste kans. De adviseur directrice van PSC Hoogstraten gaf
ook aan dat de zware metalen deuren van hun nieuwe afdeling uit gewoonte zijn gekozen en
niet met een specifieke reden. Zij hebben met de oude volhouten deuren van de
mannenafdeling namelijk geen problemen ondervonden. Transitiehuizen zijn de ideale
gelegenheid om hier van af te wijken.
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2.1.4 Algemene problemen
Er zijn al veel onderzoeken naar deze modellen geweest. De meeste resultaten zijn tamelijk
uiteenlopend. Enkele punten keren echter vaak terug.
De schaal van de gevangenis speelt bijvoorbeeld een grote rol. Hoe kleiner de instelling, hoe
minder recidive, aangezien de gevangenen persoonlijker behandeld worden. Een goedcontact
tussen gevangene en bewaker is een essentiële tak van de passieve beveiliging. Deze
dynamische beveiliging is zelfs belangrijker dan veiligheidsglas en tralies. (Snacken,
1999)(Johnsen et al., 2011)
De bezetting van de kamers is ook een belangrijke factor. Langs de ene kant ervaren
gevangenen tweepersoonskamers als positief, aangezien dit helpt tegen de eenzaamheid.
Langs de andere kant valt dit tegen als een gedetineerde met langverblijf gekoppeld wordt aan
iemand met kort verblijf. Gedetineerden worden het liefst geplaatst bij personen die tegen
hetzelfde traject aankijken als zij. (Beijersbergen, Dirkzwager, Laan, & Nieuwbeerta, 2012)
Een ander probleem is vaak het gebrek aan autonomie. Doordat zeer veel beslissingen uit de
handen van de gedetineerden wordt genomen, ontstaat een gevoel van machteloosheid. Uit
verscheidene onderzoeken is gebleken dat gedetineerden die verantwoordelijkheden krijgen
en autonome beslissingen mogen maken minder snel voor problemen zorgen. (Beyens &
Janssens, 2009; Johnsen et al., 2011) In grote instellingen is het echter vaak een probleem
om deze mogelijkheid aan te bieden.
Een gebrek aan privacy wordt ook vaak aangekaart. Wener en Olsen (1980) verklaren dat het
wegnemen van beveiliging de kans op vandalisme en vergrijpen groter maakt, maar dat het
wegnemen van privacy de vertrouwensband met de gedetineerde schaadt. Een gulden
middenweg kan hierin gevonden worden door op een meer persoonlijke manier te bewaken
en niet met camera’s of indirecte zichtlijnen te werken. Door tevens mensen met eenzelfde
veiligheidsniveau bij elkaar in dezelfde vleugel te plaatsen, kan de beveiliging ook aangepast
worden tot het minimumvereiste voor deze doelgroep.
Vandalisme ontstaat volgens Wener en Olsen (1980) echter meestal door een gebrek aan
autonomie of persoonlijke eigendommen. Gedetineerden zullen eerder spullen beschadigen
die niet van zichzelf zijn dan hun persoonlijke eigendommen. Een voorbeeld hiervan komt uit
hun. Schade aan de infrastructuur zal daarentegen vaker worden aangebracht in situaties
waarin de gevangene een gevoel van machteloosheid of een gebrek aan autonomie ervaart.
Zo heeft het Metropolitan Correctional Center (MCC) in Chicago een televisiehoek die vrij te
gebruiken is voor de gevangenen. Het televisietoestel valt vrij te bedienen door de gevangenen
en is nog niet beschadigd geweest. De gevangenen hebben autonomie over de keuzes van
programma’s en het beschadigen van het toestel zou het onbruikbaar maken. De verlichting
van de zithoek is echter wel al vaak vernield. De gevangenen kunnen dit licht namelijk niet zelf
bedienen en indien het beelden op de televisie verstoord, wordt het kapot gemaakt om het
toch zelfstandig te kunnen uitschakelen. Hieruit concluderen Richard Wener en Richard Olsen
dat meer autonomie vandalisme zou tegen gaan. Deze visie werd bevestigd door het
personeel van Exodus Rotterdam en FPC Gent.
Uit een bezoek aan het Exodus-huis in Rotterdam blijkt dat zij een kamerborg vragen zodat
gevallen van schade kunnen worden hersteld. Volgens hen is er eerder sprake van kleine
schadegevallen en niet van moedwillige vernieling. De facility managers van de FPC’s Gent
en Antwerpen spreken dit tegen. Volgens hen kan je schade nooit uitsluiten en bouw je daarom
beter met goedkopere en snel te vervangen materialen in plaats van stevige en moeilijk te
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herstellen producten. Zij ondervinden dat het gemakkelijker is een standaardproduct te
herstellen of vervangen dan een op maat gemaakt antivandalisme elementen. Volgens hen
krijgen de geïnterneerden dit toch kapot en is het dan moeilijk deze elementen te vervangen.
Zo kiezen zij liever voor op een statief gemonteerde camera’s die vaak goedkoper zijn dan
voor in de muur verwerkte extra verstevigde modellen.
Werkgelegenheid is ook een probleem in de gevangenis. Uit een gesprek met de directeur van
de gevangenis van Oudenaarde is gebleken dat hoewel bijna alle gevangenen willen werken,
er maar werkgelegenheid is voor 40% van deze mensen. Niet alleen zouden gedetineerden
zo zelf geld kunnen verdienen, het houdt hen ook bezig en geeft hen een doel. Dit helpt om
hun leven weer op de rails te krijgen.
Gedetineerden lopen ook detentieschade op door hun verblijf in een penitentiaire instelling.
Doordat ze een tijdlang afgezonderd zijn van de maatschappij wordt hen het leven ontleerd.
De basis taken die bij het onderhouden van een huishouden horen, worden door anderen
uitgevoerd. De mogelijkheid tot werken is maar beperkt. Voor mensen met een langdurige
vrijheidsberoving is er ook het element van de technologische vooruitgang die ze missen.
De structuur van de huidige gevangenissen laat echter weinig ruimte tot oplossing voor deze
problemen. Een andere vormgeving is daarom ook noodzakelijk.
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2.2 Het transitiehuis in België
Door de problemen met het huidige gevangenissysteem is justitie op zoek naar alternatieven.
Eén van deze alternatieven is het transitiehuis. Dit is een kleinschalig project waarbij een kleine
groep gedetineerden tijdens hun laatste jaar strafuitvoering intensief worden begeleid op hun
terugkeer naar de samenleving. Het gebouw heeft een neutrale uitstraling en verschilt qua
uitzicht niet veel van een gewoon woonhuis: geen prikkeldraad, hoge muren of camera’s
(Noens et al., 2016).
Er zijn enkele organisaties die al langer pleiten voor een alternatief detentiesysteem in België.
In de komende paragrafen worden enkele van deze organisaties besproken. Er werd ook een
aanbevelingsnota uitgebracht met richtlijnen voor een eerste stap in de richting van een nieuw
systeem. Dit document wordt in paragraaf 2.2.4 besproken. Nadien volgt ook uitleg over het
Detention House Quality Wheel (DHQW), een hulpmiddel om de kwaliteit van een kleinschalig
detentieproject te onderzoeken, en over het wettelijk kader dat werd gecreëerd voor de eerste
pilootprojecten van transitiehuizen.

2.2.1 Vzw De Huizen
Het idee van een transitiehuis vloeit voort uit de visie van vzw De Huizen en vertrekt vanuit de
huidige problematiek binnen de Belgische gevangenissen. Vzw De Huizen pleit voor een
kleinschalige, gedifferentieerde vorm van detentie die gericht is op de re-integratie
van gedetineerden. Dit komt neer op een zogenaamd detentiehuis. Hun streefdoel is om elke
gevangenis te laten vervangen door detentiehuizen. Er is niet één soort detentiehuis, maar
verschillende, zodat gedetineerden een traject kunnen afleggen tussen verschillende huizen,
waar ze telkens op een andere manier begeleid worden en waarbij ze per detentiehuis meer
verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen. Een transitiehuis is de laatste stap binnen deze
detentiehuizen voordat de gedetineerde wordt vrijgelaten.
Vzw De Huizen bracht in samenwerking met de Liga voor Mensenrechten het boek ‘Huizen,
naar een duurzame penitentiaire aanpak’ uit. (Claus et al., 2013) In dit boek worden de
conclusies van het project ‘Gedifferentieerde strafuitvoering’ samengevat. Daarnaast bevat het
ook verschillende voorstellen voor de werking van een detentiehuis en enkele ontwerpen van
mogelijke sites. Deze ontwerpen zijn echter beperkt tot het architecturale niveau, waarbij
vooral de circulatie en werking van de ruimtes van belang zijn, maar niet wordt stil gestaan bij
de meer bouwtechnische aspecten. Naast dit boek stelde de organisatie ook een
aanbevelingsnota op voor succesvolle transitiehuizen. Deze nota wordt in paragraaf 2.2.4
besproken.

2.2.2 UIT-stap vzw
Een andere grondlegger van het idee transitiehuis is vzw UIT-stap. Dit is een vereniging die in
2015 werd opgericht met als doel het uitwerken van een alternatieve detentievorm. Hieronder
verstaan zij kleinschalige opvanginitiatieven voor gedetineerden die zich richten op een
succesvolle re-integratie. De voorzitter, Yvan Thomas, is al meer dan 10 jaar vrijwillig
aalmoezenier in de gevangenis van Ieper. Dankzij deze rol is hij goed op de hoogte van de
problemen die gedetineerden tegenkomen bij hun terugkeer in de samenleving. Zo werd er
ondervonden dat gedetineerden dikwijls opnieuw in de criminaliteit verzeild geraken. (Thomas
& Degraeve, 2018) De organisatie richt zich dan ook voornamelijk op het begeleiden van
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gedetineerden tijdens hun re-integratie. Hun buddy werking is een eerste stap hiervoor.
Vrijwilligers volgen een cursus om nadien gedetineerden en ex-gedetineerden vanuit de
gemeenschap te begeleiden. De voorzitter en secretaris van vzw UIT-stap zaten ook mee in
de werkgroep van vzw De Huizen die de aanbevelingsnota voor transitiehuizen heeft
opgesteld.
Vzw UIT-stap werkt aan de hand van 4 pijlers, namelijk zin, wonen, actie en netwerk. De eerste
pijler ‘zin’ staat voor motivatie en levensdoel. Een tweede aspect is ‘wonen’. Dit is een
basisrecht, maar daarbovenop zorgt kwalitatieve huisvesting ook voor het herstellen van
stabiliteit in het leven van een (ex-)gedetineerde. Voor deze pijler wordt samengewerkt met
Domus Mundi, een organisatie die in paragraaf 2.2.3 wordt besproken. Met de pijler ‘actie’
wordt tewerkstelling of zinvolle dagbesteding bedoeld. Dit gaat zowel over huishoudelijk werk
als over vrijwilligerswerk of, in een latere fase, betaald werk. Het project ReWInD, dat in
paragraaf 2.2.3 wordt besproken, staat vzw UIT-stap bij in de tewerkstellingsprojecten. Als
laatste is er de pijler ‘netwerk’, die wijst op de sociale relaties van de gedetineerden. (Thomas
& Degraeve, 2018)

2.2.3 Domus Mundi vzw en ReWInD
Domus Mundi is een vzw die zich richt op het mogelijk maken van kwalitatief en duurzaam
wonen en (ver)bouwen voor kwetsbare groepen. Dit gebeurt aan de hand van ondersteuning
bij renovatieprojecten en stadsvernieuwing. Met hun project ReWInD richten ze zich specifiek
op (ex-)gedetineerden. Deze naam staat voor de Re-integratie van gedetineerden via Werk en
Wonen, op een Inclusieve en Duurzame manier. Het project hanteert dezelfde drie
basisprincipes als De Huizen, namelijk kleinschaligheid, differentiatie en re-integratie (Noens
et al., 2016). Voor het onderdeel huisvesting werd ‘Het Pandschap’ opgericht dat zelf het
beheer van leegstaande en verwaarloosde panden overneemt. Ook investeren zij in de
renovatie van deze panden om deze nadien te verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Zo
wordt het huuraanbod voor de doelgroep vergroot. Door in te zetten op het sensibiliseren van
potentiële werkgevers in de bouwsector verbeteren de tewerkstellingskansen. Daarnaast
worden met de renovatieprojecten van Domus Mundi leeromgevingen gecreëerd voor (ex-)
gedetineerden. (Domus Mundi, n.d.)
In het verlengde van ReWInD loopt ook het project Start4change. Dit richt zich op jongeren uit
kwetsbare omgevingen. Het heeft als doel deze groep ondernemingsvaardigheden bij te
brengen. In kader van dit project worden in enkele Vlaamse gevangenissen opleidingen
gegeven voor gedetineerden die zich met het oog op hun vrijlating willen voorbereiden op het
starten van een eigen onderneming. Dit past daarom ook perfect in de ideologie van
transitiehuizen waar deze opleidingen ook aangeboden kunnen worden.

2.2.4 Aanbevelingsnota voor transitiehuizen
Toen er gerucht was van een mogelijk pilootproject met transitiehuizen in België, besliste de
werkgroep strategie van vzw De Huizen om een aanbevelingsnota voor kwalitatieve en
succesvolle transitiehuizen op te stellen. (werkgroep strategie van vzw De Huizen, 2017) Het
document is gericht aan de overheden, maar ook aan organisaties die geïnteresseerd zijn om
een transitiehuis uit te baten. Volgens de nota is het belangrijk dat er ook strafdifferentiatie
mogelijk is binnen transitiehuizen, aangezien niet elke gedetineerde dezelfde begeleiding
nodig heeft. Daarnaast is ook een goede locatie en samenwerking met de buurt nodig,
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waarvoor de nota verwijst naar het Detention House Quality Wheel (DHQW) van Sarah
Holbrouck (Holbrouck, 2016). Dit DHQW wordt in paragraaf 2.2.5 besproken. De
aanbevelingsnota beschrijft zes aspecten waar volgens de werkgroep aandacht aan moet
worden besteed voor het opstarten van een transitiehuis. Deze aspecten zijn gebaseerd op
hun visie zoals beschreven in het boek ‘Huizen, naar een duurzame penitentiaire aanpak’
(Claus et al., 2013). Er wordt aangeraden om een transitiehuis te zien als alternatief voor open
detentie of elektronisch toezicht (werkgroep strategie vzw De Huizen, 2017).
Een eerste aspect is het oplossingsplan. Dit plan moet gericht zijn op de toekomst en zowel
inhoudelijke- als tijdsvoorwaarden bevatten. Het oplossingsplan beschrijft het parcours van de
gedetineerde en focust zich op vier factoren, namelijk: wonen, inkomen, sociaal netwerk en
sociale rol in de samenleving.
Daarnaast is ook kleinschaligheid zeer belangrijk. Er wordt gesproken over zowel het
inhoudelijke (kwalitatieve) als het kwantitatieve. Kwantitatief houdt dit in dat een transitiehuis
best beperkt is in schaal. Er wordt een grootte van maximaal 30 personen aangeraden.
Inhoudelijk gaat het over een persoonsgerichte werking en goede communicatie.
Een derde aspect dat wordt besproken is het personeelsplan. Dit houdt de selectiecriteria en
functieprofielen voor het personeel in. Het is belangrijk dat ook de personeelsvisie aansluit bij
visie van een transitiehuis. Er worden enkele functies voorgesteld, zoals de portier, de
huisbegeleider, de individuele planbegeleider, een externe begeleider en een directeur. De
functies zijn echter afhankelijk van het transitiehuis en de nodige begeleiding en bewaking.
Het locatieplan houdt de infrastructurele eisen van een transitiehuis in en stelt ook een
raamwerk voor de geschiktheid van de locatie voor. De infrastructurele eisen zijn afhankelijk
van de doelgroep en de daarbij horende beveiligingsgraad. Er wordt aangeraden gebruik te
maken van flexibiliteit. Hiermee wordt bedoeld dat ruimtes verschillende doeleinden kunnen
hebben en dat het gebouw nadien gebruikt kan worden voor een andere functie. Er worden
twee soorten ruimtes beschouwd, namelijk de noodzakelijke ruimtes en de optionele ruimtes.
De private kamers, personeelsruimte en bezoekersruimte zijn voorbeelden van noodzakelijke
ruimtes. Onder optionele ruimtes vallen de (semi-)publieke ruimtes zoals bijvoorbeeld een
atelier, vergaderruimte, sportveld enzovoort.
Als laatste zijn er het buurtplan en het stappenplan. Het is belangrijk dat het transitiehuis een
functie heeft binnen de buurt, om beide zo veel mogelijk bij elkaar te betrekken. Dit kan gaan
om een bijvoorbeeld een winkel of een fietsenherstelplaats. Daarnaast moet er ook zowel voor
als na de opening van het transitiehuis goede communicatie en afspraken zijn met de buurt.
Het stappenplan houdt de stappen in die nodig zijn om een transitiehuis op te richten. Dit begint
bij de organisatie en het zoeken van een site en gaat tot de evaluatie van het resultaat na een
bepaalde periode.

2.2.5 Detention house quality wheel
Het Detention House Quality Wheel werd opgesteld door Sarah Holbrouck in kader van haar
thesis ‘Raamwerk voor de evaluatie van locaties voor een duurzaam strafuitvoeringsproject’
(Holbrouck, 2016). Het is een tool om te toetsen of een detentieproject aansluit bij het huidige
detentiebeleid of eerder bij een meer humane visie rond detentie zoals uitgedrukt door vzw De
Huizen. Het DHQW houdt rekening met een aantal elementen waaronder de locatie, het
gebouw en de inhoud van het project.
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In de uitwerking van de twee casestudies worden de projecten getoetst aan het DHQW. Zo
krijgen we een beter zicht binnen welke visie de site en uitwerking passen. Het diagram en de
vragenlijst zijn opgesteld in functie van detentiehuizen, maar zijn zeker ook van toepassing
voor een transitiehuis. De visie voor beiden ligt namelijk in dezelfde lijn.
2.2.5.1 Inspiratie
De inspiratie voor deze tool werd gehaald bij het Rotterdams architectenbureau MVRDV. Zij
creëerden het urban community quality wheel dat de kwaliteit van een gemeenschap meet.
Omdat deze kwaliteiten moeilijk te vergelijken zijn, worden ze omgezet in specifieke
parameters. Zo kwamen ze tot 11 parameters, telkens onderverdeeld in 5 subparameters. Het
gaat hier echter nog steeds om een kwalitatieve vergelijking en geen kwantitatieve. In het boek
‘the vertical village’ (Maas, 2012) wordt meer uitleg gegeven over hoe dit quality wheel tot
stand kwam. Daarnaast geeft het boek ook enkele concrete voorbeelden.
2.2.5.2 Vorm
Ook de vorm van het DHQW werd geïnspireerd op de tool van MVRDV. Zoals te zien op Figuur
9 gaat het om een dubbel diagram. Enerzijds is er het cirkeldiagram, dat de verhouding
weergeeft van de verschillende aspecten waarvoor de huizen staan. Dit is vergelijkbaar met
de 11 sleutelbegrippen van het urban community quality wheel. Hoe breder de cirkelspie
toebedeeld aan een element, hoe belangrijker dit element is in de visie van De Huizen. Zo is
de schaal van het project belangrijker dan de circulatie. Het tweede aspect van het diagram is
de metergrafiek. In het DHQW werd gekozen om deze grafiek op de delen in 4 delen. De
metergrafiek loopt van het center naar de omtrek van de cirkel en toetst of het project eerder
aanleunt bij De Huizen of bij het huidige detentiebeleid. Hoe meer vakjes, van het midden uit
worden ingekleurd, hoe meer het project aanleunt bij de ideologie van een transitiehuis.

Figuur 9: diagram DHQW (Holbrouck, 2016)
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2.2.5.3 Parameters
Het DHQW bestaat uit 6 parameters, die op hun beurt onderverdeeld worden in verschillende
onderzoekscriteria. De eerste drie parameters komen voort uit de drie basisbegrippen van vzw
De Huizen, namelijk differentiatie, nabijheid en kleinschaligheid. Deze werden uitgebreid met
extra principes die door Sarah Holbrouck gevonden werden in het boek De Huizen of die
voortkomen uit ontwerpmatig onderzoek. De extra parameters zijn: individu, programma en
ontwerpmatig bepaalde kenmerken.
Vervolgens werden de visies van zowel De Huizen als het huidige detentiebeleid in België
omschreven voor de verschillende onderzoekscriteria. Op basis daarvan werd door Sarah
Holbrouck een vragenlijst opgesteld die punten toekent, van 0 tot 4, aan een bepaald criteria.
Hoe hoger de score hoe meer vakjes donkerblauw worden gekleurd. Dit toont aan dat het
project aansluit bij de visie van De Huizen. De overige vakjes worden rood gekleurd, deze
tonen aan in welke mate een project aansluit bij de huidige gevangenissen. Indien er geen
informatie beschikbaar is, blijven de vakjes lichtblauw.
De meeste criteria hebben betrekking tot de inhoudelijke werking van het detentiehuis. Er zijn
echter enkele elementen waar bouwtechnische ingrepen een invloed kunnen hebben op de
score. Dit is bijvoorbeeld het criterium ‘beveiliging’ onder de parameter ‘differentiatie’. Uit de
vragenlijst volgt dat men enkel kan spreken van gedifferentieerde beveiliging indien er de
mogelijkheid is om voor elke doelgroep een aangepaste beveiliging te voorzien, zowel fysiek
als elektronisch. Het criterium krijgt vier punten als hieraan wordt voldaan en nul als hier niet
aan wordt voldaan. Daarnaast kan ook de ontwerpmatige beveiliging en de flexibiliteit worden
beïnvloed door bouwtechnische keuzes.
Voor verdere informatie over het DHQW en de bijhorende vragenlijst wordt de lezer
doorverwezen naar het bovengenoemde werk van Sarah Holbrouck.

2.2.6 Typologieën
Op basis van een gesprek met Hans Claus en zijn kennis over de ingediende projecten voor
de oproep van het pilootproject transitiehuizen, leiden wij drie soorten transitiehuizen af.
De eerste soort heeft een pure woonfunctie. Deze transitiehuizen zullen enkel een
gemeenschappelijke leefruimte en keuken bevatten die aansluit op slaapvertrekken voor de
gedetineerden. Voor werk en begeleiding zullen de gedetineerden naar een ander gebouw op
de site of naar een andere locatie moeten gaan.
De tweede soort bestaat uit wooneenheden geïntegreerd in een multifunctioneel gebouw met
werkruimtes voor de gedetineerden, ruimtes voor persoonlijke begeleiding, etc. De
benodigdheden voor de gedetineerden zijn op de site aanwezig waardoor zij sterker gebonden
zijn aan de locatie. Verplaatsingen weg van deze site zullen daarom minder vaak voorkomen.
Het laatste type ontwerp bestaat uit transitie-eenheden die worden geïntegreerd in een
bestaand woon-zorgcentrum of een gebouw.
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2.2.7 Wettelijk kader
In België is het idee van een transitiehuis nog een heel nieuw gegeven. Op 30 juli 2018
lanceerde minister van justitie Koen Geens een oproep tot kandidaturen voor de uitbating van
transitiehuizen. (OP ESF Vlaanderen, 2014) Dit is een opvolging van het Masterplan
Gevangenissen en internering die de Ministerraad goedkeurde in 2016. In dit masterplan ijvert
de regering voor minder overbevolking in de gevangenissen en een betere infrastructuur die
zich meer leent tot re-integratie (Morris & Worrall, 2014). Verder biedt dit masterplan ook plaats
voor alternatieven op de klassieke, huidige strafuitvoering.
De oproep voor transitiehuizen is een eerste stap voor de alternatieve strafuitvoering in dit
plan. Deze oproep beschrijft transitiehuizen als kleinschalige projecten, van ongeveer vijftien
plaatsen, waarbij bepaalde gedetineerden (geselecteerd op basis van een aantal criteria)
tegen het einde van hun straf de kans krijgen om het laatste deel van de straf door te brengen
in een transitiehuis. Daar worden zij intens bijgestaan en begeleid om na detentie terug en
beter te kunnen functioneren in de maatschappij.(Morris & Worrall, 2014)
Tijdens de ministerraad van 5 april 2019 werd het eerste pilootproject omtrent transitiehuizen
goedgekeurd.(Delafortrie & Springael, 2019) Het gaat om het Project Sterkhuis te Mechelen,
dat een samenwerking is tussen G4S Care en Exodus Nederland.(“Eerste transitiehuis in
Mechelen,” 2019) Deze eerste is een overheidspartner met uiteenlopende diensten, gaande
van daklozenopvang tot transport van gevangenen. (G4S, n.d.) Exodus Nederland is een
organisatie die opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden en gedetineerden. Het
project gaat van start op 1 september 2019. (“Eerste transitiehuis in Mechelen,” 2019) Verdere
informatie zal waarschijnlijk gegeven worden eens de verbouwing van de transitiehuizen van
start gaat of wanneer de transitiehuizen in gebruik worden genomen. Aangezien deze
projecten pilootprojecten zijn, zullen deze gebruikt worden om studies te maken die de bouw
van de volgende projecten moeten verbeteren en optimaliseren.
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2.3 Referentieprojecten
Aangezien er voorlopig nog geen transitiehuizen zijn in België, hebben wij inspiratie gehaald
bij buitenlandse referenties. In Nederland is er een gelijkaardig project, namelijk de exodus
huizen, en in de Scandinavische landen wordt er meer gewerkt met kleinschaligere detentie.
In België zelf wordt naar de open detentievormen en FPC’s gekeken als referentie, om te zien
of deze overeenkomen met het idee van het transitiehuis.

2.3.1 Exodus Nederland
Exodus is een Nederlandse organisatie die in 1981 is ontstaan in een wijk in Hagen.
Oorspronkelijk bestond de organisatie uit een kelder waarin een aanloopcentrum voor exgedetineerden werd ingericht. Door de grote nood werd dit concept echter omgevormd tot de
opvang van en nazorg voor vrijgekomen veroordeelden. In Den Haag ging in 1986 het eerste
transitiehuis open waarin ex-gedetineerden begeleid konden wonen. Van daaruit zijn zij
uitgegroeid tot een organisatie met 5 takken: Midden-Nederland, Noord en Oost Nederland,
Noord-Holland, Zuid-Holland en Zuid-Nederland. Over deze takken zijn er 11 huizen verspreid
en wordt er in elke tak ook aan thuisbegeleiding gedaan.
Deelnemers moeten vrijwillig in het project stappen. Zij verblijven ongeveer een jaar in de
nazorg van Exodus en moeten daarin een zelf opgesteld stappenplan voltooien. Dit
stappenplan gaat over het vinden van werk, woongelegenheid, het opnieuw opbouwen van
relaties of deze juist doorbreken, etc. Alle stappen die een deelnemer dient te voltooien om op
een geslaagde manier te re-integreren in de samenleving.
Elk Exodus huis heeft een andere bouw, eigen extra toelatingsvoorwaarden en soms een
aangepaste werking. Wij hebben het Exodushuis in Rotterdam bezocht. Deze bespreking zal
zich daarom vooral op Rotterdam richten. Alles dat over Exodus Rotterdam wordt geschreven
komt voort uit een plaats bezoek met rondleiding onder begeleiding van één van de
medewerkers gecombineerd met extra informatie van hun website.
Exodus richt zich vooral op ex-gedetineerden. Er zijn ook gedetineerden aanwezig, maar deze
staan onder elektronisch toezicht, meestal door middel van een enkelband. Elk exodushuis
mag in principe mensen weigeren. Zo worden er in Rotterdam in samenspraak met de
omgeving geen ex-gedetineerden met een zedenverleden toegelaten.
Elke deelnemer heeft zijn eigen kamer met sleutel. De begeleiders hebben een loper van de
kamers en kunnen dus overal binnen in geval van nood of ter inspectie. Iedere kamer beschikt
ook over privé sanitair. Op de bovenste verdieping is er een grote leefruimte met recreatie- en
ontspanningsmogelijkheden. In deze gezamenlijke ruimte is er plaats voorzien om kinderen te
ontvangen en zijn er ook aparte begeleidingsruimtes. Hier bevindt zich ook de gezamenlijke
keuken. Deze wordt echter gebruikt door individuen en zelden door groepen. De deelnemers
zorgen zelf voor hun boodschappen. Elke verdieping is voorzien van een wasmachine en
droogkast. Hierdoor krijgen de bewoners de kans om de dagelijkse huishoudelijke taken
opnieuw gewoon te worden of aan te leren.
Exodus heeft een huisreglement waar elke bewoner zich aan moet houden. Zo is er een
nultolerantie op drugs, alcohol en geweld. Roken op de kamers is tevens verboden en elke
deelnemer stelt een borg om eventuele schade te vergoeden. De bewoners mogen van ‘s
ochtends vroeg tot ‘s avonds 23 u vrij binnen en buiten. Deze avondklok wordt strikt
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gehanteerd. Elke deelnemer krijgt maximaal twee waarschuwingen voordat ze uit het project
worden gehaald. Het controleren op drugs en alcohol gebeurt door elke avond een ademtest
bij elke deelnemer af te nemen en een wekelijkse onverwachte drugscontrole door middel van
een urinestaaltje. De kamers worden ook geregeld onaangekondigd geïnspecteerd, maar dit
is vooral op orde, netheid en schade. Uitzonderingen op de avondklok worden toegelaten voor
nachtwerk.
De locatie van transitiehuizen is zeer belangrijk. De deelnemers moeten namelijk zelf
begeleiding zoeken in de buurt, gaan werken, opleidingen volgen en zoeken naar een woonst.
Dit volgens hun eigen stappenplan. Daarom is een centrale ligging en een goede
verstandhouding met de buurt ook belangrijk. Alle Exodushuizen staan in overleg met de buurt
en hebben zo bepaald welke feiten deelnemers niet gepleegd mogen hebben. De buurt wordt
ook telkens uitgebreid ingelicht om problemen te voorkomen.
Centrum Rotterdam is een ideale locatie aangezien deze stad alle mogelijkheden tot werk,
woonst en begeleiding biedt. Een nadeel van deze centrale locatie is echter wel dat de
deelnemers meer verleiding tegenkomen zoals drank, drugs en foute vrienden.
Belangrijk voor Exodus is ook dat de deelnemers een vertrouwensband opbouwen met de
begeleiders en het administratief personeel. Er zijn geen bewakers. Alles gebeurt via de
begeleiders. Zij lopen niet in uniform rond, gaan vriendschappelijk met de mensen om en
hebben juist voldoende respect om controle te houden over de deelnemers. Dit is volgens
Exodus één van de belangrijkste oorzaken van hun succes. Zij geven ook telkens veel
vertrouwen aan de kandidaten. Exodus gaat telkens uit van het goede en het engagement van
de deelnemers. Dit vertrouwen wordt volgens hen maar heel af en toe geschonden. Het
overgrote deel van de bewoners volgt de regels, richt geen schade aan en probeert zijn
toekomst te verbeteren.
De brandbeveiliging gebeurt door middel van een centraal brandmeldingssysteem, zoals te
zien op Figuur 10. Dit systeem geeft meteen aan in welke ruimte de brand zich bevindt.
Hierdoor kunnen de begeleiders eerst gaan controleren vooraleer er alarm wordt geslagen.
Aangezien er rookmelders in de kamer zijn kan het alarm ook afgaan indien het rookverbod in
de slaapkamers wordt geschonden. Elke verdieping is ook voorzien van een muurhaspel en
een brandblusser. In de keuken hangt een branddeken. Het atrium wordt bij brand
afgescheiden van de open trappenhal door middel van een rookscherm. De trappenhal en het
rookscherm zijn te zien op Figuur 11. De brandcentrale en een beeldscherm met de
verzamelde camerabeelden bevindt zich in de voorziene woning van de nachtwaker/begeleider.
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Figuur 10: centraal brandmeldingssysteem
A
(Bezoek Exodus Rotterdam)

Figuur 11: rookscherm exodus
(Personal Architecture, n.d.)

Exodus Rotterdam bevindt zich in een van de superkubussen, die onderdeel uitmaakt van de
kubuswoningen ontworpen door architect Piet Blom. Zoals te zien op Figuur 12 zijn de ramen
moeilijk toegankelijk van buitenaf. Figuur 13 laat zien dat aan de binnenzijde een aantal ramen
wel toegankelijk zijn voor de deelnemers. De grotere ramen zijn meestal dakramen en ramen
die enkel in kipstand open kunnen. Aan het schrijnwerk zijn dan ook geen aanpassingen
gebeurd.

Figuur 12: exterieur exodus Rotterdam
(Personal Architecture, n.d.)

Figuur 13: privékamer exodus Rotterdam
(Personal Architecture, n.d.)

De toegangscontrole bestaat uit een camera die gericht is op elke in- en uitgang. Dit zijn de
enige camera’s in het complex. Verder dient iedereen in een papieren logboek zijn komen en
gaan weer te geven zodat er ten allen tijden een overzicht is van de aanwezigen. Dit is vereist
voor de evacuatie. Bezoekers moeten aanbellen en zich melden aan het onthaal. Bezoekers
mogen op aanvraag ook overnachten bij de deelnemer op de kamer.
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2.3.2 Scandinavië: Finland en Noorwegen
2.3.2.1 Algemeen
Scandinavische detentie gaat uit van een ander principe dan het Belgische systeem. Waar
België het straffen als doel ziet, wordt in Scandinavië normaliseren en rehabiliteren als
uitgangspunt gekozen. Daardoor gaan zij geen extra straf toevoegen aan de vrijheidsberoving
zoals in België wel het geval is. Het dagelijks leven gaat in deze noordelijke gevangenissen
gewoon door. De gevangenen worden begeleid, werken en kunnen hun leven weer op orde
brengen, weliswaar in een afgesloten omgeving. Dit systeem is tot stand gekomen met
inspraak van de (ex-) gedetineerden die hun stem door middel van stakingen en demonstraties
hebben afgedwongen. Hun belangrijkste eis was dat gevangenen dezelfde rechten dienen te
hebben als de bevolking buiten de gevangenis.(Pratt & Eriksson, 2011) De politiek en
academici waren het ook eens dat gevangenen beter begeleid moesten worden om ze klaar
te stomen voor hun terugkeer naar de samenleving. Sinds de jaren ’70 is het
gevangenissysteem in Scandinavië daarom ook gebaseerd op normalisering. De open
inrichtingen werden verkleind tot maximaal 40 gedetineerden. Gesloten inrichtingen hebben
meer bewoners. Het regime werd in veel gevallen ook aangepast van gesloten naar open om
de band met de samenleving te onderhouden of te heropbouwen. (Lindström, Leijonram, &
Ministry of Justice, n.d.) Om gevangenen dezelfde rechten te geven als de andere burgers
worden er bijvoorbeeld geen nieuwe diensten aangemaakt in de strafinstellingen, in plaats
daarvan maken de gedetineerden gebruik van de diensten buiten de gevangenis. Zo zullen
scholen die buiten de gevangenis lessen inrichten, dit ook binnen de gevangenis doen. Verder
hebben de gedetineerden recht op ongestoord bezoek om hun rol als ouder, vriend of familielid
weer op te kunnen nemen. (Pratt, 2008) Belgische gevangenen hebben daarentegen niet alle
rechten die een vrij burger kent. Zo werd het kiesrecht van gedetineerden tot 2009 automatisch
geschorst en kan dit nog steeds gebeuren indien dit in het vonnis wordt opgenomen.
De gedetineerden zijn in Scandinavische gevangenissen bovendien zelf verantwoordelijk voor
bepaalde huishoudelijke taken. Ze moeten hun eigen was en boodschappen doen, zelf koken
en hun eigen kamer kuisen. Op deze manier verliezen ze hun vermogen niet om in hun eigen
noden te voorzien. De verantwoordelijkheid rijkt ook verder. De gedetineerde moet zijn eigen
problemen, die zich buiten de gevangenismuren bevinden, oplossen. Hiervoor krijgen ze
begeleiding, maar de bedoeling is toch dat ze dit hoofdzakelijk alleen doen. De veiligheid van
de maatschappij wordt echter ook in het oog gehouden. Gedetineerden die slecht gedijen in
de open gevangenissen of als een gevaar voor de maatschappij worden gezien, worden in
gesloten gevangenissen geplaatst. Zij worden hier nog steeds als burger behandeld, maar
hebben veel meer beperkingen op hun vrijheid. Zo kunnen gevangenen in open
gevangenissen drie opeenvolgende dagen de gevangenis verlaten, louter en alleen om hun
familie te bezoeken terwijl gedetineerden in een gesloten instelling maar hoogst uitzonderlijk
de gevangenis mogen verlaten. (Ministry of Justice: Departement of Prisons and Probation,
2008)
Uit cijfers blijkt dat van dit open systeem maar weinig misbruik wordt gemaakt. In 2006 hebben
in Zweden slechts 1,4% van de gedetineerden zijn voorwaarden voor penitentiair verlof
geschonden. Dit ging dan meestal over niet op tijd terug zijn, helemaal niet terugkomen of
alcohol- en of drugsmisbruik. Meer vrijheid geven aan gedetineerden lijkt dus te
werken.(Lindström et al., n.d.)
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De gevangenissen zijn dus kleinschalig met maximaal 40 personen, hoewel sommige ook een
groter aantal gevangenen huisvesten. Tevens leggen zij nadruk op maatschappij en familie en
zijn zij gedifferentieerd aangezien er in de vrijheidsberoving ook verschillende niveaus zijn.
Deze gevangenissen lijken al beter aan te sluiten op het idee van De Huizen dan de klassieke
Belgische gevangenissen.
Over toegangscontrole en brandveiligheid kunnen wij niet veel opmerken aangezien we deze
instellingen niet bezocht hebben. Het feit dat familie en vrienden bezoek kunnen brengen in
ongecontroleerde ruimtes, wijst alleszins op een openheid waar onze gevangenissen niet aan
voldoen. De gevangen hebben ook inspraak in het uiterlijk van de gevangenisgebouwen, deze
zien er daarom vaak huiselijker uit dan de Belgische varianten. De open gevangenissen
hebben geen imponerende omwalling, tralies ontbreken in het schrijnwerk, hoewel ze soms
worden vervangen door roosters en de cellen zien er uit als normale slaapkamers zoals te zien
is in Figuur 14 en Figuur 15. (Lindström et al., n.d.)

Figuur 15: exterieur gevangenis Halden

Figuur 14: privé-kamer gevangenis

(Danish TM, 2014)

Halden (Danish TM, 2014)

Hierbij willen we wel opmerken dat veel van deze gebouwen ofwel op een klein eiland in een
fjord zijn gebouwd of ergens in een stuk weidse natuur. De vraag is dan natuurlijk in hoeverre
je van vrijheid kan spreken als er in de weidse omgeving niets in de buurt is (Kviabryggja in
IJsland, Halden in Noorwegen) of de toegang van en naar een eiland toch altijd te controleren
valt aangezien je het eiland enkel met een boot kan bereiken (Bastøy in Noorwegen,
Suomenlinna in Finland, etc.) (Figuur 16)

Figuur 16: Suomenlinna Finland (UNESCO, n.d.)
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2.3.2.2 Nordre Vestfold Fengsel Hof avdeling Noorwegen
Uit een voorbereidende film bedoeld voor buitenlanders die naar een Noorse open gevangenis
moeten, kunnen wij echter wel enkele elementen beschrijven. Dit filmpje gaat over de
gevangenis van Hof (Figuur 17) gebouwd met campus typologie. Zo meldt de gevangene zich
zelf aan in de gevangenis in plaats van dat hij geboeid door de politie wordt gebracht. Na
aanbellen aan de poort (Figuur 18) wordt de gedetineerde binnengelaten door een bewaker
die de identiteitskaart aan de deur controleert. De gedetineerde wordt gefouilleerd, dient de
nodige documenten te ondertekenen, moet onderzocht worden door de gevangenisarts, krijgt
de nodige spullen tijdens een rondleiding om vervolgens op zijn kamer te mogen.
De gevangenis van Hof is omgeven door een afsluiting uit staaldraad waarbinnen op geregelde
afstand camerapalen zijn geplaatst zoals te zien in Figuur 22. In een centrale controlekamer
worden deze beelden continu gecontroleerd door een bewaker.
De gevangenen hebben verscheidene recreatieruimtes, een bibliotheek, werkplaatsen, een
schoolgebouw, etc. Er wordt van de gedetineerden verwacht dat zij of een opleiding volgen of
werken op de site in de schrijnwerkerij, het onderhoudsteam of de keukenploeg. In principe
mogen zij vrij rondlopen op het terrein, maar er zijn echter enkele markeringen op de grond
aangebracht waar enkel bevoegden overheen mogen.
De gevangenen krijgen ook een nummer. Via de intercom worden zij enkel met dit nummer
aangesproken. Dit is nochtans een dehumaniserende techniek en strookt niet met het idee
van normalisering. De gevangene kan een aantal minuten per week ongecontroleerd bellen
vanuit een telefoonhok. Bezoek moet aangevraagd worden, maar kan ontvangen worden in
onbewaakte ruimtes.
Het schrijnwerk bestaat uit ramen zonder tralies. In het filmpje is te zien dat deze van binnenuit
geopend kunnen worden. De binnen- en buitendeuren zijn van het type zelfsluitend maar lijken
geen extra beveiligingsaanpassingen te hebben zoals te zien in Figuur 19 en Figuur 21. De
binnendeuren bevatten een vergrendeling langs de binnenzijde die met de loper van de
bewakers kan geopend worden.
Voor de brandbestrijding, -preventie en -veiligheid zijn de evacuatieplannen opgehangen in de
gangen. De muurhaspels en brandslangen zitten in een ruimte die afgesloten is met een deur
(Figuur 21). Alle deuren zijn zelfsluitend, er is dus een vermoeden dat alle deuren brandwerend
zijn.
De toegangscontrole gebeurt enkel aan de voordeur zoals te zien in Figuur 18. Er is maar 1
toegang tot de site. Er moet aan de poort aangebeld worden om binnen te kunnen. Op de site
zelf leek het in het filmpje alsof er nergens anders van een toegangscontrole sprake was. Enkel
de lijnen op het binnenplein wezen er op dat bepaalde gebieden niet toegankelijk waren. Het
grote aantal camera’s wiens beelden continu bekeken worden, wijzen op een controle van
waar de gedetineerden zich bevinden.
(Kriminalomsorgen, 2017)
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Figuur 17: gevangenis Nordre Vestfold
Fengsel Hof avdeling,
(Google Maps, 2019)

Noorwegen

Figuur 22: hekwerk en
(Kriminalomsorgen, 2017)

Figuur 18: toegang en deurbel (Kriminalomsorgen,
2017)

camerapaal

Figuur 20: openstaande draairamen exterieur
(Kriminalomsorgen, 2017)

Figuur 21: brandpreventie- en bestrijdingsmiddelen
(Kriminalomsorgen, 2017)
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Figuur
19:
buitendeur
(Kriminalomsorgen, 2017)

2.3.3 Open detentie België
België kent naast gesloten gevangenissen ook halfopen en open gevangenissen. Hier gelden
minder strenge veiligheidsmaatregelen. De gedetineerden komen uit de gesloten gevangenis
naar de open gevangenis om daar te werken of een opleiding te volgen. Aangezien
transitiehuizen bedoeld worden als alternatief voor open gevangenissen en/of elektronisch
toezicht is het belangrijk om ook deze vorm van detentie te betrekken in dit onderzoek. Zaken
die op het gebied van vrijheden kunnen in open detentie, moeten ook mogelijk zijn in
transitiehuizen.(Federale overheidsdienst Justitie, n.d.)
2.3.3.1 PLC Ruislede
Het penitentiair landbouwcentrum van Ruislede (PLC) diende oorspronkelijk als opvangplaats
voor landlopers. Sinds 1936 wordt het gebruikt als gevangenis. Voor het PLC gelden dezelfde
vereisten als voor het PSC. De gevangene dient te werken op het terrein, mag niet
vluchtgevaarlijk zijn, dient te leven in gemeenschap en mag geen medicatie of drugs
gebruiken. Er is tevens een nultolerantie voor agressie.
Het gebouw biedt plaats aan 48 mensen, door de overbevolking werd dit opgetrokken tot 60.
De infrastructuur is echter zwaar verouderd. (Federale overheidsdienst Justitie, n.d.)
Ondanks de kleinschaligheid en de werkgelegenheid bleek uit gesprekken met mensen in de
sector dat Ruislede ook niet de oplossing was voor het detentieprobleem. 60 mensen is nog
steeds te veel, er wordt nog steeds met cipiers gewerkt, het gebouw voldoet niet aan de eisen
en er wordt niet voldoende aandacht aan begeleiding besteed.
2.3.3.2 PSC Hoogstraten
Het penitentiair schoolcentrum van Hoogstraten is een open gevangenis met zowel een
vrouwen- als mannenafdeling. In het kader van dit onderzoek hebben wij onder begeleiding
van de adviseur gevangenisdirecteur het complex bezocht. Volgende beschrijving is gebeurd
op basis van dit bezoek. Foto’s maken in of van de gebouwen binnen de omwalling was echter
niet toegelaten.
Het complex van Hoogstraten is gelegen in een oude, door Onroerend Erfgoed beschermde,
gendarmeriekazerne die later als bedelaarsoord werd gebruikt. (Agentschap Onroerend
Erfgoed, 2019) Je bereikt de gebouwen langs een private laan. Het gebouw is omgeven door
80 ha landbouwgrond. De site bestaat uit het kasteel omgeven door een slotgracht, een
boerderij, vrouwenafdeling, observatieafdeling, werkhuizen, burelen en opslaghuizen zoals te
zien op Figuur 23. Het kasteel gaat terug tot de 9de eeuw. Het stenen slot werd in de 14de
eeuw opgetrokken. Sinds 1931 wordt het gebruikt als penitentiair schoolcentrum. De nadruk
ligt hier op gevangenisarbeid en opleidingen voor gedetineerden. (Federale overheidsdienst
Justitie, n.d.)
Het gebouw biedt plaats aan 170 gedetineerden over verschillende afdelingen. Er is een
observatieafdeling waar de mannelijke gedetineerden toekomen met tweepersoonscellen, een
verblijfsafdeling in het kasteel zelf met eenpersoonscellen en een afdeling buiten het kasteel
met duocellen die plaats biedt aan 29 vrouwen. (Federale overheidsdienst Justitie, n.d.)
Gedetineerden komen nooit rechtstreeks in het PSC terecht. Zij worden vanuit de gesloten
gevangenis doorgestuurd. Indien zij zware inbreuken maken tegen het open regime worden
zij daarom ook gesanctioneerd of teruggestuurd naar de gesloten gevangenis.
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Figuur 23: grondplan PSC Hoogstraten (eigen bewerking Google Maps)

Er zijn twee regimes: open deurregime in de vrouwenafdeling en een normaal open regime bij
de mannen. Deze twee afdelingen worden daarom ook apart besproken.
De vrouwenafdeling staat dus onder een open deurregime. Tijdens bepaalde uren van de dag
mogen zij zich vrij doorheen de afdeling en bijhorende tuin begeven. De vrouwen hebben ofwel
een enkele of een duocel. De duocellen zijn recent vernieuwd en hebben een eigen afgesloten
sanitaire ruimte per cel. De eenpersoonscellen zijn ouder en hebben het sanitair vrij in de cel
staan. Het sanitair in deze cellen is tevens anti-vandalisme sanitair terwijl dit in de vernieuwde
duocellen niet nodig werd geacht. De twee soorten cellen worden afgesloten door beveiligde
deuren voorzien van een doorkijk- en doorgeefluik. Elke deur heeft twee sloten, één voor de
bewakers en één voor de gedetineerden. Tijdens bepaalde uren hebben de vrouwen zelf hun
sleutel. Er werd niet specifiek voor dit type deur gekozen. Het was eerder uit gewoonte
aangezien dit type deur in veel gevangeniscomplexen wordt gebruikt. Elke cel heeft een vrij te
openen raam dat voorzien is van tralies. Er werd hiervoor gekozen omdat de afdeling zich zeer
dicht bij de openbare weg bevindt.
De mannenafdeling bestaat uit een observatiegedeelte onder gesloten regime waar net
toegekomen gedetineerden ongeveer twee maanden verblijven. De meeste gedetineerden
bevinden zich echter in de verblijfsafdeling in het eigenlijke kasteel. De cellen van de
observatieafdeling zijn gelijkaardig aan die van de vrouwenafdeling. De cellen in het kasteel
zijn allemaal eenpersoonscellen zonder sanitair op de kamer. Hier komen echter veel klachten
over. Er zijn plannen om dit naar de toekomst toe aan te passen. De cellen bevinden zich
allemaal op de verdiepingsvloeren en aan de grachtzijde. De gemeenschappelijke ruimtes zijn
op het gelijkvloers geplaatst.
De mannen mogen overdag enkel hun cel verlaten om te gaan werken, te studeren, voor een
afspraak met de psychosociale diensten of de wandeling. In de mannenafdeling zijn er geen
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camera’s aanwezig. Mannen die op het veld buiten de muren werken, doen dit onder
permanente begeleiding indien zij nog niet voldoende vertrouwen hebben verworven. Ze
worden gecontroleerd op aanwezigheid. Anderen die binnen de muren werken, mogen in
principe vrij rondlopen. Er bestaan vertrouwensfuncties voor gedetineerden waaronder
portierfuncties binnen de kasteelmuren of het onderhoud van technische installaties. Zij krijgen
hiervoor een soort van eigen uniform.
De vrouwen en mannen hebben elk een aparte bezoekersruimte. Bij de toegangspoort is er
een controlepost met camera voorzien. Rugzakken, handtassen en gsm’s zijn niet toegelaten.
In de mannenafdeling wordt de toegang gecontroleerd door middel van vingerafdrukscan.
Zowel de gedetineerde als de bezoeker wordt gescand zodat men bij verlaten van de ruimte
kan vastleggen dat zowel gedetineerde als bezoeker vertrokken is.
In elke afdeling wordt er dagelijks één kamer gecontroleerd op verboden voorwerpen. Bij
vermoedens van bezit van verboden middelen wordt er gericht gezocht, anders gebeurt dit
willekeurig. Er worden enkel alcohol- of drugstesten afgenomen indien er vermoedens zijn van
gebruik. Bij die controles wordt er niet echt naar schade gekeken aangezien ze hier niet veel
last van hebben. Er werd aangegeven dat zij meestal geen speciale voorzieningen treffen
tegen vandalisme.
De gedetineerde mag het terrein enkel verlaten onder voorwaarden en bij toestemming van
justitie. Het systeem is hetzelfde als bij een gesloten gevangenis. Bij terugkomst na penitentiair
verlof dienen de gevangenen door de metaaldetector te gaan.
Er wordt ingezet op samenwerking met de buurt. Zo worden er bijvoorbeeld voetbalmatchen
gespeeld tussen de gedetineerden en lokale voetbalploegen en gaan er twee keer per maand
een aantal gedetineerden van de vrouwenafdeling helpen bij de wandeling van een lokaal
rustoord. Over het algemeen wordt de gevangenis geaccepteerd door de omgeving, dit ook
doordat het gebouw al langere tijd als gevangenis wordt ingezet.
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2.3.4 Forensisch psychiatrische centra
In België bestaan er sinds enkele jaren forensisch psychiatrische centra. Deze FPC’s zijn
behandelcentra, vergelijkbaar met een psychiatrisch ziekenhuis, maar dan met een hoog
beveiligingsniveau. Het complex combineert dus zorg en veiligheid. In 2014 ging het eerste
centrum open in Gent dat plaats biedt aan 264 mannelijke patiënten. FPC Antwerpen volgde
in 2017. Hier is plaats voor 182 patiënten, zowel mannen als vrouwen (FPC, n.d.).
De bewoners van deze FPC’s zijn geïnterneerden. Dit zijn mensen die omwille van een
psychiatrische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd, maar niet thuishoren in een
gevangenis. Geïnterneerden worden in FPC geplaatst door de KBM (kamer van bescherming
van de maatschappij). Er is dus geen vrijwillige opname mogelijk. Het centrum kan ook geen
patiënten weigeren. In een FPC staat de behandeling voorop en zijn de bewoners patiënten.
Er is geen langdurige opname mogelijk. De meeste patiënten verblijven hier ongeveer een
jaar. Het is de bedoeling dat de patiënten na hun behandeling terug kunnen re-integreren in
de maatschappij. Indien hun pathologie dit niet toelaat wordt er gestreefd naar het overgaan
naar een minder beveiligde omgeving.
Een FPC als referentieproject voor transitiehuizen is misschien niet vanzelfsprekend. Deze
centra staan echter wel in verband met detentie. Daarnaast hadden de uitbaters van de FPC’s
zich ook kandidaat gesteld voor het pilootproject van de transitiehuizen. We kregen de kans
om FPC Gent te bezoeken. Hier werden we rondgeleid door Peter Vanhopplinus. Dit gaf ons
meer inzicht in de werking van de FPC’s en in hun visie op transitiehuizen. De informatie die
verder wordt gegeven over de FPC’s is dan ook voornamelijk gebaseerd op deze rondleiding.
Tijdens het bezoek werd duidelijk dat er toch enkele vergelijkbare aspecten zijn tussen het
centrum en een transitiehuis, vooral op de laatste afdeling van het FPC. Enkele voorbeelden
zijn de toenemende vrijheid, het uitvoeren van huishoudelijke taken en het gaan werken op
verplaatsing.
Op beide locaties gaat het om een nieuwbouwproject, dat speciaal voor het FPC gebouwd
werd. De infrastructuur is dus ontworpen naar de noden van het centrum. De architectuur van
FPC Gent lijkt echter wel gebaseerd op een Ducpétiaux gevangenis. Centraal in het gebouw
zijn de gemeenschappelijke functies onder gebracht. Dit zijn onder andere de sportzaal, de
therapieruimten en de ateliers en werkplekken. Vanuit dit hoofdgebouw vertrekken vier
vleugels die plaats bieden voor de verschillende afdelingen. De patiënten volgen een traject
doorheen deze afdelingen, zoals aangeduid op Figuur 24. De eerste drie vleugels – afdelingen
observatie & oriëntatie, intensieve behandeling en verpleging – bestaan telkens uit twee
gangen. Elke gang wordt opgedeeld in 2 leefgroepen en de leefgroepen bestaan uit 8 tot 12
personen. De laatste vleugel, resocialisatie, bestaat uit 1 gang en biedt plaats aan 4
leefgroepen van 4 personen.
Het complex wordt van de buitenwereld afgesloten door een muur van 6,5 meter hoog. Rond
de afdelingen verpleging en resocialisatie werd de beveiligingsmuur vervangen door een
draadafsluiting. Naast de muur zijn ook de bewakingscamera’s sterk aanwezig rond het
complex. Doordat zowel de muur als de camera’s sterk aanwezig zijn bij het betreden van de
site, doet het complex meer denken aan een gevangenis dan aan een behandelingscentrum.
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Figuur 24: circulatie FPC Gent (Bativox, 2014)

Elke patiënt verblijft de eerste weken op de afdeling observatie en oriëntatie. Hier wordt het
persoonlijk behandelingsplan opgesteld. Bij voldoende vorderingen kan de patiënt
doorstromen naar een volgende afdeling en afhankelijk van hoe ver de patiënt staat in zijn
behandelingsplan, krijgt hij meer vrijheden. Binnen de afdeling wordt samengeleefd in
verschillende leefgroepen. De leefgroepen bestaan uit een gemeenschappelijke keuken en
woonkamer. Daarnaast hebben de patiënten elk een privé kamer met eigen sanitair. In de
leefgroepen staan de patiënten zelf in voor de huishoudelijke taken, zoals koken,
boodschappen doen, wassen en dergelijke. Daarnaast krijgen de patiënten ook de
gelegenheid om vaardigheden aan te leren. Hiervoor zijn er verschillende ateliers en
werkplekken. Het werken is hier in eerste instantie een vorm van therapie. In de laatste afdeling
kunnen patiënten echter ook buiten het complex gaan werken.
Opvallend is dat het personeel niet in uniform rondloopt. Doordat er qua kledij geen
onderscheid is tussen personeel en patiënten wordt het verschil tussen beide minder
benadrukt. Dit zorgt onderling ook voor een betere vertrouwensband. Bij een incident is het
ook steeds het personeel dat dit gaat oplossen en niet de bewaking.
Elk personeelslid krijgt jaarlijks een opleiding over brandpreventie en -bestrijding. Zo kunnen
ze zelf onmiddellijk hulp bieden bij brand. Zowel de individuele kamers als de leefgroepen zijn
een compartiment om de verspreiding van vuur bij een eventuele brand tegen te gaan. Het
ventilatiesysteem in de kamers is uitgerust met thermische rookdetectie. De kamerdeuren zijn
voorzien van een afsluitbare opening die omcirkeld is op Figuur 25. Indien er brand is in een
kamer kan deze opening gebruikt worden om door te blussen.
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Figuur 25: kamerdeuren PFC Gent (Forensische psychiatrische centra nv, 2017)

Het binnen- en buitenschrijnwerk in Figuur 26 en Figuur 27 is zowel kogel- en uitbraakwerend
als brandwerend. (Bativox, 2014) De ramen in de kamer zijn opgedeeld in twee delen. Er is
een groot deel vast raam, dit kan niet open, maar zorgt voor voldoende licht in de kamer.
Daarnaast is er een klein stuk opendraaiend raam, voorzien van een rooster aan de
buitenzijde. Dit lijkt op een moderne interpretatie van tralies. Van de bewoners komen er echter
veel klachten over de ramen. Zo vinden ze dat de kamers vaak te warm worden en dat er een
te kort is aan frisse lucht.

Figuur 26: exterieur FPC Gent
(Regie der Gebouwen, n.d.)

Figuur 27: privékamer FPC Gent
(Bativox, 2014)

In FPC Gent is de toegangscontrole voorzien door Securitas. Als bezoeker moet je je
aanmelden, binnen gelaten worden door de elektronisch beveiligde deur, door een
metaaldetector gaan en je identiteitskaart afgeven. Alle bagage wordt door een scanner
gehaald. Intern wordt er gewerkt met een badge systeem. Zowel het personeel als de patiënten
beschikken over een badge. Afhankelijk van waar de patiënt in zijn behandelingsplan is, kan
hij meer vrijheid krijgen. De badge geeft de patiënten ook toegang tot hun individuele kamer.
Elk personeelslid is ook voorzien van een toestel met locatiebepaling en een noodknop. De
locatiebepaling gebeurt doordat de melder voor het betreden van een ruimte over een scanner
wordt gehaald waarna de locatie in een database wordt opgeslagen. Indien er op de noodknop
wordt geduwd, krijgen alle andere personeelsleden een melding op hun eigen toestel dat de
sector weergeeft waar versterking nodig is. Iedereen behalve de geïnterneerden dient zo een
toestel bij zich te hebben als zij door het gebouw lopen of ze moeten vergezeld zijn van iemand
die een melder draagt. Het personeel merkte hierbij op dat enkel zij noodsituaties afhandelden
en dat het vaak voorkomt dat geïnterneerden hierbij inspringen om hun begeleiders te
beschermen.
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2.3.5 Besluit referentieprojecten
Er wordt gekeken welke referentieprojecten het meest aansluiten bij de visie op kleinschalige
detentie. Dit wordt samengevat in Tabel 2. Indien een project bij een bepaald aspect
overeenkomt met deze visie, wordt de cel groen gekleurd. Ander wordt het rood gekleurd. Als
er geen informatie beschikbaar is blijft de cel blanco. Uit deze tabel volgt dat Exodus Rotterdam
het meeste aansluit bij de visie op transitiehuizen. Het oude gevangenissysteem strookt
duidelijk niet met deze visie. Hiervan willen we dus zo min mogelijk elementen overnemen.

Kleinschalig
Nabijheid
Differentiatie
Personeel niet in
uniform
Celdeuren zonder
doorgeefluik
Geen tralies
Sleutelslot
Badgeslot
Bewoners hebben
sleutel/badge
Bewoners worden
nooit opgesloten op
kamer
Geen camera’s op de
gangen
Geen metaaldetector
voor bewoners
Geen gangen met
poort
Aangepaste
brandveiligheid
Bezoek wordt digitaal
ingeschreven
Geen metaaldetector
voor bezoek
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FPC Gent

PSC
Hoogstraten
vrouwen

PSC
Hoogstraten
mannen

Nordre
Vestfold

Exodus
Rotterdam

Gevangenis
Oudenaarde

Tabel 2 - samenvattende tabel referentieprojecten

3 BOUWTECHNISCHE ASPECTEN VAN EEN TRANSITIEHUIS
In dit onderdeel worden het schrijnwerk en de toegangscontrole toegelicht. Deze aspecten zijn
hetgeen wat een gevangenis van een transitiehuis en een transitiehuis van een woonhuis
onderscheiden. Deze twee elementen hebben een grote invloed op de brandveiligheid
waardoor deze ook wordt onderzocht.
Als eerste beschrijven we het schrijnwerk, aangezien de toegangscontrole hier deels van
afhangt. Er wordt gekeken naar welke types van beglazing vereist worden en naar welke
soorten raamprofielen er op de markt zijn en wat de voor- en nadelen deze profielen hebben
voor een transitiehuis. Voor de deuren worden wederom de types deuren onderzocht waarna
de sluitplaten ook nader bekeken worden.
Vervolgens wordt voor de toegangscontrole bekeken welke openingsmechanismen er
mogelijk zijn bij deuren en welke voor- en nadelen er bij deze mechanismen worden gevonden.
Daarna wordt er gekeken naar cameragebruik en de registratie van personen.
Als laatste worden de mogelijkheden voor brandveiligheid bekeken met de opmerkingen voor
het schrijnwerk en de toegangscontrole in het achterhoofd.
De bouwtechnische aspecten worden steeds bestudeerd met hun toepassing in een
transitiehuis in het achterhoofd gehouden.

3.1 Schrijnwerk
Uit de literatuurstudie blijkt dat er een groot verschil zit in het schrijnwerk dat wordt gebruikt in
klassieke gevangenissen en datgene wat we gewoon zijn in een normale woning. Dit wordt
ook bevestigd door het plaatsbezoek aan de gevangenis van Oudenaarde. De ramen worden
afgesloten door tralies en ook de deuren zijn vaak zware stalen exemplaren. In nieuwere
gevangenissen wordt er echter wel gestreefd naar een meer humane ruimtebeleving en
worden de tralies vaak achterwege gelaten. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden
dat men in een transitiehuis geen gevangenis moet creëren. Er moet een middenweg worden
gevonden tussen de bewoners voldoende vrijheid geven, de veiligheid van het personeel en
de gemoedsrust van de omgeving.
In dit werk wordt specifiek gekeken naar de renovatie van een gebouw dat niet wordt gebruikt
voor detentie tot een transitiehuis. Schijnwerk is een van de elementen dat tijdens een normaal
renovatieproject vaak wordt vernieuwd. Dit voornamelijk om te voldoen aan de steeds
strengere eisen omtrent energiezuinigheid. Daarnaast wordt het gebouw ook vaak langs de
buitenkant geïsoleerd. Dit heeft als gevolg dat dorpels en vensterbanken niet meer passen in
de nieuwe gebouwschil.
In deze paragraaf worden zowel de raamprofielen en deuren als de beglazing besproken. Er
wordt ook stilgestaan bij de term inbraakwerend en gekeken of dit eventueel omgedraaid kan
worden naar uitbraakwerend. Daarnaast wordt ook een overzicht gegeven van verschillende
openingssystemen van ramen.

33

3.1.1 Raamprofielen
Een eerste aspect van het schrijnwerk dat wordt besproken zijn de raamprofielen. Hierbij komt
zowel het materiaal als de bevestiging van de profielen in de gebouwstructuur aan bod.
Daarnaast wordt ook uitleg gegeven over inbraakwerend gevelschrijnwerk.
3.1.1.1 Inbraakwerendheidsklasse
De reden dat we inbraakwerendheid willen betrekken, is tweeledig. Enerzijds is er kans op
inbraak of vandalisme. Elk onderdeel van het gebouw, dus ook het schrijnwerk, moet hier
bestand tegen zijn. Uit een gesprek met het WTCB bleek dat inbraakwerendheid ook kan
worden omgedraaid naar uitbraakwerendheid. Hoewel de kans op uitbraak in een transitiehuis
klein is, moet men er wel rekening met houden. Het gebouw moet een homogeen gesloten
geheel vormen, waarbij ook moet worden gelet op de samenhang tussen beglazing en profiel.
Dit wordt verder besproken in paragraaf 3.1.2.
Door een toenemend aantal inbraken werd de inbraakwerendheid van gevelschrijnwerk
onderzocht. Dit voor zowel raamprofielen als deuren. Zo werden er in NBN EN 1627 (2011) 6
klassen gedefinieerd. Per klasse wordt een aanvalstype omschreven, zoals Tabel 3 weergeeft.
Er worden in NBN B 25-002-1 (2019) enkele aanbevelingen gedaan waarop de klasse van
inbraakwerendheid gebaseerd moeten worden. Dit is onder andere de geografische ligging
van het gebouw, maar ook met de bereikbaarheid, bestemming en extra beveiligingssystemen
moet men rekening houden. Klassen 1 tot en met 3 worden voornamelijk gebruikt voor
residentiële omgevingen, de hogere klassen zijn van toepassing voor een meer professionele
omgeving, zoals banken, juweliers of overheidsgebouwen.
Tabel 3 - aanvalstypes klassen inbraakwerendheid (NBN B 25-002-1:2019)

Klasse
EN 1627

Aanvalstype

1

De occasionele inbreker probeert binnen te raken met een eenvoudige kleine
gereedschappen en met fysiek geweld, zoals schoppen met voet schouderbeuken,
tillen, losrukken.

2

De occasionele inbreker probeert binnen te raken met behulp van meer
eenvoudige gereedschappen, zoals schroevendraaiers, tangen, wiggen en, in
geval van roosters of blootgestelde scharnieren, met behulp van kleine handzagen.

3

De inbreker probeert binnen te komen met bijkomende schroevendraaier, een
koevoet en handgereedschap zoals een kleine hamer, pendrijvers en mechanisch
boorgereedschap.

4

De ervaren inbreker gebruikt bijkomend een zware hamer, een bijl, een beitel en
een draagbare elektrische boormachine op batterij.

5

De ervaren inbreker gebruikt bijkomend elektrisch gereedschap zoals een boor,
decoupeerzaag, sabelzaag en een schijfslijpmachine met een schijf met maximale
diameter van 125 mm.

6

De ervaren inbreker maakt bijkomend gebruik van een zware klophamer en
krachtige elektrische gereedschappen, bijvoorbeeld een boormachine,
decoupeerzaag, sabelzaag en een slijpschijfmachine met een schijf met maximale
diameter van 230 mm.

34

In normen NBN EN 1628 t.e.m. 1630 worden de beproevingsmethodes toegelicht. Deze zijn
materiaal onafhankelijk. Op een eerste proefstuk worden achtereenvolgens statische en
dynamische proeven uitgevoerd. Tijdens de statische proef wordt met een hydraulische vijzel
druk uitgeoefend op enkele punten van het element (NBN EN 1628, 2011). Voor
weerstandsklassen 1 tot en met 3 wordt het element ook onderworpen aan een dynamische
proef. Hierbij laat men een gewicht vallen tegen enkele vooraf bepaalde punten van het
element (NBN EN 1629, 2011). Nadien volgt de manuele inbraakproef in twee fasen. (NBN
EN 1630, 2011) Tijdens de voorproef wordt gezocht naar de zwakke plekken van het element
en naar het meest geschikte gereedschap, met keuze uit een gereedschapsset eigen aan de
weerstandsklasse. De hoofdproef gebeurt op een nieuw element en heeft als doel een opening
te creëren in dit element. Dit moet gebeuren binnen een tijdspanne, afhankelijk van de klasse.
Bij de drie proeven hangen de maximaal toegelaten vervormingen telkens af van de gewenste
klasse.
Het technische comité ‘schrijnwerken’ van het WTCB heeft verdere onderzoeken gedaan naar
de inbraakwerendheid van gevelschrijnwerk, aangezien de normen volgens hen op sommige
vlakken te beperkend zijn. Ze onderzochten onder andere de invloed van reële
plaatsingsvoorwaarden voor een schrijnwerkelement. De resultaten hiervan werden
besproken in het WTCB-dossier 2/2010 (Detremmerie, 2010). Op basis van het onderzoek
werden er ook enkele aanbevelingen gedaan voor de opbouw van gevelschrijnwerk met
weerstandsklasse 2.
In een reële situatie is de inbraakweerstand niet enkel afhankelijk van het schrijnwerkelement,
maar ook van de structuur waar het element in wordt geplaatst en de verankering. De reële
weerstand kan dan ook sterk verschillen van die in laboratorium opstellingen. Voor het
onderzoek werden elementen uit de drie meest voorkomende materialen (zie paragraaf
3.1.1.3) onderzocht in verschillende situaties, namelijk geplaatst in een massieve muur, in een
spouwmuur uit baksteen en in een muur uit cellenbeton. Er werden ook verschillende
verankeringssystemen (bevestigingsbeugels, schroeven en pluggen) onderzocht. De
gebruikte systemen zijn afhankelijk van het metselwerktype en het schrijnwerkelement. Tijdens
het onderzoek werden enkel de manuele en dynamische proef uitgevoerd in reële
omstandigheden. De statische proef kwam niet aan bod.
De dynamische proef gaf in alle reële situaties minder schade dan bij de laboratoriumproeven.
Bij de manuele proef waren er echter wel duidelijke verschillen. Zo werd er in alle situaties,
buiten bij vensters met doorgaande schroeven in een massieve muur, een lagere weerstand
waargenomen. Dit is volgens de onderzoekers het gevolg van een gebrekkige weerstand van
de ruwbouw of een onaangepaste verankering. Vooral de bevestigingsankers waren vaak
gemakkelijk bereikbaar bij de manuele proef voor een weerstandsklasse 2. Dit door onder
andere gemakkelijk los te maken gevelstenen. Uit het onderzoek blijkt dus dat het belangrijk
is om voldoende aandacht te geven aan de plaatsing van het gevelschrijnwerk.
Voor de specifieke aanbevelingen voor de plaatsing van schrijnwerk met weerstandsklasse
twee wordt de lezer doorverwezen naar het vernoemde WTCB dossier. Eén van de vermelde
aandachtspunten is de opening tussen het vast kader van het element en de ruwbouw. Er
wordt aanbevolen dat deze maximaal 15 mm bedraagt. Bij een spouwmuur moet men erop
letten dat de bevestigingsankers in het midden van de draagmuur worden bevestigd. Dit om
mogelijke barsten in de steen te beperken. Daarnaast wordt er ook aangeraden om de spouw
af te dichten of om versterkte zones te voorzien bij de bevestigingen. Ook voor het hang- en
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Figuur 28: bereikbaarheid gevel (NEN 5087, 2013)

Figuur 29: inbraakvlak gevel (NEN 5087, 2013)
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sluitwerk worden enkele aanbevelingen gedaan. Wat dit precies betekent wordt in paragraaf
3.1.1.3 verder uitgelegd.
Naast dit onderzoek werd er door het WTCB ook onderzoek gedaan naar uitbraakwerendheid
van gevelschrijnwerk. Dit op vraag van een psychiatrisch ziekenhuis. Deze onderzoeken zijn
echter niet publiek toegankelijk. Voor meer uitleg verwijzen wij door naar het WTCB.
Net zoals bij inbraakwerendheid is een belangrijk aspect de bereikbaarheid van het
schrijnwerk. In de Nederlandse Norm NEN 5087:2013 wordt deze term gedefinieerd. Figuur
28 en Figuur 29 geven weer welke delen van een gebouw als bereikbaar worden beschouwd.
Het is duidelijk dat als er zich bijvoorbeeld een garage tegen de woning bevindt, de hoger
gelegen vensters gemakkelijk bereikbaar zijn. Deze worden echter maar als bereikbaar
beschouwd indien ze zich op een horizontale afstand van maximaal 1 meter van het verhoogde
vlak bevinden (NEN 5087, 2013). Indien het venster niet bereikbaar is, zijn er geen eisen voor
de uitbraak- en inbraakwerendheid.
3.1.1.2 Materiaal
Een raamprofiel moet voldoen aan bepaalde eisen betreffende de mechanische stabiliteit en
thermische geleidbaarheid. (Baitz et al., 2004) Dit zijn materiaal afhankelijke eigenschappen.
Raamprofielen bestaan typisch uit een van volgende drie materialen: hout, pvc of aluminium.
Voor sommige toepassingen wordt ook schrijnwerk uit staal toegepast. (Baitz et al., 2004) In
deze paragraaf worden de drie meest voorkomende materialen toegelicht. Als besluit worden
in Tabel 4 - vergelijkende tabel materialen voor raamprofielen de voor- en nadelen van elk
materiaal opgesomd.
Een eerste mogelijkheid is het kunststof raamprofiel. Dit is een profiel vervaardigd uit
polyvinylchloride (pvc). Het heeft als grote voordeel dat het een redelijk goedkoop materiaal
is. De mechanische stabiliteit van het profiel op zich is beperkt, maar kan verbeterd worden
door het toevoegen van een stalen verstevigingsprofielprofiel (STS 52.3, 2008). Op die manier
kan een hogere weerstandklasse bereikt worden, zoals besproken in paragraaf 3.1.1.1.
Doordat het een petrochemisch materiaal is, is het niet zo duurzaam. Het kan echter wel
gemakkelijk worden gerecycleerd. Daarnaast is het een moeilijk ontvlambaar materiaal, dus
kan het gebruikt worden voor toepassingen van brandcompartimentering. De thermische
geleidbaarheid is beperkt indien men een meerkamerprofiel met thermische onderbreking
gebruikt, zoals getoond op Figuur 30. Dit is een profiel dat deels werd opgevuld met isolatie.
Op die manier kan het voldoen aan de huidige normen omtrent de energieprestatie van het
raam.
Daarnaast worden tegenwoordig ook veel raamprofielen gemaakt uit aluminium. Figuur 31
geeft een voorbeeld van zo’n aluminium profiel. Dit is vaak de duurste oplossing, maar het
heeft wel de beste mechanische eigenschappen (Baitz et al., 2004). Het profiel moet niet extra
worden verstevigd om te voldoen aan hogere weerstandsklassen en geniet daardoor de
voorkeur van onderzoekers van het WTCB (gesprek met V. Detremmerie). Ook dit profiel is te
verkrijgen met thermische onderbreking om te voldoen aan de energieprestatie eisen (STS
52.2, 2017). Een profiel vervaardigen uit aluminium vergt veel energie, maar aangezien het
een duur materiaal is, wordt het vaak gerecycleerd. Op die manier blijft de milieu-impact toch
beperkter. Voor een aluminium raamprofiel zijn er geen extra maatregelen nodig om een
betere brandreactie te bekomen.
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Figuur 30: pvc-raamprofiel Figuur 31: aluminium raamprofiel
(Van Pellicom, 2016)
(Sapa, n.d.)

Figuur 32: houten raamprofiel
(Baens, n.d.)

Een laatste optie is het houten raamprofiel. Dit is het enige van de drie besproken materialen
dat komt van een hernieuwbare bron. Het is echter wel belangrijk dat het hout een FSC (forest
stewardschip council) label heeft. Met zo’n label wordt gezegd dat het hout afkomstig is van
een bos dat duurzaam wordt beheerd. De mechanische sterkte is afhankelijk van de houtsoort
en de kwaliteit van het gebruikte hout. De meest gebruikte houtsoorten zijn Meranti, Afzelia en
Afrormosia (Reynaers aluminium, n.d.). In de norm NBN EN 350 (2016) worden houtsoorten
ingedeeld in 5 klassen van natuurlijke weerstand tegen aantasting door houtzwammen. Een
klasse 5 betekent ‘niet duurzaam’, dit hout mag niet worden gebruikt voor buitenschrijnwerk.
Houtsoorten van andere duurzaamheidsklassen mogen, mits bescherming- of afwerkingslaag,
wel gebruikt worden voor deze toepassing (STS 52.1, 2010). In tegenstelling tot de twee vorige
materialen moet bij hout het oppervlakte dus worden behandeld. Dit gebeurt om de vijf à tien
jaar en kan bijvoorbeeld door het profiel te schilderen. Het voordeel is dat je zo gemakkelijk
het uiterlijk van het gebouw kan veranderen, wat niet mogelijk is bij de andere materialen. Dit
past binnen de aanbeveling van een transitiehuis om het gebouw aanpasbaar te maken. Om
te voldoen aan de steeds strengere eisen omtrent energieprestatie kan een houten raamprofiel
een thermische onderbreking met kurk hebben, zoals getoond op Figuur 32. Een bijkomend
voordeel is dat een houten raamprofiel goed standhoudt tegen brand (Baitz et al., 2004).
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Tabel 4 - vergelijkende tabel materialen voor raamprofielen

Materiaal

PVC

Voordelen
-

Recycleerbaar
Gemakkelijk te onderhouden
Moeilijk ontvlambaar
Thermische onderbreking is
mogelijk

-

-

Recycleerbaar
Het heeft de beste
mechanische eigenschappen
Gemakkelijk te onderhouden
Thermische onderbreking is
mogelijk
Kan toegepast worden bij
hogere inbraakklassen
Goede brandreactie

-

Duurste in aankoop
Niet mogelijk om nadien van kleur
te veranderen

Het is een natuurlijk materiaal
Recycleerbaar
De kleur kan worden aangepast
Het kan tegen brand
Thermische onderbreking is
mogelijk

Vaak iets duurder dan pvc
Moet om de 5-10 jaar herschilderd
worden

Aluminium -

Hout

Nadelen

-
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-

Kan gemakkelijk beschadigd
worden
Maximaal inbraakklasse 2, tenzij
toevoeging van een stalen profiel
Het is geen duurzaam materiaal
Niet mogelijk om nadien van kleur
te veranderen

3.1.1.3 Hang- en sluitwerk
Het hang- en sluitwerk wordt in de Belgische Norm NBN B 25-002-1:2019 als volgt
gedefinieerd: “Alle onderdelen, van metaal en/of een synthetisch materiaal, gebruikt als
elementen voor het vergaren, bevestigen, ophangen, bewegen, of bedienen en sluiten van
vensters”. In deze paragraaf wordt de focus gelegd op de bevestiging van de profielen.
Daarnaast worden ook de onderdelen met betrekking tot het bedienen en bewegen van
vensters besproken. Deze zijn echter afhankelijk van de openingstypes zoals beschreven in
paragraaf 3.1.1.4.
De bevestiging van het vaste kader is afhankelijk van de structuur waar het element in wordt
geplaatst. Zo worden er bij spouwmuren bevestigingsankers gebruikt en bij massieve muren
schroeven die door het vaste kader van het profiel worden geboord. Het schrijnwerk in gevels
die nadien werden geïsoleerd, waarbij de isolatie zich direct tegen de draagmuur bevindt,
wordt eveneens met bevestigingsbeugels verankert. In voorgaande paragraaf werd er reeds
vermeld dat men de bevestigingsankers in het midden van de dragende muur moet
bevestigen, om mogelijke scheuren in de stenen te vermijden. De verankeringssystemen
moeten ook steeds aangepast zijn aan het type metselwerk.
Het aantal bevestigingspunten is afhankelijk van de grootte van het element. De norm NBN
25-002-1 geeft enkele voorschriften waar aan voldaan moet worden. Op de horizontale stijlen
moet een bevestigingspunt worden voorzien ter hoogte van elk ophang- en sluitpunt en op
ongeveer 20 cm van elk hoekpunt. Voor de boven- en onderregel wordt aangeraden om
minstens één bevestigingspunt te voorzien. De afstand tussen de bevestigingspunten is
afhankelijk van het materiaal van het profiel. Voor hout bedraagt de maximale tussenafstand
100cm, voor aluminium ramen is dit 75 cm en voor pvc ramen slechts 65 cm.
De vergrendeling van de raamvleugel in het vaste kader gebeurt door middel van nokken.
Vroeger gebruikte men hiervoor rolnokken, maar deze bieden weinig weerstand tegen inbraak.
Het is daarom ook aangeraden om paddestoelnokken te gebruiken. Deze paddestoelnokken
(Figuur 33) hebben een afgeplat stuk dat ervoor zorgt dat de raamvleugel niet uit het profiel
kan worden getild. De nokken moeten vervaardigd zijn uit gegalvaniseerd staal (WTCB, 1997).
Daarnaast wordt ook een meerpuntssluiting aangeraden. Dit wilt zeggen dat de vleugel met
meerdere nokken per zijde in het kader vasthaakt. Het aantal sluitpunten is afhankelijk van de
grootte van het element.

Figuur 33: paddestoelnok (WTCB, 1997)

Figuur 34: raamkruk met slot (WTCB, 1997)
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De raamvleugel wordt bediend met een raamkruk (Figuur 34). Deze is afhankelijk van de
openingswijze van het venster. Het is vanzelfsprekend dat bij een vast raam een raamkruk
overbodig is. Er wordt aangeraden om de raamkruk steeds te voorzien van een slot. (WTCB,
1997) Dit is slechts een kleine meerprijs maar zorgt voor een extra beveiliging van het
raamprofiel.
De beglazing wordt bevestigd in het profiel door middel van glaslatten. Voor een
inbraakwerend venster dienen deze aan de binnenzijde te zitten. (WTCB, 1997) Hierbij worden
de glaslatten best extra verstevigd om ook uitbraak tegen te gaan. Dit kan door gebruik te
maken van eenrichtingsschroeven of door de glaslatten bijkomend met silicone te bevestigen.
Zo kunnen de glaslatten niet worden losgemaakt, waardoor men het glas ook niet uit het profiel
kan heffen.
3.1.1.4 Types
Er bestaan heel wat verschillende venstersystemen. De meest voorkomende worden in deze
paragraaf besproken. Daarbij wordt kritisch nagedacht over de voor- en nadelen van ieder
systeem binnen de toepassing in het transitiehuis. Onderstaande profielen worden besproken
op de volgende pagina’s:






Vast raam
Opendraaiend raam
Opendraaiend raam met rooster
Draaikip raam - Tilt Before Turn
Dakraam
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Raamtype: VAST RAAM

Nadelen

Voordelen
Inbraakveiligheid

-

Geen scharnieren als
zwak punt
Geen opening tussen de
vleugel en het kader als
zwak punt

Brandveiligheid
Andere bouwtechnische
elementen

-

Ventilatierooster als mogelijk
zwakker punt

-

Kan niet gebruikt worden
voor evacuatie

-

Extern ventilatierooster nodig
voor verluchting
Grotere kans op
oververhitting in de zomer
Beperkt het vrijheidsgevoel
van de bewoner

-

Ideologie
Kostprijs

-

Gesloten, maar geen
tralies

-

-

Goedkoopste profiel

-

Extra investeringen voor een
ventilatierooster

Opties of combinaties

Het kan gecombineerd worden met eender welk ander profiel. Er
wordt aangeraden om zeker een ventilatierooster toe te voegen om
voldoende verluchting te garanderen. Dit kan gecombineerd worden
met een ventilatiesysteem type C om te voldoen aan de huidige
energieprestatie-eisen.

Toepassingsvoorbeeld

/

Besluit

Het vaste raam is een eenvoudige oplossing die echter telkens
aanpassingen vereist. Doordat het raamkader geen zwakke plekken
vertoont dient het glas extra verstevigd te worden. Het is beter om
een vast raam te combineren met andere openingswijzen. Een
vaste ramen op zichzelf of met enkel een ventilatierooster druisen
in tegen het vrijheidsgevoel van de bewoners, vormen een probleem
voor het zomercomfort en zijn niet bruikbaar als evacuatieweg
tijdens brand.

42

Raamtype: OPENDRAAIEND RAAM

Voordelen
-

Inbraakveiligheid
Brandveiligheid
Andere bouwtechnische
elementen
Ideologie
Kostprijs

Nadelen

-

Kan gebruikt worden voor
evacuatie

-

Kan gebruikt worden voor
ventilatie

-

Geeft een huiselijk gevoel

-

Het is een standaard
profiel dus de kostprijs is
beperkt

De opening tussen de
vleugel en het kader als
zwak punt

Opties of combinaties

Er is de mogelijkheid om een openingsbeperking toe te voegen. Uit
onderzoek van het WTCB volgt dat dit gemakkelijk te verwijderen is.
Deze toevoeging verliest dus zijn nut. Er kan ook een raamkruk met
slot worden gebruikt. Dit geeft de mogelijkheid van differentiatie,
maar creëert dezelfde problemen die reeds werden aangehaald bij
het vaste raam.

Toepassingsvoorbeeld

Open gevangenis van Hof (Noorwegen)

Besluit

Dit raamtype sluit goed aan bij een huiselijke omgeving. Het houdt
echter enkele beveiligingsrisico’s in. Er is wel de mogelijkheid om
de raamopening te beperken of een elektronische beveiliging op het
raam te plaatsen. Dit zijn echter geen veilige oplossingen. Het
raamtype geeft dus niet voldoende de mogelijkheid om te
differentiëren.
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Raamtype: OPENDRAAIEND RAAM MET ROOSTER

Voordelen
-

Inbraakveiligheid

Het glas wordt
beschermt door het
rooster

Brandveiligheid
Andere
bouwtechnische
elementen
Ideologie

-

Kan gebruikt worden
voor ventilatie

-

Het geeft de vrijheid
om het raam te
openen

Kostprijs

Nadelen
-

Het rooster als eventueel zwak
punt

-

Kan niet gebruikt worden voor
evacuatie

-

Het rooster kan een gevoel van
oplsuiting creeren

-

Het is een speciaal profiel dus de
kostprijs is hoger

Opties of combinaties

Dit type wordt altijd gecombineerd met een vast raam. Er is de
mogelijkheid om het glas voor het rooster te vervangen door een
metalen plaat.

Toepassingsvoorbeeld

FPC Gent

Besluit

De opendraaiende ramen met rooster zijn beter dan een vast raam
doordat de bewoner de vrijheid heeft om het raam zelf te openen. Het
kan door het rooster echter weer het gevoel van tralies opwekken en
zorgen voor een beperking van de lichttoetreding. De kostprijs kan bij
sommige producenten tevens oplopen door de plaatsing en
vervanging van het rooster. Het raam is nog steeds niet geschikt voor
evacuatie. Er is een beperktere mogelijkheid voor in- of uitbraak.
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Raamtype: TILT BEFORE TURN (TBT) RAAM

Een TBT-profiel is een variant op het draaikip raam waarbij de draaistand geblokkeerd kan
worden. Indien de sleutel op de kruk zit, kan het raam kippen en draaien. Is de sleutel verwijderd
en het profiel dus afgesloten, dan kan het raam enkel kippen. Hierdoor zijn de openingsstanden
van de kruk ook aangepast. Een horizontale kruk dient om het raam te kippen en een verticale
stand om het open te draaien.
Voordelen
Inbraakveiligheid

Brandveiligheid
Andere bouwtechnische
elementen

-

Kan gebruikt worden voor
ventilatie
Gemakkelijk aanpasbaar
indien de bestemming van
het gebouw wijzigt

Ideologie

-

Geeft een huiselijk gevoel
Differentiatie is mogelijk

Kostprijs

Nadelen
-

De opening tussen de
vleugel en het kader als
zwak punt

-

Kan enkel gebruikt worden
voor evacuatie in de turnstand

-

Het is een speciaal profiel
dus de kostprijs is hoger

Opties of combinaties

/

Toepassingsvoorbeeld

Ziekenhuizen

Besluit

Dit raamprofiel geeft de mogelijkheid tot differentiatie in de
beveiliging, maar ook een aanpasbaarheid naar een functiewijziging
van het gebouw. Het raam scoort goed voor uitbraakveiligheid
doordat de kipstand kan worden opgelegd. Samen met het normale
opendraaiende raam sluit dit profiel het best aan bij de ideologie van
de transitiehuizen
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Raamtype: DAKRAAM

Voordelen
Inbraakveiligheid

Brandveiligheid
Andere bouwtechnische
elementen
Ideologie
Kostprijs

-

Nadelen

Het dakraam is normaal
onbereikbaar, waardoor er
geen vereisten zijn voor de
inbraakveiligheid
Kan gebruikt worden als
rookluik

-

Kan gebruikt worden voor
ventilatie

-

Geeft een huiselijk gevoel

-

Het is een standaard
profiel dus de kostprijs is
beperkt

Opties of combinaties

Er is de mogelijkheid om een elektronisch openingsmechanisme
te voorzien.

Toepassingsvoorbeeld

Exodus Rotterdam

Besluit

Een dakraam is de ideale oplossing voor een betere lichtinval.
Ze vereisen geen extra beveiliging en sluiten aan bij de ideologie
van een transitiehuis.
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3.1.2 Beglazing
Naast het profiel is ook het type glas zeer belangrijk. Door bepaalde behandelingen kunnen
de mechanische eigenschappen van glas wijzigen. Dit leidt tot verschillende breuktypes, wat
zowel een impact heeft op de veiligheid van de bewoners als op de inbraakveiligheid. Er wordt
gekeken naar het breuktype (NBN EN 12600, 2003) en de veiligheid en de inbraakwerendheid
(NBN EN 356, 2000) om nadien in paragraaf 3.1.2.4 een voorstel te geven voor de keuze van
de beglazing.
3.1.2.1 Classificatie volgens breuktype
Eerst worden de verschillende breuktypes van glas besproken. De manier van breken heeft
een invloed op de veiligheid van het glaswerk. Voor de classificatie volgens breuktypes wordt
gekeken naar de Europese norm EN 12600 (2003), die de testmethode voor deze classificatie
beschrijft, en de Belgische norm omtrent glaswerk, NBN S23-002 (2007), die de Europese
norm verder toelicht. In dit werk wordt enkel gekeken naar de classificatie en de testresultaten,
waarbij er niet dieper wordt ingegaan op de testmethode.
In hoofdstuk 6 van de Europese norm EN 12600 (2003) wordt de classificatie van het glaswerk
besproken. De benaming is drieledig en houdt rekening met de valhoogte van de
stootbelastingsproef en het breuktype.

 () 
Hierbij zijn  en  afhankelijk van de grootste valhoogte waarbij zich geen breuk voordoet. Het
breuktype wordt weergegeven door (). Volgens beide normen worden drie afzonderlijke
breuktypes waargenomen zoals afgebeeld in Figuur 35.
A: barsten met afzonderlijke scherven
B: barsten met aan elkaar vastzittende scherven
C: verbrijzeling in een groot aantal stukken met geringe massa

Figuur 35: de drie breuktypes van glas (NBN S23-002:2007)
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Breuktype A is typisch voor uitgegloeid, halfgehard en chemisch gehard glas (NBN S23-002,
2007). Dit kan gevaarlijk zijn, aangezien bij breuk scherpe stukken vrijkomen en er ook een
opening in het glaswerk ontstaat.
Bij breuktype B worden de scherven bij elkaar gehouden. Dit breuktype is eigen aan bepaalde
soorten gelaagd glas, gewapend glas en uitgegloeid glas met films.
Als laatste is er het breuktype C. Hierbij ontstaan er geen scherven, maar korreltjes. Dit is
typerend voor thermisch gehard glas. Het voldoet voor de personenveiligheid, aangezien er
geen scherpe scherven loskomen. Er ontstaat echter wel een opening in het glaswerk.
3.1.2.2 Gelaagd veiligheidsglas
De term veiligheid houdt hier verschillende zaken in. Enerzijds gaat het over de veiligheid van
personen. Dit houdt in de bescherming tegen verwondingen en tegen doorval. Daarnaast kan
veiligheid worden gezien als beveiliging. Hierbij gaat het om beveiliging tegen inbraak en
vandalisme, beveiliging tegen vuurwapens en ontploffingen en beveiliging tegen brand (NBN
S23-002:2007). Voor dit onderzoek wordt er gefocust op de bescherming van personen en op
de beveiliging tegen inbraak en vandalisme. Er wordt vanuit gegaan dat het glas niet extra
moet beschermd worden tegen vuurwapens en ontploffingen. Dit is eerder van toepassing bij
banken en juweliers.
Voor de bescherming tegen verwondingen is vooral het breuktype belangrijk, er mogen
namelijk geen scherpe stukken ontstaan. Beglazing met breuktype B of C komen in
aanmerking. In het geval er kans is op doorvallen, moet de beglazing werken als borstwering
(NBN S23-002, 2007). Dit betekent dat het glas bij breuk aan elkaar moet worden gehouden.
Enkel breuktype B komt hierbij in aanmerking. Wordt er daarnaast ook gekeken naar de
bescherming tegen inbraak en vandalisme, dan is het essentieel dat bij breuk het glas op zijn
plaats blijft. Analoog als bij de kans op doorvallen gaat het hier over breuktype B en meer
specifiek gelaagd glas. De beglazing moet hierbij voldoen aan de norm NBN EN ISO 12543-2
(2011). Het gelaagd glas moet voldoen aan de klasse 3(B)3 volgens de norm EN 12600 (2003)
om als gelaagd veiligheidsglas beschouwd te worden.
Het gaat hier dus om gelaagd glas. Dit houdt volgens NBN S23-002 (2007) een glasplaat
samengesteld uit een of meer glas-of kunststofplaten in die over hun volledige oppervlakte
met één of meer kunststof tussenlagen aan elkaar samen gelijmd zijn. De meest voorkomende
kunststof tussenlaag is PVB (Detremmerie, Michaux, & Decaesstecker, 2005). Dit is een
kunststoffilm van polyvinylbutyral. Deze film heeft als voordeel dat het de schokbestendigheid
van de beglazing verbetert. Een tweede mogelijkheid is een polycarbonaat tussenlaag. Dit
wordt voornamelijk toegepast bij bescherming tegen vuurwapens.
3.1.2.3 Weerstandscategorie
Bij de raamprofielen werden de verschillende klassen van inbraakwerendheid besproken. Het
is echter ook belangrijk om het type glas af te stemmen op deze klasse, om zo een
homogeen inbraakwerend venster te verkrijgen. De beproevingsmethode en classificatie van
de weerstand tegen manuele aanval van beveiligingsbeglazing in gebouwen wordt besproken
in de norm NBN EN 356 (2000).
De beglazing wordt beproefd door een val- en een bijlproef. Voor verdere informatie over deze
proeven wordt de lezer doorverwezen naar de norm. Uit deze proeven werden 8
weerstandscategorieën bepaald. De eerste 5 klassen (P1A tot P5A) zijn gebaseerd op de
valproef en de laatste 3 klassen (P6B tot P8B) zijn gebaseerd op de proef met de bijl.
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De Belgische norm NBN S23-002 (2007) brengt deze categorieën in verband met de 6
inbraakwerendheidsklassen van de Europese norm EN 1627 (2011) die werden besproken in
voorgaande paragraaf over raamprofielen. Dit verband wordt weergegeven in Tabel 5.
Tabel 5 - overeenstemming van de inbraakwerendheidsklassen (NBN S23-002, 2007)

3.1.2.4 Keuze van het glas
Voor de opbouw van de beglazing moeten voorgaande eisen worden samengebracht.
Daarnaast moet men ook rekening houden met de huidige energieprestatie-eisen. Zo wordt er
best dubbel glas of zelfs drievoudig glas gebruikt.
Bereikbare vensters (paragraaf 3.1.1.1) moeten steeds worden voorzien van beglazing met
weerstandscategorie P4A of P5A, naargelang de keuze van de inbraakwerendheidsklasse.
Voor de andere vensters wordt er geen weerstandsklasse opgelegd.
Doordat in sommige transitiehuizen de gedetineerden ’s nachts op hun kamer worden
opgesloten, moet het schrijnwerk op uitbraak voorzien zijn. Het venster kan een
openingsbeperking hebben, maar als het glas kan breken waardoor er een opening wordt
gecreëerd, verliest dit zijn nut. Daarom raden wij aan steeds voor inbraakwerendheidsklasse
RC 3 te kiezen.

3.1.3 Deuren
In gebouwen worden verschillende soorten deuren gebruikt. Voor een gewone woning is er
voornamelijk een onderscheid tussen de klassieke binnendeuren enerzijds en de voordeur of
buitendeuren anderzijds. Heeft een gebouw ook andere functies, dan is de kans groot dat men
ook een vluchtdeur of branddeuren moet voorzien. Daarnaast worden appartementen of
kamerwoningen vaak voorzien van een deur met verbeterde akoestische prestaties. Deze
beperken de geluidsoverdracht vanuit gemeenschappelijke delen. In deze paragraaf worden
de verschillende deurtypes kort toegelicht waarbij ook de bevestiging van de deur aan bod
komt. Nadien wordt uitleg gegeven over de sloten en sluitplaten.
3.1.3.1 Types
Zoals eerder aangehaald zijn er verschillende types deuren, met elk hun eigen functies en
eigenschappen. De bevestiging en het beslag zijn vaak afhankelijk van het deurtype. Het is
ook mogelijk de verschillende deurtypes te combineren, zo kan een akoestisch verbeterde
deur ook een branddeur zijn.
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Standaard binnendeur
De standaard binnendeur is het meest toegepaste deurtype. Deze bestaat typisch uit een
houten deurblad die met drie scharnieren aan het deurkader werd bevestigd. Hier worden
gewoonlijk geen maatregelen genomen om het uitlichten van de deurvleugel te verhinderen.
Er is geen vereiste voor het slot en de deur wordt normaal voorzien van een klassieke
deurkruk.
Veiligheidsdeur
Voor sommige toepassingen, zoals bijvoorbeeld een voordeur, wordt vaak gekozen voor een
veiligheidsdeur. Dit is een deur die voldoet aan een inbraakwerendheidsklasse 2 of hoger
(paragraaf 3.1.1.1). Een veiligheidsdeur kan bestaan uit hout, aluminium of pvc. Voor extra
beveiliging kan er in het deurblad een stalen plaat worden ingewerkt. Om te vermijden dat de
deuren uit de scharnieren worden opgelicht is de toevoeging van dievenklauwen (Figuur 36)
aangeraden. Dit zijn extra pinnen, ingewerkt in het scharnier of ernaast, die de deurvleugel
verbinden met het deurkader en ervoor zorgen dat bij het forceren van de scharnieren de deur
niet kan worden weggenomen. Daarnaast wordt ook een meerpuntsluiting aangeraden. Dit
betekent dat de deur op meerdere plaatsen wordt vergrendeld, zoals te zien op Figuur 37.

Figuur 36: dievenklauwen (WTCB, 1997)

Figuur 37: meerpuntssluiting (WTCB, 1997)

Akoestisch verbeterde deur
In sommige situaties is een akoestisch verbeterde deur wenselijk. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij appartementsgebouwen of assistentiewoningen, waar de verschillende wooneenheden van
elkaar worden gescheiden door een gemeenschappelijke gang. Om geluidsoverlast te
beperken wordt tussen de privéruimte en het gemeenschappelijke deel een akoestisch
verbeterde deur geplaatst. Dit is een deur die meer geluid tegenhoudt dan een standaard deur.
De akoestische eisen worden weergegeven aan de hand van een Rw-waarde, uitgedrukt in
decibel (dB). Deze Rw-waarde is de akoestische verzwakkingsindex voor luchtgeluid en geeft
weer hoeveel geluid de deur tegenhoudt. Hoe hoger deze waarde, hoe beter de geluidsisolatie.
(Acoustix, 2013) Voor dit deurtype zijn er geen speciale vereisten met betrekking tot het slot
en de bevestiging.
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Branddeur
Een branddeur wordt voorzien tussen de scheiding van verschillende compartimenten. Voor
een branddeur is het vooral belangrijk dat deze een bepaalde tijd standhoudt bij brand. Dit
deurtype wordt verder uitgelegd in paragraaf 3.3.2.1.
Vluchtdeur
Een laatste type dat wordt besproken is de vluchtdeur. Hierbij is het beslag van belang. De
vluchtdeur wordt voorzien van een opbouw-paniekbaar of een ingebouwd anti-paniekslot.
Deze kan gekoppeld worden aan de algemene brandcentrale, waardoor de deur enkel bij
brand wordt ontgrendeld.
3.1.3.2 Sloten
Bepalend voor een deur is de sluitplaat. Er zijn twee opties: een gemotoriseerde of een
elektrische sluitplaat.
Elektrische sluitplaat
De elektrische sluitplaat is te vinden op de meeste standaard deuren. De dagschoot wordt bij
ontgrendeling door een elektrische pul losgelaten waardoor de deur opengeduwd kan worden.
Hierdoor is deze deurplaat minder inbraakveilig. Ondertussen kunnen deze sloten worden
gecombineerd met elektromagneten waardoor de dagschoot minder snel uitgetrokken kan
worden. De nachtschoot dient als extra vergrendeling. Met nachtschoot vergrendelen
blokkeert echter het openen van op afstand dat gebruikt wordt bij een parlofoon systeem.
Voordeel is wel dat het elektrisch systeem verbonden kan worden met een eventuele
brandcentrale waardoor de ontgrendeling automatisch gebeurt indien er brand is. Er bestaan
twee protocollen voor elektrische sluitplaten in geval van brand of stroomuitval: fail safe en fail
secure. Fail safe wil zeggen dat van zodra het alarm afgaat of de stroom uitvalt, alle elektrische
sluitplaten ontgrendelen. Bij fail secure daarentegen vergrendelen de deuren juist bij alarm of
stroomuitval. De twee protocollen kunnen niet gewisseld worden op de sluitplaat, voor een
ander protocol moet de sluitplaat vervangen worden. De prijs van een elektrische sluitplaat is
ongeveer een zesde van de prijs voor een gemotoriseerde sluitplaat. (Techno-preventie, n.d.)
Gemotoriseerde sluitplaat
Bij een sluitplaat met een elektromotor, ook wel een gemotoriseerde sluitplaat, wordt de
nachtschoot naar buiten geduwd samen met eventuele andere vergrendelingspunten. Deuren
met enkel een nachtschoot vergrendeling komen echter niet in aanmerking voor een
paniekfunctie. Deuren met een dag en nachtschoot hebben een noodontgrendeling waardoor
bij brand de nachtschoot uitvalt en de deur enkel nog op dagschoot werkt. Hierdoor valt zij te
openen zoals een onafgesloten binnendeur. Verder zijn er nog mogelijkheden om met een
meerpuntssluiting te werken, of een zwaaischot toe te voegen. De meerpuntssluiting houdt in
dat meerdere vergrendelingspunten mee uitschuiven met de nachtschot. De zwaaischoot
wordt nog nauwelijks toegepast. Doordat de motor elektrisch werkt en er geen fail protocollen
zijn, geven sommige leveranciers ook de mogelijkheid om een cilinder bij te plaatsen die
mechanisch door de draaibeweging van de sleutel de deur kan openen. (Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2017) Gemotoriseerde systemen kunnen al
gemakkelijk rond €900 per sluitplaat kosten.
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3.2 Toegangscontrole
Het onderzoek over toegangscontrole is deels gebaseerd op een gesprek met VARIRES. De
zaakvoerder is zelfstandig vastgoedconsulent en gastdocent aan de KU Leuven in de
postgraduaat opleiding Property Management.
De toegangscontrole van een gebouw is één van de drie security management pijlers. De
andere twee bestaan uit de bescherming van het gebouw en de bewaking. Beschermende
elementen van de gebouwschil zijn al aangehaald in het deel over schrijnwerk. (VARIRES,
2019)
De toegangscontrole van een gebouw valt en staat bij het ontwerp. Een gebouw met veel
uitgangen en achterdeuren valt niet te controleren aangezien dit niet kostenefficiënt is. Hoe
minder in- en uitgangen, hoe beter.
Vervolgens is er een deel hard- en software nodig. De hardware bestaat uit de elementen of
toestellen die een persoon toegang verlenen tot een gebouw. Dit gaat dan over een sleutel,
badgelezers, een keyboard, irisscan, vingerafdrukscanners of een combinatie van de
bovengenoemde elementen. De software is het programma of het regelsysteem nodig voor de
werking van de hardware. Dit bestaat vooral uit de programmatie van wie waar, wanneer, hoe
vaak en hoe lang binnen mag. (VARIRES, 2019)
Bij de bescherming van het gebouw is het ontwerp dus al belangrijk. De controle en bewaking
hangen af van de vorm en het aantal toegangen. Hoe meer gevelvlakken en toegangsdeuren
hoe moeilijker de bewaking. Hier moet van bij het ontwerpproces rekening met gehouden
worden. Uit paragraaf 2.1.2, de architectuur van gevangenissen, blijkt dat elke klassieke
gevangenis maar één grote in- en uitgang heeft met soms nog een aparte toegang voor
leveranciers. Het schrijnwerk en de camera’s vallen ook onder de gebouwbescherming en niet
onder de toegangscontrole. Bij bewaking is het belangrijk om rekening te houden met de
Algemene verordening Gegevensbescherming ook wel AVG of GDPR (2016), de
camerawetgeving (2007) en de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (2017).
Als het gebruikte toegangssysteem een logboek bijhoudt van wie er binnen of buiten gaat,
geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De personen in kwestie dienen
hiervan op de hoogte te zijn en moeten hun toestemming verlenen. Enkel noodzakelijke
gegevens worden opgeslagen in het logboek. (the European Parliament & the European
Council, 2016)
De Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid houdt in dat elke persoon, intern of
extern, die voor een bedrijf veiligheids- of bewakingsdiensten levert, hier ook voor opgeleid
moet zijn. Hieronder vallen de bewaking van onroerende en roerende goederen op een
statische of mobiele manier, doorzoeken van ruimtes of spullen naar drugs, camerabewaking
en tussenkomst na alarm. De personen in kwestie moeten hiervoor dus opgeleid zijn en het
bedrijf of de interne dienst dienen een vergunning te bezitten uitgegeven door het ministerie
van Binnenlandse Zaken. De vergunning is 5 jaar geldig. Personen die instaan voor de
beveiliging mogen niet veroordeeld zijn geweest tot enige correctionele of criminele straf in
België of het buitenland behalve als het gaat over inbreuken op de politiewetgevingen over het
wegverkeer. Uitzondering zijn de interne dienst die de alarmcentrale beheert en de bewaking
van gebouw en goederen die gebeurt op privé terrein. Zij hebben geen opleiding of vergunning
nodig. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2017)
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3.2.1 Ontgrendelingssystemen
Ontgrendelingssystemen beslaan de manier waarop deuren geopend kunnen worden.
Klassiek gebeurt dit aan de hand van een sleutelsysteem. Er zijn echter nog andere opties
zoals badges, codeklavieren en biomedische scanners.
3.2.1.1 Sleutels
Het oudste en meest bekende systeem is de toegangsverlening met een sleutel. Dit systeem
is relatief goedkoop door de eenvoud. Een sleutelsysteem betekent dat er een mastersleutel
of loper is waarmee je elke deur open krijgt. Daarnaast zijn er de bijkomende sleutels waarmee
je maar een paar deuren open krijgt. Er moeten altijd voldoende kopieën van een sleutel zijn
zodat als er een sleutel zoek is, de cilinder niet vervangen moet worden. Is de mastersleutel
kwijt, moeten alle sloten vervangen worden. Best is ook om voor sleutels te kiezen die enkel
te kopiëren zijn indien de juiste documentatie wordt voorgelegd. Vraag is ook wat er gebeurt
wanneer één van de gedetineerden zijn sleutel “kwijt” is, krijgt hij een bestaande kopie of wordt
het slot voor de zekerheid vervangen.
Het gebruik van sleutels vereist ook een sleutelbeheersysteem. Er moet worden bijgehouden
wie op welk moment welke sleutel heeft en welke sleutel op welke cilinder past. Dit systeem
kan op papier gebeuren, wat wordt afgeraden door de omslachtigheid, of digitaal. In een
digitale database kan er gemakkelijker worden opgezocht of aangepast. De beheerder van het
systeem is dan echter nog altijd afhankelijk van de sleutelgebruikers om zijn logboek aan te
vullen. Als het enkel gaat over bewoners en werknemers van het transitiehuis die langs de
portier passeren, is een gewone digitale database voldoende. Een andere mogelijkheid is een
badgesysteem zoals bij een prikklok. Worden er werkplaatsen en meerdere in- en uitgangen
gebruikt zal de enkele portier met digitale database niet voldoende zijn. De kans dat mensen
zich niet in- of uitschrijven op de aanwezigheidslijst is groot. Dit bemoeilijkt evacuatie bij brand
aangezien er geen controle is op het aantal achtergebleven personen in het gebouw. Zoals
bijvoorbeeld het geval is in Exodus Rotterdam waar de inschrijving zonder toezicht en op
papier gebeurt voor de bewoners.
In PSC Hoogstraten zijn de celdeuren op de mannenafdeling voorzien van enkele sloten met
sleutels. Bij brand moeten de bewakers elke deur met hun sleutel apart ontgrendelen, dit
indruist tegen de brandveiligheid. Op de vrouwenafdeling wordt er gewerkt met twee
verschillende cilinders. De vrouwen hebben van 1 cilinder een sleutel en de bewaking heeft
een loper en kan het tweede slot vergrendelen. De vrouwelijke gedetineerden hebben dus zelf
de keuze om overdag als het bewakersslot geopend is hun deur toch af te sluiten. De deuren
openen wederom door de vergrendeling niet automatisch bij brand. Er werd aangegeven dat
er in de beginperiode toch problemen waren met sleutels die zoek, gestolen, verloren of te laat
ingediend werden.
Een mogelijkheid is om een sleutelbeheerkast te plaatsen(Figuur 38). Dit is een kast waarin
de verschillende sleutels worden bewaard. De enige manier om de sleutel uit de kast te halen
is door middel van een badge, scanner of code. De kast heeft een eigen database die bijhoudt
welke sleutel, en dus ook welke persoon, aanwezig is. In de kast kan ook geprogrammeerd
worden dat bepaalde sleutels enkel in een bepaald tijdsslot worden vrijgegeven en dat er een
alarmsignaal naar de controlekamer wordt gestuurd indien een sleutel niet op tijd terug is. Dit
kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de avondklok van de gedetineerden te controleren. Dit
systeem wordt toegepast in FPC Gent en Antwerpen. Voor hen is dit optimaal aangezien
erbuiten hun sleutel ook nog badges aan de sleutelbos hingen. De sleutels dienden als back
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up indien het badgesysteem niet meer werkte. Indien de sleutelbos dus inderdaad aangevuld
wordt met andere elementen kan zo een kast nuttig zijn, anders lijkt het vreemd om een
vingerafdrukscan te laten nemen aan de voordeur om zo verder in het gebouw sleutels te
gebruiken.

Figuur 38: Sleutelbeheerkast (Traka - Assa Abloy, n.d.)

Voordelen aan het sleutelsysteem zijn de relatieve eenvoud en de kostprijs die laag is. Bij
renovaties geeft dit ook het voordeel dat er geen bekabeling moet worden getrokken doorheen
het gebouw om de elektronica in werking te houden.
Nadelen zijn dat het bijhouden van de bezetting van het gebouw vaak moeilijk verloopt, het
feit dat sleutels gemakkelijk te verliezen zijn en dat sleutels doorgegeven of gekopieerd kunnen
worden. Het systeem is natuurlijk ook relatief duur als de mastersleutel een aantal keer wordt
kwijtgespeeld en alle sloten weer vervangen moeten worden. Om sleutels efficiënt te
gebruiken is een beheersysteem noodzakelijk en de kostprijs hiervan kan wel oplopen.
3.2.1.2 Badgelezers
In het geval van badgelezers worden alle sleutels vervangen door gechipte kaarten of
sleutelhangers. Een gebruiker heeft maar 1 badge nodig om verschillende ruimtes te betreden
in plaats van meerdere sleutels voor meerdere ruimtes. Indien een badge gestolen of zoek is,
is er in bepaalde systemen de mogelijkheid om de vorige te blokkeren. Een nieuwe badge kan
altijd snel in het systeem geprogrammeerd worden. Het slot hoeft dus niet elke keer veranderd
te worden. Het is ook mogelijk om een badge of kaart aan andere functies te linken zoals het
gebruik als betaalkaart in de bedrijfskantine.
De lezers van een badgesysteem kunnen geprogrammeerd worden om maar een aantal
personen toe te laten, maar kunnen ook tijdsgebonden zijn. Zo kan een lezer tot een bepaald
uur werken en eens dit uur overschreden is, moet er dan bijvoorbeeld aangebeld worden voor
toegang. Badges zijn daarom ideaal om gedifferentieerde detentie aan te bieden. Er kan een
tijdsslot gebruikt worden en toegangsbeperkingen per persoon.
Belangrijk is ook aan welke en hoeveel kanten van de deur er lezers geplaatst worden. Is het
de bedoeling dat er gescand wordt om zowel binnen als buiten te kunnen of moet men
gecontroleerd een ruimte binnen gaan en kan men altijd ongecontroleerd weer buiten
stappen? De beveiliging langs twee zijden is in een centraal systeem ideaal om een
personenlogboek bij te houden. De bezetting van een kamer is zo ten alle tijden gekend.
Beveiliging langs één kant is dan echter weer geschikt voor bijvoorbeeld privékamers of kleine
ruimtes: je ontgrendelt de deur om binnen te gaan, maar hoeft enkel de deurkruk langs binnen
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te gebruiken om weer naar buiten te kunnen. Door het beperkte aantal personen die deze
ruimtes kunnen betreden weet de beheerder sowieso al wie er zich in die ruimte bevindt.
Badgesystemen kunnen opgedeeld worden aan de hand van hun programmatiemethode,
gebeurt dit lokaal (offline of stand alone) of centraal (online) en de plaats van de badgelezer,
gebeurt dit op het beslag of naast de deur. De lezer zelf kan contactloos lezen (proximity) of
nog contact nodig hebben (touch). Het touch systeem waarbij je de magnetische strip van de
toegangskaart doorheen een gleuf moet trekken wordt echter bijna nooit meer toegepast. Bij
het proximity systeem is er de keuze tussen actieve en passieve kaarten. Actieve badges
hebben een lithium batterij waardoor ze zelf signalen kunnen uitzenden van op afstand.
Passieve kaarten ontvangen enkel de signalen van de lezer.
Systeem naar programmatiemethode
Bij een centraal systeem zijn alle lezers verbonden met een hoofdcomputer. Vanuit deze
hoofdcomputer kan een commando naar elk slot gestuurd worden om een badge toegang te
verlenen of te weigeren. Om elk slot te verbinden met de computer kan er een kabel getrokken
worden vanaf elke lezer naar de computer of kan de verbinding wireless worden opgebouwd.
Sowieso is er bij deze methode een deur control unit nodig die zich in de buurt van de lezer
bevindt en het contact legt met de centrale. Wireless heeft het grote voordeel weinig
bekabeling nodig te hebben, maar is langs de andere kant ook afhankelijk van het wifi-netwerk.
Volledig wireless houdt in dat het systeem op batterijen werkt en enkel de programmatie vanaf
de server ontvangt. De lezer zendt een signaal naar de hoofdcomputer indien zijn batterij bijna
leeg is. Een bekabelde verbinding is op dat gebied stabieler, maar de kabel mag dan natuurlijk
niet beschadigd worden. Bij bekabeling geeft de server niet enkel de programmatie weer, maar
ook de voeding van de lezers. Het grootste voordeel van het centrale systeem is dat het kan
aangesloten worden op de toegangsregistratie en de brandcentrale.
Bij een lokaal systeem wordt per slot de vergrendeling geregeld. Dit gebeurt doormiddel van
een computer of smartphone die de juiste software bevat en via bluetooth of RF verbinding
maakt met de lezer. Elke keer er een badge aan het systeem wordt toegevoegd of er één
wordt verwijderd, moet de beheerder van het systeem alle nodige sloten afgaan om de toegang
te programmeren. De gegevens bevinden zich in de lezer zelf. Voor kleinere gebouwen is dit
zeker een optie, voor grotere niet. Bij lokale sloten hoeft er geen verbinding te worden gemaakt
met een hoofdsysteem en is de bekabeling daarom ook veel minder extensief. Er kan wederom
geopteerd worden voor sloten op batterijen. De batterij kan zich hierbij in het slot of in de badge
bevinden. De laatste optie wordt echter bijna niet gebruikt. Het lokale of offline systeem kan
niet aan een toegangsregistratie of aan de brandcentrale worden gekoppeld. Een groot
voordeel van dit systeem is echter wel dat het blijft werken indien de servers of elektriciteit
uitvallen. Het systeem op batterijen is niet afhankelijk van de elektriciteit.
Systeem naar plaatsing lezer
Badgelezers kunnen naast de deur worden geplaatst. Dit systeem laat echter weinig ruimte
voor aanpasbaarheid of verwijdering toe. Bij verwijdering van de lezer achteraf zal het
pleisterwerk of de binnenafwerking beschadigd.
Een andere mogelijkheid is om de badgelezer op de plaat van de deurkruk (Figuur 39) of in de
slotcilinder (Figuur 40) te plaatsen, dit wordt een smart handle genoemd. Dit systeem wordt
door de grotere security spelers, Assa Abloy, Simons Voss en Stanley (Dormakaba), zowel
offline als online aangeboden, maar wordt toch meestal voor online toepassingen gebruikt. De
voeding gebeurt meestal door een batterij die zich in de cilinder bevindt. Bij dit systeem is het
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daarom ook belangrijk dat er een boodschap naar de centrale computer wordt verstuurd als
de batterij bijna leeg is. De verbinding met de controller kan via wifi verlopen, waardoor er geen
bekabeling nodig is, of met kabels naar de centrale computer. Het grote voordeel is dat bij
bestemmingswijzigingen of systeemveranderingen de lezer verwijderen vrij eenvoudig is: de
deurkruk of de cilinder dient in dat geval gewoon vervangen te worden.

(Simons Voss, 2014)
(Smartair - Assa Abloy, 2013)

Figuur 40: Smart Handel
scanner
in
cilinder
(Smartair -2013)

Figuur 39: Smart Handle
scanner
in
beslag
(Simons Voss, 2014)

Antipassback
De keuze van plaatsing van de badgelezer kan invloed hebben op een antipassbacksysteem.
Dit heeft namelijk beveiliging aan weerszijden van de deur nodig. Antipassback houdt in dat
een persoon die een ruimte betreedt of verlaat de toegang in de andere richting geweigerd
kan worden. Een harde antipassback wil zeggen als een persoon gescand heeft om binnen te
gaan en dan zijn kaart doorgeeft zonder eerst uit te scannen, de tweede persoon toch niet
binnen kan aangezien de kaart de betreden ruimte zogezegd niet verlaten heeft. Dit kan ook
inhouden dat je gescand moet hebben bij binnenkomen om later weer buiten te kunnen. Dit
om meelifters te voorkomen, zij moeten altijd door een badgehouder weer buiten gelaten
worden. De zachte antipassback laat de vorig genoemde verplaatsingen wel toe, maar geeft
er melding van. De laatste versie is tijdgebonden: de badge laat maar een aantal keren
toegang toe in een bepaald tijdsslot.
3.2.1.3 Keyboard
Codeklavieren zoals in Figuur 41 werken volledig analoog aan
badgelezers, alles wat mogelijk is met een badge kan ook met een
codeklavier. Enkel een klavier in de cilinder is voorlopig nog geen
optie door de beperkte ruimte. Het grote voordeel is dat je een code
niet kan verliezen zoals een badge. Het nadeel is dat na een tijd
iedereen de codes kent. Een code is gemakkelijk door te geven,
daarom moeten de codes regelmatig vervangen worden. Dit is
omslachtig en kan ook tot verwarring leiden. Het sluit ook minder
aan bij de huiselijke sfeer aangezien codes meer afwijken van een
sleutel dan een badge.

Figuur 41: deurkruk met klavier (Assa Abloy, n.d.)
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3.2.1.4 Biometrische scanners
Het duurste systeem is een biometrische scanner. Bijvoorbeeld op de luchthaven van
Zaventem zijn de meest beveiligde ruimtes voorzien van een scanner met gezichtsherkenning.
Andere mogelijkheden zijn een irisscanner of vingerafdrukscanner. Hierover kan uit eigen
ervaring gesteld worden dat een vingerafdrukscanner niet optimaal is. Van zodra het
vingerafdrukpatroon verstoord is door bijvoorbeeld een wondje of zweet, zal de scanner
hoogstwaarschijnlijk een foutmelding geven. Hoe beter de scanner met zulke zaken omgaat
en hoe nauwkeuriger de scan, hoe duurder het systeem. Een irisscanner is sowieso
nauwkeuriger dan een vingerafdrukscanner aangezien deze scanner niet vuil kan worden door
aanraking. Een vingerafdrukscanner (Figuur 42) kan namelijk foutmeldingen geven als hij te
vaak is aangeraakt en de scanner daardoor vuil is geworden.

Figuur 42: Vingerafdrukscanner (NEMEF, n.d.)

3.2.1.5 Combinaties
Alle bovenstaande systemen kunnen met elkaar gecombineerd worden ter controle van de
ander. Voor de toepassing in een transitiehuis lijkt dit echter een onnodige kost. Wat wel nuttig
lijkt is om de technologische systemen van een back up te voorzien doormiddel van de
klassieke sleutel. Dit is natuurlijk geen optie in het geval van een smart handle met lezer in de
cilinder. Als de lezer in de cilinder echter offline werkt, is de kans op storing of foutmelding
gering.
3.2.1.6 Keuze ontgrendelingssysteem
Door zijn veelzijdigheid en eenvoud raden wij smart handles aan met badgelezers. Deze
zouden wij koppelen aan een centrale server zodanig dat het systeem kan worden gelinkt aan
de toegangscontrole en de brandcentrale. Deze optie biedt ook de mogelijkheid om een
sleutelcilinder als back up te gebruiken. Deze combinatie lijkt ons het best passen binnen het
concept van differentiatie binnen transitiehuizen.
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3.2.2 Camera’s
De toegangscontrole kan eventueel worden aangevuld door middel van camerabewaking.
Hiervoor bestaan twee systemen namelijk analoge en digitale camera’s. Er moet tevens
rekening gehouden worden met de algemene camerawetgeving en de collectieve
arbeidsovereenkomst (CAO) 68 aangezien er ook mensen tewerkgesteld worden in de
transitiehuizen.
3.2.2.1 Wetgeving
De camerawetgeving, ook wel Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s van 21 maart 2007, legt de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s vast. Deze wet is bedoeld om misdrijven tegen personen of zaken op te
sporen of vast te leggen. Deze wet is van toepassing op zowel private als publieke ruimtes.
Hij geldt niet voor werkplaatsen aangezien daar het algemeen reglement voor de
arbeidsbescherming (A.R.A.B.) van kracht is. Camera’s die geplaatst worden op niet
afgesloten terreinen moeten aangevraagd worden bij de gemeente. Met een pictogram moet
tevens duidelijk worden gemaakt dat er camerabewaking aanwezig is. De beelden mogen
enkel gebruikt worden om misdrijven, schade, overlast of verstoring van de openbare orde
tegen te gaan. (Binnenlandse Zaken, 2007)
Het A.R.A.B legt het gebruik van camerabewaking binnen het gebouw vast van zodra er
mensen in dat gebouw dienen te werken. CAO 68 stelt dat van zodra camerabeelden worden
gemaakt, zelfs als ze niet bewaard worden, deze camera’s enkel gebruikt mogen worden voor
de veiligheid en gezondheid, bescherming van goederen en de onderneming, de controle van
het productieproces en/of de controle van de arbeid. Beslissingen over de arbeid van
werknemers mogen niet uitsluitend afhangen van de camerabeelden. Indien er camera’s
worden gebruikt moet de werkgever het doel van de toestellen duidelijk en expliciet
omschrijven en zijn werknemers hier ook attent op maken. De werknemers dienen te weten
hoeveel camera’s er op welke plaats hangen met welk doel, hoe lang de beelden bewaard
blijven en hoe ze verwerkt worden. (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en
Sociaal Overleg, 1998)
In Exodus Rotterdam stonden er enkel camera’s op de toegangs- en vluchtdeuren gericht. In
de bezochte Belgische gevangenissen werden de toegangen ook met camera’s bewaakt. In
de gesloten gevangenis van Oudenaarde werden alle gangen en gemeenschappelijke ruimtes
hiermee ook in de gaten gehouden. In het FPC Gent werden de gangen ook met camera’s
bewaakt door het opendeurregime van bepaalde afdelingen. PSC Hoogstraten had enkel
camera’s aan de poort en op de gangen van de vrouwenafdeling doordat daar een opendeur
regime heerste. Ons lijkt het een goede oplossing om de in en uitgangen van de gebouwen te
controleren en eventuele commerciële ruimtes, ateliers of werkhallen als deze publiek zijn.
3.2.2.2 Analoog of digitaal
Analoge camera’s zijn de oudere systemen die beelden coderen met elektrische golven. Deze
camera’s bestaan vooral nog in de vorm van High Definition Composite Video Interface
(HDCVI) camera’s (Figuur 43). HDCVI gebruikt analoge camera’s om een videosignaal via een
coaxkabel te verzenden. HDCVI werkt met meerdere beeldlijnen wat voor HD-beeld zorgt met
volgende resoluties: 720P, 1080P, 4MP en 4K Ultra HD. HDCVI is een systeem ontwikkeld
door Dahua, hun systemen zijn niet compatibel met witte producten. (Bewakingscamera blog,
2015; Camera-bewaking-info.be, 2018; Fixwell Shop, 2016)
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Figuur 43: werking HDCVI (Fixwell Shop)

Vroeger was analoge camerabeveiliging de standaard, maar er zijn tegenwoordig heel wat
digitale camera’s die scherpere beelden leveren. Hun beelden worden opgeslagen op een
server. Groot voordeel is dat deze camera’s aan sensoren gekoppeld kunnen worden. Deze
camera’s kunnen bijvoorbeeld zodanig ingesteld worden dat ze enkel beelden genereren in
geval van activiteit. De analoge camera’s blijven echter wel vaak de goedkoopste oplossing.
Bij de digitale camera’s zijn er twee types: High Definition Serial Digital Interface (HDSDI) en
IP (Internet Protocol). HD-SDI geeft full HD beeld en kan ook met analoge camera’s overweg.
Een HDSDI systeem gebruikt digitale camera’s waarvan de beelden met een coaxkabel naar
de centrale worden overgebracht. Er kunnen ook analoge camera’s op worden
aangeschakeld. Een IP camera staat aangesloten op een netwerk. Dit kan via wifi of bekabeld
(UTP-kabel) gebeuren. (Bewakingscamera blog, 2015; Camera-bewaking-info.be, 2018)
Voordelen van het draadloze IP systeem is dat er geen grote verbouwingswerken hoeven te
gebeuren om kabels te trekken. De camera’s zijn relatief eenvoudig te installeren of te
verplaatsen en het netwerk kan eenvoudig worden uitgebreid. Bij beschadigde camera’s zijn
zij snel goedkoop vervangen. De draadloze versie is tevens goedkoper dan de bekabelde. De
beelden kunnen zowel op computer als via een app bekeken worden.(Camera-bewakinginfo.be, 2018) Met Essential Video Analytics software aangesloten op de server of ingebouwd
in de camera’s zelf kunnen gegevens zeer eenvoudig worden opgeroepen uit de databank. De
software waarschuwt in voorgeprogrammeerde gevallen welke beelden herbekeken dienen te
worden. Zo zal bijvoorbeeld bij beelden opgenomen na bewegingsdetectie ‘s nachts de
bewaker een waarschuwing krijgen met welk tijdsinterval er herbekeken dient te worden.
(Bosch, 2018)
Voordelen van HDCVI zijn dat het iets goedkoper is dan zijn digitale HDSDI variant en dat het
werkt over een grote kabellengte, maximum 600m. De recorder ondersteunt meerdere
systemen.
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HDSDI slaat zijn beelden digitaal op in plaats van analoog zoals HDCVI en kan met zowel
digitale als analoge camera’s werken. De kabellengte is echter maar beperkt waardoor het
minder interessant is om te gebruiken op een grotere site. (Bewakingscamera blog, 2015;
Camera-bewaking-info.be, 2018)
Wij zouden meteen opteren voor IP-camera’s aangezien grote technologiebedrijven zoals
Bosch deze verder ontwikkelen. De andere twee mogelijkheden zijn voor het ogenblik nog
goede opties, maar naar de toekomst toe zullen deze snel verouderd zijn. Het installatiegemak
van IP camera’s, de aansluitingsmogelijkheden op tablets en smartphones en de draadloos
mogelijkheden zorgen er voor dat dit voor ons de ideale oplossing is.

3.2.3 Aanmelding/ aanwezigheden
Voor de brandveiligheid en de sociale controle diensten moet er op elk moment geweten zijn
welke werknemers en andere personen er in het gebouw aanwezig zijn. Dit kan op allerlei
manieren: op papier, met een computerprogramma of met een soort prikkloksysteem.
De papieren versie is enkel efficiënt wanneer er maar één toegangsweg is en de registratie
door een portier gebeurt. Mensen dienen zich bij binnen- en buitengaan uit te schrijven. De
kans dat mensen dit consequent zouden doen, is klein. Dit is bijvoorbeeld een probleem in
Exodus Rotterdam. Wil men bezoekers een pasje meegeven, kan dit door de papieren
registratie met doordrukpapier te realiseren en één versie af te scheuren. Bij brand dient het
tweede papier meegenomen te worden naar buiten voor het checken of iedereen het gebouw
verlaten heeft.
De papieren registratie kan op een analoge manier digitaal worden uitgevoerd met registratie
software. Een pasje kan dan afgedrukt worden. In de gevangenissen gebeurt dit vaak in
combinatie met het afgeven van de identiteitskaart zodat mensen zich komen uitschrijven. Zo
ook in de gevangenis van Oudenaarde, FPC Gent en PSC Hoogstraten. Het probleem met dit
systeem is echter dat deze vaak niet gekoppeld kan worden aan de brandcentrale. Bij brand
moet het document nog manueel worden afgedrukt. Met tablets kan tegenwoordig natuurlijk
de lijst digitaal mee naar buiten worden genomen. Dit systeem is net zoals de papieren versie
zeer omslachtig voor gebouwen met zeer veel personeel. Het is eerder een systeem voor
registratie van bezoekers.
Het prikkloksysteem houdt in dat er een registratietoestel geplaatst wordt aan de ingang. De
gebruikers van het gebouw gebruiken een badge, code of vingerafdruk om zich te registreren.
Deze toestellen zijn vaak compatibel met de brandcentrale waardoor bij brand automatisch
een lijst met aanwezigen wordt afgedrukt. Dit systeem kan echter niet door bezoekers gebruikt
worden. Het zou enkel voor gedetineerden en personeel zijn. Indien er met badges gewerkt
wordt voor de ontgrendeling van de binnendeuren, kunnen dezelfde badges ook gebruikt
worden voor de aanwezigheidsregistratie. Nadeel is dat tenzij de klok naast de portiersruimte
hangt, de registratie wel eens overgeslagen kan worden. Het is wel een voordeel dat niet aan
elke ingang een portier hoeft te worden geplaatst. Een prikklok in combinatie met camera kan
ook voldoende controle bieden of rechtstreekse registratie bij het openen van de deur indien
het slot badge-gestuurd is. De voor- en nadelen van badges, codes en vingerafdrukscan
worden reeds besproken in paragraaf 3.2.1. Een speciale vorm van het prikkloksysteem is de
sleutelbeheerkast die in paragraaf 3.2.1.1 werd genoemd.
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De beste oplossing lijkt ons om voor personeel en gedetineerden met een badgesysteem te
werken dat ook voor de deuren gebruikt kan worden en dan de bezoekers op papier te
registreren. Hierbij wordt eventueel een identiteitsbewijs tijdelijk afgegeven. Indien er een
commerciële ruimte verbonden is aan het transitiehuis lijkt het ons best om deze volledig af te
sluiten van het transitiehuis op één doorgang voor het personeel en gedetineerden na. De
klanten kunnen zomaar binnen en buiten en personeel wordt aan de doorgang tussen
transitiehuis en commerciële ruimte geregistreerd.
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3.3 Brandveiligheid
De brandveiligheid van een transitiehuis vloeit voort uit de beveiligingsvoorwaarden. Hoe
strenger de inbraak- of uitbraakbeveiliging, hoe moeilijker de brandveiligheid wordt.
Brandveiligheid rust op 4 pijlers: brandpreventie, brandmelding, brandbestrijding en evacuatie.
(De Swaef, 2019) Vooral de evacuatie en brandbestrijding kunnen bemoeilijkt worden door
beslissingen gemaakt over het schrijnwerk en de toegangscontrole. Vooraleer deze 4 pijlers
worden toegelicht, is het belangrijk een aantal belangrijke termen uit te lichten. In dit onderdeel
worden slechts enkele elementen van de brandveiligheid besproken die toegespitst zijn op
transitiehuizen. Voor verdere informatie wijzen wij door naar de korte samenvatting van de
Belgische brandnorm, aangepast met wetgevingen op kamerwoningen (Leuven, 2015; Stad
Gent, 2015) en assistentiewoningen in Bijlage A. Deze samenvatting is gebaseerd op de
technische voorlichtingen van het WTCB (De Pot et al., 2019) en het KB van 7 juli 1994 voor
algemene brandveiligheid (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016). Het is
daarbij ook aangeraden om de lokale brandweer om verder advies te vragen tijdens het
ontwerpproces.

3.3.1 Terminologie
De onderverdeling in de brandwetgeving gebeurt op basis van de functie en de hoogte van het
gebouw. Daarin kan verder onderscheid gemaakt worden op basis van de grootte en het soort
bezetting.
Lage bebouwing, middelhoge bebouwing en hoge bebouwing zijn de drie hoofdklassen
waarop men gaat verdelen. De hoogte wordt berekend tussen het laagste punt van de door
de brandweer bruikbare openbare weg rondom het gebouw en het hoogst afgewerkte
vloeroppervlak van het gebouw. Een zolder die niet wordt gebruikt of niet toegankelijk is, wordt
niet meegerekend. De hoogtes die als begrenzing van de verdeling dienen zijn de volgende:
kleiner dan 10 meter wordt als laagbouw (LB) gezien, van 10 meter tot kleiner dan 25 meter
wordt als middelhoge (MH) bebouwing gerekend. Hoge bebouwing (HB) is boven de 25 meter,
maar zal verder niet worden uitgediept aangezien dit soort gebouwen hoogstwaarschijnlijk niet
voor een transitiehuis zullen worden gebruikt.
De functie van het gebouw heeft maar twee klassen: industrieel en niet-industrieel. Aangezien
een transitiehuis hoogstens palend aan een industriële hal zal worden gebouwd, of van een
grotere werkruimte wordt voorzien, zullen wij voor niet-residentiële gebouwen enkel de
gemene muren uitlichten en maatregelen tegen brandoverslag. Dit enkel voor het transitiehuis
zelf. Voor het bouwen van een industriële hal verwijzen wij graag door naar Bijlage 6 van het
KB van 1994. Een derde typologie van het transitiehuis kan een zorgvoorziening zijn met
enkele ingebouwde transitiekamers. Dit type wordt tevens niet bekeken aangezien deze
kamers zullen worden ingewerkt in een al bestaand en werkend systeem dat al aan de nodige
brandvereisten moet voldoen.
Industriële gebouwen worden onderverdeeld in drie klassen, A, B en C, op basis van hun
brandbelasting. Klasse A heeft de minst strenge eisen doordat de brandbelasting het kleinst
is. Klasse C is daarentegen de zwaarste klasse.
De voorlaatste term is zelfredzaamheid. Deze term wordt mede bepaald door de vraag: “Is de
persoon in kwestie in staat om zichzelf bij brand in veiligheid te stellen?” Dit kan bepaald
worden door middel van het schema in Figuur 44.
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Figuur 44: bepaling zelfredzaamheid (De Swaef, 2019)

Zelfredzaamheid hangt bijvoorbeeld af van de deurprotocollen. Bij fail secure deuren of
sleutelsloten die vergrendeld zijn, zijn de gebruikers bijvoorbeeld niet-zelfredzaam (type 1) en
dient er daarom ten allen tijden een ploeg aanwezig te zijn op de site die de gebruikers kan
redden bij brand.
Eens dat besloten is of de bezetting zelfredzaam is of niet, wordt er een volged onderscheid
gemaakt bij de zelfredzame personen. Hierbij wordt er voor de dag- en nachtbezetting gekeken
of zij wakend (type 3) of slapend (type 2) zijn volgens het schema in Figuur 45. gebruikt
worden. De slaapkamers zullen bijvoorbeeld slapende nachtbezetting hebben en de
woonkamers wakende dagbezetting.

Figuur 45: bepaling slapende of wakende bezetting (De Swaef, 2019)
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3.3.2 Brandpreventie
De eerste pijler, brandpreventie, betekent dat je een omgeving probeert te beschermen tegen
brand door het ontstaan van brand of de uitbreiding van de vuurhaard te voorkomen. Dit kan
op een actieve of passieve manier gebeuren. Actief wil zeggen dat er een uitrusting wordt
geplaatst om brand te detecteren, te bestrijden en de gasontwikkeling af te voeren. Passieve
brandpreventie gebeurt daarentegen al in het ontwerpproces door het gebouw te
compartimenteren en brandbestendige materiaalkeuzes te maken. Voor beide methodes komt
het neer op één van de drie benodigdheden voor brand weg te nemen: brandbaar materiaal,
warmte of zuurstof. Deze drie worden ook wel de branddriehoek genoemd. Alle drie zijn nodig
voor een brand om te ontstaan en om zich te verspreiden.
3.3.2.1 Passieve brandpreventie
Zoals eerder vermeld gebeurt passieve brandbestrijding al in de ontwerpfase. Er zijn twee
aandachtspunten: brandreactie en brandweerstand.
Bij brandreactie worden materialen met een gunstige gedrag bij brand gebruikt om te
voorkomen dat een brand ontstaat. Dit houdt in dat er zo onbrandbaar mogelijke materialen
worden gebruikt. De brandreactie wordt met een lettercode weergegeven van A tot en met F,
waarbij A de beste klasse is en F de slechtste. Verdere onderverdeling in de klassen wordt
gemaakt op basis van de rookvorming, aanduiding met de letter s, en op basis van de vorming
van brandbare druppels, aanduiding met een letter d. Hoe hoger het cijfer, hoe slechter de
reactie, hoe ondoorzichtiger de rook en hoe meer druppels er gevormd worden. Sm staat dan
weer voor rookdicht of niet rook doorlatend.
Voor de brandweerstand zijn er drie elementen belangrijk: vlamdichtheid (E) of hoelang het
duurt tegen dat een element vlammen doorlaat, brandstabiliteit (R) of hoe lang een materiaal
zijn stabiliteit bewaart bij brand en thermische isolatie (I) of hoe goed een element isoleert
tegen warmte. In sommige gevallen wordt de thermische isolatieduur aangevuld met een cijfer
zoals bij branddeuren. Dit slaat op de testomstandigheden. Een branddeur EI1 30 is vlamdicht
en thermisch isolerend gedurende dertig minuten. Bij testen is uitgeschenen dat op de
deurvleugel en tot op 25 cm van zijn randen de gemeten temperatuur aan de niet-brandzijde
kleiner blijft dan 180 °C. In de benaming staat het subscript 1 voor deze beschreven
testomstandigheden. Dit zijn verplichte testomstandigheden voor elke Belgische branddeur.
(De Pot et al., 2019)
Deze classificering moet normaal gezien in de technische fiches van de bouwelementen staan.
Hier moet tevens de testomstandigheden bij worden vermeld en hoe het element op welke
ondergrond werd bevestigd.
Compartimentering
Om te voorkomen dat brand zich over meerdere ruimtes verspreidt, worden deze brandwerend
van elkaar gescheiden. Dit is compartimenteren. Bij wet is elk verdiep een compartiment.
Uitzondering is het geheel van technische lokalen dat over meerdere verdiepingen mag gaan.
Ruimtes met een andere functie dan het compartiment waarin ze gelegen zijn, vormen een
subcompartiment. Ook trappenhallen vormen steeds een compartiment op zichzelf. Op
aanraden van het FPC en de wet op kamerwoningen in Gent (Stad Gent, 2015) stellen wij voor
om van elke kamer een apart compartiment te maken.
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Materiaalgebruik
Het materiaalgebruik wordt ook al deels in de ontwerpfase bepaald. In Bijlage B en C zijn de
voornaamste brandreacties weergegeven die toegepast kunnen worden in een transitiehuis.
Hierbij is het vooral belangrijk dat voor de binnenafwerking (Bijlage C) rekening wordt
gehouden met de zelfredzaamheid van de bewoners. Transitiehuizen die met opsluiting ’s
nachts of fail secure deurprotocollen werken, zullen aan strengere eisen moeten voldoen dan
indien het fail safe protocol wordt gebruikt.
Gemene muren
Het transitiehuis dient volgens de ideologische achtergrond verweven te zijn met een
bewoonde omgeving. Hierdoor kan het gebouw grenzen aan andere woningen of gebouwen.
Door zijn aard kan dit zelfs een aangrenzende industriële hal zijn.
Als de gebouwen gescheiden worden door een openbare weg, dienen er geen extra
brandveiligheidsmaatregelen te worden getroffen. Als dit niet het geval, is moet er tussen een
middelhoog gebouw en een naburig gebouw 8 meter afstand worden gehouden. Tussen twee
lage gebouwen is dit beperkt tot 6 meter.
Indien de gevraagde afstanden tussen twee gevels niet gerealiseerd kunnen worden, moeten
de brandweerstanden van het nieuwe gebouw worden aangepast. Een middelhoog gebouw
moet een brandweerstand van REI 120 halen voor zijn dragende buitenmuren en EI 120 voor
zijn niet dragende gevels. Bij laagbouw komt dit weer neer op respectievelijk REI 60 en EI 60.
De hoogte van deze muur dient even hoog te zijn als de hoogte van het hoogste gebouw.
Tussen de twee aangrenzende gebouwen onderling mag een doorgang zijn. De verbinding
moet bij middelhoge gebouwen echter wel gevormd worden door een sas. Deze sas mag niet
uitkomen op een trappenhuis. De sas moet wanden hebben van EI 60, minimum 2 m²
bedragen en aan weerskanten afgesloten zijn met een branddeur EI1 60. (Vlaamse Regering,
2018)
Voor de compartimentswand en de deuren tussen de industriële hal of werkruimte en de
woning, moet de strengste eis uit Bijlage B worden gebruikt. Wordt er bijvoorbeeld in een
middelhoog gebouw een werkruimte klasse B geplaatst, dan moet de compartimentswand aan
de eis EI 120 voldoen, de deur moet dan van type EI1 60 zijn.
Branddeuren
De vereisten voor deuren worden algemeen beschreven in paragraaf 3.1.3. Voor de
brandweerstand komt hier nog extra bij kijken dat een branddeur in wanden die EI 120 halen
aan de eis EI1 30 moet voldoen. Bij wanden die EI 60 halen, moeten de branddeuren voldoen
aan EI1 30. Branddeuren die in industriële hallen door de compartimentswand gaan, dienen
aan EI1 60 te voldoen.
Belangrijker is echter het deurprotocol. De bewoners moeten zichzelf in veiligheid kunnen
stellen, daarom zijn deuren met het fail secure protocol uit den boze als de evacuatie ook niet
langs de ramen kan gebeuren. Wij stellen daarom voor om enkel het fail safe protocol toe te
passen. Hierbij merken we op dat in FPC Gent fail secure wel wordt toegepast, maar in
combinatie met een blusluik in de deur waardoor branden achter de deur geblust kunnen
worden. De begeleiders hebben ook een badge of sleutel die het protocol overschrijft.
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Alle branddeuren dienen van een deurpomp te zijn voorzien op alle verdiepingsvloeren bij
middelhoge gebouwen. Bij lage gebouwen zijn ze enkel verplicht op het evacuatieniveau. Een
deurpomp zorgt er voor dat een deur automatisch dicht gaat. Indien gedetineerden na een
bepaald uur worden opgesloten kan dit verhinderen dat de deur per ongeluk openblijft. Met
een eenvoudige sensor in de deurplaat kan dit gecontroleerd worden. Als de pomp
geblokkeerd wordt, krijgt de portier hiervan een melding.
De voordeur dient een fail safe protocol te hebben of indien gemotoriseerd, een paniekfunctie.
Verder moet elke branddeur openen in de richting van de vluchtweg.
Brandwerende kleppen
Brandwerende kleppen bestaan in twee soorten: type A sluit automatisch als de temperatuur
van de doorstromende lucht te hoog wordt en type B is een type A dat van op afstand kan
gesloten worden. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Aangezien een algemene branddetectie-installatie aan te raden is, dienen alle kleppen van
type B te zijn.
Een brandwerende klep dient aan dezelfde brandweerstandseisen te voldoen als de wand
waardoorheen de doorvoering loopt die door deze klep wordt afgesloten.
3.3.2.2 Actieve brandpreventie
Voor actieve brandpreventie moet er naar de detectiesystemen, de brandbestrijding en de
rookafvoer gekeken worden. Aangezien brandbestrijding een pijler op zichzelf vormt zal deze
in een volgende paragraaf worden uitgelicht.
De branddetectoren zijn belangrijke elementen voor de brandveiligheid van een gebouw, want
hoe sneller een brand gedetecteerd wordt, hoe groter de kans op tijdige interventie en
evacuatie. In elk apart wooncompartiment is een detector verplicht. (Leuven, 2015; Stad Gent,
2015) De detectie kan op volgende wijzen worden bekomen:
Optische rookdetector
Bij optische rookdetectie wordt er continu een infraroodstraal naar een ontvanger gestuurd.
Als er rookontwikkeling is door brand gaat de rook langs en binnen de detector komen. Als de
rook de huls van de detector binnengaat, zal het door zijn ondoorzichtigheid de lichtstraal niet
meer doorlaten naar de ontvanger. De kring van lichtstraal naar ontvanger is onderbroken
waardoor het alarm zal afgaan. De rook moet dus ondoorzichtig zijn. Bij sommige
brandhaarden is er echter weinig rookontwikkeling of is de rook doorzichtig, in deze gevallen
wordt de lichtstraal niet verstoord en gaat het alarm niet af. Dit systeem is ideaal om smeulende
materialen op te sporen voordat er effectief een uitslaande brand uit breekt. Het wordt meestal
toegepast in open ruimten zoals fabriekshallen en kantoren. (Argina, n.d.; Elva Security, n.d.)
Voor de gemeenschappelijke ruimtes zou dit daarom een optie zijn.
Hittedetector
Een hittedetector is ideaal voor ruimtes zoals keukens waar regelmatig rook of stoom hangt.
Ze meten de kamertemperatuur. Overschrijdt de kamertemperatuur een bepaalde ingestelde
waarde, gaat het alarm af.(Argina, n.d.; Elva Security, n.d.-a) In de gemeenschappelijke
keukens, maar ook de privé kitchenettes van de bewoners is het daarom aangewezen deze
detector te gebruiken.
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Thermovelocimetrische (TVC) branddetector
TVC-detectoren controleren de stijgingssnelheid van de temperatuur. Bij een te snelle stijging
in temperatuur, sneller dan door een normaal verwarmingssysteem te verklaren, gaat het
alarm af. (Argina, n.d.; Elva Security, n.d.-a) Dit soort detectoren kunnen een optie zijn voor
de werkzalen of -ruimtes naargelang het soort arbeid dat er in verricht wordt.
Combinaties
Bovenstaande systemen kunnen per twee gecombineerd worden. Hittedetectoren
gecombineerd met rookmelders komen vaak voor in kamerwoningen. Het systeem kan
smeulende brandhaarden en snel uitgeslagen branden met weinig rook detecteren. TVC kan
voor de rest ook gecombineerd worden met rook- of hittedetectie.(Argina, n.d.; Elva Security,
n.d.-a) In het FPC van Gent werd er ook een combinatie van rook- en hittedetectie gebruikt in
de slaapkamers.
3.3.2.3 Keuze van brandpreventie
In de slaapkamers zouden wij rookmelders plaatsen en in de keukens hittedetectoren. In
werkruimtes zouden wij de combinatie van de twee gebruiken om alle omstandigheden te
dekken.
Daarnaast wordt elke slaapkamer ook voorzien als een apart compartiment met een
branddeur. Deze branddeur beschikt over een deurpomp.
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3.3.3 Brandmelding
3.3.3.1 Manuele detectie
Manuele brandmelding betekent dat een persoon een bestaande brand ziet en dit meldt.
Meestal gebeurt dit in gebouwen door op een brandknop te duwen of de hendel van het
brandalarm over te halen. Er zijn echter ook toestellen waarbij een sleutel vereist is om het
alarm te laten afgaan. Dit om misbruik tegen te gaan. Deze sleutelmelding wordt in het PSC
van Hoogstraten toegepast. In elke gang dient er één brandknop aanwezig te zijn. De knop
moet aangeduid worden met het juiste pictogram.
Manuele melders lijken ons te belangrijk in de brandveiligheidsketen van melding, bestrijding
en evacuatie om deze enkel te laten bedienen door het personeel. Normale hendels lijken ons
de beste optie.
3.3.3.2 Centrale
De brandcentrale of fire panel is de hoofdcomputer waarop de branddetectie en eventuele
sirenes zijn aangesloten. Er zijn twee soorten: analoge/adresseerbare en de conventionele.
De conventionele centrale (Figuur 47) heeft 1 lus per zone waarbij alle zones samenkomen in
de centrale. Een brandcentrale of een fire panel bestaat meestal uit meerdere zones. Er zijn
toestellen met uitbreidingsmogelijkheden voor het aantal lussen, maar die zijn duurder dan de
toestellen met een vast aantal lussen. Hoewel de uitbreidbare versie duurder is, raden wij deze
wel aan omwille van de aanpasbaarheid.
De lussen voor de detectoren mogen geen handmelders bevatten en omgekeerd. Op 1
detectielus mogen maximum 30 branddetectoren geplaatst worden en maximum 10
handmelders. (Elva Security, n.d.; SmartLine, n.d.)
De analoge centrale (Figuur 46) is bedoeld voor grotere gebouwen met meer lussen,
compartimenten en melders. Het systeem werkt zoals het conventionele paneel: lussen met
melders komen toe op het paneel en als één van die melders brand opmerkt, gaan alle sirenes
af. Bij de analoge valt er echter onmiddellijk op de console te lezen in welke ruimte de melder
afgaat. Per detectielus mogen maximum 99 detectoren of melders aangesloten worden.
Brandsirenes kunnen hier tegenwoordig ook aan gekoppeld worden. Dit wordt door de
Belgische norm NBN S21-100 echter nog niet aanvaard. (Brandveilig.be, n.d.; Elva Security,
n.d.)

Figuur 46: analoge brandcentrale (Limotec)

Figuur
47:
Conventionele
brandcentrale (Notifier)
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Beide centrales kunnen geprogrammeerd worden om noodoproepen te versturen. In de
analoge versie is het grote voordeel dat er eerst gekeken kan worden in welke ruimte er een
detector afgaat. Als het maar 1 detector is in een groot gebouw kan men eerst gaan checken
wat er aan de hand is vooraleer men de brandweer contacteert en de sirenes doet gaan. Dit
systeem wordt in Exodus Rotterdam toegepast en in FPC Gent. Bij het FPC wordt de
brandweer wel onmiddellijk gewaarschuwd.
Wij zouden opteren voor de analoge brandcentrale aangezien deze de plaats van de
brandhaard weergeeft.
3.3.3.3 Sirenes
De branddetectie kan worden aangesloten op sirenes zoals vermeld in vorige paragrafen.
Doordat er een alarm afgaat, wordt iedereen gewaarschuwd dat er geëvacueerd moet worden.
Verder kan het circuit van sirenes op de centrale worden aangesloten waardoor de
hulpdiensten ook gewaarschuwd worden. Hierbij kunnen er ook andere contactpersonen
geprogrammeerd worden die gecontacteerd dienen te worden bij brand.
Belangrijk om te weten is dat er bij assistentiewoningen door de brandweer al is opgemerkt
dat door de akoestisch isolerende waarde van branddeuren de gemiddelde sirene niet
voldoende luid is als de bewoners slapen. Daarom raden zij aan om meer sirenes dan verplicht
op de gang te plaatsen of elke kamer van een sirene te voorzien. (Uit het gesprek met
VARIRES bvba.)
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3.3.4 Brandbestrijding
Brandbestrijding kan gebeuren doordat de bewoners zelf een kleine brand blussen, door een
sprinklerinstallatie of door de brandweer. De sprinklerinstallatie is echter een optie die in een
huiselijke omgeving niet gebruikt wordt. Bestrijding door brandweer vereist de nodige
toegangswegen tot en rond het gebouw en voldoende wateraansluitingen.
3.3.4.1 Bereikbaarheid
De brandweerwagens moeten ten minste één aangeduid punt hebben van waaruit ze elke
bouwlaag kunnen bereiken met ladders of blusmechanismen. (Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, 2016) De wagens moeten tevens een stabiel opstelpunt hebben van
waaruit ze kunnen parkeren om te blussen. Het opstelpunt dient op een weg te liggen met een
vrije hoogte en breedte van 4m (8 bij een doodlopende straat aan een middelhoog gebouw),
een bochtstraal van 15m aan de buitenzijde en 11m langs de binnenzijde en tenslotte mag er
maar een maximale helling van 6% zijn. De ondergrond dient ook stevig genoeg te zijn om de
doorgang of het stilstaan van een voertuig dat 13 ton weegt, toe te laten. Bij middelhoge
gebouwen moeten 3 voertuigen van 15 ton tegelijkertijd over deze weg kunnen rijden of
stilstaan. Om deze bereikbaarheid verder te garanderen dient minimaal 1 van de lange gevels
aan de openbare weg te grenzen. Als er geen toegangsdeur aanwezig is in deze gevel moet
de weg ook langs een gevel lopen waarin zich wel een hoofdingang bevindt. (Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
In principe wil dit zeggen dat het transitiehuis aan een bestrate weg dient te liggen. De gevels
moeten ook tussen de 4m en 8m van de rand van de weg verwijderd zijn. Als het terrein
afgesloten is door een toegangspoort, moet deze automatisch opengaan bij brand of moet er
ten allen tijden een portier aanwezig zijn om de brandweer toegang te verlenen.
3.3.4.2 Bestrijdingsmiddelen
Gebruikers moeten aan 1 brandblusser met 6 kg inhoud type ABC kunnen die op de gang
wordt geplaatst. (Leuven, 2015; Stad Gent, 2015) De wet schrijft ook voor om één muurhaspel,
een opgerolde brandslang, te installeren per 500 m² gebouw voor gebouwen groter dan 500
m². De lokale brandweer heeft uiteindelijk beslissingsrecht over het aantal toestellen. De
wateraansluitingen langs de buitenkant mogen slechts 200 m van elkaar verwijderd liggen,
tenzij het om een dichter bevolkte zone gaat dan wordt er 100 m voorgeschreven. (Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
In elke keuken of kitchenette moet er ook een branddeken van minimaal 1 m² worden voorzien.
Aangezien een muurhaspel niet tot de huiselijke sfeer hoort, stellen wij voor om deze in een
kast aangeduid met pictogram op de gang te plaatsen zoals ook in Exodus Rotterdam het
geval was. Daar was de kast niet vergrendeld, maar deze kan ook van elektrisch slot worden
voorzien dat automatisch opent indien het brandalarm afgaat.
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3.3.5 Evacuatie
De evacuatieroutes starten bij de uitgang van een compartiment. Compartimenten hebben
maar 1 uitgang nodig in MH gebouwen als er minder dan 50 personen maximaal aanwezig
kunnen zijn. Bij LB ligt de grens op 100 mensen. De kleinste compartimenten zoals de
slaapkamers hebben dus maar 1 uitgang nodig. Als het compartiment meer mensen kan
huisvesten, wordt een raam dat bereikbaar is door de brandweer voor evacuatie of een terras
ook als uitgang gezien.
Gedetineerden opsluiten in een ruimte met zowel fail secure deuren als ramen met
openingsbeperking is dus niet toegestaan tenzij er ten allen tijden een ploeg aanwezig is die
de gedetineerden op tijd kan bevrijden. Zelfs dan lijkt dit geen ideale oplossing aangezien de
brand al zodanig ontwikkeld kan zijn vooraleer de reddingsploeg de kamers bereikt heeft dat
veilig evacueren quasi onmogelijk is. Hierbij verbiedt het KB van 1994 in principe ook elke
vergrendeling bij brand voor alle branddeuren die uitkomen op een evacuatieweg.
Alle evacuatiewegen moeten naar trappenhuizen of naar buiten leiden. De trappenhuizen
mogen binnen of buiten het gebouw gelegen zijn. De evacuatieweg van een compartiment
mag leiden naar een ander compartiment aangezien deze brandwerend van elkaar zijn
afgesloten. Het is dus mogelijk om gedetineerden op een site met meerdere gebouwen te laten
evacueren naar een ander gebouw. Het evacuatiecompartiment moet daarom ook voorzien
zijn op deze extra capaciteit. 1 trappenhal mag de evacuatie van meerdere compartimenten
verzorgen. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken & Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, 2017; Vlaamse Regering, 2018)
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4 CASESTUDIES
In dit hoofdstuk worden onze cases uitgewerkt. We starten door de methodologie uit te leggen
waarin het algemeen stappenplan voor het uitwerken van de cases zich bevindt. Dit
stappenplan zal worden toegepast op een site van vzw UIT-stap in Ieper en een site voor vzw
THOR in Gavere. Nadat beide sites zijn uitgewerkt zullen de gelijkenissen en verschillen
tussen de twee gebouwen worden bekeken om eventueel een lijn te kunnen trekken voor de
bouwtechnische uitwerking van transitiehuizen in het algemeen.

4.1 Methodologie
Zoals eerder vermeld onderscheiden wij drie typologieën voor transitiehuizen, namelijk : het
woonhuis, het polyvalent gebouw en geïntegreerd in een zorginstelling. Om deze typologieën
van voorbeeld te voorzien werken wij twee cases uit die beiden onder een andere typologie
vallen. De typologie van integratie in een zorginstelling wordt niet uitgewerkt doordat deze voor
toegangscontrole, schrijnwerk en brandveiligheid te sterk af hangen van de instelling waarin
de kamers geïntegreerd worden.
Door het uitwerken van deze cases hopen wij aan te tonen dat hoewel er over twee typologieën
wordt gesproken, deze in essentie een gelijklopende uitwerking vereisen voor schrijnwerk,
toegangscontrole en brandveiligheid. De systemen en aanpassingen zullen in dezelfde lijn
liggen en enkel een aanpassing of uitbreiding vragen door de omvang en extra functies van
het polyvalente gebouw.

4.1.1 Stappenplan
De uitwerking van de cases zal gebeuren a.d.h.v. volgend stappenplan. Eerst wordt het kader
bekeken. Voldoet de site zelf aan de noden en eisen voor een transitiehuis. Dit wordt getoetst
door middel van het DHQW. Indien de site niet voldoet kunnen er wel enkele ingrepen worden
gedaan, maar zaken zoals bereikbaarheid zijn moeilijk aan te passen. Suggesties worden
gegeven door voorbeeldprojecten aan te halen.
De volgende stap is de visie. Hoe zien de organisaties de werking van het transitiehuis en hoe
valt deze toe te passen op de gebouwen. Dit wordt wederom teruggekoppeld naar het DHQW.
Vervolgens worden de risico’s bekeken. De Risk Assessment, besproken in paragraaf 4.1.2,
wordt voor de twee sites opgesteld.
Stap vier is de bepaling van het veiligheidsniveau. Wij zullen per site twee niveaus
bespreken, lage beveiliging en een verhoogd veiligheidsniveau. De bezochte organisaties
geloven dat gedetineerden die in een transitiehuis terecht komen een unieke kans krijgen
waarvoor zij al veel werk op voorhand moeten doen. Het feit dat zij het laatste jaar van hun
detentie in deze omgeving doorbrengen versterkt het geloof in het goede gedrag van de
gedetineerden. Toch moet er een verschil zijn tussen de gedetineerden die net in een
transitiehuis zijn geplaatst en degenen die er al enkele maanden verblijven. Het schrijnwerk
en de brandveiligheid hangen van dit niveau af.
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De laatste stap beslaat de uitwerking. Er wordt gestart met de compartimentering aan de hand
van de indeling van de functies en het veiligheidsniveau. Vervolgens worden de
schrijnwerkaanpassingen gedaan, waaronder het plaatsen van extra branddeuren. Dit gebeurt
aan de hand van het gevraagde veiligheidsniveau. Op dit schrijnwerk zal de toegangscontrole
worden toegepast aan de hand van de functie van de ruimte, het veiligheidsniveau en de
brandveiligheid. Oplossingen voor brandveiligheid(3.3) , toegangscontrole (3.2) en schrijnwerk
(3.1) worden gekozen uit de voorstellen in hoofdstuk 3.
Eens dit is uitgewerkt worden beide niveaus per case geëvalueerd door het DHQW weer toe
te passen aangezien beveiliging en uitzicht een integraal deel uitmaken van het diagram.

4.1.2 Risk Assessment
Om te beslissen welke maatregelen het dringendst moeten genomen worden, wordt er per
case een risk assessment gemaakt. Er wordt een lijst opgesteld met alle mogelijke risico’s
gebaseerd op de huidige situatie. Voor elk risico wordt de impact en de kans bepaald. De kans
betekent hoe gemakkelijk het risico kan voorkomen. De impact duidt aan hoe erg de gevolgen
zijn. Dit wordt onderverdeeld in de maatschappelijke impact en de financiële impact, waarbij
deze laatste enkel voor de bouwtechnische aspecten wordt bekeken. Beide worden
beschreven aan de hand van de termen: laag (groen), middel (geel) of hoog (rood). Deze
komen respectievelijk overeen met de waarden 1, 2 en 3. De ernst van het risico is dan de
kans maal de impact. Aangezien je niet kan vermenigvuldigen met de termen, wordt er gebruikt
gemaakt van de risk assessment matrix. Aan de hand van deze visuele voorstelling zoals
getoond in Figuur 48, wordt meteen duidelijk wat de ernst van het risico is.

Kans

Laag

Medium
risico

Hoog risico

Hoog risico

Medium

Laag risico

Medium
risico

Hoog risico

Hoog

Laag risico

Laag risico

Medium
risico

Laag

Medium

Hoog

Impact
Figuur 48: risk assessment matrix

De rode risico’s zijn ernstig en moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Daarnaast zijn er
ook minder ernstige risico’s die eenvoudig opgelost kunnen worden. Dit wordt ook wel low
hanging fruit genoemd. Het is aangeraden om ook deze risico’s op te lossen.
In de cases wordt er een aanzet gegeven voor de bepaling van de lijst met mogelijke risico’s,
toegespitst op onze besproken bouwtechnische elementen. De lijst dient verder te worden
aangevuld. Dit gebeurt best in samenspraak met de buurt, de doelgroep en de organisatie van
het transitiehuis. De beknopte lijst wordt wel gebruikt om de risico’s van beide casestudies in
te schatten.
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4.2 Onderzoek case 1: Gavere
4.2.1 Organisatie
De Site te Gavere wordt gebruikt in de kandidaatstelling van vzw THOR. Deze vzw is opgericht
naar aanleiding van de oproep van Justitie. De leden zijn studenten criminologie en personeel
van de gevangenis van Oudenaarde. Buiten de kandidaatstelling heeft de vzw geen andere
activiteiten.

4.2.2 Stap 1: kader en site
De site te Gavere bestaat uit één groot polyvalent gebouw waar tegenover 4 huizen zijn
gebouwd. Er zijn twee maal twee halfopen bebouwingen die aan elkaar grenzen door een
gemene garagemuur. Elk huis heeft zijn eigen tuin. De gebouwen liggen allemaal op een
terrein in centrum Gavere. Het terrein is voor het ogenblik publiek toegankelijk, maar kan
gemakkelijk afgesloten worden. Er is maar één toegangsweg naar het terrein waardoor in- of
uitgaand verkeer makkelijk gecontroleerd kan worden. De site werd vroeger gebruikt als
rijkswachtkazerne. Voor het ogenblik is het niet duidelijk waar het hoofdgebouw voor gebruikt
wordt, één van de huisjes is wel nog bewoond. Op Figuren 49 en 50 wordt een beeld gegeven
van de site.
De huisjes hebben allemaal houten ramen met dubbele beglazing. Op het gelijkvloers is er
een schuifraam dat naar de tuin leidt. De tuinen zijn niet afgesloten. De voordeur heeft een
elektrische sluitplaat, maar is te smal met haar breedte van 0,8 m. De kamers hebben elke
een raam met vast en opendraaiend gedeelte. De dakvlakken zijn vanop de verdiepingsvloer
gemakkelijk te bereiken. De technische ruimte in de garage heeft geen afgesloten
deuropening. De architecturale plannen zijn te zien in Figuur 51 en Figuur 52. De site zelf heeft
1 toegangsweg die niet afgesloten is.
Van het polyvalente gebouw zijn er echter nog geen architecturale plannen aanwezig. De
organisatie heeft voor dit gebouw ook nog geen concreet idee van de indeling. Daarom wordt
in deze casestudy enkel gekeken naar de residentiële gebouwen en niet naar het polyvalente
gebouw.
De site is gelegen tussen de parking van een lokaal Carrefour filiaal, een voetbalveld en een
weide/tuin. De gedetineerden kunnen zich dus dichtbij inschrijven voor een sportactiviteit en
hun eigen boodschappen doen op wandelafstand. Het gemeentehuis, de Post, banken, een
sportcentrum en de kerk zijn ook in een straal van 15 minuten wandelen gelegen. Het is dus
een gevarieerde site die veel mogelijkheden biedt voor de bewoners.
Daarnaast is de site ook goed bereikbaar: er stoppen 10 buslijnen in de gemeente en het
station Gavere-Aspe bevindt zich op 10 minuten wandelen. Er is tevens plaats voor personeel
en bezoek om te parkeren op het terrein.
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Figuur 49: huizen site gavere

Figuur 50: polyvalent gebouw site gavere
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Figuur 51: plattegrond gelijkvloers

Figuur 52: plattegrond eerste verdiep
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4.2.3 Stap 2: visie
De bedoeling is dat elk huis plaats zal bieden aan 3 gedetineerden en dat de aanpalende
garages samengevoegd worden tot een grote ontspanningsruimte. Elk huis is voorzien van
een eigen tuin die wordt afgebakend door middel van een klassiek hekwerk zoals toegepast
bij woningen of een haag. Doordat je dan twee clusters krijgt van twee wooneenheden, kan er
gedifferentieerd worden in beveiliging. Elke cluster krijgt zijn eigen veiligheidsniveau. Het grote
gemeenschappelijke gebouw krijgt een polyvalente functie. Hier bevindt zich de
begeleidingsruimtes en is er ook plaats voor diensten naar de omgeving toe. Ook biedt het
gebouw een slaapplaats aan de portier.
Aan de hand van gegevens over de site en de visie en met behulp van de organisatie werd
het DHQW ingevuld (Figuur 53). De vragenlijst waarop de grafiek is gebaseerd, bevindt zich
in Bijlage E. Hier werd uitgegaan van de huidige site, zonder aangepaste
beveiligingsmaatregelen. Deze grafiek zal verder worden aangevuld nadat de bouwtechnische
elementen zijn aangepast. Deze aanpassingen gebeuren dan ook op basis van de punten die
op het diagram nog verbeterd kunnen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de
vereisten zoals vermeld in de vragenlijst.

Figuur 53: DHQW site Gavere voor aanpassingen

Het diagram geeft weer dat zowel bij de gedifferentieerde beveiliging, als de ontwerpmatige
beveiliging en flexibiliteit verbeteringen nodig zijn.
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4.2.4 Stap 3: risicoanalyse
De risico’s in Tabel 6 worden opgesteld op basis van de bestaande site beschreven in 4.2.2.
en een gesprek met vzw THOR. Er wordt geen rekening gehouden met de mening van de
buurt in het vastleggen van de kans dat een risico voorvalt.
Tabel 6 - risicoanalyse site te Gavere

Toegangscontrole

Schrijnwerk

Element

Beschrijving

Impact

Kans

Maatschappelijk

Financieel

Risico

Ontsnappen door een
raam op de verdieping

Medium

Hoog

Hoog

Ontsnappen door een
raam op het gelijkvloers

Medium

Hoog

Hoog

Ontsnappen via de
tuindeur

Medium

Hoog

Hoog

Ontsnappen via de
voordeur

Medium

Hoog

Hoog

Breken van de
beglazing

Medium

Medium

Medium

Medium

Beschadigen van de
deuren
(nog bruikbaar)

Hoog

Laag

Laag

Medium

Beschadigen van de
raamkaders
(nog bruikbaar)

Hoog

Laag

Laag

Medium

Beschadigen van de
deuren
(niet bruikbaar)

Medium

Medium

Medium

Medium

Beschadigen van de
raamkaders
(niet bruikbaar)

Medium

Medium

Hoog

Hoog

Onbevoegd verlaten
van de site

Medium

Laag

Laag

Onbevoegd betreden
van de site

Hoog

Medium

Hoog

Onbevoegd betreden
van de privéruimtes

Medium

Medium

Medium

Onbevoegd betreden
van de
gemeenschappelijke
ruimtes door derden

Medium

Medium

Medium

Onbevoegd betreden
van de technische
ruimtes

Laag

Laag

Laag

Laag

Laag

Laag

Onbevoegd betreden
van andere gebouwen
op de site
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Andere
aspecten

Omgeving

Brandveiligheid

Toegangscontrole

Element

Beschrijving
Inbraak

Impact

Kans

Maatschappelijk

Financieel

Risico

Medium

Medium

Medium

Onbevoegd verlaten
van privéruimtes

Hoog

Laag

Laag

Onbevoegd verlaten
van het transitiehuis

Laag

Medium

Medium

Medium

Laag

Doorgeven van de
sleutel

Laag

Medium

Brand in de keuken

Medium

Medium

Hoog

Hoog

Brand in de technische
ruimte

Laag

Medium

Hoog

Medium

Brand in de
privékamers

Laag

Medium

Medium

Laag

Brand in de
gemeenschappelijke
ruimte

Laag

Medium

Medium

Laag

Persoon blijft
onopgemerkt in het
gebouw bij brand

Medium

Hoog

Lawaaioverlast voor de
buren

Laag

Hoog

Overlast door
vervoersmiddelen van
de bezoekers

Laag

Medium

Laag

Protest van de buurt

Hoog

Medium

Hoog

Vandalisme door de
buurt

Medium

Medium

Vandalisme in de buurt

Laag

Hoog

Medium

Incidenten met geweld

Laag

Hoog

Medium

Medium

Medium

Medium

Medium

Schade in privéruimtes

Laag

Laag

Medium

Laag

Lawaaioverlast tussen
de kamers

Medium

Medium

Verliezen van de sleutel

Schade in
gemeenschappelijke
ruimtes

Medium

Laag
Medium

Hoog
Laag

Medium

Medium

Medium

Medium

Uit de analyse blijkt dat momenteel het schrijnwerk een groot risico inhoudt. Dit moet dus zeker
worden aangepast. Verder vormen brand in de bestaande keuken en het achterblijven van
personen bij brand een groot probleem. Dit laatste is een groot risico door de verspreiding van
de gebouwen op de site. Ook het onbevoegd betreden van het terrein vormt een hoog risico.
Het schrijnwerk, de brandveiligheid en de toegangscontrole moeten dus worden aangepast.
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4.2.5 Stap 4: beveiligingsniveaus
Tijdens een rondgang op de site met enkele leden van vzw THOR werd er aangegeven dat ze
graag met een verschillend veiligheidsniveau, per cluster, willen werken. Daarom zal er voor
deze site één cluster worden bekeken met een laag veiligheidsniveau en één met een
verhoogde beveiliging. Het zwaardere niveau dient enkel in de eerste fase van woonst in het
transitiehuis te worden toegepast. De bedoeling blijft dat de deelnemer meer vrijheid krijgt om
zo terug in de maatschappij te kunnen integreren.
Een verhoogd veiligheidsniveau beslaat dat de gedetineerden ’s nachts op hun kamer worden
opgesloten. De deelnemer mag overdag enkel onder toezicht of begeleiding de woning
verlaten. De bewoner heeft nog geen toestemming om de site te verlaten. Bezoek mag de
eerste dagen nog niet ontvangen worden en gebruik van computers staat onder toezicht. Dit
wordt weergegeven in Figuur 54 en Figuur 55.

Figuur 54: perimeter verhoogd beveiligingsniveau overdag

Figuur 55: perimeter verhoogd beveiligingsniveau 's nachts
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Een verlaagd beveiligingsniveau houdt in dat de bewoners ’s nachts vrij kunnen rondlopen in
hun eigen woongebouw. Indien zij nachtwerk hebben, kunnen zij onder voorwaarden
toestemming krijgen om ’s nachts de woning te verlaten. De deelnemer mag overdag vrij
binnen en buiten en de site zelfstandig verlaten. Ze mogen bezoekers ontvangen na
aanmelding en hun internetgebruik wordt enkel vanop afstand gecontroleerd indien nodig. De
perimeters zijn weergegeven in Figuur 56 en Figuur 57.

Figuur 56: perimeter laag beveiligingsniveau overdag

Figuur 57: perimeter laag beveiligingsniveau ’s nachts
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4.2.6 Stap 5: bouwtechnische aanpassingen
4.2.6.1 Schrijnwerk
Uit de risico analyse volgt dat er grote risico’s zijn bij het huidige schrijnwerk. Het is dus van
belang dit aan te passen. Vooral het risico op ontsnappen en inbraak is hoog.
Ramen
Voor de ramen in de kamers van de bewoners moet er onderscheid gemaakt worden tussen
de veiligheidsniveaus. Doordat bewoners onder strengere beveiliging ’s nachts hun kamers
niet mogen verlaten, is er een grotere kans op ontsnappingspogingen. Bij een verhoogd niveau
moet er daarom een beperking zijn in het openen van het raam, een vast raam met
ventilatierooster of een kipraam zou ideaal zijn.
Bij een verlaagd niveau heeft de gedetineerden al een aantal vrijheden verworven, zij moeten
hun raam daarom kunnen openen zonder beperkingen. Een normaal draaikipraam is hiervoor
een oplossing. Om aan beide niveaus tegemoet te komen stellen wij een TBT-raam voor. Bij
het zwaardere niveau kan de sleutel worden weggenomen zodat de bewoner zijn raam enkel
op kipstand kan plaatsen. Bij een verlaagd niveau wordt de sleutel aan de bewoner
overhandigd waardoor hij het raam naar believen kan openen. Deze oplossing past ook het
beste in kader van aanpasbaarheid, differentiatie en herbestemming.
Door de architectuur van het gebouw worden in de slaapkamers dubbele ramen voorzien. Het
raam van slaapkamer 1 valt, doordat het naast de garage ligt, binnen de bereikbare zone. Om
die reden wordt gekozen voor een vast raam, aangezien dit beter bestand is tegen in- en
uitbraak, in combinatie met een TBT-profiel. Het vast raam bevindt zich langs de kant van de
garage, zoals te zien op Figuur 58 Om uniformiteit doorheen de kamers te garanderen werd
voor elke slaapkamer dezelfde samenstelling van het raamkader gekozen. Ook het raam in de
trappenhal valt binnen een bereikbare zone. Er is hier geen nood om dit raam te openen
waardoor werd geopteerd voor een vast raamkader.
Op het gelijkvloers zijn er een aantal verschillende raamtypes. Zo is er het schuifraam naar de
tuin toe. Omdat de bewoners ’s nachts geen toegang hebben tot de tuin wordt het schuitfraam
voorzien van een slot, eventueel gekoppeld aan een badgelezer. Het raam in de leefruimte is
een raam tot op de grond. Dit geeft uit op het binnenplein. Er is geen nood om het raam te
kunnen openen waardoor er een vast raam wordt voorzien. De ramen aan de voorgevel geven
ook uit op het binnenplein. Om die reden werd er gekozen voor een vast raam gecombineerd
met een kipraam. Dit beperkt de opening van het raam, maar laat wel verluchting van de ruimte
toe.
Aangezien de ramen op het gelijkvloers, alsook enkele op de eerste verdieping binnen de
bereikbare zone liggen moet er voorzien worden op inbraakwerendheid. De voorkeur gaat uit
naar een klasse 3. Dit is de hoogste klasse die wordt gebruikt in een residentiële omgeving.
Deze keuze wordt verantwoord door het hoge risico voor inbraak en ontsnappen.
De verschillende raamtypes zijn aangeduid op Figuur 58.
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Deuren
De keuze voor de deuren hangt samen met de brandveiligheid. Zo wordt er tussen de
trappenhal en de leefruimte een branddeur voorzien, aangezien dit twee compartimenten zijn.
Hier is geen speciaal vergrendelingsmechanisme nodig. Elke slaapkamer is een eigen
compartiment, dus ook hier worden branddeuren geplaatst. Bij deze deuren worden
elektrische sluitplaten met enkel een dagschoot voorzien. Er geldt een fail safe protocol, gelinkt
aan de brandcentrale. Doordat er enkel een dagschoot wordt voorzien is er maar een beperkte
in- en uitbraakwerendheid. Dit volstaat doordat de deur geen uitgang geeft naar buiten toe.
Voor de badkamerdeur zijn er geen speciale vereisten, een klassieke binnendeur voldoet. De
deurtypes zijn aangeduid op Figuur 58 .
De voordeur wordt voorzien als veiligheidsdeur met meerpuntsluiting en heeft een
gemotoriseerd slot. De keuze voor vergrendelingssystemen wordt toegelicht in 4.2.6.2.

Figuur 58: aanpassingen schrijnwerk Gavere
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4.2.6.2 Toegangscontrole
Toegang tot het terrein
Aangezien er maar 1 echte toegang tot het terrein is, kan deze gemakkelijk worden afgesloten.
Wil de vzw liever een volledig afgesloten terrein, kunnen zij de toegangsweg afsluiten door
middel van een poort met parlofoonfunctie en opening op afstand. Zelf stellen wij echter voor
om bezoekers vrij op het afgelegen terrein te laten komen en de plaats waar ze zich moeten
aanmelden goed aan te duiden. De toegangspoort hoeft dan enkel ’s nachts afgesloten te
worden. Bewoners in een verhoogd veiligheidsniveau worden begeleid over het terrein
waardoor zij ook niet zomaar kunnen gaan lopen, dus de poort hoeft overdag niet afgesloten
te worden.
Indien de receptie of het kantoor van de portier met een raam toezicht heeft op de parking en
toegangsweg, lijkt dit ons al voldoende controle. Het bezoek kan zich daar aanmelden en
ingeschreven worden waarna de persoon die zij komen bezoeken opgebeld kan worden. Voor
de nachtbewaking kan er eventueel wel een camera geplaatst worden aan de toegangspoort
om bewoners die ’s nachts werken toegang tot het terrein te verlenen. De bewoner belt dan
aan de poort aan waarna een camera de portier toont wie er aan de deur staat.
Ontgrendelingssysteem
Doordat de grootte van de site tamelijk beperkt is, kan er eventueel met een sleutelsysteem
worden gewerkt. Hierbij krijgt de gedetineerde pas de sleutel van de voordeur van zijn of haar
woongebouw indien hij/zij tot het verlaagde veiligheidsniveau behoort. De kamersleutel kan
niet worden overhandigd in het verhoogde veiligheidsniveau aangezien de bewoner ’s nachts
in zijn kamer wordt opgesloten. Dit wil echter wel zeggen dat bij brand deze bewoners door
een op de site aanwezige reddingsploeg bevrijdt dienen te worden aangezien deze deuren
niet gekoppeld zijn aan de brandcentrale. De kans dat er enkel voor die reden personeel
voorzien wordt ’s nachts lijkt ons klein.
Beter lijkt het ons echter om met een centraal gestuurd badgesysteem te werken. Hierdoor
kunnen gedetineerden direct hun eigen badge ontvangen. In het systeem kan dan een tijdsslot
geprogrammeerd worden waardoor de deelnemer het slot ’s nachts niet kan openen. Indien
de bewoner de kamer toch dient te verlaten voor een toiletbezoek of andere reden, kan er
gecommuniceerd worden met de portier die het slot van op afstand kan openen. Krijgt de
bewoner meer vrijheden, kunnen deze toegekend worden vanuit de centrale zonder dat er een
extra badge dient te worden voorzien. Dit systeem kan ook aangesloten worden op een
algemene brandcentrale waardoor de deuren automatisch open gaan bij brand.
Aan het badgesysteem zou vervolgens de toegangsregistratie gekoppeld kunnen worden om
altijd een ge-update logboek te hebben. De bezoekers kunnen bij de portier elektronisch
geregistreerd worden.
In geval van badgelezers stellen wij voor om de lezer in het deurbeslag te plaatsen in kader
van aanpasbaarheid en een minimale bedrading. Ook passen badgelezers beter in de visie
van gedifferentieerde beveiliging doordat de perimeters makkelijk aangepast kunnen worden.
Camera’s
Wij stellen voor om enkel aan de toegangspoort en aan de in- en uitgangen van de woningen
camerabewaking te gebruiken. Hierbij zouden wij gaan voor draadloze IP camera’s aangezien
deze eenvoudig geplaatst en verwijderd kunnen worden. Door de omvang van het terrein lijkt
het ons niet ideaal om kabels naar de portiersruimte te trekken.
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4.2.6.3 Brandveiligheid
De woonhuizen hebben een maximale hoogteverschil tussen straatniveau en verdiepingsvloer
van 4,5 m. De huizen behoren tot de klasse laagbouw en de typologie woonhuis.
Preventie
De compartimentering is aangegeven in
Figuur 59 en Figuur 60 De aanbevelingen van het FPC Gent en het politiereglement voor
kamerwoningen in Gent worden gevolgd: elke slaapkamer is een compartiment op zichzelf.
Daarnaast werd de gedeelde ruimte tussen de twee gebouwen als 1 compartiment ingedeeld.
Dit doordat het de verbinding tussen twee gebouwen vormt en een andere functie heeft dan
enkel residentieel. Conform de wetgeving zijn ook de technische lokalen en de trappenhal een
apart compartiment. Natte ruimtes hoeven niet gecompartimenteerd te worden. Elk
compartiment wordt afgesloten met een branddeur EI1 30 zoals weergegeven op Figuur 58.
Voor de detectoren is er in de slaapkamers gekozen voor rookmelders aangezien
verbrandingsgassen gevaarlijker zijn dan hitte voor slapende mensen. In de keuken wordt er
echter voor een hittedetector gekozen om geen valse meldingen te krijgen door kookdampen.
Deze zijn weergegeven op
Figuur 59 en Figuur 60.
Melding
De gang dient ook een brandmeldingsknop te hebben. Tevens stellen wij ook voor om te
werken met een algemene brandcentrale aangezien er 1 portier voorzien wordt voor 4
woongebouwen en 1 polyvalent gebouw. Met het type analoge centrale weet deze persoon
dadelijk waar er brand gedetecteerd wordt en kunnen de deuren onmiddellijk ontgrendeld
worden indien nodig. Dit kan echter enkel indien er gebruik gemaakt wordt van elektronische
ontgrendelingsystemen die op een centrale computer zijn aangesloten. Deze dient vervolgens
aan de brandcentrale te worden gekoppeld. Bovendien moet erop gelet worden dat men overal
de sirenes luid en duidelijk kan horen. De akoestische isolatie van de deuren kan dit
bemoeilijken.
Bestrijding
Voor de brandbestrijding dient er in de gemeenschappelijke keuken een branddeken voorzien
te zijn. In de gang moet er een muurhaspel en een brandblusser type ABC geplaatst worden.
De exacte plaatsing gebeurt in overeenstemming met de lokale brandweerdienst.
Evacuatie
De evacuatieplannen bevinden zich in Bijlage F. Er werd door de kleine bezetting en het
grondplan telkens geopteerd om te evacueren via de voordeur en niet de gedeelde ruimte
tussen de twee woningen. Een andere optie zou zijn om te evacueren via de gedeelde ruimte,
maar dit kan voor problemen zorgen doordat er dan doorheen het huis van andere
gedetineerden moet geëvacueerd worden. Het is sowieso beter om te evacueren langs buiten.
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Figuur 59: compartimentering gelijkvloers

Figuur 60: compartimentering eerste verdiep
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4.2.7 Besluit
De ernstige risico’s die volgden uit de risicoanalyse zijn aangepast. De aanpassingen worden
bij het reeds opgestelde DHQW toegevoegd in. Dit resulteert in Figuur 61. Er zijn verbeteringen
gemaakt op gebied van beveiliging, zowel op gebied van differentiatie en het ontwerpmatige.
Eveneens is de flexibiliteit van de site verhoogd. Daardoor voldoet de site beter aan de visie
van vzw De Huizen voor kleinschalige detentie. De eisen van de opdrachtgever zijn ook
behaald.

Figuur 61: DHQW na gemaakte aanpassingen te Gavere
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4.3 Onderzoek case 2: Ieper
De site in Ieper wordt voor het ogenblik gebruikt door het Belgische leger. Elk gebruik van
plannen hiervan zijn daarom verwijderd.

4.3.1 Organisatie
De site te Ieper hoort bij de kandidatuurstelling van vzw UIT-stap. Deze vereniging werd reeds
kort toegelicht in paragraaf 2.2.2. De informatie omtrent hun visie wordt gehaald uit de
kandidatuurstelling en een gesprek met de voorzitter Yvan Thomas.

4.3.2 Stap 1: kader en site
De site te Ieper bestaat uit een oud kazernegebouw met kantine, een aantal productiehallen
en opslagruimtes. Deze volledige site zou komen leeg te staan rond 2025. Aangezien de grond
beschouwd wordt als militair domein, is deze volledig afgesloten voor onbevoegden.
De site ligt op een half uur wandelen van het station van Ieper en dus ook het centrum van
Ieper. Doordat er een nieuwe wijk komt, zal er voldoende parkeer gelegenheid zijn op het
terrein zelf. Aan het terrein zelf stoppen er twee buslijnen, voor de 9 andere lijnen moeten de
bewoners of bezoekers ca. 12 minuten wandelen naar de halte voor de plaatselijke
baanwinkels. Te voet kan een fitnesscentrum bereikt worden en met de belbus is het twee
haltes naar een zwembad en andere sportinfrastructuur.
Vzw UIT-stap maakte een project waar deze site wordt herontwikkeld. De omgeving wordt een
woonwijk waarbij de kazerne als transitiehuis kan dienen met in het gebouw wooneenheden,
ateliers voor deelnemers en buurtbewoners en dan ook een handelspand dat door de
gedetineerden uitgebaat wordt voor de buurtbewoners. De bedoeling is dat de deelnemers in
de omgeving en liefst in de wijk, werk kunnen vinden. Hiervoor wordt gekeken om een deel
stadslandbouw te voorzien op de site.
Het grote voordeel van deze site zou zijn dat er een woonwijk rond het transitiehuis zou worden
gebouwd. De bewoners van de wijk moeten dus al open staan voor het idee als ze daar een
woning kopen. De infrastructuur en omgeving kan ook op het transitiehuis worden voorzien.
Het meehebben van buurt en omgeving is een must voor de slaagkansen van een transitiehuis.
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4.3.3 Stap 2: visie
Uit de kandidatuurstelling blijkt dat de organisatie de gedetineerden wil begeleiden werken in
vier fasen. Dit gaat van fase één, de oriëntatiefase tot fase vier, de zelfstandigheidsfase.
Bij het toekomen in het transitiehuis komt de gedetineerde terecht in de oriëntatiefase. Deze
fase duurt ongeveer twee weken tot één maand. Hierbij heeft de gedetineerde maar een zeer
beperkte vrijheid. Hij mag het transitiehuis niet verlaten, maar mag zowel overdag als ‘s nachts
vrij rondlopen binnen het huis. Hij krijgt hierbij enkel zijn kamersleutel, maar niet de sleutel van
de voordeur. Er wordt verwacht dat de gedetineerde meehelpt met huishoudelijke taken en
meedoet met groepsactiviteiten.
Nadien volgt de ontplooiingsfase, die minstens vijf maanden duurt. Voor bepaalde activiteiten
en onder strikte voorwaarden, waaronder strenge tijdsafbakening, wordt toegestaan dat de
gedetineerde het transitiehuis verlaat. Indien hij langer weg is dan werd afgesproken volgen
er consequenties. In deze fase wordt ook de voordeursleutel gegeven. De activiteiten van de
gedetineerde worden bijgehouden in een logboek. Tijdens deze fase is het ook mogelijk om te
werken of een opleiding te volgen. Dit kan binnen het transitiehuis maar evengoed daarbuiten.
De derde fase is de re-integratiefase. De gedetineerde krijgt meer vrije tijd en werkt aan het
opbouwen van sociale relaties. Er wordt nog steeds verwacht dat de gedetineerde mee doet
aan activiteiten en helpt met de huishoudelijke taken.
Als laatste is er de zelfstandigheidsfase. Dit is de laatste periode voor volledige vrijheid en
duurt ongeveer zes maanden. Tijdens deze fase heeft de gedetineerde veel vrijheid.
Daarnaast moet hij niet meer elke dag samen eten met de groep, maar krijgt hij de mogelijkheid
om zijn eigen maaltijden te bereiden. Zijn activiteiten worden nog steeds bijgehouden in het
logboek.
Uit de visie volgt dat de organisatie wilt differentiëren op vier niveaus. De gedetineerden
hebben dus verschillende vrijheden binnen hetzelfde gebouw. Er wordt in de
kandidatuurstelling echter wel aangegeven dat de gedetineerden ten laatste om 22u binnen
moeten zijn, nadien sluit de voordeur. Omwille van werkomstandigheden kan hierop een
uitzondering worden gemaakt. De begeleiders beschikken over een loper en kunnen indien
nodig de kamers van de gedetineerden openen. Alle activiteiten en de bijhorende vrijheden
buiten het transitiehuis worden bijgehouden in een logboek.
Net zoals bij de eerste case werd het DHQW ingevuld voor de visie en site (Figuur 62). De
vragenlijst waarop de grafiek is gebaseerd, bevindt zich in Bijlage G. Hier werd uitgegaan van
het architecturaal ontwerp, zonder aangepaste beveiligingsmaatregelen. Deze grafiek zal
worden aangevuld nadat de bouwtechnische elementen zijn aangepast. Net zoals bij case 1
gebeuren de aanpassingen op basis van de punten die op het diagram nog verbeterd kunnen
worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de vereisten zoals vermeld in de vragenlijst.
Uit het diagram blijkt dat de grootste verbetering mogelijk is bij de gedifferentieerde beveiliging.
Daarnaast kan ook de ontwerpmatige beveiliging en de flexibiliteit nog geoptimaliseerd
worden.
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Figuur 62: DHQW site te Ieper voor aanpassingen
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4.3.4 Stap 3: risicoanalyse
De mogelijke risico’s uit Tabel 7 worden bekeken aan de hand van het architecturale ontwerp
van de site en de visie uit de kandidaatstelling.
Tabel 7 - risicoanalyse site te Ieper

Element

Beschrijving

Maatschappelijk

Financieel

Risico

Ontsnappen door een
raam op de eerste
verdieping

Medium

Hoog

Hoog

Ontsnappen door een
raam op de tweede
verdieping

Laag

Hoog

Medium

Ontsnappen door een
raam op het
gelijkvloers

Medium

Hoog

Hoog

Ontsnappen via
terrasdeur
gemeenschappelijke
ruimte

Laag

Hoog

Medium

Medium

Hoog

Hoog

Ontsnappen via
toegang atelier

Laag

Hoog

Medium

Ontsnappen via terras
tweede verdieping

Laag

Hoog

Medium

Ontsnappen via
handelsruimte

Laag

Hoog

Medium

Breken van de
beglazing

Medium

Medium

Medium

Medium

Beschadigen van de
deuren
(nog bruikbaar)

Hoog

Laag

Laag

Medium

Beschadigen van de
raamkaders
(nog bruikbaar)

Hoog

Laag

Laag

Medium

Beschadigen van de
deuren
(niet bruikbaar)

Medium

Medium

Medium

Medium

Beschadigen van de
raamkaders
(niet bruikbaar)

Medium

Medium

Hoog

Hoog

Ontsnappen via de
voordeur

Schrijnwerk

Impact

Kans
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Toegangscontrole

Element

Beschrijving

Maatschappelijk

Financieel

Risico

Onbevoegd verlaten
van de site

Medium

Medium

Medium

Onbevoegd betreden
van het transitiehuis

Hoog

Medium

Hoog

Onbevoegd betreden
van de burelen

Hoog

Medium

Hoog

Onbevoegd betreden
van de privéruimtes

Medium

Medium

Medium

Onbevoegd betreden
van de
gemeenschappelijke
ruimtes door derden

Hoog

Laag

Medium

Onbevoegd betreden
van de technische
ruimtes

Laag

Medium

Medium

Laag

Medium

Hoog

Medium

Hoog

Laag

Medium

Medium

Laag

Laag

Medium

Brand in de
grootkeuken

Medium

Medium

Hoog

Hoog

Brand in de private
keukens

Medium

Medium

Medium

Medium

Brand in de technische
ruimte

Laag

Medium

Hoog

Medium

Brand in de
privékamers

Laag

Medium

Medium

Laag

Brand in de
gemeenschappelijke
ruimte

Laag

Medium

Medium

Laag

Persoon blijft
onopgemerkt in het
gebouw bij brand

Hoog

Hoog

Inbraak
Onbevoegd verlaten
van het transitiehuis
Verliezen van de
sleutel
Doorgeven van de
sleutel

Brandveiligheid

Impact

Kans
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Laag
Medium

Medium
Laag

Hoog

Andere
aspecten

Omgeving

Element

Beschrijving

Kans

Lawaaioverlast voor de
buren

Impact

Risico

Maatschappelijk

Financieel

Laag

Hoog

Laag

Overlast door
vervoersmiddelen van
de bezoekers

Laag

Medium

Laag

Protest van de buurt

Laag

Medium

Laag

Vandalisme door de
buurt

Laag

Medium

Vandalisme in de buurt

Laag

Hoog

Medium

Incidenten met geweld

Laag

Hoog

Medium

Medium

Medium

Medium

Medium

Schade in privéruimtes

Laag

Laag

Medium

Laag

Lawaaioverlast tussen
de kamers

Medium

Medium

Schade in
gemeenschappelijke
ruimtes

Medium

Medium

Laag

Medium

Uit de risicoanalyse blijkt dat het schrijnwerk risico’s inhoudt. Voor het gelijkvloers en de eerste
verdieping is het ontsnappingsrisico groot. De burelen en gemeenschappelijke ruimten kunnen
te gemakkelijk door derden betreden worden. De grootte van het gebouw en de verschillende
toegangswegen zorgen er tevens voor dat bij brand niet verzekerd kan worden dat iedereen
het gebouw verlaten heeft.
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4.3.5 Stap 4: veiligheidsniveaus
Uit de visie in paragraaf 4.3.3 blijkt dat vzw UIT-stap met vier fases wil werken. Hiervan worden
de 2 uitersten besproken, namelijk fase 1 en 4. In de eerste fase heeft de gedetineerde weinig
vrijheid. Hij mag zich vrij bewegen doorheen het eigenlijke transitiehuisgedeelte, zowel
overdag als ’s nachts. De andere ruimtes zijn nog niet toegankelijk. De gedetineerde mag het
gebouw nog niet verlaten tenzij onder begeleiding.
In de vierde en laatste fase is de bewoner overdag volledig vrij. De ateliers zijn wel enkel
toegankelijk mits toestemming. ’s Nachts mag de bewoner het gebouw eventueel verlaten in
functie van zijn werk indien hij daarvoor goedkeuring krijgt. De mogelijke slaapplaats van de
begeleiders blijft echter ook ontoegankelijk voor hen.
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4.3.6 Stap 5: bouwtechnische aanpassingen
4.3.6.1 Schrijnwerk
De risico analyse van paragraaf 4.3.4 geeft weer dat er grote risico’s zijn bij het schrijnwerk.
Dit dient aangepast te worden.
Ramen
Omdat er met verschillende veiligheidsniveaus wordt gewerkt, is het van belang dat de ramen
hieraan aangepast kunnen worden. Dit is vooral van toepassing in de slaapkamers. Aangezien
sommige bewoners het gebouw niet mogen verlaten, is het ook best dat er via het schrijnwerk
geen openingen mogelijk zijn. Na enige tijd hebben de bewoners wel meer vrijheid en moet
het openen van het raam mogelijk zijn. Het is daarbij niet de bedoeling dat de bewoners per
fase van kamer wisselen, de ramen moeten aanpasbaar zijn aan het beoogde
veiligheidsniveau. Om deze reden wordt een TBT-profiel voorgesteld.
De volledige gelijkvloerse verdieping valt binnen de bereikbare zone. Hier dient een
inbraakwerendheidsklasse 3 met bijhorende beglazing te worden toegepast. De grote ramen
in de leefruimte geven niet uit op een terras. Het is niet nodig dat deze open kunnen. Naar het
terras toe wordt er een schuifdeur voorzien. Door middel van een slot of badgelezen kan deze
worden afgesloten op bepaalde tijdstippen.
In de trappenhal zijn de ramen klein en is er geen nood om deze te openen. Hier worden vaste
ramen voorzien.
In de slaapkamers op de eerste en tweede verzieping wordt een TBT-profiel voorzien. De
architectuur van het gebouw laat een raamprofiel met één vleugel toe. Volgens de definitie van
paragraaf 3.1.1.1 blijkt dat de slaapkamerramen onbereikbaar zijn. Er is geen eis voor de
weerstandsklasse van de profielen en beglazing. Om een uniform geheel te vormen doorheen
het volledige gebouw wordt echter wel een klasse 3 voorgesteld.
Op de zolderverdieping krijgen de slaapkamers dakramen. Dit volgt uit het architecturale
ontwerp. Deze verdieping bevat ook twee terrassen. Deze zijn toegankelijk door een
schuifraam met dezelfde eigenschappen als het schuifraam in de leefruimte op het gelijkvloers.
De eerste verdieping heeft naast de slaapkamers ook een leefruimte. De grote ramen worden
voorzien als kipramen. Dit zorgt voor de verluchting van de ruimte. Hier kan eventueel ook
geopteerd worden voor een TBT-profiel. Aangezien dit echter duurder is gaat onze voorkeur
naar een kipraam.
In de studio, het appartement en de handelsruimte is de bestemming nog niet volledig bepaald.
Hierdoor werden geen keuzes gemaakt voor de ramen.
Deuren
De keuze voor de deuren hangt samen met de brandveiligheid. Omdat de inkom en de
leefruimte van het transitiehuis twee verschillende compartimenten zijn, werd hier een extra
branddeur geplaats. Ook de slaapkamerdeuren en de deuren die toegang geven tot de
trappenhallen zijn branddeuren. Tussen de handelsruimte en de inkom wordt een extra deur
geplaatst om zo het risico op het onbevoegd betreden van het transitiehuis te verkleinen.
Bij de branddeuren worden elektrische sluitplaten met enkel een dagschoot voorzien. Er geldt
een fail safe protocol, gelinkt aan de brandcentrale. Doordat er enkel een dagschoot wordt
voorzien is er maar een beperkte in- en uitbraakwerendheid. Dit volstaat doordat de deur geen
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uitgang geeft naar buiten toe. Voor de badkamerdeur zijn er geen speciale vereisten, een
klassieke binnendeur voldoet. Er wordt een vluchtdeur voorzien in de trappenhal van het
transitiehuis.
Bij de toegang van de studio, het appartement en de handelsruimte wordt een afsluitbare
branddeur voorzien aangezien dit verschillende compartimenten zijn. Intern worden deze
compartimenten voorzien van een klassieke binnendeur.
De inkomdeur moet voorzien zijn in inbraakklasse 3, aangezien deze onderdeel is van de
gebouwschil. Hier wordt gewerkt met een badge en de mogelijkheid om de deur te openen
van op afstand.
De keuze voor vergrendelingssystemen wordt toegelicht in 4.2.6.2.
4.3.6.2 Toegangscontrole
Vzw UIT-stap gaf in hun visie aan dat zij met sleutels zouden werken. De gedetineerde krijgt
onmiddellijk de sleutel van zijn eigen kamer, de begeleiders hebben hiervan een loper. Een
sleutel van de voordeur wordt pas na enkele weken overhandigd. De voordeur gaat vanaf een
bepaald uur wel op slot. Daarom dient deze van twee sloten voorzien te zijn zodat er een
overwrite door het personeel kan worden gemaakt. Een nadeel is hierbij echter dat indien er
gedetineerden de toestemming voor nachtwerk krijgen, zij ’s nachts binnengelaten moeten
worden. De voordeur biedt voor de kamers op de tweede verdieping de kortste vluchtweg zoals
weergegeven in de evacuatieplannen in Bijlage H. Door het ontgrendelingssysteem met sleutel
opent de deur niet automatisch bij brand.
Onze voorkeur gaat daarom uit naar een centraal gestuurd badgesysteem. Dit systeem kan
namelijk aan de centrale brandmelding waardoor de deuren automatisch open gaan bij brand.
Ook kan er gedifferentieerd worden over de 4 verschillende fasen. De avondklok en
persoonlijke uurroosters kunnen hiermee ook eenvoudig worden geïmplementeerd. Bijkomend
kan dit systeem gekoppeld worden aan het logboek beschreven in de visie. Door de
verschillende functies van het gebouw en zijn grootte is dit een voordeel.
Indien er toch met sleutels wordt, gewerkt raden wij aan een prikkloksysteem in te voeren voor
de aanwezigheidsregistratie aan de verschillende ingangen. Dit voor het atelier, de
transitieruimtes en de toegang naar de studio en het appartement. Dit om ten allen tijden een
overzicht te hebben van de bezetting van het gebouw. Een uitzondering hierop vormt de
commerciële ruimte die daarom ook volledig afgesloten dient te zijn van de andere functies.
Voor de camera’s wordt voorgesteld een draadloos IP exemplaar te hangen aan elke in- of
uitgang. De toegang tot de kelderverdiepen, het atelier en de commerciële ruimte zouden wij
ook extra beschermen met camera’s. Dit doordat er meerdere mensen die niet tot het
transitiehuis behoren deze ruimtes kunnen betreden.
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4.3.6.3 Brandveiligheid
De site te Ieper heeft een hoogte van 6,58 m tussen het hoogst afgewerkte vloerniveau en het
evacuatieniveau dat rechtstreeks door de brandweer te bereiken is. Hierdoor valt het onder
bijlage 2 van het KB, namelijk de lage gebouwen. Er moet ook telkens rekening worden
gehouden met het feit dat het gebouw meerdere bouwlagen heeft.
Preventie
De compartimentering wordt uitgevoerd door elke wooneenheid als een apart compartiment
te beschouwen.(Stad Gent, 2015) De technische lokalen vormen tevens een apart
compartiment zoals gevraagd door de wetgeving. De wanden van deze compartimenten
moeten voldoen aan R60. De branddeuren aan EI1 30. Dit kan bekomen worden door de
wanden op te metsen met volle betonmetselstenen of door voorzetwanden te plaatsen gevuld
met onbrandbare isolatie. Dat laatste stellen wij voor in de slaapkamers doordat deze
akoestisch goed scoren.
Om de compartimentering te doen kloppen, voegen wij nog enkele branddeuren toe. Verder
zouden wij de vide op de eerste verdieping bij brand afschermen door een rookgordijn toe te
voegen zodat de rook zich niet over de verdiepingen heen kan verspreiden.
In de commerciële ruimte wordt er een rook- en hittedetector geplaatst doordat de exacte
functie nog niet gekend is. In de slaapkamers, de studio en het appartement worden tevens
de combinatie gemaakt aangezien de keukens een hittedetector vereisen en de
slaapvertrekken een rookdetector. De gemeenschappelijke keuken wordt echter enkel van een
hittedetector voorzien. De burelen en gemeenschappelijke ruimte worden van een
rookdetector voorzien. Voor het atelier wordt er best een combinatie gemaakt om alle vormen
van handwerk veilig te laten plaatsvinden.
Melding
De gang dient ook een brandmeldingsknop te hebben. Tevens stellen wij ook voor om te
werken met een algemene brandcentrale aangezien het gebouw drie verdiepingen heeft en
meerdere functies. Met het type analoge centrale weten de portier en de brandweer
onmiddellijk waar de brandhaard zich bevindt. De deuren kunnen hiermee ook onmiddellijk
ontgrendeld worden. Dit kan enkel indien er gebruik gemaakt wordt van elektronische
ontgrendelingsystemen die op een centrale computer zijn aangesloten. Deze dient vervolgens
aan de brandcentrale te worden gekoppeld. De deuren dienen het fail safe protocol te volgen.
Bovendien moet erop gelet worden dat men overal de sirenes luid en duidelijk kan horen. De
akoestische isolatie van de deuren kan dit bemoeilijken. Indien de deuren inderdaad een te
hoge akoestische isolatiewaarde hebben, moeten er meerdere sirenes op 1 gang geplaatst
worden of een alarm per kamer.
Bestrijding
Voor de brandbestrijding dient er in de verschillende keukens een branddeken voorzien te zijn.
In de gangen moet er een muurhaspel en een brandblusser type ABC geplaatst worden. De
exacte plaatsing gebeurt in overeenstemming met de lokale brandweerdienst. In het atelier
worden er best meerdere brandblussers geplaatst, net zoals in de commerciële ruimte.
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Evacuatie
De evacuatieplannen bevinden zich in Bijlage H. Om een vlotte evacuatie te bewerkstelligen,
wordt er een vluchtdeur geplaatst in de rechtse trappenhal zodat deze bij brand rechtstreeks
naar buiten leidt.
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4.3.7 Besluit
De ernstige risico’s die volgden uit de risicoanalyse zijn aangepast. Figuur 63 geeft het
aangepaste DHQW weer. Door de gemaakte aanpassingen sluiten zowel de ontwerpmatige
als de gedifferentieerde beveiliging beter aan bij de visie van vzw De Huizen voor kleinschalige
detentie. De eisen van de opdrachtgever zijn ook behaald.

Figuur 63: DHQW na gemaakte aanpassingen te Ieper
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4.4 Vergelijking van de cases
De twee beschouwde cases hebben tamelijk verschillende sites. De site te Gavere bestaat uit
meerdere gebouwen op een afsluitbaar terrein. De woonfunctie is hierbij volledig gescheiden
van de andere functies. De gebouwen zijn gelegen in het stadscentrum van Gavere. De site
in Ieper ligt daarentegen net buiten het centrum. Deze site bevat ook verschillende functies,
waaronder publieke, gecombineerd in 1 gebouw. De bestaande site wordt herontwikkeld naar
een woonproject waarbij één van de gebouwen ingezet wordt als transitiehuis en de anderen
een residentiële functie krijgen. De nieuwe bewoners stappen mee in dit project wetende dat
het transitiehuis hier een geïntegreerd onderdeel van vormt.
De visies verschilden ook onderling. Waar vzw UIT-stap de gedetineerden niet meer wou
opsluiten in hun kamers, wordt dit wel voorzien in het verhoogde beveiligingsniveau van vzw
THOR. Dit is echter niet optimaal aangezien de privékamers niet voorzien zijn van eigen
sanitair.
Hoewel de sites duidelijk verschillend zijn, was dit niet duidelijk waar te nemen in de
risicoanalyses. Voor de bouwtechnische elementen die in deze thesis worden uitgelicht, waren
de verschillen miniem. Het schrijnwerk was in beide gevallen ondermaats om aan de
veiligheidseisen te voldoen. De toegangscontrole moest tevens op punt worden gesteld
doordat het gebouw of de site te gemakkelijk te betreden waren door onbevoegden. Ook
vormden de keukens in beide gevallen een probleem voor de brandveiligheid. Als laatste
zouden er bij brand in beide gevallen problemen zijn om de bewoners tijdig te kunnen
evacueren en daarbij zeker te zijn dat iedereen in veiligheid gebracht wordt. De risicoanalyse
was bij beide sites echter vooral toegepast op de bouwtechnische elementen waarop deze
thesis zich richt. De lijst dient daarom uitgebreid te worden naar de toekomst toe.
Om aan het DHQW te voldoen bleek dat in beide cases dezelfde oplossingen werden gebruikt.
Om de doelgroepen een gedifferentieerd beveiligingsniveau te kunnen aanbieden, bleek dat
werken met TBT-profielen en badgelezers in het beslag de eenvoudigste oplossing waren.
Deze passen ook binnen de visie van aanpasbaarheid naar functiewijzigingen toe zoals
weergegeven in de aanbevelingsnota uitgelicht in paragraaf 2.2.4.
Naar brandveiligheid toe zouden beide sites ook het fail safe deurprotocol moeten volgen.
Hierdoor dienen de elektrische sloten bij beiden aangesloten te zijn op een centraal
besturingssysteem gelinkt aan een algemene brandcentrale.
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5 CONCLUSIE
Uit dit onderzoek en plaatsbezoeken is gebleken dat het schrijnwerk en de toegangscontrole
een gevangenis van een residentieel gebouw onderscheiden. Deze twee bouwtechnische
elementen hebben ook een grote impact op de brandveiligheid. Bij de omvorming van een
gebouw naar transitiehuis moet daarom vooral rekening gehouden worden met deze drie
bouwtechnische aspecten.
De aanpassingen aan deze elementen bepalen ook de graad van differentiatie in de
beveiliging van een transitiehuis. Na het bestuderen van deze bouwtechnische elementen
passen sommige oplossingen beter in de ideologie van de transitiehuizen dan anderen. Dit
werd bevestigd in de uitwerking van de cases. De oplossingen die in voorstudie voldeden aan
de visie van vzw De Huizen zorgden voor een positieve verandering in het DHQW.
Voor schrijnwerk worden daarom TBT-profielen voorgesteld in de slaapkamer en deuren met
elektrische sluitplaten met een fail safe protocol. Het ontgrendelingssysteem van de deuren
dient best elektronisch te zijn. Aangezien deze kan worden aangesloten op een algemene
brandcentrale die de deuren automatisch opent in geval van brand. Voorts kunnen deze
worden gekoppeld aan personenregistratie. Hierbij geven badges een huiselijker gevoel dan
biometrische scanners en codeklavieren waardoor deze onze voorkeur genieten. De
programmatiemogelijkheden van elektronische lezers hebben daarbij ook het voordeel dat ze
past binnen de visie van differentiatie van beveiliging.
Er wordt verder onderzoek aangewezen voor de risicoanalyse. De huidige lijst in die gebruikt
wordt in de cases geeft al mogelijke risico’s weer toegepast op dit onderzoek. Deze lijst dient
echter nog aangevuld te worden in samenspraak met de doelgroep, buurtbewoners en de
uitbaters van het transitiehuis. De evaluatie van het eerste pilootproject kan tevens gebruikt
worden om de risicoanalyse aan te vullen of aan te passen. Hierbij merken we echter op dat
dit onderzoek is toegespitst op organisaties die geen beroep doen op een externe firma voor
de bewaking van hun transitiehuis. In het pilootproject van Mechelen is dit echter wel het geval.
Voorts moet deze thesis gekaderd worden in het feit dat er momenteel nog geen specifieke
wetgeving bestaat rond de uitbating van transitiehuizen. De Belgische regering werkt
momenteel aan deze wetgeving. Deze zal er hoogstwaarschijnlijk komen nadat de eerste
evaluaties van de pilootprojecten zijn gemaakt en onderzocht.
Als laatste willen wij aankaarten dat hoewel er een lijn kan getrokken worden in bepaalde
bouwtechnische oplossingen, elke site toch nog op zichzelf dient te worden geëvalueerd.
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A. 1

Bijlage A SAMENVATTING WETGEVING BRANDVEILIGHEID
Een belangrijk bouwtechnisch aspect is de brandveiligheid. Transitiehuizen voorzien een
woonomgeving voor gedetineerden waarin gedeeltelijke opsluiting nog steeds mogelijk moet
zijn indien nodig. Dit wil zeggen dat wanneer er brand uitbreekt, sommige gedetineerden
opgesloten kunnen zijn. Het aspect brandveiligheid vraagt daarom extra aandacht.

Algemene typologie
De voorschriften voor brandveiligheid zijn vastgelegd in het KB van 7 juli 1994. Hierin worden
gebouwen en bijhorende wetgeving opgesplitst op basis van functie, hoogte, grootte en de
soort bezetting.
De functies van de gebouwen wordt sterk bepaald door de typologie van het transitiehuis. De
transitiehuizen met enkel woonfunctie zullen naar bijhorende wetgeving worden uitgewerkt.
De multifunctionele gebouwen zullen worden behandeld naar gelang het gebouw meer voor
de woonfunctie of voor andere functies wordt ingezet. Het laatste type bestaat uit kamers
geïntegreerd in een woon-zorgcentrum. Voor deze laatste soort zal de transitie-unit de
brandveiligheidsvoorschriften moeten overnemen van het centrum waarin het geïntegreerd is.
De functie van het gebouw heeft de grootste invloed op de reglementering en zal dus als
hoofdcategorie werken voor de verdere uitwerking.
De hoogte wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen laag-, middelhoog- en hoogbouw.
In respectievelijke volgorde behoren daar volgende grenzen bij: hoogte kleiner dan 10 meter,
hoogte tussen 10 meter en 25 meter en vervolgens een hoogte groter dan 25 meter. Deze
hoogte is de afstand tussen het laagste niveau toegankelijk voor de brandweer en het hoogst
afgewerkte vloeroppervlak. Aangezien transitieprojecten als doelstelling hebben om
gedetineerden in een kleinschalige, huiselijke en stedelijke omgeving onder te brengen, gaan
wij er van uit dat deze projecten enkel de klassen laag- en middelhoogbouw zullen beslaan.
Zeker aangezien bepaalde hoogbouwgevangenissen zoals de Bijlmerbajes in Amsterdam
geen succes waren. ((Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016))
Voor de soort bezetting wordt in de wetgeving vooral gekeken naar de zelfredzaamheid van
de gebruikers, of de bezetting gedurende de dag of nacht is en of de gebruikers wakend of
slapend zijn.
Doordat een transitiehuis bestaat uit een leef- en slaapomgeving voor gedetineerden, moet er
voor een slapende bezetting worden gekozen en tevens voor een nachtbezetting in de
slaapvertrekken. Nachtbezetting houdt namelijk volgende definitie in: “lokalen bestemd voor
het opvangen van slapende bezetters” (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
met slapende bezetters gedefinieerd als: “niet in staat om een begin van brand of een alarm
onmiddellijk op te merken of navenant te reageren” (Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken, 2016)
De zelfredzaamheid valt moeilijker te bepalen. De definitie van zelfredzaamheid is: “met
fysische en/of psychische mogelijkheid om zichzelf onmiddellijk in veiligheid te brengen zonder
fysieke hulp van derden”. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Gedetineerden die aan de procedures en voorwaarden voor toelating tot een transitiehuis

A. 2

voldoen, zijn psychisch in staat om zichzelf in veiligheid te brengen. Fysiek zullen zij ook in
staat zijn zichzelf te behelpen. Echter door de toevoeging van sloten op de kamerdeuren die
eventueel gesloten kunnen zijn tijdens brand geeft het diagram in Figuur 70 weer dat de
bezetting niet zelfredzaam is. Indien de bewoners ‘s nachts op hun kamer worden opgesloten
zijn ze dus niet zelfredzaam en moet er de hele nacht een interventieteam aanwezig zijn om
hen in geval van brand te redden. Indien de bewoners enkel in de woning zelf worden
opgesloten zijn zij zelfredzaam op voorwaarde dat de toegangsdeur automatisch ontsluit bij
brand of dat de gedetineerden met een andere methode zelf de deur kunnen ontsluiten. In dit
geval is er geen interventieteam nodig en zijn de bewoners zelfredzaam.

Figuur 64: diagram bepaling zelfredzaamheid (Brandweerzone centrum Gent)

Brandpreventie
Brandpreventie betekent dat je een omgeving probeert te beschermen tegen brand door brand
te voorkomen. Moest er ondanks alle preventieve maatregelen toch nog brand uitbreken,
houdt brandpreventie ook in dat de verspreiding van de brand zo veel mogelijk wordt tegen
gegaan. Dit kan op een actieve of passieve manier gebeuren. Actief wil zeggen dat er een
uitrusting wordt geplaatst om brand te detecteren, te bestrijden en de gasontwikkeling af te
voeren. Passieve brandpreventie gebeurt daarentegen al in het ontwerpproces door het
gebouw te compartimenteren brandbestendige materiaalkeuzes te maken. Voor beide
methodes komt het neer om één van de drie benodigdheden voor brand weg te nemen:
brandbaar materiaal, warmte en/of zuurstof. Alle drie zijn nodig voor een brand om te ontstaan
en zich te verspreiden.
Zoals eerder vermeld gebeurt passieve brandbestrijding al in de ontwerpfase. Er zijn twee
pijlers waar over nagedacht dient te worden: brandreactie en brandweerstand.
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Bij brandreactie worden materialen met een gunstige brandreactie gebruikt om te voorkomen
dat een brand ontstaat. Dit houdt in dat er zo onbrandbaar mogelijke materialen worden
gebruikt. De brandreactie wordt met een lettercode weergegeven, klasse A1 en A2 staan voor
praktisch onbrandbare materialen. Klasse B wil zeggen dat het brandmateriaal niet zelf voor
het ontstaan van een brand zal zorgen, maar dat eens er sprake is van brand het materiaal
zal mee branden met de andere brandbare elementen. Klasse C, D, E en F kunnen zelf in de
juiste omstandigheden het startpunt zijn van een brand. Hoe sneller ze in brand schieten hoe
verder de letter zich in het alfabet bevindt. Verdere onderverdeling in de klassen wordt
gemaakt op basis van de rookvormig, aanduiding met de letter s en op basis van de vorming
van brandbare druppels, aanduiding letter d. hoe hoger het cijfer hoe slechter de reactie, dus
hoe ondoorzichtiger de rook en hoe meer druppels er gevormd worden. Sm staat dan weer
voor rookdicht of niet rook doorlatend.
Voor de brandweerstand zijn er drie elementen belangrijk: vlamdichtheid (E) of hoelang het
duurt tegen dat een element vlammen doorlaat, brandstabiliteit (R) of hoe lang een materiaal
zijn stabiliteit bewaart bij brand en thermische isolatie (I) of hoe goed een element isoleert
tegen warmte. In sommige gevallen wordt de thermische isolatieduur aangevuld met een cijfer
zoals bij branddeuren. Dit slaat op de testomstandigheden. Een branddeur EI1 30 is vlamdicht
en thermisch isolerend gedurende dertig minuten en bij testen is uitgeschenen dat op de
deurvleugel en tot op 25 cm van zijn randen de gemeten temperatuur aan de niet-brandzijde
kleiner blijft dan 180 °C. Dit zijn verplichte testomstandigheden voor elke Belgische branddeur.
Deze classificering moet normaalgezien in de technische fiches van de bouwelementen staan.
Hier moet tevens de testomstandigheden bij worden vermeld en hoe het element op welke
ondergrond was bevestigd.

Typologie I: het woonhuis
Woonhuizen groter dan 100 m² worden ontworpen aan de hand van het Koninklijk Besluit van
7.7.1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing
waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, de politiewetgeving van de steden Leuven en
Gent voor de brandpreventie in kamerwoningen en het besluit van de Vlaamse Regering van
13 juli 2018 tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen
voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische
commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin. Uit deze wetgevingen zal de strengste eis worden gekozen, tenzij deze in tegenspraak
is met de visie van v.z.w. De Huizen voor transitiehuizen.
Bereikbaarheid
Om een vlotte toegang van de brandweer te bewerkstelligen dienen zij betrokken te worden
bij de inplanting van de toegangswegen. De voertuigen van de brandweer moeten namelijk tot
op 60 m van een gevel kunnen komen indien het gebouw maar één bouwlaag heeft. Bij
meerdere bouwlagen moeten de wagens ten minste één aangeduid punt hebben van waaruit
ze elke bouwlaag kunnen bereiken met ladders of blusmechanismen. (Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Hierbij mogen bijgebouwen of andere toevoegingen aan de bouwwerken zoals luifels
en uitkragingen de evacuatie en de veiligheid van gebruikers en brandweer niet in gevaar
brengen. Eventuele bluswerken of andere ingrepen mogen door deze toevoegingen niet
gehinderd worden. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
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De wagens moeten tevens een stabiel opstelpunt hebben van waaruit ze kunnen parkeren om
te blussen. Dit opstelpunt kan de openbare weg zijn of een andere bijzondere toegangsweg
die bereikbaar is vanop de openbare weg. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken,
2016)
De wegen hebben een aantal parameters nodig om een de doorgang of het opstellen van de
voertuigen mogelijk te maken. Er is een vrije hoogte en breedte nodig van telkens vier meter.
De breedte dient tot 8 meter te worden vergroot moest de weg doodlopend zijn en het gebouw
middelhoog is. De weg dient een draaistraal mogelijk te maken van 15 m langs de buitenzijde
en 11 m langs de binnenkant. Hierbij mag de helling van de weg maximaal 6% bedragen. De
helling mag oplopen tot 12 % indien het gebouw op een sokkel staat die meerdere gebouwen
draagt. De ondergrond dient ook stevig genoeg te zijn om de doorgang of het stilstaan van
een voertuig dat 13 ton weegt toe te laten. Bij middelhoge gebouwen moeten 3 voertuigen van
15 ton tegelijkertijd over deze weg kunnen rijden of stilstaan. Het terrein mag hierbij vervormen,
maar de toestellen mogen niet scheefzakken of wegzinken in de ondergrond. Bijkomend bij
middelhoge gebouwen is tevens bepaald dat er maar tussen de 4 m en 10 m mag zitten tussen
de gevel en de rand van de weg.(Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Het gebouw moet bereikbaar blijven voor de brandweer, geparkeerde voertuigen mogen de
toegang dus niet versperren. Het materieel van de brandweer moet ten alle tijden gestald
kunnen worden op één van de toegangswegen. Om deze bereikbaarheid verder te garanderen
dient minimaal 1 van de lange gevels aan de openbare weg te grenzen. Als er geen
toegangsdeur aanwezig is in deze gevel moet de weg ook langs een gevel lopen waarin zich
wel een hoofdingang bevindt. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Indien er sprake is van een sokkel met meerdere gebouwen, moet er 1 gevel van elk gebouw
toegankelijk zijn voor de brandweerdiensten via een open lucht weg voor gewoon verkeer of
door een tunnel. De tunnel moet wel goed verlucht zijn door middel van openluchtsegmenten
van 15 m x 7 m en dit om de 25 meter. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Bij lage gebouwen moet de horizontale afstand tussen gebouwen minimaal 6 meter zijn. Dit
geldt niet als het gebouw zelf, of de tegenoverstaande gevel voldoet aan de EI60 eis en REI
60 indien het dragende gevels zijn. De deuren in deze wanden moeten EI1 30 halen. Dit is ook
voldoende indien de deur de verbinding vormt tussen de twee gebouwen Deze voorwaarden
zijn niet nodig als de gebouwen van elkaar gescheiden zijn door een straat of openbare
weg. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Bij middelhoge gebouwen zijn de eisen strenger. De horizontale afstand moet minimaal 8
meter bedragen behalve als de gebouwen gescheiden worden door een openbare weg. De
afstand is ook niet nodig indien de overstaande wanden EI 120 halen of REI 120 indien het
over dragende elementen gaat. De verbinding tussen deze twee gebouwen moet gevormd
worden door een sas die niet mag uitkomen op een trappenhuis. De sas is opgebouwd met
wanden EI 60 met aan weerskanten een deur EI1 30. De oppervlakte moet meer zijn dan 2
m². (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Beglaasde gevels (middelhoge gebouwen)
Beglaasde gevels die uitkomen op het gebouw of een naburig gebouw moeten aan een aantal
voorwaarden voldoen. Er zijn twee opties.
Ten eerste kunnen de daken voor de nodige brandveiligheid zorgen. Als de afstand tussen de
glasgevel en het naastliggende gebouw kleiner is dan een meter, dan moet het dak voldoen
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aan de EI60 eis. Is de afstand tussen de 1m en 5 m dan dient het dak E60 te hebben. Indien
er doorheen het dak doorvoeringen of openingen zijn gemaakt dienen deze in totale
oppervlakte kleiner te zijn dan 100 cm² of moeten zij door een bouwelement met de nodige
brandvereisten van de gevel zijn afgeschermd. Voor een afstand van opening tot dakrand en
dus gevel kleiner dan 1 m dient dit bouwelement EI60 te zijn. Voor een afstand tot gevel tussen
1 m en 5 m moet de brandweerstand E60 bedragen. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken, 2016)(Martin, Eeckhout, Lassoie, Winnepenninckx, & Deschoolmeester, 2017)
De tweede optie maakt de gevel op zichzelf al brandwerend genoeg om overslag te
voorkomen. Indien de hoogte van de glaspartij gemeten vanaf de dakrand kleiner is dan 3 m
moeten de gevels voldoen aan EI60 van buiten naar binnen. Is deze afstand achter kleiner
dan 8 m en groter dan 3 m, dan is E 60 vereist van buiten naar binnen. Indien er openingen in
de gevel zitten op een hoogte van 8 m vanaf het dak gemeten, dan mogen deze openingen
niet kleiner zijn dan 100cm², of moeten zij dezelfde brandweerstand van de gevel hebben of
dienen zij omsloten te zijn in een bouwelement met de nodige brandweerstand. Voor een
opening met een horizontale afstand tot de overliggende gevel kleiner dan 1 m dient de
brandweerstand EI 60 te zijn. Openingen op een afstand kleiner dan 5 m maar groter dan 1 m
dienen aan RE60 te voldoen. Indien de onderdakvloer EI60 haalt en de ruimte onder het dak
leeg blijft en bereikbaar is via luiken of deuren met EI1 30 specificatie, mag het dak een lagere
brandweerstand hebben. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)(Martin et al.,
2017)
Compartimentering
De grootte van een compartiment mag niet meer bedragen dan 2500 m². Indien het gebouw
bestaat uit één bouwlaag en niet langer is dan 90 m, vergroot de maximale oppervlakte naar
3500 m². Is het gebouw uitgerust met een automatische blusinstallatie en een rook- en
warmteafvoerinstallatie, mag deze oppervlakte ook groter zijn. (Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, 2016)Hierbij wordt opgemerkt dat een gebouw van die omvang niet
geschikt zal zijn voor een transitiehuis met woontypologie. Automatische blusinstallaties zijn
in huiselijke omgevingen ook niet gebruikelijk doordat de persoonlijke eigendom kapotgaat
door het sproeien.
Een compartiment beslaat telkens één verdieping. Verdiepingen dienen dus brandwerend van
elkaar gescheiden te worden. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016; Leuven,
2015). De politiewetgeving van Gent vereist dat elke kamer van een kamerwoning als een
apart compartiment wordt uitgevoerd. ((Stad Gent, 2015)) De facility managers van
de FPC’s in Gent en Antwerpen raden dit tevens aan. Dit om de verspreiding van brand zo
goed mogelijk tegen te gaan. De keuze tussen deze twee opties laten wij over aan de
bevoegde brandweerdiensten van de stad of gemeente waarin het transitiehuis wordt
gebouwd.
Uitzonderingen op de verdiepingsregels zijn technische lokalen en atria uitgerust met een
automatische blusinstallatie en een rook- en warmteafvoersysteem. Een atrium mag tevens
niet gezien worden als officiële evacuatieweg, enkel als een secundaire methode. In principe
zijn duplexen en triplexen onder bepaalde voorwaarden ook gevrijwaard, maar dit kan onder
de noemer elke kamer is een compartiment passen. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken, 2016)
Voor de compartimentering wordt vastgelegd dat de wanden grenzend aan nabijgelegen
woningen voor lage gebouwen minsten EI 60 dienen te hebben en EI 120 voor middelhoge

A. 6

gebouwen. De hoogte van deze muur dient even hoog te zijn als de hoogte van het gebouw.
De openingen in deze wanden zijn voorzien van branddeuren met EI1 60 voor middelhoge
gebouwen en EI1 30 voor lage gebouwen(Vlaamse Regering, 2018). Indien deze wanden niet
voorzien worden dient er een minimale tussenafstand van 6 meter voorzien te worden tussen
twee naast elkaar gelegen gebouwen. Indien zij gescheiden worden door bestaande openbare
wegen mag deze afstand kleiner zijn en tot de straatbreedte beperkt worden. De hoogte van
1 compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.(Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, 2016)
Voor de compartimentering wordt vastgelegd dat de wanden grenzend aan nabijgelegen
woningen voor middelhoge gebouwen EI 120 dienen te halen en REI 120 voor dragende
muren. De hoogte van deze muur dient even hoog te zijn als de hoogte van het gebouw.
Tussen de twee aangrenzende gebouwen onderling mag een doorgang zijn. De verbinding
moet echter wel gevormd worden door een sas. Deze sas mag niet uitkomen op een
trappenhuis. De sas moet wanden hebben van EI 60, minimum 2 m² bedragen en aan
weerskanten afgesloten zijn met een branddeur EI1 60 voor middelhoge gebouwen (Vlaamse
Regering, 2018). Indien deze wanden niet voorzien worden dient er een minimale
tussenafstand van 8 meter voorzien te worden tussen twee naast elkaar gelegen gebouwen.
Deze ruimte dient vrij te zijn van elk brandbaar materiaal. Indien zij gescheiden worden door
bestaande openbare wegen mag deze afstand kleiner zijn en tot de straatbreedte beperkt
worden.
De structuur van het dak moet een brandweerstand van 30 minuten hebben (R30) bij lage
gebouwen en R60 bij middelhoge gebouwen. Als het dak beschermd is langs de binnenkant
met bouwelementen EI 30, EI 60 bij middelhoge gebouwen, vervalt deze eis. De ruimte onder
het dak dient dan wel leeg te zijn van brandbaar materiaal en enkel toegankelijk met een deur
of leuk dat voldoet aan EI1 30(Stad Gent, 2015) Voor middelhoge gebouwen geldt dat
structurele elementen met inbegrip van de vloer op het evacuatieniveau aan R120 dienen te
voldoen, erboven is R60 voldoende. Voor niet structurele elementen geldt dat bij lage
gebouwen de wanden EI 30 dienen te hebben in het geval dat er maar één bouwlaag is. In de
andere gevallen moeten de wanden EI 60 hebben. De deuren dienen weer EI1 30 te halen.
Bij middelhoge gebouwen geldt dat wanden die slaapkamers afbakenen dienen te voldoen
aan EI 60. De deuren in deze wanden moeten de E1 30 eis halen. De overige structurele
elementen hebben brandweerstand R30 bij één enkele bouwlaag en R60 voor structurele
elementen bij meerdere bouwlagen, dit geldt ook voor de ondergrondse bouwlagen. (Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Verlaagde plafonds moeten een EI30 weerstand hebben van boven naar onder, omgekeerd
of naar weerskanten. De verticale wanden moeten door de verlaagde plafonds heen lopen.
Als er geen automatische blusinstallatie voorzien is in het verlaagde plafond dienen er verticale
tussenschotten te worden geplaatst die aan E30 voldoen en die ruimtes afscheiden van
maximaal 25 m op 25 m.(Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Evacuatiewegen
Elk compartiment heeft slechts één uitgang nodig bij lage gebouwen indien de bezetting kleiner
is dan 100 personen, zijn het er meer dan is een tweede uitgang verplicht. Bij middelhoge
gebouwen ligt deze grens al op 50 personen. Er is ook maar 1 uitgang nodig indien de
bewoners via een gevelopening kunnen evacueren of geëvacueerd worden door de brandweer
via deze opening zonder een trappenhuis door te moeten. (Leuven, 2015)Een terras is hier
ook geschikt voor als het een vloer REI 60 heeft en een gevelelement E 60. De leuning dient
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tot 1 meter teruggetrokken te zijn van de gevel. Aangezien het gaat over woningen met
beperkte oppervlakte en elke slaapkamer altijd van een voldoende grote raamopening die van
binnenuit geopend kan worden moet worden voorzien, zal aan deze eis voldaan zijn. Dit alles
geldt ook voor het gebouw en de kamers of lokalen op zich. De tweede uitgang dient zich in
een tegenoverliggende zone van het compartiment te bevinden. Het aantal uitgangen kan door
de brandweer verhoogd worden. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Vluchtwegen dienen op zijn minst 80 cm breed te zijn en vluchtterrassen minimaal 60 cm. Op
het evacuatieniveau dienen de wanden EI 60 te zijn en de deuren zelfsluitend en EI1 30 voor
middelhoge gebouwen en EI30 voor lage gebouwen. De inkomsthal mag ook deel uitmaken
van de evacuatieweg samen met haar niet afgesloten ruimten en lifttoegangen. Lokalen die
bestemd zijn voor een restaurant of drankgelegenheidsfunctie horen hier echter niet bij. Op de
andere bouwlagen zijn de wanden EI 30 en de deuren EI1 30. (Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, 2016)
Voor lokalen met enkel dagbezetting geldt dat geen enkel punt in deze lokalen niet verder dan
30m verwijderd mogen zijn van de evacuatieweg naar de trappenhal of uitgang. Indien er geen
evacuatieweg voorzien is, mag het lokaal op maximaal 45 m van de toegang tot de
dichtstbijzijnde trap of uitgang. Indien er een tweede trap of uitgang voorzien is in het
compartiment, mogen de lokalen met dag bezetting maximaal 80 m van de toegang tot deze
secundaire uitweg verwijderd zijn. Dit geldt voor zowel lage als middelhoge
gebouwen. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Voor lokalen of een geheel van lokalen met nachtbezetting geldt dat geen enkel punt in deze
lokalen of lokalengroep zich verder dan 20m van de evacuatieweg naar de trappenhal of
uitgang mag bevinden. Indien er geen evacuatieweg voorzien is, mag het lokaal op maximaal
30 m van de toegang tot de dichtstbijzijnde trap of uitgang. Indien er een tweede trap of uitgang
voorzien is in het compartiment, mogen de lokalen met dag bezetting maximaal 60 m van de
toegang tot deze secundaire uitweg verwijderd zijn.(Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken, 2016)
Afstanden in open lucht tellen hier niet voor mee.
De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m bedragen.
Alle branddeuren en deuren die uitkomen op deze evacuatiewegen dienen open te draaien in
de richting van de evacuatieweg. Dit geldt niet voor buitendeuren en deuren van sanitaire
ruimtes. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016; Leuven, 2015; Stad Gent,
2015)Deze deuren mogen niet belemmerd worden door een vergrendeling bij brand.
De veiligheidsverlichting voor de evacuatiewegen moet een lichtsterkte hebben van minimum
1 lux.
Als het gaat over een laag gebouw met maar zes bewoners in nachtbezetting of indien het een
bouwlaag betreft die enkel bestemd is voor dagactiviteit is er maar één uitgang nodig.(Vlaamse
Regering, 2018) Alle evacuatiewegen moeten naar trappenhuizen of naar buiten leiden. De
trappenhuizen mogen binnen of buiten het gebouw gelegen zijn. De evacuatieweg van een
compartiment mag leiden naar een ander compartiment aangezien deze brandwerend van
elkaar zijn afgesloten. Het evacuatiecompartiment moet daarom ook voorzien zijn op deze
extra capaciteit. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken & Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, 2017; Vlaamse Regering, 2018)
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Ondergrondse bouwlagen mogen via een trappenhal geëvacueerd worden of via een aparte
uitgang met wanden van EI30 met deuren EI1 30. De trappenhal mag niet het verlengde zijn
van de trappenhallen voorzien voor de bouwlagen boven het evacuatieniveau. De trap naar
de ondergrondse lagen mag wel onder deze van de verdiepen worden geplaatst als de
scheidingswanden EI 60 zijn en de uiteindelijke toegang van de twee trappenhallen naar het
evacuatieniveau leiden via een zelfsluitende deur of zelfsluitend bij brand die niet vergrendeld
is. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Trappenhal
De trappenhal moet voorzien zijn van een rookluik. Dit rookluik moet handbediend zijn, waarbij
de bediening duidelijk zichtbaar dient te zijn op het evacuatieniveau. Aangezien dit rookluik in
verbinding moet staan met de vrije buitenlucht, is dit luik niet nodig bij trappenhallen van
kelderverdiepingen. Het luik dient minimaal een grootte van 1 m² te hebben. Indien de
verbinding van het luik in het trappenhuis met de buitenlucht niet rechtstreeks kan worden
gemaakt, dient deze te gebeuren a.d.h.v. een koker met zelfde doorsnede als het luik. In het
geval dat het trappenhuis slechts twee bovengrondse verdiepingen verbindt, maximale
gezamenlijke oppervlakte van 300 m² of kleiner, hoeft het rookluik maar 0,5 m² groot te zijn.
(Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Verder mag één trappenhal de evacuatie van meerdere compartimenten verzorgen, indien
deze compartimenten in hetzelfde horizontale vlak zijn gelegen. De toegang naar deze
trappenhal moet verzorgd worden door een (bij brand) zelfsluitende deur type EI1 30 die
uitkomt op een overloop in het trappenhuis en niet rechtstreeks op een traptrede. (Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)De deuren die grenzen aan evacuatiewegen
worden als volgt beschreven: volle houten deuren met massieve kern uit hardhout of
houtspaanplaten met een dikte van het deurblad van minimum 12 mm. De houten
deuromlijsting moet minimaal 18 mm dik zijn met een aanslagbreedte van minimaal 15 mm.
De ruimte tussen de muur en de omlijsting moet opgevuld worden door rotswol of
brandvertragend schuim over een minimale breedte van 90 mm. Indien de deuromlijsting uit
metaal is gemaakt blijft de aanslagbreedte even groot, maar moet de ruimte tussen
deuromlijsting en muur worden opgevuld met beton of gipspleister over een dikte van 90 mm.
De speling tussen de deur en omlijsting mag maximaal 3 mm bedragen. (Vlaamse Regering,
2018)De trappenhal moet uiteindelijk leiden naar het evacuatieniveau. De breedte
moet minimaal 80 cm zijn, maar deze komt best overeen met de nuttige breedte van de trap
zodanig dat de deurzwaai de nuttige breedte van de trap niet verkleint. . (Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
De binnenwanden van de trappenhal en de evacuatiewegen dienen eveneens een
brandweerstand van EI 60 te hebben voor zowel lage als middelhoge gebouwen. Beglazing is
toegestaan in de buitenwanden, maar deze moet over tenminste 1m zijdelings zijn afgewerkt
met een element dat een half uur vlamdichtheid heeft bij lage gebouwen of voldoet aan de
eisen voor beglaasde gevels bij middelhoge gebouwen.
De trap zelf moet type REI 60 zijn(Leuven, 2015), stabiliteit wordt niet vereist bij brand indien
de trap is samengesteld uit materialen van enkel klasse A1 die een smelttemperatuur van
meer dan 727 °C hebben. De trap moet voorzien zijn van een leuning aan weerskanten.
Éénenkele leuning is echter voldoende voor trappen met een nuttige breedte smaller dan 1,20
en er geen gevaar voor vallen is.(Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
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De afmetingen van de trap zijn als volgt: aantrede van minimaal 20 cm in elk punt, optrede van
maximaal 18cm, maximale hellingshoek van 37° en een nuttige breedte van minimaal 0,80 m.
Hierbij wordt opgemerkt dat de overlopen en traparmen van trappenhuizen die in eenzelfde
compartiment zijn gelegen maximaal 60 cm van de trapbreedte mogen verschillen.(Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
De trap is liefst van een “recht” type. Wenteltrappen zijn mogelijk, maar dan moet de centrale
looplijn wel een aantrede hebben van 24 cm. De hierboven vermelde trapvoorwaarden blijven
gelden op de maximale hellingshoek na.(Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken,
2016)
Indien er geen sprake is van een binnentrappenhuis, maar een buitentrappenhuis gelden
volgende voorwaarden:
De verbinding tussen het compartiment en een buitentrap gebeurt via een deur of via
vluchtterrassen. Voor de bouwlaag vlak boven het evacuatieniveau mag een inschuifbare of
gelede trap gebruikt worden. De vluchtterrassen of –platforms moeten een leuning van
minimaal 1m hoog hebben. (Leuven, 2015)
De trap heeft een minimale breedte van 0,6m met een maximale hellingshoek van 45°. De
optrede mag maximaal 20 cm zijn en de aantrede 10 cm; Wederom heeft de trap een leuning
nodig langs weerskanten. De trap dient gemaakt te zijn uit materialen klasse A1 of anders
moet de trap voldoen aan de brandvereisten van een binnentrap. (Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, 2016)
Bij middelhoge gebouwen komen er nog volgende eisen bij voor buitentrappen: alle punten
van de trap moeten op maximaal 1 meter van een gevelelement met brandvereiste EI 60
gelegen zijn. De trap moet ook op minstens één zijde blootgesteld zijn aan de
buitenlucht. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Hierbij wordt opgemerkt dat één binnentrap mag vervangen worden door twee buitentrappen
van het rechte type die verbonden zijn met vluchtterrassen zonder hindernissen. Deze trappen
moeten 60 cm breed zijn, niet meer hellen dan 45° en twee leuningen hebben. Tevens zijn de
op en aantrede vastgelegd als respectievelijk maximaal 20 cm en minimaal10 cm. (Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Trappenhallen dienen leeg te zijn. De enige toegelaten voorwerpen zijn detectie- en
blusmiddelen, geen muurhaspels echter, signalisatie- en verwarmingstoestellen en ventilatieen ontrokingsinrichtingen. Leidingen die deze toestellen bedienen en waterleidingen zijn
toegelaten, andere leidingen zijn verboden. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken,
2016)
De afstand tussen twee trappenhallen moet groter zijn dan 10 m, maar kleiner dan 60 m bij
middelhoge gebouwen. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Vereisten op het gebied van brandweerstand zijn niet van toepassing voor compartimenten
kleiner dan 2500 m² met enkel dag bezetting indien het compartiment voorzien is van een
sprinklerinstallatie. Hierbij wordt de opmerking weer gemaakt dat een sprinklerinstallatie niet
gebruikelijk is in huiselijke omgevingen aangezien de stof verneveld door de sprinklers altijd
schade geeft. Een andere optie is het compartiment aansluiten op een branddetectiesysteem
dat automatisch is en volledige bewaking voorziet. De bekleding van de plafonds, wanden en
vloeren dient dan wel aan dezelfde brandweerstandseisen te voldoen als de materialen voor
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evacuatiewegen. Voor lage gebouwen betekent dit verticale wanden van EI 30 en deuren EI1
30. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Signalisatie
De signalisatie van de vluchtwegen en nooduitgangen moet in elke slaapkamer en trappenhal
aanwezig zijn. Hierop worden de evacuatiewegen aangeduid, de plaatsing van de
brandblussers en de manuele brandmelders. (Leuven, 2015; Stad Gent, 2015)De rookvrije
zones moeten tevens worden weergegeven (Vlaamse Regering, 2018)Deze elementen
moeten met pictogrammen in de hal en op plan worden aangeduid. Het plan van de
kelderverdieping moet duidelijk zichtbaar zijn nabij de trap die naar de kelder leidt. De
verdiepingsnummers dienen duidelijk zichtbaar te worden aangebracht in de vluchtruimten bij
trappenhuizen en liften, maar ook op de overlopen. Het verdiepingsnummer moet tevens
duidelijk zichtbaar zijn bij de deuren die naar dit verdiep leiden vanuit de trappenhal en
vluchtruimten bij de liften.
De veiligheidsverlichting moet aan volgende normen voldoen: NBN EN 1838, NBN EN605982-22 en NBN EN 50172 en voorzien zijn van een autonome stroombron die de verlichting
continu voedt of enkel automatisch ingeschakeld wordt als de normale voedingsbron uitvalt.
Volgens de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk
moeten de brandbestrijdingselementen met een rood pictogram worden aangeduid of moet de
toegang tot dit element rood geschilderd zijn. Het brandbestrijdingsmiddel zelf dient ook een
rode kleur te hebben. De pictogrammen die met brand te maken hebben moeten permanent
zijn aangebracht, net zoals de signalering om reddings- en of hulpmiddelen te vinden en te
herkennen.
De alarminstallatie moet op een autonome stroombron zijn aangesloten. In de trappenhal
moeten rookmelders aanwezig zijn. De verschillende alarmsignalen moeten onderling
voldoende verschillen om niet met elkaar verward te worden. Verschillende alarmen dienen
op verschillende circuits te worden geplaatst. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken,
2016)Wij stellen ook voor om elke kamer van roodmelders te voorzien. Tevens lijkt het ons
een goede oplossing om binnen roken te verbieden, zeker op de slaapkamers.
Bij dit onderdeel wordt opgemerkt dat de wetgeving voor assistentiewoningen een akoestisch
isolerende deur eist waardoor een alarm op de gang niet gehoord wordt indien de bewoners
niet wakend zijn. Een oplossing hiervoor kan een alarm in elke kamer zijn. Echter door het
kleiner aantal bewoners stellen wij eerder voor om deze akoestische eis achterwege te laten.
Brandbestrijdingsmiddelen
De aanwezigheid van muurhaspels en brandblussers wordt door de brandweer bepaald. Er is
alleszins één brandblusser van het type ABC nodig per verdieping. Deze poederblussers
moeten minimum 6 kg inhoud bevatten. (Leuven, 2015; Stad Gent, 2015) Muurhaspels zijn
pas verplicht voor gebouwen groter dan 500 m², is het gebouw groter, dan is er 1 muurhaspel
per 500 m² compartiment nodig. De waterstraal opgewekt door de muurhydrant dient elk punt
van het compartiment te kunnen bereiken. Het aantal hydranten kan worden aangepast
a.d.h.v. het risico op brand. Dit in overleg met de brandweer.(Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, 2016) Om het huiselijk gevoel te bewaren stellen wij wel voor om deze
haspels in een soort kast te verwerken.
De haspels moeten op zijn minst een druk van 2,5 bar opwekken. De stijgleiding die naar deze
haspels leidt, moet voorzien zijn van een druk groot genoeg om drie haspels gelijktijdig voor
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een half uur van de vereiste druk te voorzien. Hierbij wordt opgemerkt dat indien er maar twee
haspels of minder zijn, de druk in de stijgleiding lager mag liggen dan in het geval van drie
stuks. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Het perskoppelstuk van de eventuele muurhydranten moet compatibel zijn met de koppeling
van de brandweer. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
De voeding van de hydranten gebeurt door het openbaar waterleidingnet met een buis van
80mm indien dit niet aan de voorwaarden voldoet, moet een alternatieve bron worden
aangewend. Deze moet een minimale capaciteit van 50 m³ hebben. Indien het gebouw van
een automatische blusinstallatie met sprinklers is voorzien, is dit niet van toepassing(Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016).
Het KB stelt tevens dat in dichter bevolkte zones de wateraansluitingen geplaatst moeten
worden met niet meer dan 100 m tussen de twee punten. Op alle andere plaatsen is 200 m
voldoende onderling, maar ook 200 m afstand van het gebouw. De brandkranen moeten op
60 cm van de straatkant geplaatst zijn.(Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Speciale ruimtes
1. Gemeenschappelijke keuken
Voor de gemeenschappelijke keuken wordt er vereist dat er een branddeken van 1 m² of
groter of dat er een snelblusser aanwezig moet zijn in de nabijheid van elk kooktoestel. De
vloerbekleding van deze keuken dient ook minimum aan klasse A2 of Bfl, s1 te voldoen. De
deur van deze keuken naar de evacuatieweg mag geen glas bevatten tenzij het een
brandweerstand heeft van minimum een half uur. De deur dient (bij brand) zelfsluitend te zijn
en moet openen in de vluchtrichting weg van de keuken. De deur haalt de eis EI1 30. (Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
De wanden van deze keuken moeten een brandweerstand van minstens een uur (EI 60)
hebben. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
De afvoer van lucht dient te gebeuren met een kanaal gemaakt uit klasse A0 materialen. Het
ophangsysteem en de kanalen zelf dienen een brandweerstand van 30 minuten te hebben.
De horizontale luchtkanalen die uit de keuken komen dienen of langs buiten te lopen of een
doorvoering te hebben met een brandweerstand van een uur in elke muur waar ze door gaan,
dit mag Rf 1h of R0 1 h zijn (EI 60). (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
De vloerbekleding dient ook een brandreactie type klasse A2 of Bfl,s1 te hebben (Leuven,
2015)
Bij middelhoge gebouwen wordt ook gesteld dat als keuken en eventueel restaurant of eetzaal
niet van elkaar gescheiden zijn door een compartimentswand, elke friteuse voorzien moet zijn
van een automatische blusinstallatie en een mechanisme dat automatisch de stroom van de
friteuse uitschakelt. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
2. Technische lokalen
Technische lokalen dienen een compartiment op zich te vormen. Brandweerstand van de
wanden dient een uur te zijn. (Leuven, 2015)Dit compartiment heeft één uitgang die ofwel naar
een trappenhuis, ofwel direct naar buiten ofwel naar een aanpalend compartiment leidt.
De branddeuren voor deze uitgang dient een brandweerstand van 30 minuten te hebben (EI1
30). Geen enkel punt in het technisch lokaal mag zich op een afstand groter dan 60 meter van
de dichtstbijzijnde uitgang bevinden. Dit aangezien technische lokalen voor transitiehuizen in
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lage gebouwen hoogstwaarschijnlijk niet groter zullen zijn dan 1000 m². Hierbij wordt
opgemerkt dat indien het technisch lokaal over meer dan één bouwlaag gebouwd is, er om de
twee verdiepen, beginnend met het laagste niveau, een uitgang voorzien moet zijn.(Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Bij middelhoge gebouwen is de wetgeving strenger. Voor technische lokalen kleiner dan 1000
m² is er weer maar 1 uitgang nodig zolang elk punt van het lokaal op maximaal 60 m van deze
uitgang ligt. De deuren dienen echter EI1 60 te halen. Indien de uitgang uitkomt op een
trappenhuis, moet dit via een sas gebeuren. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken,
2016)
In beide gevallen geld dat als er meer dan twee verdiepen zijn in het technische compartiment
er startend van het onderste niveau of het niveau het dichtste bij het evacuatieniveau er om
de twee dienstvloeren een uitgang moet zijn naar buiten, een ander compartiment of een
trappenhuis. In dit laatste geval moet er bij middelhoge gebouwen nog steeds een sas worden
toegepast. De stookplaats wordt als technisch lokaal gezien zolang de nuttige
warmteopwekking niet groter dan 70 kW of kleiner dan 30 kW groot is. Bij middelhoge lokalen
wordt wel geïnsinueerd dat de stookplaats zich dan wel in een apart lokaal dient te bevinden.
Indien de stookplaats zich in het technisch lokaal bevindt dient de branddeur een
brandweerstand van een uur te hebben (EI1 60) en moet deze zelfsluitend zijn en openen naar
de vluchtweg. De deur mag dan niet uitgeven op een trappenhal, een overloop met lift of op
een lokaal met vergroot risico.(Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Stookplaatsen met een vermogen groter dan 70 kW moeten voldoen aan NBN B 61-001 +A1
: 1996. Bij lage gebouwen is hier een afwijking op voorzien die stelt dat de stookafdeling
verbonden mag zijn met het gebouw via een zelfsluitende deur EI1 60. Deze deur mag niet
uitkomen op een trappenhal, een zone waar de liften zich bevinden of een lokaal met bijzonder
risico. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Technische lokalen dienen rechtstreeks naar buiten verlucht te worden. (Leuven, 2015)
Vloeibare brandstoffen mogen binnen worden opgeslagen, maar de inhoud van de houder
moet omringd zijn door een waterdichte ommuring of bekuiping zodanig dat lekkende inhoud
kan opgevangen worden. Indien de houder dubbelwandig is, is dit niet van toepassing. In lage
gebouwen. (Leuven, 2015)Bij middelhoge gebouwen moeten de opslagtanks en drukreductieinstallaties voor petroleumgas zich buiten het gebouw bevinden. (Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, 2016)
3. Transformatorlokaal
Transformatorlokalen dienen om toegang door brandweerdiensten mogelijk te maken op het
gelijkvloers of op niveau –1 te worden geplaatst. Enkel opgeleid of ervaren personeel mag dit
lokaal betreden. Toegang voor onbevoegde is dus verboden. Dit dient dan ook met een
pictogram of boodschap op de deur te worden weergegeven. (Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, 2016)
In het transformatorlokaal mogen enkel hoog- en laagspanningsinstallaties staan. Alle andere
soorten materialen en toestellen mogen hier niet in opgeslagen worden. In het lokaal mogen
daarom ook enkel elektrische leidingen van de transformatoren liggen. In alle omstandigheden
moet vermeden worden dat water uit de buurt van de vitale gedeelten van de installaties blijft.,
daarom is er een waterafvoersysteem nodig, maar de bijhorende leidingen moeten langs de
buitenkant van het lokaal lopen. Een uitzondering op de leidingenwet moet
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worden aangevraagd. Dit kan enkel indien de leidingen niet omgelegd kunnen worden en ze
in een lekdichte koker zijn ingesloten. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken,
2016)(Vlaamse Overheid, 2017)
De binnenwanden van deze lokalen moeten EI 120 halen bij middelhoge gebouwen en EI 60
bij lage gebouwen. De binnendeuren zijn daarom respectievelijk EI1 60 en EI1 30. De deuren
moeten op elk moment van binnenuit geopend kunnen worden. (Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, 2016)De deuren moeten ook naar buiten toe openen. De wanden dienen
opgebouwd te zijn uit beton of metselwerk. (Vlaamse Overheid, 2017)
De ruimte moet ook van een ventilatiesysteem voorzien zijn dat lucht rechtstreeks naar buiten
toe afvoert of dit onrechtstreeks via een koker met een uur brandweerstand laat gebeuren.
Mechanische afvoer is ook toegelaten, afvoeren via een ander lokaal kan enkel na aanvraag.
De temperatuur mag nooit de 40 °C overstijgen. De roosters van de ventilatie moeten daarom
regelmatig gecontroleerd en gereinigd worden. (Vlaamse Overheid, 2017)
4. Leidingkokers
Bij kokers willen we eerst opmerken dat indien er een centraal brandmeldingssysteem
aanwezig is, de kokers voorzien moeten zijn van automatisch sluitende brandkleppen. Dit om
toevoer van zuurstof te voorkomen bij brand.
Bij verticale kokers dienen de wanden een brandweerstand van een uur te hebben (EI 60) met
valluiken en of deurtjes met brandweerstand 30 minuten (EI1 30) in lage gebouwen en EI1 60
bij middelhoge gebouwen. Een vrije verluchtingsdoorsnede van 10% of 4 dm² is in beide
gevallen vereist. De wanden mogen echter Rf ½ hebben indien de kokers mee
gecompartimenteerd zijn met de plafonds en vloeren. Dit houdt in dat er horizontale schermen
van niet brandbaar materiaal tussen de leidingen door worden geplaatst. Deze schermen
dienen klasse A1 te halen en te voldoen aan EI 30. Als dit het geval is dient de koker ook niet
verlucht te worden. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Horizontale kokers dienen een brandweerstand te hebben die dezelfde is als de muur waar ze
door gaan. Indien dit niet mogelijk is dienen zij omgeven te zijn door een bouwelement dat
deze brandweerstand wel haalt. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Luchtkanalen mogen niet door wanden met brandweerstand groter dan een uur gaan of door
een compartimentswand met brandweerstand 30 min. Dit is echter wel toegestaan indien het
kanaal voorzien is van een brandwerende klep met eenzelfde brandweerstand als de wand of
het kanaal of de koker heeft eenzelfde brandweerstand als de wand voor zijn volledige
doorvoering door de wand. De doorgang van het kanaal mag dan niet groter zijn dan 130 cm²
en de doorgang is voorzien van een afsluiting bij brand met dezelfde brandweerstand als de
wand. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
De koker mag onderbroken worden door schermen EI 30 en brandweerstandsklasse A1
zolang ze de volledige ruimte tussen de leidingen opvullen. (Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, 2016)
De brandkleppen zijn van een type B. Dit houdt in dat ze met een afstandsbediening gesloten
kunnen worden alsook automatisch sluiten door signaal van of thermische detectoren, of een
rookdetector, of een combinatie van de twee. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken,
2016)
Kokers moeten niet verlucht worden indien ze met een bouwelement, dat dezelfde
brandweerstand van de wand waar ze door gaan heeft, afgeschermd zijn. Verluchten hoeft
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ook niet indien de voorgenoemde schermen de koker doorbreken. (Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, 2016)
5. Kelderverdiep
Indien er een kelderverdieping aanwezig is in de woning dient deze kelder verlucht te zijn en
mag er geen brandbaar materiaal in opgeslagen worden, ook niet bij de uitgang van de
verluchtingskokers van de kelder. In de kelder mogen tevens geen slaapkamers worden
ondergebracht. Het evacuatieplan van de kelderverdieping dient duidelijk zichtbaar te worden
opgehangen in de buurt van de toegang naar de kelder. (Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, 2016)
De wanden van de kelder dienen een brandweerstand van minimaal 1 uur te hebben. De deur
die de kelder afsluit van de bovengelegen verdiepingen dient een brandweerstand van 30
minuten te hebben en moet van het type zelfsluitend (bij brand) te zijn. (Leuven, 2015)
4. Energie
Voor de verwarming mogen geen mazout-en kolenkachels gebruikt worden. Elektrische
verwarmingselementen met een zichtbare weerstand zijn ook niet toegestaan. Gastoestellen
die verplaatsbaar zijn, worden ook verboden. Enkel een centrale verwarming of elektrische
toestellen met onzichtbare weerstand worden toegelaten. Hierbij merken wij op dat deze
elektrische toestellen in de EPB-berekening zwaar worden afgestraft. (Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016)
Bij verwarming op gas zijn enkel aard- en propaangas toegestaan; Hierbij wordt opgemerkt
dat de gasflessen buiten het gebouw moeten opgeslagen worden. De gasmeter en leidingen
moeten in een omgeving staan die vrij is van brandbaar materiaal. De leidingen dienen geel
geschilderd te zijn of voorzien te zijn van een markering in het geel en groen zoals voorzien in
het KB van 17/06/1997. De brandgassen dienen rechtstreeks naar buiten te zijn afgevoerd en
het lokaal moet een verluchtingsopening hebben van 150 cm² of meer indien het gastoestel
lucht uit het lokaal zelf gebruikt. Indien er twee aftappunten zijn van de leiding moet er buiten
het gebouw een duidelijk zichtbare of gemarkeerde gasafsluiter zijn. (Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016; Leuven, 2015)
We merken op dat enkel elektrische verlichting toegelaten is. Deze is aangesloten op een
circuit aangesloten op een zekeringenkast.(Leuven, 2015)
Gevels
1. Enkelwandige gevels
Enkelwandige gevels vereisen ten eerste dat indien er sprake is van een gordijngevelskelet
deze aan elke laag van het gebouwskelet wordt bevestigd. Deze aansluiting moet bij
middelhoge gebouwen ten minste EI 60 halen, dit mag ook EI 60 inside to outside zijn. Bij lage
gebouwen is de eis R60. Hierbij wordt ook vermeld dat de aansluiting van gevel en
compartimentswand EI 60 dient te zijn.(Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016;
Martin et al., 2017)
Om brandoverslag te vermijden langs de gevel naar een ander compartiment zijn er drie opties.
Ten eerste heeft de gevel over de volledige hoogte van het gebouw een brandweerstand die
E30 (i <->) haalt of E60 (i<->o) om de twee bouwlagen waarbij er aan de tussenliggende lagen
geen eisen worden gesteld. Ten tweede kunnen de compartimenten langs de gevel uitgerust
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zijn met een automatische sprinklerinstallatie. Ten derde kunnen er brandwerende elementen
gebruikt worden. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016; Martin et al., 2017)
De laatste optie gaat over ofwel een horizontale uitkraging verbonden met de vloer en die E60
haalt. Het element moet minimaal 60 cm uitkragen. Ofwel een samengesteld element dat
bestaat uit een borstwering (E60 inside to outside) met hoogte b in de bovenliggende
bouwlaag, een latei (E60 inside to outside) in de onderliggende bouwlaag met hoogte c en
een uitkraging (E60) op de eigenlijke verdiepingsvloer die daar ook mee verbonden is en de
afstand a uitkraagt. (Afbeelding norm p 108) De afstanden a, b en c moeten tezamen minimaal
1 m bedragen. Één van de afstanden a, b en c mogen ook gelijk zijn aan 0. (Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016; Martin et al., 2017)
Belangrijk is ook dat indien gevels bij middelhoge gebouwen die niet aan E60
(inside to outside) tegenover elkaar staan of een tweevlakshoek vormen dan is de maximale
afstand vastgelegd met volgende formule:
1 + 7 cos(𝛼) 𝑣𝑜𝑜𝑟 0° ≤ 𝛼 ≤ 90° en
1 meter voor hoeken die tussen 90° en 180° liggen.
Hierbij is α de ingesloten hoek. (Afbeelding p109)

Bij overstaande gevels van lage gebouwen die niet aan E30 (inside to outside) voldoen geldt
dat de maximale afstand vastgelegd wordt met volgende formule:
∗ cos(𝛼)
(Afbeelding p50) (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2016; Martin et al., 2017)

2. Dubbelwandige gevels
Dubbelwandige gevels worden onderverdeeld in 4 categorieën: dubbelwandige gevels die
onderbroken worden door een compartimentering, dubbelwandige gevels zonder
compartimentering, dubbelwandige gevels waarvan de binnenwand brandwerend is en
dubbelwandige gevels die naar buiten toe open zijn.
De eerste soort wordt onderbroken door elementen E60 dat de volledige ruimte tussen de
wanden inneemt en uitsteekt in de gevel indien het de minimale lengte van 60 cm niet haalt,
geteld vanaf de binnenwand. De doorvoeringen doorheen dit element moeten afgesloten
worden door brand door een klep of afsluitinrichting die E60 haalt. De afsluiting gebeurt
automatisch door thermische detectie of rookdetectie in de spouw. Als de ruimte tussen de
twee gevels verlucht is naar de binnen omgeving toe, is thermische detectie niet toegelaten.
Dubbelwandige gevels zonder compartimentering moeten voldoen aan de voorwaarden voor
dubbelwandige gevels waarvan de binnenwand brandwerend is en de voorwaarden bij
dubbelwandige gevels die naar buiten toe open zijn.
Bij dubbelwandige gevels waarvan de binnenwand brandwerend is, wordt ook de buitengevel
voor maximaal 50% brandwerend uitgevoerd. Dit door middel van bouwelementen die niet
voldoen aan specifieke brandvereisten. De binnenwand daarentegen moet over de volledige
hoogte aan E30 voldoen of afwisselend over twee bouwlagen een EI30 voldoen.
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Als de gevel naar buiten toe open is wordt de binnenwand als een enkelwandige gevel
beschouwd. Hiervoor moet de buitengevel wel voorzien zijn van vaste of beweegbare
ventilatieopeningen. De ventilatieopeningen dienen bij brand ook automatisch open te gaan.
De openingen moeten onder een hoek van 20°-40° naar boven en buiten toe geplaatst zijn
over 50% van de oppervlakte. De beweegbare lamellen moeten bij brand open gaan en dienen
daarom aangesloten te zijn op een algemene branddetectie-installatie die zich in de
compartimenten langs de gevels bevindt. (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken,
2016; Martin et al., 2017)

Typologie II: het multifunctioneel gebouw
Deze typologie kan verdeeld worden in enkele twee groepen: de eerste groep heeft een
industriële ruimte of werkruimte die kleiner is dan 500 m² en zich in een compartiment bevindt
waar enkel dagbezetting is. Deze gebouwen moeten aan de bijlagen van het KB voor lage en
middelhoge gebouwen voldoen tot zo lang er meer niet-industriële oppervlakte is dan wel.
De tweede soort heeft of meer industriële ruimte dan woonruimte of heeft een industriële
ruimte die groter is dan 500 m².
Zoals vermeld moet de eerste groep behandeld worden aan de hand van bijlagen ,3 en 4 van
het KB. Dit is in de woontypologie uitgewerkt. Hierbij wordt opgemerkt dat door zijn andere
bestemming deze ruimte als een apart compartiment moet worden uitgevoerd.
De tweede groep volgt bijlage 6 voor industriële gebouwen van het KB. De delen van dit
gebouw waarin geen industriële activiteit plaats vindt dient ook volgens bijlagen 2,3 en 4 te
worden behandeld als de oppervlakte van het compartiment groter is dan 100 m². Indien de
eisen voor industriegebouwen de andere bijlagen tegenspreken moet de strengste eis worden
gekozen.
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Bijlage B BRANDREACTIE-EISEN VOOR RUWBOUWMATERIALEN
LB

MH

Structurele elementen op R 60
evacuatieniveau

R 120

Structurele
elementen R 60
boven evacuatieniveau

R 60

Structurele
elementen R 60
onder evacuatieniveau

R 120

Structurele
type I

elementen /

Compartimentswanden

Klasse A Klasse B

Klasse C

R60

R120

R 120

EI 60

EI60

EI 60

EI 120

EI 120

lokalen EI 60

EI 60

/

/

/

R 30

R 60

langs EI 30

EI 60

Wanden trappenhal

EI 60

EI 60

Wanden evacuatieweg

EI 30

EI 60

Verlaagde plafonds

EI 30

EI 30

Tussenvloeren

R 60

R 60

R 30

R 30

R 30

Wanden
nachtbezetting
Dakstructuur of
Bescherming
binnenzijde
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Bijlage C BRANDREACTIE BINNENAFWERKINGSMATERIALEN
Ruimte

Plaats in ruimte

laagbouw

Middelhoge
gebouwen

Technische ruimte

Verticale wanden

A2-s3, d2

A2-s3, d2

Plafonds
en A2-s3, d0
verlaagde plafonds

A2-s3, d0

Vloeren

A2Fl-s2

Collectieve
keukens

A2Fl-s2

Thermische isolatie CL-s3, d2
van de leidingen
C-s3, d2

CL-s3, d2

Verticale wanden

A2-s3, d2

A2-s3, d2

Plafonds
en A2-s3, d0
verlaagde plafonds

A2-s3, d0

Vloeren

BFL-s2

BFl-s2

Thermische isolatie CL-s3, d2
van de leidingen
C-s3, d2
Overige
type 1

lokalen Verticale wanden

C-s3, d2

CL-s3, d2
C-s3, d2

C-s2, d2

C-s2, d2

Plafonds
en C-s2, d1
verlaagde plafonds

C-s2, d1

Vloeren

CFl-s1

CFL-s1

E-d2

E-d2

Overige
lokalen Verticale wanden
type 2 en 3

Plafonds
en E
verlaagde plafonds

E

Vloeren

EFL

EFL
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Bijlage D VRAGENLIJST DHQW GAVERE
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Bijlage E EVACUATIEPLANNEN SITE IN GAVERE
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Bijlage F VRAGENLIJST DHQW IEPER
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Bijlage G EVACUATIEPLANNEN SITE IN IEPER
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