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Algemeen: De maatschappelijke zetel van vzw De Huizen

is verhuisd naar Brussel. Adres: Pleinlaan 5, VUB Brussel.

2021 - Een belangrijk jaar voor vzw De Huizen. Detentiehuizen worden realiteit.

Politici zetten het op de agenda en helpen actief mee aan het verspreiden van ons

concept. In België besliste Minister Van Quickenborne dat er 15 detentiehuizen

komen voor het einde van de legislatuur. De focus ligt hierbij op de korte straffen die

vanaf juli uitgevoerd worden.

Het coronavirus dwong ons ook dit jaar om hoofdzakelijk digitaal te werken. Ons

bereik werd uitgebreid, maar helaas werden hierdoor ook enkele evenementen

uitgesteld. Ook de opening van de twee eerste detentiehuizen in België werd hierdoor

uitgesteld. De pandemie hield ons echter niet tegen te werken aan een

verscheidenheid aan opdrachten, met mooie resultaten als gevolg. Zo legden we dit

jaar de focus op politieke actie en lokale initiatieven. Dit werk resulteerde onder

andere in onze livestream over politiek draagvlak in mei en veelvuldige politieke en

lokale contacten.

Ook op Europees niveau is er veel gebeurd in 2021. Zo werd RESCALED dit jaar een

IVZW, die actief pleit voor het detentieconcept van de 21ste eeuw. Ook dit jaar zijn

collega’s in Portugal, Frankrijk, Nederland en Noorwegen hard aan het werk om de

academische wereld, de politieke wereld, de wereld van het penitentiaire werkveld en

het brede publiek kennis te laten maken met het concept detentiehuizen.
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1. Detentiehuizen



Detentiehuizen
Detentiehuizen worden realiteit. Waar het in 2020 werd opgenomen in de regeringsnota bevestigde

de Minister van Justitie in het najaar van 2021 dat er 15 detentiehuizen zullen komen in België en

dit voor het einde van deze legislatuur. Er werd daarbij beslist om 92 miljoen euro uit te trekken

voor de inrichting van deze toekomstige detentiehuizen.



Detentiehuizen uitgesteld

We zijn uiteraard bijzonder enthousiast dat in 2022 de eerste twee detentiehuizen gerealiseerd worden. Wij blijven, vanuit ons

verhaal, draagvlak creëren op lokaal niveau en hebben hierover regelmatig overleg met het kabinet van Justitie. Minister Van

Quickenborne is ambitieus. Hij wil samen met zijn kabinet werk maken van zinvolle detentie en dit kan enkel gerealiseerd worden

in kleinschalige detentieprojecten.

De opening van de twee eerste detentiehuizen van België laten nog even op zich wachten. Ze zouden

oorspronkelijk openen op 1 april 2021, maar omwille van corona is deze uitgesteld tot juni 2022.



2. Uitbreiding 

transitiehuizen –

Franstalig 

Netwerk



Uitbreiding 

transitiehuizen
Op 11 juni 2021 beslist de ministerraad om de

uitbreiding van het aantal plaatsen in

transitiehuizen uit te breiden naar 100. In

tegenstelling tot detentiehuizen zal de uitbating

gebeuren door private partners. Nieuwe oproep

wordt in 2022 gelanceerd.

Franstalig netwerk

Ondanks verschillende pogingen blijft het netwerk

in Wallonië beperkt. We beslissen om hier

absolute prioriteit van te maken. We hopen via

verschillende contacten het Franstalig netwerk in

Wallonië uit te breiden. Net zoals in Vlaanderen

gaan we ook daar van start met lokale

initiatieven.



3. Lokale initiatieven



Lokale initiatieven

We steven ernaar dat de toekomstige detentiehuizen

voldoen aan de drie basis-pijlers, namelijk:

kleinschaligheid, differentiatie en verankering in

de buurt.

Dit proberen we te bewaken door zelf actief contact

op te nemen met verschillende lokale besturen

alsook het middenveld. We brengen mensen samen

en brengen partners in dialoog.

Vzw De Huizen zet zich actief in op het creëren van

draagvlak op lokaal niveau.

Minister Van Quickenborne heeft een brief gestuurd in

december 2020 naar alle provinciegouverneurs met de

mededeling dat er wordt gezocht naar lege panden die

mogelijks in aanmerking kunnen komen voor een

detentiehuis. Hier werden kort gestraften als doelgroep

naar voren geschoven. Wij hebben op onze beurt en

naar aanleiding van deze brief zelf contact opgenomen

met alle gouverneurs en alle burgemeesters in België.

De Huizen werd uitgenodigd om uitleg te komen geven

op het halfjaarlijks burgermeesteroverleg van de

provincie Antwerpen. Wij willen als vzw op die manier

de lokale besturen meer duidelijkheid geven over de

voordelen van het concept.

We hadden dit jaar verschillende overlegmomenten met

burgemeesters. Ook hebben we een heel concreet en

stevig lokaal initiatief in Kortrijk, waar het eerste

detentiehuis zal komen in 2022.



4. Moeder-kindhuizen



Moeder-kindhuizen

We pleiten voor detentiehuizen voor moeder en kind maar we

hopen ook op breder. Elke ouder in detentie moet de

mogelijkheid krijgen om op een humane manier de band met

hun kind(eren) te behouden.

De aanbevelingennota voor moeder-kindhuizen is afgewerkt.

Deze nota werd verspreid onder alle leden van de commissie

justitie. We lanceerden een opiniestuk op Moederdag 9 mei in

‘De Zondag’ en in De Knack. Een week later werd het voorstel

besproken via een parlementaire vraag in de Commissie voor

Justitie.



5. Politieke actie 



Politieke actie

Politieke actie stond centraal in 2021. We stelden veel

parlementaire vragen en hadden regelmatig overleg

met politieke actoren op alle niveau’s.

Maandelijks was er overleg met het kabinet van

justitie. We gingen langs bij lokale besturen en

brachten mensen samen om na te denken over het

concept.

In het kader van RESCALED werkte elk land aan een

livestream. In België werd die livestream

georganiseerd met beleidsmakers over het politiek

draagvlak voor detentiehuizen. Sprekers waren Koen

Geens, Mathilde Steenbergen en Stefaan Vanhecke.

U kan de livestream herbekijken via:

https://www.youtube.com/watch?v=xlXDjHuyXNU

https://www.youtube.com/watch?v=xlXDjHuyXNU


Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het

kabinet van Justitie en de administratie. De

Minister van Justitie gaf zelf een toespraak.

Daarna gaven de twee directieleden van het

detentiehuis te Kortrijk een presentatie over de

concrete uitwerking van het detentiehuis.

Burgemeester Somers kwam getuigen over de

positieve ervaring van de komst van het

transitiehuis in Mechelen. Ten slotte kreeg ook de

directie van Kulak het woord over een mogelijke

samenwerking met het detentiehuis. Op het einde

was er ruimte voor vragen. Er waren meer dan

300 buurtbewoners aanwezig.

Naar aanleiding van de komst van het eerste

detentiehuis in Kortrijk vond er op 27 oktober

een buurtoverleg plaats waar buurtbewoners

terecht konden voor informatie en vragen.

Vzw De Huizen heeft regelmatig overleg met het kabinet van Justitie. Onze rol bestaat erin om te adviseren en te

ondersteunen waar nodig. De informatie-uitwisseling werkt in twee richtingen, bijvoorbeeld over lokale initiatieven.

We zijn blij dat het concept ter harte wordt genomen maar blijven kritisch.



6. Sensibiliseren



Sensibilisersen

www.dehuizen.be

info@dehuizen.be

VZW De Huizen

Het concept van detentiehuizen wordt in 2021 niet meer

alleen door ons verteld. Toch proberen wij op onze

manier het concept verder te verspreiden. De website

alsook de facebookpagina worden actief ingezet om het

thema telkens opnieuw tot bij de mensen te brengen.

http://www.dehuizen.Be/
mailto:info@dehuizen.be


Sensibiliseren
Sensibilisering is en blijft een belangrijk onderdeel voor vzw De

Huizen. Ook dit jaar namen de actief deel aan het publieke debat

met onder meer opiniestukken in De Morgen, De Standaard, VRT

NWS, De Knack, Dwars, maar ook op dewereldmorgen.be en

DeZondag.



Sensibiliseren

Lezing na lezing bouwen aan een draagvlak voor detentiehuizen.

In 2021 namen we deel aan talloze panelgesprekken,

studiedagen en lezingen.



Ook leden en partnerorganisaties deden mee in het

publieke debat voor detentiehuizen.

Sensibiliseren



SensibiliserenProject DIALOOG
We need to talk about Herstel

Vzw De Huizen werkt mee aan het project

DIALOOG, samen met elf regionale

Avansa’s, De Rode Antraciet en heel wat

regionale netwerken en partners over heel

Vlaanderen.

DIALOOG wil een maatschappelijk draagvlak

voor een herstelgerichte samenleving en zet

daartoe een meerstemmige publieke ruimte

op die alle burgers uitdaagt om met elkaar in

dialoog te gaan over een betekenisvolle

gerechtigheid met een bevredigende uitkomst

voor dader, slachtoffer en samenleving.

Vzw De Huizen helpt vanuit de kerngroep

actief mee bij de uitrol van dit project.

De komende drie jaar gaan we op zoek naar een samenleving

die inzet op verbondenheid, én het herstellen van relaties na

conflictsituaties. Dat doen we via lezingen, debatten, films,

vertellen van verhalen over herstel, burgerpanels en een

heuse herstelconferentie.



Sensibiliseren

.

De Nationale Dagen van de Gevangenis (NDG) zijn een

initiatief van een aantal pluralistische groeperingen en

organisaties. Ze willen over de Belgische situatie binnen de

gevangenismuren informeren en de dialoog hieromtrent

stimuleren.

19 november in VC Liedts in Oudenaarde kon je de lezing “De

gevangenis in de moderne democratische staat" met Hans

Claus en Piet Piron volgen.

De Huizen wil ook jongeren informeren, interesseren

en sensibiliseren. Dit gebeurt via sociale media, maar

vooral via de schoolse omgeving. We zijn vaak te gast

als spreker in bepaalde opleidingsonderdelen

(Universiteiten, hoge scholen alsook middelbare

scholen) en schreven mee aan een gloednieuw

lessenpakket voor middelbare scholen.

Verschillende studenten criminologie en sociaal werk

schreven hun master- en bachelorproeven over

detentiehuizen.

http://www.jnpndg.be/nl/


7. Partners in  crime



Partners in crime

Touché VZW

LIGA voor mensenrechten  

Moderator

De Kiem

Bond Zonder Naam  

Armentekort

U-turn

Without Walls

Uit-stap VZW

Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen  

Pax Christi

De Klasbak

De RodeAntraciet  

Straatwoordenaar



8. Europese  beweging

RESCALED



SMALL-SCALE

DIFFERENTIATION

COMMUNITY-
INTEGRATION

RESCALED pleit ervoor om de

vrijheidsberoving in Europa in

detentiehuizen uit te voeren en

niet langer in gevangenissen.

Momenteel is RESCALED actief in

vijf landen:  

Frankrijk,  

Portugal.

België, Nederland,

Noorwegen en

Deze Europese

samenwerking toont dat het

concept

relevant

landen.

implementatie in

van detentiehuizen  

is voor alle betrokken  

Al vraagt de  

elk land een

eigen aanpak, aangepast aan de

specifieke politieke, culturele en

sociale context en aan het

nationale gevangenissysteem.



RESCALED  

@rescaled_mov  

Rescaled Movement

rescaled_movement

www.rescaled.org

Like Share Follow us!

-We organiseerden internationale livestreams in alle deelnemende landen

-RESCALED werd een echte IVZW

-Ons project WISH-EU werd goedgekeurd door de Europese commissie en zal van start 

gaan in maart 2022

-RESCALED op Instagram

-We werden uitgenodigd in Europees parlement om te spreken over detentiehuizen

-Er is een nieuwe:

• Missie: Support the use of detention houses instead of large prison institutions

• Visie: One day, societies are inclusive, safe and sustainable

• Website 

SMALL-SCALE

DIFFERENTIATION

COMMUNITY-
INTEGRATION

http://www.rescaled.org/


9. Volgende  stappen



2022 wordt een belangrijk jaar voor vzw De Huizen. In juni opent het eerste detentiehuis van België zijn deuren in

Kortrijk. Wij, vanuit VZW DE Huizen volgen de situatie verder op. We zetten in op nauw overleg met de verschillende

kabinetten die meehelpen aan de uitrol van detentiehuizen over het gehele land. Onze politieke acties gaan verder op

lokaal, gewestelijk en federaal niveau.

We werken verder aan ons Franstalig netwerk en willen dit concretiseren met een echte Franstalige algemene

vergadering.

Sensibilisering is en blijft een belangrijke functie van Vzw De Huizen. We zullen een account op Instagram openen, 

nemen actief deel aan het project Dialoog en blijven langsgaan op scholen, universiteiten en organisaties. Daarnaast 

organiseren we zelf evenementen om mensen uit verschillende sectoren samen te brengen. 

We exploreren de mogelijkheid om ook voor ouderen in detentie een specifiek aanbod te voorzien, we starten 

onderzoek op rond deze doelgroep en gaan in gesprek met experten. Daarnaast denken we ook na over een volgende 

doelgroep en lobbyen we verder met onze aanbevelingennota rond ouders in detentie. 

In 2022 bestaat onze vzw 10 jaar en dit zullen we vieren met een groot feest!

Met RESCALED zullen we actief op zoek gaan naar nieuwe partners binnen andere EU-lidstaten om samen te bouwen 

aan draagvlak voor detentiehuizen. In maart start ons WISH-EU project die er op gericht is om veel mensen samen te 

brengen, kennis te verzamelen en te creëren. Daarbovenop wordt RESCALED in 2022 ook een officiële werkgever.

Volgende stappen 2022
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