Het Penitentiair Landbouwcentrum (PLC) te Ruiselede
1.Algemeen kader
Het Penitentiair Landbouwcentrum is een atypische gevangenis die zich richt op de
strafuitboeting voor mannelijke veroordeelden.
Het betreft een penitentiaire instelling die zich situeert in de driehoek Brugge-Tielt-Aalter en
omvat een groot landbouwbedrijf. Deze context zorgt voor een strafuitboeting in een uniek
kader, waar de dagelijkse contacten met de natuur en de dieren de detentietijd ‘zinvol’
helpen invullen.
2.Statuut
Het Penitentiair Landbouwcentrum is een strafuitvoeringsinstelling voor veroordeelden die
zich aan het einde van de detentieperiode en op maximum 2 jaar voor hun datum
voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) bevinden. Als strafhuis ligt in het PLC de focus op de
voorbereiding van de terugkeer naar de samenleving. Het verblijf in deze open inrichting
wordt verder bepaald door de noden aan behandeling en opleiding die zich stellen.
Het detentietraject wordt van bij aanvang van het verblijf in het PLC uitgetekend, met
aandacht voor de eventueel onderliggende psychopathologieën enerzijds, en met de
reclasseringsnoden anderzijds.
3.Basispijlers
Reeds jaar en dag is het regime van het PLC gestoeld op vijf vaste pijlers die het samenleven
in goede banen leiden.
Het PLC kiest resoluut voor strafuitvoering in gemeenschapsregime. Het groepsregime
veruitwendigt zich in een vaste dagstructuur waarbij elke gedetineerde de dag in groep
doorbrengt. Gedetineerden eten samen en gaan op hetzelfde ogenblik werken in de
verschillende werkplaatsen, de huishoudelijke diensten of het landbouwbedrijf. Na de
dagtaak wordt er gesport, is er sommige dagen toegang tot de bibliotheek, vinden
opleidingen plaats, wordt er gekookt, tv gekeken...
Het huishoudelijk reglement van het PLC bepaalt dat elke gedetineerde zich akkoord
verklaart met alcohol- en drugscontroles. Het nuchter en clean kunnen functioneren is van
groot belang in een gemeenschapsregime. Deze controles hebben tot doel de interne
veiligheid te verhogen, de onderlinge relaties tussen de veroordeelden te vrijwaren van
negatieve factoren en de terugkeer naar de samenleving maximaal voor te bereiden.
De derde pijler omvat een zeer strikte toepassing van de nultolerantie inzake agressie.
Fysieke agressie resulteert in een transfer naar een gesloten inrichting. Op die manier wordt
de veiligheid in het gemeenschapsregime bewaard en kan het pedagogische aspect alle
kansen krijgen.

De vierde pijler in deze open inrichting is de inzet op tewerkstelling. Gelet op de aard van
de gevangenis, wordt door een groep gedetineerden dagelijks gewerkt op het
landbouwbedrijf. Andere gedetineerden werken in de huishoudelijke diensten (keuken,
wasserij, poetsploeg,...) of worden ingezet in de groendienst.
Tot slot kent het PLC een historiek van projectwerking. Dit betekent dat het belang van een
zinvolle detentieperiode primeert op strafuitboeting an sich. Gedetineerden nemen deel
aan behandelingsprogramma’s voor verslavings- of seksuele problematieken, zodat het
recidiverisico daalt. Zij kunnen tevens een opleiding volgen via het VDABsamenwerkingsproject Work-Out of starten met de afbetaling van de burgerlijke partijen
ten aanzien van de slachtoffers via vrijwilligerswerk in het herstelfonds.
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