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De activiteiten van de moreel consulenten steunen op de 
volgende drie basisbegrippen 
 
Luisteren 
 
De moreel consulenten worden geconfronteerd met 
gedetineerden die problemen hebben op persoonlijk, 
familiaal, sociaal en materieel vlak. 
 
Zij luisteren zonder te (ver)oordelen en helpen de 
gedetineerde zijn vragen, problemen en emoties onder 
woorden te brengen. 
 
Bijstaan 
 
De moreel consulenten staan in voor een persoonlijke 
morele begeleiding en helpen zoeken naar oplossingen en 
antwoorden voor de problemen en vragen waarmee de 
gedetineerde geconfronteerd is. 
 
Gedurende heel de detentieperiode zijn zij aanwezig en 
aanspreekbaar zelfs in moeilijke omstandigheden  zoals 
verblijf op strafcel, strikt regime en andere bijzondere 
maatregelen. 
 
Oriënteren 
 
De opdracht van de moreel consulenten is complementair 
met die van de andere interne en externe diensten binnen de 
strafinrichting. Zij informeren omtrent het aanbod binnen 
de hulpverlening, kunnen gespecialiseerde diensten 
raadplegen in verband met specifieke vragen, kunnen op 
vraag van familie, penitentiaire beambten, directie of 
andere diensten begeleidingen op zich nemen, enz… 
 

Verantwoordelijkheden en omkadering 
 
De moreel consulenten zijn verbonden met de 
Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen. Zij 
zijn actief buiten de hiërarchie van Penitentiaire 
Administratie maar binnen de krijtlijnen van de wet 
en het interne huishoudelijk reglement van de 
strafinrichting. 
 
De moreel consulenten dienen zich strikt te houden 
aan het beroepsgeheim en aan de deontologische 
code. 
 
Zij werken samen binnen het netwerk van moreel 
consulenten van de andere inrichtingen en nemen 
cliënten over bij transfers naar andere gevangenissen. 

De Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen 
(SMBG) is een stichting van openbaar nut gesticht 
in 1964. 
 
Haar doelstellingen zijn: 
 

1. morele bijstand verlenen via vrijzinnige 
moreel consulenten in de Belgische 
strafinrichtingen. 

2. sociale hulpverlening (binnen het Brussels 
Gewest) 

3. het organiseren van animatie en vorming 
(enkel in de Brusselse gevangenissen) 

 
In het totaal zijn er momenteel 62 moreel 
consulenten actief verdeeld over alle Belgische 
penitentiaire inrichtingen. 
 
Zodoende staat er in elke gevangenis een moreel 
consulent tot uw dienst. 
 
 
 

Wenst u een moreel consulent 
te ontmoeten, vul dan 
een rapportbriefje in  

ter zijner attentie. 
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De moreel consulenten die actief zijn in de 
strafinrichtingen en de instellingen ter 
bescherming van de maatschappij, bieden 
individuele of collectieve morele bijstand op 
verzoek van en in het belang van de gedetineerde. 
 
Waarden en doelstellingen 
 
De moreel consulenten werken in de geest van 
vrijzinnige waarden: humanisme, vrij 
onderzoek, vrijheid van gedachte en expressie, 
verdraagzaamheid, solidariteit, democratie,… 
 
Hun benadering is dus vrij van iedere 
godsdienstige referentie of druk. 
 
Hun visie is gericht op het ontwikkelen van de 
zelfstandigheid, de burgerzin, de kritische 
ingesteldheid, het zelfvertrouwen en het 
algemeen welbevinden van de personen die van 
hun vrijheid beroofd zijn. 
 

Voor alle bijkomende inlichtingen kan u zicht richten 
tot de zetel van de SMBG: 
 

Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen 
 

Stalingradlaan 54 
1000 Brussel 

 
Tel. 02 537 59 28 
Fax 02 537 10 93 

 
Mail : admin@smbg-famd.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOREEL CONSULENTEN 
 
IN DE  
 
STRAFINRICHTINGEN 
              EN 
ARRESTHUIZEN 
 
 
 
Luisteren, ondersteunen, oriënteren 
 
 
 
 
 
 
 


