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Jaarverslag  
Commissie van Toezicht TURNHOUT 

Jaar: 2019 
 

 
A :  De leden van de Commissie van Toezicht 
Cc :  Het centraal Secretariaat van de CTRG 
 
  
 

I. De Commissie van Toezicht   
 

A. Samenstelling  
 

CvT vóór 1 september 2019  
Voorzitter: Stijn Mannaert  - Ondervoorzitter: Lieve Vanermen  
Lid-geneesheer: dr. Jan Roovers  
Lid-advocaat: mr. Freddy Mols   
Leden: Guido Peeters, Jos Peeters, Maarten Verbiest en Gert Vervoort   
Secretaris: Carine Jansen  
 
 
CvT vanaf 1 september 2019  
Voorzitter: Stijn Mannaert - Ondervoorzitter: Lieve Vanermen  
Lid-geneesheer: dr. Jan Roovers  
Leden: Sven Arduwie, Piet Peters, Flor Boven, Caroline Deceuninck, Wilfried Hermans, 
Jozef Peeters, Bernd Stinkens, Luc Van Bogaert, Bart Weytjens en Guido Willems  
Secretaris: Carine Jansen 
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B. Functioneren  
 

De CvT Turnhout vergadert elke 2de woensdag van de maand om 18 u. in de 
directeurs-woning van de gevangenis te Turnhout, Wezenstraat 1. 
Tot dusver heeft de CVT de bij de Basiswet toegekende bevoegdheden veeleer op 
reactieve wijze ingevuld. 
Dit betekent dat de secretaris iedere maand de rapportbriefjes in de diverse CVT-
brievenbussen ophaalde en klasseerde in een dossier per gedetineerde.  
De maandcommissarissen bezochten vervolgens de gedetineerden, noteerden hun 
verzuchtingen en brachten vervolgens, eens per maand, verslag uit bij de CVT. 
Het is momenteel nog zoeken naar een nieuwe werkwijze om te voldoen aan de nieuwe 
doelstelling: “aandacht verschuiven naar situatie/structurele problemen i.p.v. focus op 
individu/persoonlijke problemen”. 

Voor de vergaderingen zou het handig zijn, mochten we 1 pc (+ WIFI) en een 
projector ter beschikking hebben. 

 
C. Behandeling van verzoeken van gedetineerde personen  / Bemiddeling  

 
Zoals vermeld onder B bereiken de meeste klachten de CVT via een rapportbriefje. 

Eén enkele keer schrijft een gedetineerde de CVT rechtstreeks aan. 
Wanneer mogelijk proberen de maandcommissarissen meteen een gevolg te geven aan 
de klachten door hetzij ter griffie het dossier met toestemming van de 
gedetineerde/geïnterneerde in te kijken hetzij PA’s aan te spreken in geval van 
technische problemen of in geval van verkeerd begrepen communicatie. 
Vaak echter beslist de CVT de gevangenisdirectie in kennis van één en ander te stellen 
cq te bevragen, waarna de secretaris de directie mailt met verzoek om standpunt. 

 
D. De Commissie in cijfers 

 

- Aantal maandelijkse vergaderingen: 1x per maand 

- Aanwezigheid van de leden tijdens de maandelijkse vergaderingen: meestal 

iedereen aanwezig, soms 1 of 2 verontschuldigd. 

- Aantal bezoeken in de penitentiaire inrichting:  

van 01/01/2019 tem 31/08/2019: 1x per maand  

vanaf 01/09/2019: 1x per week 

- Aantal ingediende verzoeken van gedetineerde personen: De bezoeken zijn 

n.a.v. briefjes en slechts 1 of 2 klachten via derden in 2019 zie tabel 

- Aantal bemiddelingen: jan-aug 2019 & sept-dec 2019: 

14/1 11 

19/2 8 

12/3 6 

02/4 7 

21/5 10 

08/7 10 

09/8 4 

03/9 7 

 

17/9 3 24/9 4  

01/10 1 07/10 7 14/10 3 22/10 3 29/10 6 

07/11 2 13/11 5 19/11 4 26/11 6 

03/12 5 11/12 2 17/12 5 24/12 4 30/12 4 
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II. De penitentiaire inrichting – Gevangenis van TURNHOUT 
 

A. Werking 
 
De gevangenis van Turnhout is een middelgrote inrichting in het hartje van de stad, 

die diverse functies combineert.  
Het is een arresthuis, een inrichting voor sociaal verweer en het fungeert tevens als 
inrichting voor strafuitvoering.  
Dit maakt dat beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden er samen zijn 
ondergebracht. 

 

Binnen de strafinrichting zijn er vier vleugels:  
Het oudere gedeelte: vleugels A&B, die telkens drie open secties omvatten.  

Deze twee vleugels zijn gereserveerd voor geïnterneerden en bestaan volledig uit 
monocellen, met uitzondering van enkele cellen op sectie 2, 3 en 6 die voorzien zijn als 
buffercellen. 

Het nieuwe gedeelte (sinds 2013): vleugels C&D, die één en twee gesloten secties 
omvatten. Hier verblijven de beklaagden en veroordeelden, zij dienen noodgedwongen 
met twee (en soms uitzonderlijk met drie) een cel te delen. Hoort ook bij vleugel D: 
afdeling Halve Vrijheid (Beperkte Detentie). 

 
Vleugel A: Vleugel A bestaat uit 3 secties.  
        Vleugel A wordt bevolkt door geïnterneerden of beklaagden/veroordeelden waarbij 
speciale zorg is aangewezen. 
 
Op het gelijkvloers bevindt zich de 1ste sectie, op de eerste verdieping de 2de sectie en 
op de tweede verdieping de 3de sectie.  
 

De vleugels voor geïnterneerden (A en B) bestaan uit monocellen, met uitzondering 
van de buffercellen op sectie 2, 3 en 6. 

 
De 1ste sectie (crisiswerking) telt 22 cellen, 4 ervan zijn observatiecellen (cel 2-3-4-

5). 
Achteraan de gang op sectie 1 bevinden zich nog 2 crisiscellen waaronder 1 
veiligheidscel en 1 strafcel plus ook een overdekte individuele wandeling. 
 
De crisisafdeling is de afdeling waar intensief en kortdurend gewerkt wordt (5 cellen). 
Wat de overige cellen betreft wordt een geïndividualiseerde aanpak op langere termijn 
beoogd. 
 

De 2de en de 3de sectie tellen elk 23 cellen. 
Dit zijn secties voor geïnterneerden die geen contact met de zorgequipe wensen, die 
weinig ondersteuning nodig hebben,… 
 

Beide secties bevatten ook enkele buffercellen in geval van overbevolking. Vaak 
komen inkomende gedetineerden eerst in een buffercel terecht alvorens door te 
schuiven naar vleugel D. 
 

 
Vleugel B: Vleugel B bestaat ook uit 3 secties.  

Op het gelijkvloers bevindt zich de 4de sectie, op de eerste verdieping de 5de sectie 
en op de tweede verdieping de 6de sectie. 
Net als vleugel A wordt ook deze vleugel enkel bevolkt door geïnterneerden of 
beklaagden/veroordeelden waarbij speciale zorg is aangewezen. 
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Deze vleugel bestaat exclusief uit monocellen, met uitzondering van de buffercellen 

op sectie 6. 
De 4de sectie telt 17 cellen waarvan cel 92 een observatiecel is en cellen 99 en 77 

een wachtzaal (hier wachten bv. de geïnterneerden die bezoek hebben, gedetineerden 
die van of naar het paleis moeten (het ‘bad’ bevindt zich nog voor iedereen in het oude 
gedeelte),…)   
 

Achteraan sectie 4 bevindt zich de fitnessruimte voor vleugels A en B. Deze 
fitnessruimte is enkel voor geïnterneerden bestemd.  
 

Beklaagden in de bufferzone kunnen niet sporten zolang ze op vleugel A of B 
verblijven. Zij kunnen fitness aanvragen, eenmaal doorgeschoven naar vleugel D. 
 

De 5de sectie telt 22 cellen. Achteraan op sectie 5 is er nog een polyvalente ruimte 
voorzien. 
 
Werking van de 4e en 5e sectie: 
De afdeling = leefklimaat voor psychiatrisch kwetsbare geïnterneerden en zo nodig 
beklaagden en veroordeelden. Ze krijgen een aanbod (in groep of individueel) op maat 
van de betrokkene vanuit het zorgteam. 
 
De 6de sectie telt 22 cellen met achteraan  het ergo-lokaal. In deze ruimte organiseert 
het zorgteam een aantal activiteiten voor geïnterneerden die geen contact met de 
zorgequipe wensen, die weinig ondersteuning nodig hebben… 
 
De 6de sectie telt eveneens een aantal buffercellen, ook hier om de overbevolking op 
vleugel D op te vangen. Inkomenden komen (meestal) eerst in een buffercel terecht voor 
ze doorschuiven naar vleugel D. Alle buffercellen, zowel op sectie 2, 3 en 6, zijn 
duocellen. In uitzonderlijke gevallen kunnen deze worden ingericht als triocellen. 

 
Vleugels C & D: 
 

Vleugel D bestaat uit drie gesloten secties. Tussen vleugels A&B en vleugel D 
bevindt zich sectie 7. Voorbij de grille, op vleugel D, bevindt zich op het gelijkvloers sectie 
8 (D1) met het hoofdcentrum en op de eerste verdieping sectie 9 (D2) met het 
subcentrum. 
 

Vleugels C & D worden enkel bevolkt door beklaagden of veroordeelden en bestaat 
uit duocellen. 
 

De 7de sectie telt 11 cellen (zowel duo als mono) waar beklaagden/veroordeelden 
verblijven die aangesteld zijn in een vertrouwensfunctie (keuken – ‘bad’ – …). Deze 
personen zijn grotendeels de ganse dag aan het werk. Deze sectie heeft in de avond (na 
de etensbedeling) een open-deur-regime. Dit wil zeggen dat de gedetineerden er vrij 
kunnen bewegen binnen hun sectie en dat alle celdeuren open blijven.  
 

De 8ste sectie telt 31 cellen met achteraan twee strafcellen. Op deze sectie bevindt 
zich ook de fitnessruimte voor vleugel D. 
 

Achter het hoofdcentrum op sectie 8 bevindt zich de medische dienst met daarnaast 
een wachtruimte (grill) voor de gedetineerden als verzamelpunt voor allerhande 
bewegingen (bezoek, paleis, …) 
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De 9de sectie telt 33 cellen. Op deze sectie bevindt zich de polyvalente ruimte voor 
vleugel D die onder andere dienst doet als leslokaal of andere activiteiten.  

Achter het subcentrum bevindt zich de PSD met hiernaast ook een wachtruimte 
(grill) zoals op sectie 8. Rondom dit subcentrum bevinden zich 3 gesprekslokalen voor 
oa PSD, JWT, CGG,… 

 
Halve Vrijheid (beperkte detentie, sectie 10): 

Deze afdeling telt 7 monocellen voor gestraften onder het regime “beperkte 
detentie”. Dit wil zeggen dat zij overdag gaan werken buiten de gevangenismuren en ’s 
avonds terugkeren naar de gevangenis. 

  
Bij een overbevolking kunnen dit duocellen worden. Iedere gedetineerde die hier 

verblijft, heeft per maand een persoonlijke uitgangslijst. Hierop staan de data en uren 
waarop zij de inrichting mogen verlaten. Deze lijsten worden opgesteld door hun justitie-
assistent. De meeste gedetineerden op deze afdeling hebben in het weekend 
penitentiair verlof, wat wil zeggen dat zij op zaterdagochtend de inrichting verlaten en 
pas terugkeren op zondagavond. 
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A. Opmerkelijke gebeurtenissen / belangrijkste veranderingen binnen de inrichting 
 
Stakingen: 11 december 2019 
 
Op 19/12/2019 ontsnapping van 5 gevangenen tijdens de avondwandeling op de 
nieuwe vleugel. Intussen 4 terug gevat. Maatregelen: extra camera’s en prikkeldraad. 
 
 

B. De penitentiaire inrichting in cijfers 
a. Gevangenisbevolking (maand per maand) 

 

Januari 275 
Februari 278 
maart 274 
April 290 
Mei / 
Juni 301 3 grondslapers 
juli 282 
augustus 268 
september 271 
oktober 282 
november 285 
december 275 

 

Theoretische capaciteit: 262 (20% overbevolking inbegrepen). Omdat de PI-
Turnhout een arrondissementeel arresthuis is, fluctueert dit cijfer. Het reële 
bevolkingscijfer is immers in sterke mate afhankelijk van de beslissingen van de 
onderzoeksrechters, van de Raadkamers en van de Kamers van Inbeschuldigingstelling.  

 
Doorgaans bevinden zich tussen de 260 en 310 gedetineerden in de PI-Turnhout. 

De opnameplicht brengt in uitzonderlijke gevallen met zich mee dat gedetineerden op 
een matras op de grond moeten slapen. Dit is het geval indien het aantal gedetineerden 
meer dan 300 bedraagt. 

 
De gevangenis heeft, naast de opvolging van de opgesloten personen, eveneens 

de opdracht om de dossiers van de personen die in strafonderbreking (SO) of 
elektronisch toezicht (ET) werden gesteld, administratief op te volgen. 

 
Alle gedetineerden in Turnhout zijn mannen. Er verblijven geen vrouwelijke 

gedetineerden in de gevangenis. 
 
 
b. Aantal personeelsleden (maand per maand) 

De gevangenis zou ong. 200 personeelsleden moeten tellen, thans (okt. 2019) 
effectief 147 (dus grote tekorten).  

De personeelsleden bemannen de griffie, de dienst boekhouding, de 
personeelsdienst, het medisch personeel, de PDS en het zorgteam voor de 
geïnterneerden. 
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III. Het toezicht  
 

 
I. Penitentiaire bevolking  

 
De gevangenis te Turnhout herbergt in principe 262 gedetineerden van het 

mannelijk geslacht.  

 
Zoals blijkt uit de hierna volgende cijfers verbleven er in 2019 haast altijd méér dan 

262 personen in de instelling: 

Januari 2019:  275. 

Juni 2019:  301. 

December 2019:  283. 

 
Verhouding beklaagden/veroordeelden/geïnterneerden? 

Situatie 01/01/2020:  totaal 272 gedetineerden. 

+ 65 in strafonderbreking  

+ 44 in elektronisch toezicht 

 

  

 

Vaststelling: 

   
De CVT kijkt er nauwlettend op toe dat er zich geen ‘grondslapers’ in de 

gevangenis bevinden, wat in 2019 gelukkig niet het geval bleek te zijn. 

 

Aanbeveling: 

   
In het besef dat de directie geen enkele zeggenschap heeft over de instroom van 

het aantal gedetineerden dringt de CVT erop aan dat de directie er nauwlettend op 
toeziet dat gedetineerden niet op de grond horen te slapen en er alles aan doet om dit 
te vermijden. 
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II. Detentieomstandigheden 
 

Grootte van de cellen op de verschillende afdelingen 
 

         
afmetingen vloeroppervl. hoogte raamopp. toilet lavabo oproepsysteem camera  
                 
Vleugel A + B                
3 grotere cellen 3 x 4 m 3,20 m 1 x 0,8 m ja ja lampje   (3 monocellen) 

119 cellen 2,5 x 4m 3,20 m 1 x 0,8 m ja ja lampje   
(32 duocellen) 
(87 monocellen) 

2 strafcellen 2,5 x 4m 3,20 m 1 x 0,8 m ja neen lampje 1 cel  
                 
vleugel C                

11 cellen 2,5 x 4m 3,20 m 1 x 0,8 m ja ja lampje   
(8 duocellen) 
(3 monocellen) 

                 
vleugel D + BD                

8 grotere cellen 3 x 4,5m 3,10 m 1,4 x 1 m 
ja 

(afgesch.) 
ja 

(afgesch.) 
intercom   (8 duocellen) 

56 cellen 2,7 x 3,8m 3,10 m 1,4 x 1 m 
ja 

(afgesch.) 
ja 

(afgesch.) 
intercom   (56 duocellen) 

7 cellen BD 2,7 x 3,8m 3,1 m  1,4 x 1 m 
ja 

(afgesch.) 
ja 

(afgesch.) 
intercom   (7 monocellen) 

2 strafcellen 2,7 x 3,8m 3,10 m 1,4 x  1m ja neen intercom 2 cellen  
         
totaal 204 cellen        100 monocellen 
 

       104 duocellen 
+ 4 strafcellen         

         

 
 

Standaarduitrusting van een cel 
 
Bed, tafel, stoel, televisietoestel, koelkast, toilet, lavabo, kast en bureaulamp 

behoren tot de standaarduitrusting. 
 
Op de 1° en 4de sectie is de uitrusting evenwel meer beperkt.  Op deze secties 

geen koelkast en bureaulamp en om veiligheidsredenen staat men er ook geen 
waterkokers of andere elektrische apparaten toe. 

 
 
Verschil tussen de cellen in de diverse vleugels 
 
De cellen op de vleugels A, B en C werden reeds sinds 1908 in gebruik werden 

genomen, doch werden intussen wel gemoderniseerd (centrale verwarming, ramen, 
gordijnen, sanitair,..).  

 
De cellen op de vleugels D en BD werden vanaf januari 2013, respectievelijk mei 

2013 in gebruik genomen en zijn meer up-to-date. Meest opvallende onderscheid is 
dat de nieuwe cellen beschikken over een (met deur) afgesloten sanitaire hoek (lavabo 
+ toilet). 
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Poetsen 
 
Gedetineerden krijgen verschillende malen per week de kans om hun verblijfsruimte 
te poetsen: 
Vleugel A: dinsdag, donderdag en zaterdag 
Vleugel B: maandag, woensdag en vrijdag 
Vleugel C: dagelijks op eigen vraag 
Vleugel D: Sectie 8 op dinsdag en donderdag 
                   Sectie 9 op maandag en woensdag 

 
Keuken, voeding en bedeling eten 
 

De gedetineerden krijgen 3 maaltijden per dag, waarvan één warme maaltijd. Het 
ontbijt wordt bedeeld de dag voordien samen met het avondmaal (17u00). ‘s Ochtends 
bij de opening van de celdeuren en bij de bedeling van het avondmaal kunnen de 
gedetineerden/geïnterneer-den koffie of warm water voor thee krijgen. 

Het middagmaal start om 12u00. Bij deze bedeling krijgen gedetineerden tevens 
de beschikking over warm water voor de afwas. 
 

 
Kledij en beddengoed  

 

Gevangeniskledij per persoon op cel Persoonlijke kledij per persoon op 
cel  Max aantal  Max aantal 

Badhanddoek 1 T-shirt of polo 7 

Keukenhanddoek 1 Sokken of kousen 7 

Kleine handdoek 1 Slip of boxershort 7 

Schotelvod 1 Sportshort 2 

Zakdoek 1 Sportshirt 2 

Washandje 1 Training- of joggingbroek 1 

Onderlijfje of T-shirt 4 Training- of joggingvest 1 

Slip 4 Badslippers, 
(sport)schoenen 

3 

Hemd of polo 1   

Grijze broek 1   

Sokken 4   

Regenvestje 1   

Trui 1   

Bodywarmer 1   

Pyjama 1   

Dweil (per cel) 1   

Witte broek (enkel keukenwerkers en 

fatiek) 
1   

Rode broek (enkel Kelder) 1   

 

− Keukenwerkers en vestiaire krijgen dagelijks een pakket. 

− Werkhuiswerkers krijgen een pakket op maandag, woensdag en vrijdag. 
 

De wasophaling gebeurt wekelijks. De ophaling van lakens gebeurt tweewekelijks: 
Maandag: vleugel A (sectie 1, 2 + 3) + vleugel C 
Dinsdag: vleugel B (sectie 4, 5 + 6) 
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Donderdag: vleugel D, sectie 8 
Vrijdag: vleugel D, sectie 9 

 
Gedetineerden kunnen via de welfare wasbonnetjes kopen (3 euro/bon). Hierin 

zit inbegrepen: wassen (enkel persoonlijke kledij), drogen en 1 wastablet.  
Douchen 
 
VLEUGELS A&B: vooraan elke sectie bevindt zich een doucheruimte met 3 douches. 
VLEUGEL C: 2 douches op het gelijkvloers. 
VLEUGEL D: vooraan elke sectie bevinden zich 2 ruimtes met telkens 4 douches. 

 
Douchen is voorzien telkens op maandag, woensdag en vrijdag voor vleugel A 

en sectie 8 van vleugel D.  
Bewoners van vleugel B en sectie 9 van vleugel D kunnen douchen op dinsdag, 
donderdag en zaterdag. De bewoners van vleugel C douchen verplicht dagelijks. 
 
Op vrijdag/zaterdag is het douchen verplicht op vleugels A & B.  

 
Gedetineerden die werken, mogen dagelijks douchen (bv. keukenwerkers, 

fatieken,…) vóór de avondwandeling. Wie fitnesst, mag eveneens douchen. Wie 
dezelfde dag werkt én fitnesst, mag pas onder de douche na het einde van de laatste 
activiteit (meestal fitness).  

 

 
A. Bezit van voorwerpen 

 
a. Beschadiging 
b. Verlies 
c. Schadevergoeding 
d. Verboden voorwerpen 

 

 
e. Goederen en diensten  
 

De gedetineerde krijgt de keuze om voorwerpen te deponeren (BAD) of op 
cel te houden op eigen verantwoordelijkheid voor zover deze toegestaan zijn 
door het reglement. 
 
f. Onthaal 

Bij binnenkomst wordt een inventaris opgesteld van de persoonlijke goederen. 
 
g. Verhuur/kopen van goederen (televisie, koelkast, kookplaten, etc.) 

 
Te koop:  
- Kantineartikelen volgens kantinelijst Turnhout 
- Dekbed, dekbedovertrek, hoeslakens, hoofdkussen 
- Microgolfoven + toebehoren (ovenwant, stoombox, microgolfpotten en 

schalen, cakevorm, bewaardozen, keukenweegschaal) 

- Tondeuse, baardtrimmer, scheerapparaat, elektrische tandenborstel 
- Koffiezet, Senseo, citruspers 
- (wekker)radio, hoofdtelefoon, kleine muziekinstallatie 
- Teken- en schildersgerief, Hobbyschaartjes, rekenmachine, kaften en pritt 
- Postpakketdozen, horloges, boeken, CD’s, DVD’s 
- Sportkleding, sportschoenen en badslippers 
- Gezelschapsspellen en puzzels 
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h. Diensten (wasserij, kapper, vestiaire, sociale kantine, enz.)  

 

 

 
B. Geldrekening en boekhouding  

 
Bij binnenkomst in de instelling wordt een rekening gecreëerd 

Het geld van inkomende gedetineerden wordt op een interne rekening geplaatst. 
De gedetineerde kan geld laten storten op deze rekening, betalingen verrichten of 
kantine bestellen. 
 

C. Steunfonds 
D. Kantine volgens lijst gevangenis 

 
Celinventaris 

 
 Elke zondagvoormiddag rond 9u30 is het enkel op vleugels C & D celinventaris. 

Dit wordt omgeroepen door de intercom. Alle gedetineerden van sectie 7, 8 en 9 dienen 
bestek, bord, soepkom en koffiekan duidelijk en proper klaar te leggen voor controle.  

Elke sectie heeft een kaft met controlepapieren: 1 blad per cel. Hierop kunnen 
eventuele mankementen genoteerd worden.  

 
Kantine 
 

Wekelijks kunnen de gedetineerden ‘kantine bestellen’. De bestellijst wordt 
uitgedeeld op woensdag. De levering van de bestelde goederen gebeurt de week 
nadien.  

Inkomende: kan kantineblad afgeven de dag nadat hij is binnengekomen (behalve 
in het weekend). Levering van de goederen is meestal in diezelfde week. 

Levering /bedeling (algemene kantine): 
 

De verse producten (groenten, fruit, zuivel en verse vleeswaren = achterkant 
kantineblad) op dinsdagnamiddag voor vleugel A, B, C en D.  
De overige producten (rookwaren, frisdrank, droge voeding, kauwgom, enz.. = voorkant 
kantineblad) op woensdag voor vleugel A & B, op donderdag voor vleugel C & D. 
 

Op de kantinelijst vindt men tevens de tijdschriften en kranten. Kranten worden 
dagelijks geleverd, tijdschriften wekelijks telkens op vrijdag. 

 
Naast de algemene kantine zijn er ook nog andere soorten kantines,nl.: 
 
-‘wereldkantine’: deze kantine (tweewekelijks) bestaat voornamelijk uit halal-

vleeswaren, oosters getinte groenten en fruit (dadels, olijven, groene verse munt, 
enz…) en Turks brood. Levering hiervan is op donderdag om de 14 dagen.  

-‘buitenkantine’ (tweewekelijks): betreft alle artikels die niet op het kantineblad 
vermeld staan en waar de directie uitzonderlijk toelating voor geeft. In regel haalt de 
chauffeur-boodschapper deze goederen op in de reguliere winkel en dit op vooraf 
bepaalde dagen. 

  
Wekelijks is er een verzorgingskantine.  
 
Dagelijks is er speciale kantine (wasbonnen, aanstekers, ventilators, tabak, 

waterkokers…) voorzien.  
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III. Contacten met de buitenwereld en familiale band 
 

A. Briefwisseling 
 

Behalve wanneer dit door de wet anders wordt vermeld, heeft de gedetineerde het 
recht om een onbeperkt aantal brieven te verzenden en te ontvangen. 

 
De brieven die aan de gedetineerde worden toegezonden, kunnen worden 

gecontroleerd. De brief kan worden gelezen indien er individuele aanwijzingen bestaan 
dat dit noodzakelijk is voor de handhaving van de orde of de veiligheid. Het is de 
gedetineerde niet toegestaan om andere voorwerpen dan papierwaren via de post te 
ontvangen. Met toelating van de directeur kunnen voorwerpen die via het bezoek 
kunnen worden binnengebracht, via de post worden ontvangen. De brieven en de 
bijgesloten voorwerpen of substanties die aan de gedetineerde worden toegezonden 
en hem om redenen van orde of veiligheid niet worden overhandigd (bv. geld of andere 
waardepapieren, postzegels, polaroidfoto’s, wenskaarten met een elektronisch 
mechanisme,…) worden, tenzij er redenen zijn om deze ter beschikking te houden van 
de gerechtelijke overheden, in bewaring genomen onder afgifte van een bewijs van 
ontvangst. De gedetineerde wordt schriftelijk in kennis gesteld van de reden van de 
niet-bezorging. 

 
De gedetineerde geeft zijn brieven voor verzending onder gesloten omslag af. De 

te verzenden brief dient de naam van de afzender op de keerzijde te vermelden. De 
gedetineerde draagt zorg voor voldoende frankering. De te verzenden brieven kunnen 
worden geopend indien er geïndividualiseerde aanwijzingen bestaan dat controle of 
lectuur van de brieven noodzakelijk is voor de handhaving van de orde of de veiligheid. 
De brieven die de gedetineerde voor verzending aanbiedt en die om redenen van orde 
of veiligheid niet verzonden worden, worden aan de gedetineerde terugbezorgd, tenzij 
er redenen zijn om deze ter beschikking te houden van de gerechtelijke overheden. De 
gedetineerde wordt schriftelijk in kennis gesteld van de reden van de niet-verzending. 

 
Deze mogelijkheid van controle geldt niet voor zover de briefwisseling gericht is 

aan of afkomstig is van overheden en instanties waarmee zonder controle 
briefwisseling gevoerd kan worden, zoals bv. advocaat, de minister, rechterlijke 
overheden. Indien de post gericht is aan een dergelijke instantie, dient dit duidelijk op 
de omslag te worden vermeld. 

 
Bij de overhandiging van de rapportbriefjes kan de gedetineerde uitgaande post 

afgeven aan de sectiebeambte.  
 
Inkomende brieven zullen minstens éénmaal per dag aan de gedetineerde 

bezorgd worden. 
 

B. Bezoek 
a. Aan tafel  
b. Achter glas 
c. Ongestoord bezoek  
d. Ouder-kind bezoek 

 
Bezoek 
 

Elke gedetineerde (behalve een secreet) heeft recht op 3 uur tafelbezoek (of 
glasbezoek) per week. Van maandag tem vrijdag zijn er dagelijks 3 blokken bezoek. 
Ook op een feestdag. 
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Op zaterdag zijn er 4 blokken bezoek voorzien en op een feestdag eveneens. 
 
Op zondag is er enkel bezoek tussen 10u00 en 11u00 mits reservatie. 
Afdeling beperkte detentie heeft enkel de mogelijkheid tot bezoek op zondag van 
12u30 – 13u30. 

 

Ma. tem vrij. Zaterdag Zondag 

10u00 - 11u00 10u00 -11u00 10u00 - 11u00 

12u30 - 13u30 12u30 - 13u30 (12u30 - 13u30 enkel BD) 

14u45 - 15u45 14u45 - 15u45 - 

- 16u00 - 17u00* - 

 
 

Ouder-kind bezoek: één maal per maand, nl. op de tweede zondagnamiddag 
tussen 14u30 en 16u30, wordt een kinderbezoek georganiseerd. Dit kinderbezoek is 
bedoeld voor kinderen tot en met 16 jaar.  

Er wordt, naast de kinderen, één vaste begeleider toegelaten. De data worden 
op voorhand aangekondigd via affiches en strooibriefjes. Deelname kan enkel mits 
voorafgaande goedkeuring door de directie. De aanvraagformulieren kan u verkrijgen 
via PSD. Na goedkeuring door directie dient men zich elke maand in te schrijven bij 
JWT. 

Op woensdagnamiddag hebben de kinderen, die ingeschreven staan op de lijst 
met kinderbezoeken, voorrang op de andere bezoekers. 

 
Ongestoord bezoek / familiaal bezoek kan maandelijks. Dit van maandag tem 

zaterdag van 09u00 – 11u00 en van 14u15 – 16u15 (niet op zondag). 
 
Celbezoek is voorbehouden enkel voor vleugels A en B.  

 
Gedetineerden in de bufferzone worden uitgesloten.  
 
Het celbezoek is van maandag tem zaterdag van 14u30 tot 16u30 en houdt in dat 
geïnterneerden elkaar op cel, weze het onder voorwaarden, kunnen bezoeken.  
 
Beide personen die elkaar willen bezoeken dienen het formulier “aanvraag tot 
celbezoek” in, te verkrijgen via chef op sectie. Binnen de maand na aanvraag beslist 
de directie of bezoek wordt toegestaan of niet. 

 

 
C. Telefonie 

 
De gedetineerden kunnen onbeperkt bellen vanop cel, doch niet tussen 00.00u 

en 06.00u. 
 

D. Prison cloud : niet van toepassing in de instelling. 
 

E. Contacten en media  (kranten, tijdschriften, publicaties, radio, televisie, enz.) 
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IV. Regime en activiteiten  
 

A. Verschillende regimes (waarvan hoog beveiligd, D-RA-DEX, enz.): 
 
Standaard 
Het standaardregime voorziet twee wandelingen per dag, driemaal per week 
douche, driemaal per week bezoek, mogelijkheid tot deelname aan de fitness, 
sport, cursussen en ontspanningsactiviteiten, dragen burgerkledij. 
 
ATV (strafregime) 
Verplicht verblijf op eigen cel, individuele wandeling, glasbezoek, geen deelname 
aan gemeenschappelijke activiteiten, aparte douche, dragen burgerkledij. 
 
Strafcel 
Verplicht verblijf op strafcel, individuele wandeling, glasbezoek na 3 dagen, geen 
deelname aan gemeenschappelijke activiteiten, douche na 3 dagen strafcel, 
gevangeniskledij/ eventueel scheurvrije kledij. 
 
BVM (Bijzondere Veiligheidsmaatregel – beslissing directie) 
Zelfde beperkingen als ATV met individuele beperkingen of aanpassingen. 
 
IBVR (individueel bijzonder veiligheidsregime – beslissing DG) 
Zelfde beperkingen als ATV met individuele beperkingen of aanpassingen. 

 
 

B. Overlegorgaan (mogelijkheid voor de CvT om deel te nemen/ geïnformeerd te zijn) 
 
Het overlegorgaan in de gevangenis te Turnhout moet elk jaar opnieuw opgestart 
worden. Het verloopt zeer stroef gezien er in Turnhout een groot verloop van 
gevangenen is. 
Er zijn zeer weinig kandidaten en de procedure is omslachtig. 
De vergaderingen brengen vaak onnodige en onmogelijke discussies met zich 
mee (bijv. TV zenders), terwijl vragen omtrent het menu, sport en kantine wel 
opgevolgd kunnen worden, weze het tot op zekere hoogte. 
 
 

C. Werk (aantal plaatsen, uren, aard, vergoeding) 
a. Op cel 
b. In werkplaats 
c. Huishouddiensten 
d. Arbeidsongevallen 
e. Arbeidsongeschiktheid 

 
Tewerkstelling op cel komt nog slechts uitzonderlijk voor ingevolge het gebrek aan 

werkbekwame geïnterneerden die op monocel verblijven. 
 
In de enige werkplaats van de gevangenis kunnen maximaal 30 gedetineerden 

worden tewerkgesteld.   Zij worden vergoed per aantal afgewerkte producten.   De 
vergoeding varieert van 1 tot 4 euro per uur naargelang het vastgelegde tarief.   
Gemiddeld zijn er 10 tot 20 gedetineerden aan het werk in het werkhuis tegen een 
gemiddeld uurloon van 2 euro.   Gedetineerden werken in twee ploegen in het werkhuis: 
een ploeg op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag en een tweede ploeg op 
woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag. 
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In de huishoudelijke diensten (keuken, bad, onderhoud, kuisers, dienders, …) 
werken ongeveer 40 gedetineerden, al dan niet deeltijds.  Zij werken aan een uurloon 
dat varieert van 0,95 € tot 1,10. 

Gedetineerden, slachtoffer van een erkend arbeidsongeval, ontvangen een 
vergoeding.   De gedetineerde ontvangt 90 % van het daginkomen uit zijn 
gevangenisarbeid of zijn gelijkgestelde activiteit vanaf de dag volgend op de dag van het 
ongeval of volgend op de dag waarop zijn ongeschiktheid is aangevangen. 

 

 
D. Onderwijs en vorming 

 
In de PI Turnhout worden taal- en computerlessen georganiseerd (Engels, 

multimedia, Excel, PowerPoint en Autocad).  Vanuit het centrum basiseducatie worden 
volgende opleidingen gegeven: veiligheid op het werk (VCA) en werk zoeken. 

Daarnaast komt een medewerker van VOCVO gedurende  1 dag per week 
gedetineerden helpen met individuele leervragen (bijv. vragen rond de 
examencommissie, open universiteit, behalen getuigschrift bedrijfsbeheer, 
groepscursussen in de eigen of een andere gevangenis en opleidingen buiten de 
gevangenismuren).   

 
Gedetineerden worden enkel uitgesloten van het volgen van onderwijs indien zij 

een tuchtsanctie ondergaan of onder een veiligheidsmaatregel of -regime staan. 
Uitzonderlijk neemt de directie een individuele beslissing tot uitsluiting omwille van een 
veiligheidsrisico. 

 
De geïnterneerden kunnen niet deelnemen aan de taallessen, Deze lessen gaan 

immers door in een lokaal op de afdeling voor beklaagden/veroordeelden waar het niet 
mogelijk is om een toiletpauze voor hen te voorzien. Een ander lokaal is niet 
beschikbaar. 

 
Gedetineerden die een cursus volgen en afmaken, kunnen aanspraak maken op 

een uurloon van 0,70 euro  voor de gevolgde uren.  
 
Er zijn twee leslokalen, waarvan één computerlokaal (12-tal computers). Het 

computerlokaal wordt enkel gebruikt voor computerlessen; het andere leslokaal is 
multifunctioneel en wordt gedeeld gebruikt voor onderwijsaanbod, vormingen welzijn, 
gespreksgroepen, islamitische gebedsdienst, ontspanningsaanbod CAW,… 

 
De lokalen zijn infrastructureel uitgerust voor dit opleidingsaanbod. Zoals 

toegelicht is het organisatorisch niet haalbaar om geïnterneerden te laten deelnemen 
aan de taallessen. Er kunnen max. 15 gedetineerden deelnemen aan 
opleidingsactiviteiten. 

 
 

 
E. Sport en wandeling  

 
Het normale regime voorziet 2x 1 uur wandeling van maandag tot zaterdag; op 

zondag is er 3 uur wandeling. Gedetineerden die het voorwerp uitmaken van een 
disciplinaire maatregel kunnen 1 uur per dag individueel wandelen. 

 
Per week kan men twee keer fitnessen en twee keer deelnemen aan een 

buitensportactiviteit (voetbal, volleybal en conditietraining). Deze sportmomenten duren 
telkens een uur. 
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Fitness 
Aan te vragen via een rapportbriefje. Lijsten worden wekelijks geüpdatet. 

Gedetineerden die op vleugel AB in de bufferzone verblijven kunnen niet fitnessen. Zij 
kunnen dit aanvragen eenmaal doorgeschoven naar vleugel D. 

 
 
 

De wandeling 
Het nieuwe (D) en het oude gedeelte (AB en C) heeft elk een eigen wandelkoer, 

zodat gedetineerden en geïnterneerden gescheiden wandelen.  Er zijn dagelijks 2 
wandelingen voorzien.  
 
 
De uren zijn als volgt: 

 

 Vleugel AB Vleugel C Vleugel D 

Ma. tem vrij. 

Voormiddag: 
09u15 – 10u15 

Avond: 
18u15 – 19u20 

Voormiddag: 
09u30 – 10u30 

Avond: 
17u50 – 19u35 

Voormiddag: 
09u30 – 10u30 

Avond: 
18u00 – 19u35 

Zaterdag 

Voormiddag: 
10u15 – 11u15 

Avond: 
18u15 – 19u20 

Voormiddag: 
09u15 – 10u15 

Avond: 
17u50 – 19u35 

Voormiddag: 
10u30 – 11u30 

Avond: 
18u00 – 19u35 

Zondag 

Voormiddag: Geen 
Namiddag: 

14u45 – 16u45 
Avond: 

18u15 – 19u20 

Voormiddag: Geen 
Namiddag: 

14u30 – 16u30 
Avond: 

17u50 – 19u35 

Voormiddag:Geen 
Namiddag: 

14u15 – 16u15* 
Avond: 

18u00 – 19u35 

 

*Indien kinderbezoek: wandeling 14u45 – 16u45 

 

F. Culturele -en ontspanningsactiviteiten 
 
Via de Vlaamse Gemeenschap worden ook een aantal culturele activiteiten 

georganiseerd, bijv. Buiten Beeld, jaarlijkse BBQ,  workshop met het oog op Music for 
Life, bloemschikken voor geïnterneerden, volksspelen, quiz, Radio Cachot, Huppeltrut 
en Machoman, simultaan schaken, man zijn in deze tijd, wekelijks bib-moment en samen 
lezen. 

 
 

G. Bibliotheek 
 

De bibliotheek wordt beheerd door de stadsbibliotheek ‘De Warande’ van 
Turnhout.  De gevangenis beschikt over een wisselcollectie boeken.   Via de 
stadsbibliotheek kunnen andere boeken ‘op bestelling’ ontleend worden. 

De gevangenis van Turnhout beschikt over een eigen collectie films op DVD die 
eveneens ontleend kunnen worden. 

 
 

H. Religie en levensbeschouwing  
I. Andere 

 
  



 
 

17 

 

IV. Gezondheidszorg  
 

A. Infrastructuur  
B. Toegang tot algemene medische zorg (personeel, uren, aantal raadplegingen, enz.) 
C. Toegang tot gespecialiseerde medische zorgen (personeel, uren, aantal 

raadplegingen, enz.) 
D. Promoten van gezondheidszorg en preventie van ziektes 
E. Specifieke zorg per categorie van gedetineerde personen 

a. Zwangere vrouwen – kinderen: nvt 
b. Geïnterneerden 
c. Personen met psychiatrische problematieken 
d. Personen met een verslaving  
e. Bejaarde personen 
f. Personen met een handicap 
g. Medisch dossier 

F. Toegang tot dossiers en aflevering van certificaten  
G. Apotheek en medicatie (voorbereiding, verdeling, opslag, inventaris) 
H. Medische uithalingen en ziekenhuisopname (GHC of externe ziekenhuis) 

 
 
Medische dienst 
 

Op weekdagen is een verpleegkundige aanwezig van 07u00 - 21u00 en in het 
weekend/ feestdagen van 07u00 - 15u00 en van 16u30 - 19u30. 4x per dag worden de 
“diabeten” geroepen. Dagelijks (ook tijdens het weekend) komt de dokter op bezoek, 
evenwel met dien verstande dat de dokter tijdens het weekend enkel dringende gevallen 
ziet, inkomenden van die dag en de strafcellen (dagelijks). 

 
Gedetineerden kunnen ook ervoor opteren een eigen dokter te consulteren, doch 

dit enkel op eigen kosten.  
 
Wie zich gedurende de dag onwel voelt, kan dit doorgegeven worden aan de 

medische dienst. Deze beslist of betrokkenen alsnog op consultatie kan komen.  
 
In het bureau van de PBAP vleugel AB en in centrum D1 bevindt zich tevens een 
huisapotheek (rode kist) met gebruikelijke thuismedicatie. 
 
Ziekenhuisopname 
 

Enkel de gevangenisdokter kan beslissen tot overbrenging naar het ziekenhuis. 
 

  



 
 

18 

 

V. Orde en veiligheid 
 

A. Controlemaatregelen (fouilles) 
a. Onderzoek van de verblijfsruimte 

 
Controle van de verblijfsruimte 
 

Het gevangenispersoneel controleert dagelijks de verblijfsruimtes. 
De PBAP beslist welke ruimtes gecontroleerd moeten worden,  

 

b. Onderzoek aan de kledij   
c. Fouillering op het lichaam 

B. Bijzondere veiligheidsmaatregelen 
C. Individueel bijzonder veiligheidsregime  
D. Tuchtmaatregelen 

d. Algemeen 
e. Afzondering in beveiligde cel (voorlopige maatregel) 
f. Afzondering in cel 
g. Afzondering in strafcel [elke maand, toezicht op gebruik, duur, motivatie] 

E. Scheiding tussen gedetineerde personen (veroordeelden 
/verdachten/mannen/vrouwen/ geïnterneerden, enz.) 

F. Dwangmiddelen 
G. Bewakingsapparatuur (videobewaking, camera’s, uitrusting, enz.) 

 
Camera Observatie 

 
De Camera Observatie/bunker is de kern van de penitentiaire inrichting Turnhout. 

De bunker heeft een overzicht van het reilen en zeilen binnen de inrichting. 
 
Eerste Interventieploeg (EIP – brandploeg) 
 

De inrichting van Turnhout heeft ook een Eerste Interventieploeg (EIP). Dit team 
bestaat momenteel uit ongeveer 15 personen van het bewakend kader. De leden van dit 
team hebben allen een externe opleiding gevolgd van één dag bij een gespecialiseerde 
firma. Een PA staat in voor de communicatie, opleidingen, etc. mbt brandpreventie te 
Turnhout. 
 
Dienst interventie (DI) 
 

Leden van deze dienst begeven zich als eersten naar die plaats waar hulp nodig 
is.  
 
Opvangteam (IOT) 
 

Het opvangteam zorgt voor de opvang van personeelsleden die betrokken waren 
bij een interventie of een incident op de werkvloer: 
 
- Een onverwacht overlijden op het terrein (zelfmoord). 
- Gewelddadige situatie (verbaal of fysiek) waardoor fysieke of morele integriteit werd 
bedreigd (vb. Opstand, agressie,…) 
 

Het team biedt een eerste opvang, ondersteuning en een luisterend oor en 
beschikt over een eigen lokaal.  
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VI. Incidenten 
 

Tussen gedetineerde personen 
 

In 2019 waren er 70 gevallen van fysieke agressie tussen gedetineerden 
In 2019 waren er 10 gevallen van verbale agressie tussen gedetineerden (waarvan we 
melding hebben ontvangen) 
 
Tussen bewaking en gedetineerde personen  
 

In 2019 waren er 19 gevallen van fysieke agressie t.a.v. personeel. 
In 2019 waren er 110 geregistreerde gevallen van verbale agressie t.a.v. 

personeel. 
 
Tussen politie en gedetineerde personen  
 

Er zijn in 2019 enkele meldingen geweest (max 10) waarbij gedetineerden tijdens 
een uithaling verbaal agressief waren tav politiediensten.   
 
Bezoekers  
 

Er zijn in 2019 enkele meldingen geweest (max 5) waarbij er incidenten waren 
tussen gedetineerden en bezoekers.   
 
Collectieve bewegingen gedetineerde personen  
 

In 2019 is er één incident geweest tijdens een collectieve beweging (sportmoment, 
voetbal, op vleugel D) 
 
Ontsnapping  
 

Op 19 december 2019 ontvluchtten 5 gedetineerden, 4 werden inmiddels terug 
gevat. 
 
Vakbondsacties  
 

In 2019 waren er 6 stakingsdagen. 
 
Hongerstaking  
 

Dit werd tot op heden niet systematisch bijgehouden. Vanaf 2020 wordt dit wel 
geregistreerd.  De meeste hongerstakingen duren slechts enkele dagen of uren.  Slechts 
zelden zijn er gedetineerden zo lang in hongerstaking dat een overbrenging naar het 
medisch centrum in Brugge nodig is. 
 
Zelfmoord 
 

1 gedetineerde pleegde in 2019 zelfmoord tijdens een verlof. 

 

Overlijden  

 

Geen in 2019. 
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VII. Verlaten gevangenis 
 

Vrijstelling: 
 
-  griffie bereidt het dossier voor  
-  gedetineerde ontvangt burgerkledij in vestiaire en tekent voor ontvangst persoonlijke 

voorwerpen 
-  aan loket griffie: rekendienst overhandigt geld en waardevolle voorwerpen (GSM, 

bankkaarten, eventueel juwelen): gedetineerde tekent voor ontvangst 
-  directeur controleert identiteit en vrijstellingsbeslissing via stukken en valideert de 
vrijstelling + vingerafdruk in sidis suite + overhandigt identiteitsstukken, eventueel  
stukken ET, beslissing OR/RK/KI , detentieattest, attest mutualiteit, eventueel 
beslissing DVZ, betekenen rijverbod 
-  portier controleert identiteit voor verlaten (inclusief vingerafdruk) 
 
Transfer: 
 
-  griffie bereid dossier voor 
-  gedetineerde ontvangt burgerkledij in vestiaire en mag klein bakje vullen met 

beperkt aantal voorwerpen; 
-  man wordt naar griffie geleid 
-  griffie controleert identiteit en overhangt dossier aan begeleidende agenten 
-  portier twee controleert identiteit (inclusief vingerdafdruk) alvorens man te laten 

vertrekken; 
-  overige voorwerpen worden nagezonden. 

 

VIII. Detentieplan  
 

De uitwerking met instemming van de gedetineerde van een individueel 
detentieplan (art. 38 Basiswet Gevangeniswezen 2005) is onbestaande in de instelling. 

 
Eén en ander blijft beperkt tot een individueel gesprek met de directie bij 

insluiting in de gevangenis. 
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IX. Knelpunten aangehaald tijdens vergadering met de directie  
 

Op 6 februari 2020 vond een overlegmoment plaats tussen een delegatie van de 
gevangenisdirectie en een delegatie van de CvT. 
 

De CvT houdt eraan op gezette tijdstippen een overlegmoment met de directie te 
organiseren vanuit het besef dat communicatie en constructieve dialoog kernwaarden 
zijn bij de uitvoering van de door de Basiswet aan de CvT toevertrouwde opdrachten. 
 

Hierbij in telegramstijl een overzicht van de voornaamste punten die aan bod 
kwamen tijdens dit overleg. 
 
- Verloop personeel: Veel PB’s zijn vertrokken naar FOD Financiën, Douane.  

 

- PSD in Turnhout telt 7 à 8 mensen en kent eveneens groot verloop. 

 

- Sociaal verweer 

De keuze die Turnhout heeft gemaakt sinds veel geïnterneerden naar FPC 

Antwerpen en Gent zijn vertrokken, is dat beklaagden/veroordeelden met bepaalde 

problematiek in vleugel A+B worden ondergebracht (monocel). Zij worden eveneens 

opgevolgd door psychiater en zorgteam. Bepaalde personen gaan na behandeling 

met de juiste medicatie terug op gewone cel.  Algemeen Verschijnsel: minder 

geïnterneerden dan in de jaren ’80, maar veroordeelden met psychische 

problematiek stijgt enorm. 

 

- Sidis Suite  

Inkijken door CvT-leden bij PA is mogelijk. Eventueel nog paswoorden aanvragen. 

Wel bestaat de mogelijkheid dat Sidis suite niet zal blijven. 

 

- Overlegorgaan 

Moet elk jaar opnieuw opgestart worden. Moeilijk gezien verloop in Turnhout. Weinig 

kandidaten. Omslachtige procedure. Vaak onnodige / onmogelijk discussies (tv 

zender). Vragen omtrent menu of kantine kan zeker, maar tot op een zeker hoogte ! 

 

- Basisopleiding PB’s: zijn het bestaan én de werking van de CvT’s een item bij de 

basisopleiding van aspirant-PB’s? 

Wordt opgenomen in de basisopleiding (Brugge) Opleiding van de cipiers: zie 

basiswet 

I.v.m. communicatie: conflict/situatie ontladen & dialoog bevorderen. 

PA Vissers stuurt in Turnhout bij waar nodig met PP-presentatie.  

Personeel wordt geselecteerd: benadering vleugel D: erover = TUCHT 

Vleugel A+B meer geduld, meer onderhandelen, niet zo zwart/wit, kennis 

ziektebeeld vereist. Het personeel wordt hiervoor geselecteerd. Aparte screening, 

speciale vergoeding & know how 

 

- Bezoek keuken door CvT: modaliteiten? 

Graag melden d.m.v. afspraak met directie - Uren respecteren -  Blijven eten ter 

controle mag zeker. In de gevangenis zijn er specifieke diensten die ook hun werk 
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doen (Controle Voeding, Regie de Gebouwen, e.a.) Het is niet de bedoeling dat de 

CvT al deze taken nog eens in detail controleert. 

- Werk in gevangenis. 

Weinig of geen positieve vooruitzichten. Er is in Turnhout echt tè weinig werk  

Ook zijn er weinig werkgevers die werk aanbieden. Vraagt veel administratie. Ook 

kampt men met personeelstekort en is de infrastructuur er niet. 

Weinig of geen arbeidsongevallen gezien het werk (veelal vouwwerk ..) 

 

- Aanbod boeken: inbreng Vlaamse Gemeenschap?  

Jaarlijks weegt Joke Sannen de verschillende nationaliteiten af (Roemeens, Pools, 

..) In functie daarvan wordt dan lectuur aangekocht. 

Subsidies Vlaamse Gemeenschap. Boeken Arabisch, en andere talen worden 

voorzien / gevangene vraagt deze op en men stelt vast dat betrokkene ze vaak niet 

kan lezen. Veelal worden ze zelfs niet uitgeleend. “Verf pakt niet” 

Via deze dienst kunnen boeken opgevraagd worden in de Warande. 

 

- Oppervlakte cellen en basisuitrusting. 

Afmetingen: zie verslag p. 7. Koelkast nooit op veiligheidscellen. Wel een 

gemeenschappelijk koelkast op sectie. Idem waterkoker. Wel op gewone cel ijskast 

en waterkoker aanwezig. Microgolfoven zelf aankopen. 

 

- Incidenten in de gevangenis: inzage verschillende registers: Zie verslag p. 6 

 

- Aankoopbeleid kantines.  

Volgens richtlijn. Men werkt volgens de omzendbrief verboden/toegestane artikelen 

Wat niet op lijst staat, mag niet aangekocht worden. Eén  uitzondering is geen 

probleem, maar geen 50 

 

- Gezondheid: quid ziekenhuis Brugge? Alternatieven in de regio? 

Liefst overbrenging naar Brugge. Turnhout is niet haalbaar qua personeel. 

Bewaking moet mee ! 

 

- Klachtenbeleid directie: quid motivering? 

Gemakkelijk 20 tot 30 klachten per dag. Worden getrieerd per klacht en beantwoord 

(logistiek, rekendienst, …) . Na 3 keer dezelfde vraag, kan antwoord kort NEE zijn. 

Indien de vraag niet duidelijk is, zal de directeur de betrokkene om uitleg vragen. Je 

kan niet iedereen tevreden stellen. 

 

- prison cloud: niet in Turnhout; voldoet niet aan de verwachtingen. 

Men is geen voorstander. Het kost veel geld en niet alle verwachtingen worden 

ingelost 

 

- Basiswet versus praktijk.  

Geen middelen in Turnhout = arresthuis. Veel veroordeelden stromen door / veel 

verloop. Onderwijs blijft moeilijk,  niet eenvoudig, zelfs onmogelijk. 

Vlaamse Gemeenschap organiseert korte modules (deelcertificaten). Langdurige 

opleiding eerder in Merksplas, Wortel en Hoogstraten. Aanmoedigingspremies 
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worden niet aangevraagd door de directie, want er was nog voldoende overschot 

van de vorige jaren. De helft van de gevangenen maakt de opleiding niet af. (Engels 

ong. de helft en Nederlands slechts 2). Zelden behalen gevangenen het diploma 

middelbaar onderwijs. 

V. Advies en informatie voor de CTRG  
 

1. De CvT bevindt zich thans in een transitiefase. De oprichting van een grondig 

gewijzigde CvT, het gewijzigd wetgevend kader en de nieuwe invulling van het 

takenpakket met aansturing door de CTRG zorgen ervoor dat de CvT nog niet voor het 

volle pond op kruissnelheid werkt, terwijl anderzijds de einder van 1 oktober 2020 cq de 

invoering van het beklagrecht wenkt. 

 

Bovendien hebben een aantal leden de CvT reeds verlaten, zodat het takenpakket 

voor de overblijvende leden er niet minder belastend op wordt. 

De CvT Turnhout tracht hieraan te remediëren door: 

 
- optimale ondersteuning door het secretariaat; 

- kennismaking met de verschillende actoren van de strafrechtsketen:  Lokale Politie, 

FGP, procureur des Konings, onderzoeksrechter, Strafuitvoeringsrechter…. 

- leden te motiveren deel te nemen aan vormings-en opleidingsmomenten 

georganiseerd door de CTRG. 

 
2. Het ritme van de bezoeken en de gedetailleerde lijst van aandachtspunten in 

combinatie met de individuele contacten met de gedetineerden die een klacht 

gerapporteerd hebben en de verwerking van één en ander post factum, brengen een 

niet te onderschatten werklast met zich mee. 

 
 

3. Precies omwille van de transitie erkent de CvT dat dit verslag eerder als een 

roadmap zal lezen, waarbij de lezer op zijn/haar honger zal blijven zitten inzake 

eventuele (structurele) dysfuncties cq. aanbevelingen tot remediëring. 

 

Dit is dan ook meteen de uitdaging voor de Cvt de komende jaren (cf. infra). 
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VI. Conclusie(s)  
 

 
1. Een humane detentie vereist correcte communicatie, zowel vanwege de 

gevangenisauto-riteiten (PB’s en directie) als de gedetineerden. 

 

 De CvT beseft uiteraard dat de ene dag de andere niet is, is zich tevens bewust 

van de specifieke condities waarin deze communicatie tot stand dient te komen 

(gevangeniscultuur, onderbezetting personeel, …) en erkent volmondig dat tal van 

personeelsleden desbetreffend ronduit schitterend werk leveren. 

 Toch pleit de CvT ervoor dat de gevangenisdirectie het belang van een correcte 

communicatie specifiek en blijvend ter harte neemt. 

 

De CvT suggereert desbetreffend: 

 

- aandacht voor communicatie tijdens de opleiding van aspirant-PB’s. 

- individueel contact met gedetineerden. 

- vermijden van formeel, autoritair en afstandelijk karakter in de relatie tussen 

gedetineerden en personeel. 

- belang van motivering bij beslissingen. 

 

De CvT zal hier in volgende jaarverslagen dan ook op toezien. 

 
2. Een humane detentie vereist bovendien dat deze de mensenrechtelijke toets 

doorstaat.  

 

 De CvT is zich ten volle bewust van de moeilijke evenwichtsoefening tussen 

bescherming van de maatschappij enerzijds en respect voor de individuele gedetineerde 

anderzijds. 

 

  Deze evenwichtsoefening dient bovendien dagelijks ondernomen. 

 

 Controle op de bejegening van de gedetineerden en op de naleving van de hen 

betreffende voorschriften (art. 26 §2 Basiswet) is dan ook een ‘work in progress’ waar 

de CvT Turnhout de komende jaren met volle goesting wil toe bijdragen. 
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2019   jan febr maart april mei juli aug sept okt nov dec 

                          

totaal bezoeken 131 11 8 9 7 10 11 4 14 20 17 20 

KLACHTEN                         

cel/inrichting/materiaal 16 3   1 1 3 1   1   3 3 

gezondheid 20 3 1 2 2   1   2 4 2 3 

problemen met PB-PA/pesterijen 21 1   2 3 1 4   3 2 2 3 

transfer 15 1         4 1 1 1 3 4 

tucht 18 2 1 1 1 3 2   1 2 4 1 

overige klachten 82 2 4 2 3 2 2 2 5 11 4 8 

  45+37                       

ANDERE                         

arbeid 11 1 1 1   1 1 1     3 2 

inzage dossier/vraag info griffie 14 1 1       2 1   2 3 4 

geen wandeling/agressie 5 1   1 1 1 1           

probleem bezoek 7 1 1       1     4     
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