
Het Belgische gevangeniswezen heeft sinds het begin van de Coronacrisis door middel
van een reeks maatregelen die het regelmatig bijstuurde het risico op besmetting tot
een minimum weten te beperken in alle gevangenissen van het land.

Vanuit de wens tegemoet te komen aan de dringende en legitieme verzoeken van
gedetineerden en hun families om de bezoekregeling in de gevangenissen weer te
verruimen, waarop ook al eerder en zeker niet alleen door de CTRG was aangedrongen,
vaardigde de penitentiaire administratie in dit kader op 11 september laatstleden een
aantal versoepelingen uit. Specifiek, gaat het hier over het opnieuw toestaan van de
gebruikelijke fysieke contacten tussen de gedetineerden en hun bezoekers en over het
weer invoeren van ongestoord bezoek.  Dit alles met inachtneming van de algemene
veiligheidsmaatregelen die ook buiten de gevangenis van toepassing zijn voor alle
burgers.

Deze versoepeling van de bezoekregeling komt er, zoals de gevangenisadministratie het
stelt, « op een moment dat het virus nog aanwezig is in onze samenleving », « (maar) dit
mag echter de verdere normalisering binnen de muren –en vooral het herstel van de
contacten tussen de gedetineerde en zijn/haar dierbaren– niet langer afremmen. »

Dit door de gedetineerden en hun naasten, die zich deze essentiële rechten reeds
ontzegd zien sinds het begin van de Coronacrisis terwijl dat in diezelfde periode nooit
helemaal het geval was voor de vrije burgers, langverwachte initiatief is legitiem en
welkom. De CTRG steunt dit initiatief dan ook en betreurt de aan de gang zijnde
stakingsacties van het gevangenispersoneel die er het gevolg van zijn. Wanneer er van
burgers buiten de gevangenismuren verwacht wordt dat zij respect opbrengen voor
elkaars fysiek en psychisch welzijn in deze Coronatijden, dit ook mag verwacht worden
van burgers binnen de gevangenismuren.
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