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De Commissie van toezicht van de gevangenis in Gent stelt vast dat er ook in de periode 

2016-2017 een aanhoudende overbevolking was, inclusief grondslapers. De 

opeenstapeling van gedetineerden binnen de gevangenis heeft een aanzienlijke negatieve 

impact heeft op de leef- en verblijfsomstandigheden van de gedetineerden en brengt een 

extra werkdruk mee voor het bewakingspersoneel en voor alle diensten binnen de 

gevangenis. De Commissie betreurt de aanhoudende structurele problemen. Zo worden 

nog steeds rokers met niet-rokers samen op cel worden geplaatst, is de zorgverlening in 

de gevangenis voor gedetineerden met een psychiatrische problematiek ontoereikend, zijn 

er ernstige vragen te stellen bij de (lage) verloning voor gevangenisarbeid en de kwaliteit 

van de tuchtprocedures.  
 

De taak van de Commissie van toezicht bestaat in het uitoefenen van een onafhankelijk toezicht in de 

gevangenis van Gent. De Commissie betreurt de aanhoudende problemen in verband met de 

overbevolking die zowel bij de gedetineerden als bij het personeel voor frustraties zorgen. De 

Commissie krijgt dan ook vele klachten over het gedrag of handelwijze van de penitentiair beambten. 

Er is dan ook nood aan een differentiatie in het personeelskader van de penitentiaire beambten door 

meer mensen aan te trekken met een menswetenschappelijke profiel. 

 

De Commissie wil ook positieve vooruitgang benadrukken. Gedetineerden in de Gentse strafcellen 

klaagden over de onmogelijkheid om zich te douchen, het gebrek aan wandeling en het verbod op roken 

in de strafcel. In de loop van 2017 werd de werkwijze voor de straf- en beveiligde cellen aangepast 

waardoor de dagelijkse wandeling van de gedetineerden voortaan gegarandeerd is. Tot dan kwam de 

directie niet tegemoet aan artikel 136, 3°, van de basiswet dat bepaalt dat de directeur er zorg voor draagt 

dat de gedetineerde die in een strafcel is opgesloten, de mogelijkheid heeft om minstens één uur per dag 

in de buitenlucht te verblijven. Er mag nog steeds niet gerookt worden in de strafcel. 

 

De gesignaleerde pijnpunten zijn vaak ook al aangekaart in voorgaande jaarverslagen van de 

Commissie. Dit zijn blijvende structurele problemen van het Belgische gevangeniswezen of op het vlak 

van het statuut van de gedetineerde, waarvan de oplossing het niveau van de individuele penitentiaire 

instelling overstijgt. De Commissie dringt aan op extra middelen om de omstandigheden binnen de 

gevangenismuren te verbeteren zowel voor de gedetineerden als het personeel zodat de 

detentieomstandigheden in de gevangenis van Gent in lijn komen te liggen met internationale 

standaarden. Er moet meer aandacht besteed worden aan geestelijke gezondheidszorg binnen de 

gevangenismuren.  

 

Voor de Commissie van toezicht is het uitermate moeilijk om met vrijwilligers, heel beperkte middelen 

en quasi geen ondersteuning een professioneel toezicht uit te voeren. Een professionalisering van het 

onafhankelijk toezicht in België met inbegrip van het de uitvoering van het klachtrecht is dan ook 

dringend aan de orde. 
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Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie):  

- Voor meer informatie, contacteer Rebecca Deruiter (voorzitter Commissie van toezicht Gent) 

rebecca.deruiter@yahoo.com 

0471 34 81 72 

- Jaarverslag beschikbaar: https://www.ctrg-ccsp.be/nl/commissions/865/46 
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