
 

Staking juni-juli 2018 – verslag 4-07-2018 

De situatie in de gevangenis van Dendermonde is vergelijkbaar met die in de gevangenis van 

Oudenaarde.  Samengevat komt het erop neer dat de staking behoorlijk vervelend is maar dat de 

gevangenisdirectie en de werkwilligen onder de personeelsleden alles in het werk stellen om de 

hinder voor de gedetineerden tot het minimum te beperken.  Zowel maaltijdbedeling, wandeling, 

douches, onderhoud gevangenis als mogelijkheid tot telefoongesprekken gaan in Dendermonde 

gewoon door, zij het met hier en daar een beperking (enkel wandeling in de voormiddag, 

mogelijkheid om te telefoneren maar tot 18.00 u. en sommige bezoeksessies opgeheven). 

Dank zij het feit dat de directie en het aanwezig personeel er alles aan doen om het leven van de 

gedetineerden zo normaal mogelijk te laten verlopen, wordt de situatie (vooralsnog) door de 

gedetineerden gedoogd.  Het ongenoegen n.a.v de staking blijft in Dendermonde eerder 

beperkt.  De commissie van toezicht heeft vorige maand 2 klachten ontvangen die rechtstreeks te 

maken hadden met de staking.  Meer specifiek hebben de klachten betrekking op de afschaffing van 

het "late" bezoek (bezoek van 18.45 tot 19.45 u.).  Hierdoor is het voor der werkers niet mogelijk om 

nog bezoek te ontvangen.  Ook de beperking van het telefoongebruik (tot 18.00 u .i.p.v. tot 19.00 u.) 

heeft geleid tot een klacht.   

De commissie van toezicht merkt in de gevangenis wel dat zowel directie als personeel "op de 

toppen van hun tenen lopen" om het levenscomfort van de gedetineerden toch nog te kunnen 

blijven garanderen.  De situatie blijft dus best niet te lang meer aanslepen.  Vooral de 

onvoorspelbaarheid van het aantal werkwilligen vormt een probleem. De directie heeft er op 

voorhand nooit zicht op hoeveel werkwilligen zullen opdagen.  Dit maakt de organisatie extra 

moeilijk: op sommige momenten is versterking van de politie overbodig en op andere momenten 

moet dringend om versterking worden gevraagd...  (Overigens zijn de gedetineerden in 

Dendermonde over de inzet van de lokale politie wel tevreden.  Ook zij doen wat ze kunnen.)  Soms 

wordt een bezoeksessie afgeschaft omdat gevreesd wordt voor te weinig personeel en blijkt nadien 

dat dit geen probleem zou zijn en vice versa... 

De commissie van toezicht stelt vooralsnog bij de meeste gedetineerden veel begrip vast.  De 

commissie van toezicht had een gedetineerde die haar uitdrukkelijk verzocht om de directie te 

bedanken voor de wijze waarop zij de staking opvingen (o.a. door tijdens de avondshiften ook zelf in 

te springen).  Anderzijds stelt de commissie van toezicht wel de vraag hoelang directie en werkwillig 

personeel de situatie kunnen blijven beheersen.  Ook Dendermonde hoopt dus op een snel einde 

van de stakingsgolf.  Niet enkel in het belang van de gedetineerden maar ook in dat van de 

werkwillige collega's. 
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