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De crisis vormde een nieuwe 
aanleiding voor de vakbonden 
om bij justitieminister 
Van Quickenborne nog eens 
op dezelfde nagel te kloppen: 
er moeten structurele oplos-
singen komen voor deze en 
andere misstanden binnen 
ons gevangenissysteem. “Het 
masterplan 3 dat minister Geens 
op de rails zette, moet door 
Van Quickenborne worden 
uitgevoerd,” aldus Frank Conings 
van ACV Openbare Diensten. 

Voor de overbevolking is er op 
korte termijn geen structurele 
oplossing mogelijk, aldus 
Frank Conings, omdat eerst 
het chronisch probleem van 
personeelstekort moet worden 
aangepakt en het gebrek aan 
infrastructuur. “De Antwerpse 
gevangenen zijn nu overgeplaatst 
naar andere overbevolkte 
gevangenissen, waar de minister 
bedden liet bij plaatsen. Maar 
daar staat geen extra personeel 
tegenover. Dat is niet houdbaar.” 

Het kabinet van de minister werkt 
wel aan een aanwervingsplan, 

maar de uitdagingen zijn groot. 
“We zien de instroom dalen en bij 
de -26-jarigen is er een heel grote 
uitstroom. Grote oorzaak daar is 
de verkorte opleiding, waardoor 
mensen eigenlijk onvoorbereid 
op de werkvloer starten. Komt 
daarbij dat het bestaande 
personeel al meer dan de handen 
vol heeft om nieuwkomers te 
begeleiden. Dan is het niet te 
verwonderen dat als er in Brussel 
100 vacatures worden opgesteld, 
daar 0 kandidaten op af komen.”

Twee jaar geleden had 
het gevangenis personeel 
570.000 dagen verlof achterstand 
opgebouwd, dat is ondertussen 
opgelopen tot 600.000 dagen. 

“Onder Geens werd beslist om 
10% te besparen op personeel en 
het personeelskader van 6.825 
voltijdsen op te vullen, waar 
we continu met 500 mensen 
onder zitten. We vragen om op 
alle niveaus en in alle functies 
bijkomend personeel aan te 

werven. Bij staking moeten we 
nu een minimale dienstverlening 
voorzien. In de praktijk leunen we 
dagelijks aan tegen die minimale 
bezetting, dat is schrijnend. Met 
corona stijgt de uitval onder het 
personeel en raken de mensen 
nog meer uitgeput. De kar is 
overvol, we kunnen daar niet 
meer aan trekken.”

Extra personeel is niet alleen 
nodig in de bestaande gevange-
nissen, maar ook in de nieuwe 
gevangenissen die dit jaar openen 
en de geplande detentiehuizen. 

“De nieuwe infrastructuur is 
goed om het probleem van de 
overbevolking op te lossen. Maar 
personeel elders weghalen om 
daar in te zetten - wat tot nu altijd 
de oplossing was - kan niet langer. 
Ik ben hoopvol, ik merk dat de 
situatie in de gevangenissen 
bij de minister een snaar heeft 
geraakt die zorgt voor meer 
bereidwilligheid om aan onze 
eisen tegemoet te komen.” 

De voorbije weken haalde de 
gevangenis van Antwerpen het 
nieuws met schrijnende situaties 
van over bevolking. Met acht in een 
cel van vier, gedetineerden die op de 
grond moesten slapen … De zoveelste 
crisis leidde tot de zoveelste tijdelijke 
oplossingen. 
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