
 
 

Bericht aan de gedetineerden – coronavirus Covid-19 
 

Het aantal besmettingen met het Covid-19 coronavirus in ons land blijft toenemen. Net zoals in de vrije 
samenleving is het ook in de gevangenissen erg belangrijk om de nationale preventie- en 
controlemaatregelen te respecteren om verspreiding van het virus tegen te gaan en om ieders 
gezondheid te beschermen.    

 
Hygiëne 

 

Was regelmatig je handen met water en zeep. 
 

 

Gebruik papieren zakdoekjes om je handen af te drogen en om je neus te snuiten. 
Gooi ze na ieder gebruik weg in de vuilbak. 
 

Bedek je mond en neus wanneer je niest of hoest. Heb je geen zakdoek, hoest of 
nies dan in je elleboog.  

 
 

Bezoek  

 
Om verspreiding tegen te gaan, is het belangrijk om afstand te bewaren in contacten met andere 
personen. Wereldwijd worden daarom activiteiten met meerdere personen beperkt. In het belang van 
jouw gezondheid en die van je sociale omgeving is dat ook nodig in de gevangenis1. 

Vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020 zijn alle vormen van bezoek geannuleerd. Dat betekent: 
bezoek in de bezoekzaal, kinderbezoek, bezoek zonder toezicht (ongestoord bezoek, familiebezoek) 
en bezoek achter glas.  

Als compensatie voor het wegvallen van dit bezoek krijg je een extra belkrediet van €20 om in deze 
moeilijke tijden contact te kunnen houden met je familie en vrienden.  

Personen die om professionele redenen in de gevangenis moeten zijn, worden nog steeds 
toegelaten tot de gevangenis. Het gaat hier vooral om medewerkers van de politie, van de 
veiligheids- en inlichtingendiensten en van de gerechtelijke overheden, advocaten, magistratuur en 
zorg- en hulpverleners. 

 

 

 

 
1 Conform art 114 Basiswet 12/01/2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden kan de 
directeur bij een ernstige gebeurtenis die de veiligheid in gevaar kan brengen alle dringende maatregelen nemen die de 
omstandigheden vereisen. 



 
 
 
Activiteiten 

Vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020 zijn alle groepsactiviteiten geannuleerd, behalve:  

§ Tewerkstelling (huishoudelijke arbeid, werken op cel, werken in de ateliers) 
§ Wandeling  
§ Boeken van de bibliotheek kunnen bij jou op cel bedeeld worden, maar je kan niet naar de 

naar de bibliotheek gaan. 
§ Individuele eredienst 

 
Individuele hulpverlening van externe partners blijft doorgaan.  
 

Wij beseffen dat de impact van deze beslissingen voor jou en je sociale omgeving groot is. Wij vragen  
je begrip en benadrukken dat deze maatregel enkel is genomen om de volksgezondheid te 
beschermen. Uiteraard houden wij je op de hoogte als de situatie verandert.  

Wij vragen je om jouw bezoekers op de hoogte te brengen. Alvast bedankt.  
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