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ALLE INSTRUCTIES BLIJVEN GELDIG TOT EN MET 5 APRIL 2020 
 

 

Instructies Coronavirus – 20 maart 2020 
 

 

Instructies van toepassing op personeel 
 

Aanwezigheden en afwezigheden 

 
1. Consultaties door EMPREVA 

 

De arbeidsgeneesheren zullen een consultatie per telefoon houden en op basis daarvan een beslissing 

nemen. Meer informatie vind je op de website van Empreva en Fedweb. 

 

 

Telewerk en aanpassing werkregime 

 

1. Attesten voor opvang op school en verplaatsingen naar het werk 

Scholen zijn niet gesloten maar schorten de lessen op. In principe zijn scholen verplicht om in te staan voor 

de opvang van kinderen tot 15 jaar.  

 

Sommige scholen proberen de opvang te limiteren. Het certificaat als bijlage is de basis voor de 

rechtvaardiging van de opvang. Mocht de school alsnog weigeren om de opvang te verzekeren, dan vraagt 

de medewerker een attest van de school. Dat attest moet bijgevoegd worden aan de aanvraag voor verlof 

om dwingende redenen. Het attest kan eveneens gebruikt worden als doorgangspas om naar het werk te 

gaan.  

 

 

2. Attesten voor verplaatsing medewerkers uit het buitenland 

Als bijlage vindt u een attest voor medewerkers die in het buitenland wonen maar in België werken dat 

bewijst dat betrokkene in een veiligheidsberoep werkt dat zijn/haar aanwezigheid noodzaakt. 

 

 
      3. Stimuleren van telewerk  

 
Voor telewerkbare functies zoals opgenomen in de officiële lijst mag het aantal dagen telewerk zoveel als 

mogelijk uitgebreid worden. 

 

Ook medewerkers die stage doen in het kader van hun benoeming of onder Rosetta-contract werken, mogen 

nu telewerken voor zover hun functie op de lijst van de telewerkbare functies staat. Het is in deze situatie niet 

nodig om het aanvraagformulier naar de P&O-dienst te sturen. 

 

Voor wie contacten moet hebben met gedetineerden in het kader van de uitoefening van de functie is de 

regel die stelt dat men 3 dagen per week aanwezig moet zijn op de werkplek tot nader order niet meer van 

toepassing. 
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Volgende regels zijn van toepassing: 

 iedere medewerker moet gemiddeld 1 dag per week in de inrichting werken 

 de continuïteit van onze wettelijke en vitale opdrachten moet verzekerd blijven 

o onthaal van binnenkomende gedetineerden 

o verslaggeving en rapportage 

o crisisopvang 

 in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens blijven de regels rond meenemen van 

stukken en dossiers van toepassing   

 medewerkers die thuis werken moeten voldoende werklast hebben 

De directeur wordt gevraagd om de planning voor de permanentie over te maken aan de regionale directie 

en de centrale PSD. De tijdelijke uitbreiding van het telewerk heeft geen impact op het aantal 

recuperatiedagen. Er worden dus geen recuperatiedagen afgetrokken. De instructie is niet van toepassing op 

de directie-equipes. Zij regelen autonoom hun telewerk.  

 

 

 

Preventiemaatregelen en hygiëne 

 

1. Vergaderingen met vakorganisaties 

De niet-noodzakelijke BOC’s worden voorlopig opgeschort, evenals de HOC’s.   

 

 

2. De personeelsrestaurants 

 

Gelieve in de gevangenis de maatregelen zoals ze gelden in de vrije samenleving te volgen:  

 

 De maaltijden voor het personeel worden nog steeds bereid. 

 Eten in de refter mag indien de afstand van 1,5 meter gerespecteerd kan worden. Na de maaltijd 

moet de tafel goed gereinigd worden. 

 Als de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden, kunnen de maaltijden niet ter plaatse 

worden genuttigd en moet er gegeten worden op de werkplek op een veilige afstand van anderen.  

 

3. Bescherming tijdens transport per ambulance 

De personeelsleden die plaatsnemen in de ziekenwagen dragen verplicht een mondmasker en 

handschoenen. Hetzelfde geldt voor de gedetineerden. Personeelsleden van andere diensten zoals politie 

gebruiken hun eigen beschermingsmateriaal, niet dat van het DG EPI. 

 

 

4. Beschermingsmateriaal bij een medische isolatie 

 

De onderstaande werkwijze werd in overleg met de dienst Coördinatie Gezondheidszorg van het DG EPI 

uitgewerkt.  
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Enkel een ‘verdacht geval’ of een gedetineerde die na een test effectief besmet blijkt met het coronavirus 

mag op medische isolatie geplaatst worden. Een ‘verdacht geval’ is volgens de geldende definitie iemand die 

een acute infectie van de bovenste luchtwegen of onderste luchtwegen heeft met koorts: 

 die nieuw verschijnt 

OF 

 die verslechtert indien de patiënt chronische respiratoire symptomen vertoont 

Andere gedetineerden die in contact zijn geweest met een ‘verdacht geval’ of met een besmette 

gedetineerde moeten goed opgevolgd worden. Dat betekent dat de temperatuur en symptomen regelmatig 

moeten worden gecontroleerd. Zolang zij geen symptomen vertonen, gaan zij niet in medische isolatie. 

 

Een directeur kan een isolatie om medische redenen opleggen wanneer een gedetineerde koorts vertoont 

(hoger dan 37,4°). 

 

Indien de maatregel niet door een geneesheer werd bevolen, moet de geneesheer zo snel als mogelijk de 

patiënt zien en de isolatie bevestigen en opheffen. Enkel een geneesheer kan de medische isolatie 

behouden of opheffen.  

 

Bij medische isolatie dient bij het openen/betreden van de cel, bij het ophalen van vuilnis en tijdens de 

etensbedeling het niet-medisch personeel in het bezit te worden gesteld van een gezichtsmasker en 

handschoenen. Ze zijn verplicht deze te dragen.  

 

Het materiaal kan van de medische dienst komen of van de stock die geleverd wordt aan de gevangenis. 

 

5. Bescherming tijdens interventies 

 

Bij elke interventie moeten alle betrokken medewerkers een mondmasker dragen aangezien dat meestal met 

zeer nauw contact gepaard gaat.  

 

 

6. Opleiding en indiensttreding van nieuwe medewerkers 

In het kader van de basisopleiding van nieuwe medewerkers worden de observatiestages opgeschort. De 

nieuwe beambten gaan onmiddellijk in hun eigen inrichting aan de slag. 
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Instructies van toepassing op gedetineerden en aanpassing van de 

interne organisatie van de gevangenis  
 

Werkprocessen gevangenis 

 

1. Aanpassingen aan de procedures voor fouilles   

Tijdens de periode van de coronacrisis volstaat een controle met de MDP tijdens een beweging naar en van 

de wandeling. Voor het overige wijzigt er niets. De controle van ramen en staven blijft behouden, idem voor 

de celfouilles.  

 

 

2. Behandelen van kleding en voorwerpen gedetineerden  

 

Voor gedetineerden die niet in medische isolatie zitten: 

 

Het binnenbrengen / buitengeven van kledij moet mogelijk blijven. Sommige inrichtingen zijn immers niet in 

de mogelijkheid om zelf de kledij van gedetineerden te wassen en/of hebben niet voldoende penitentiaire 

kledij in stock om in alle behoeften te voorzien. De inrichting moet dit lokaal organiseren, bijvoorbeeld door 

specifieke momenten te voorzien waarop bezoekers kledij kunnen brengen en kunnen afhalen. Als het 

mogelijk is om kleding intern te wassen, kan het binnenbrengen en buitengeven beperkt worden. 

 

 

Binnenbrengen van kledij:  

 

Bepaalde preventiemaatregelen zijn van toepassing:  

 Idealiter wordt contact bij het aannemen van de binnenkomende kledij vermeden en deponeren 

bezoekers zelf de propere kledij – na controle met de RX – in een apart recipiënt en/of in een aparte 

ruimte. Als dat niet mogelijk is, dan draagt het personeel wegwerphandschoenen bij het aannemen 

van de kledij en volgt het nauwgezet de algemene hygiëneregels (bv. handen wassen, gezicht zo 

weinig mogelijk aanraken, enz.).  

 Laat de binnenkomende kledij gedurende 24u onaangeroerd in een geventileerd lokaal staan 

alvorens ze intern te bedelen.  

 

Buitengeven van kledij:  

 

Bepaalde preventiemaatregelen zijn van toepassing:  

 Personeel dat deze kledij aanraakt, draagt wegwerphandschoenen en volgt nauwgezet de algemene 

hygiëneregels (bv. handen wassen).  

 Personeelsleden kunnen bezoekers aanraden het linnen gedurende 24u niet te aan te raken.  

 Geen verdere bijkomende maatregelen.  

 

Binnenbrengen van voorwerpen 

 

Het binnenbrengen van voorwerpen wordt in principe opgeschort behalve voor administratieve stukken (bv. 

identiteitskaarten, paspoorten, officiële papieren) die geen uitstel dulden. De volgende preventiemaatregelen 

zijn, in de mate van het mogelijke, van toepassing:  

 Voorzie enveloppes waarin bezoekers administratieve stukken kunnen deponeren bij afgifte.  
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 Personeel draagt bij het aanraken van deze voorwerpen wegwerphandschoenen en volgt nauwgezet 

de algemene hygiëneregels (bv. handen wassen, gezicht zo weinig mogelijk aanraken, enz.). 

 Laat alle voorwerpen die binnengebracht worden 24u onaangeroerd in een geventileerd lokaal staan, 

indien er geen hoogdringendheid is. Dit principe geldt ook voor alle leveringen ten behoeve van de 

gevangenis. Het spreekt voor zich dat HACCP normen moeten gerespecteerd worden. 

 

Buitengeven van voorwerpen 

 

Dit verloopt normaal. Er gelden geen specifieke maatregelen.  

 

 

Voor gedetineerden die in medische isolatie zitten:  

 

Binnenbrengen van kledij 

 

 Kledij van gedetineerden in isolatie wordt niet buitengegeven. Bij een tekort aan propere kledij wordt 

hen gevangeniskledij gegeven.  

 Voor die gedetineerden moet het wassen van hun kledij en hun linnen binnen de inrichting gebeuren 

en dit zo snel mogelijk. Het is daarbij van cruciaal belang dat hun wasgoed niet gemengd wordt met 

ander wasgoed. Hun wasgoed blijft op cel tot wanneer die vanuit de cel rechtstreeks naar de 

wasmachine kan worden gebracht om gewassen te worden. Dienders dragen 

wegwerphandschoenen en een standaard mondmasker.  

 

Binnen- en buitengeven van voorwerpen 

  

Het buitengeven van bepaalde voorwerpen/stukken van gedetineerden in isolatie wordt maximaal vermeden 

en beperkt zich tot dringende en strikt noodzakelijke gevallen. In dat geval draagt het personeel 

wegwerphandschoenen bij het aanraken van deze voorwerpen.  

 

 

3. Procedure voor inkomende post  

Laat de inkomende post gedurende 24u onaangeroerd in een geventileerd lokaal staan alvorens ze intern te 

bedelen. Met inkomende post wordt alle post bedoeld (reguliere post, aangetekende zending, interne post). 

Na aanraking van de post, is het uiteraard belangrijk om de basisregels op vlak van hygiëne te respecteren 

(handen wassen, gezicht zo weinig mogelijk aanraken, enz.)  

 

 

4. Nemen van vingerafdrukken van gedetineerden  

De vingerafdrukken ter identificatie bij de inschrijving en de foto van de gedetineerde moeten genomen 

worden. Het nemen van de 10 vingerafdrukken voor APFIS mag uitgesteld worden tot na de coronacrisis.  

 

 

5. Hoorzittingen voor disciplinaire dossiers  

Advocaten moeten altijd uitgenodigd worden voor de zitting. Indien advocaten zelf weigeren om aanwezig te 

zijn tijdens de zitting, mag de zitting doorgaan zonder de aanwezigheid van een advocaat. De advocaten 

mogen uiteraard geen toegang ontzegd worden wanneer ze zich wel aanbieden. 
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Advocaten mogen op hun eigen vraag via de telefoon deelnemen aan hoorzittingen voor de afhandeling van 

een disciplinair dossier. Tijdens de procedure kan de advocaat gebeld worden om deel te nemen aan het 

gedeelte dat voor hem of haar van toepassing is.  

 

Gelieve al de uitnodigingen zorgvuldig bij te houden en te noteren indien het een situatie van weigering door 

de advocaat betreft.  

 

 

6. Communiceren van aantal gedetineerden in medische isolatie 

Gelieve de regionale directie dagelijks op de hoogte te brengen van het aantal gedetineerden dat in 

medische isolatie zit. 

 

 

Aanpassing regime en activiteiten gedetineerden 

 

Tewerkstelling gedetineerden 

 

Er werd beslist dat de werkhuizen kunnen openblijven in deze fase. Wel vragen we u om de afstand van 1,5 

meter tussen alle aanwezigen in het werkhuis zoveel mogelijk te respecteren. Eventueel kan beslist worden 

om minder gedetineerden tegelijkertijd te werk te stellen omwille van preventieve maatregelen. Alles hangt 

natuurlijk af van de grootte van het werkhuis in kwestie.  

 

Ook huishoudelijk werk gaat gewoon verder mits het in acht nemen van de algemene voorschriften voor 

hygiëne. Dat werk is bovendien nodig, niet enkel om de bereiding van de maaltijden verder te kunnen 

verzekeren, maar ook om de zo noodzakelijke hygiëne te garanderen.  

 

Mochten de federale maatregelen op dat vlak verstrengd worden, is het mogelijk dat onze interne regeling 

ook aangepast wordt. We volgen dit dagelijks op. 

 

Strafuitvoeringsmodaliteiten 

1. Uitgaansvergunning, penitentiair verlof en beperkte detentie 

 

Nieuwe instructies volgen. 

  

 

2. Ziekte van een gedetineerde tijdens penitentiair verlof 

 

De gedetineerde neemt contact op met zijn behandelend geneesheer. Het penitentiair verlof van de 

gedetineerde wordt verlengd met de duur van het certificaat dat de behandelende geneesheer voorschrijft. 

De directie verwittigt de dienst detentiebeheer en licht hen in over de situatie.  

 

 

 


