
 

 

 

 

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE GEVANGENIS VAN MECHELEN 

JAARVERSLAG 2018 

1. Samenstelling van de commissie van toezicht bij de gevangenis van Mechelen en overzicht 

van de vergaderingen 

De commissie van toezicht bij de gevangenis van Mechelen bestond in 2018 uit: 

- Charlot De Decker (voorzitter) 

- Frieda Ardies 

- Ralf Celen 

- Juliette de Bruin 

- Yasmina El Boubkari 

- Herwig Neefs 

- Freya Perdaens 

- Ann Swinnen 

- Dieter Van Hemelryck 

- Mark Wuyts 

- Joppe Vereycken (secretaris) 

De vergaderingen vonden in 2018 plaats op: 

- 9 januari 2018 

- 27 februari 2018 

- 27 maart 2018 

- 8 mei 2018 

- 5 juni 2018 

- 24 juli 2018 



 

- 4 september 2018 

- 2 oktober 2018 

- 13 november 2018 

 

2. Enkele cijfers 

- Maximale populatie van de gevangenis van Mechelen, vastgesteld door de commissie van 

toezicht in 2018: 125 

- Minimale populatie van de gevangenis van Mechelen, vastgesteld door de commissie van 

toezicht in 2018: 93 

- Gemiddelde populatie van de gevangenis van Mechelen, vastgesteld door de commissie van 

toezicht in 2018: 110 

- Aantal schriftelijke klachten dat de commissie van toezicht ontving in 2018: 35. Deze klachten 

hadden betrekking op uiteenlopende materies. In volgorde van frequentie (van hoog naar laag) 

ging het om: 

 * optreden van cipiers 

 * tuchtbeslissingen 

 * medische behandeling 

 * organisatie van de gevangenis (celindeling, overplaatsing, gebrek aan informatie, kantine) 

 * dossiergerelateerde klachten  

 * hygiëne 

 * tewerkstelling 

 * telefonie 

 * gebruik van de fitness 

 * voedsel 

 * toegang tot de bibliotheek 

 * achtergehouden briefjes 

 * achtergehouden goederen 

 * naaktfouille 

 * bezoek 



 

3. Werkwijze 

Maandelijks worden één of meerdere commissieleden aangeduid als maandcommissaris. De 

maandcommissaris bezoekt de gevangenis zeer regelmatig (het streefdoel is om 4 à 5 dagen). Hij 

stelt het aantal gedetineerden vast en controleert de boeken waarin de tuchtsancties worden 

genoteerd. Hij bezoekt de gedetineerden die zich in de strafcel bevinden en/ of stelt vast of ze in 

aanvaardbare omstandigheden worden opgesloten. Verder licht de maandcommissaris de 

brievenbus van de commissie van toezicht waarin de gedetineerden klachten kunnen deponeren. Hij 

bespreekt de klacht met de betrokken gedetineerde en onderneemt, in samenspraak met de 

gedetineerde, indien nodig actie (bv. bemiddelen, informatie opvragen, de directie op de hoogte 

stellen van een bepaald probleem, zorgen voor medische opvolging, …). De resultaten van het 

optreden van de maandcommissaris worden besproken met de gedetineerde. Op de eerstvolgende 

vergadering van de commissie van toezicht wordt de klacht en het optreden van de 

maandcommissaris besproken en wordt beslist of er nog verdere opvolging vereist is, zowel om te 

verhelpen aan de specifieke klacht als om soortgelijke klachten in de toekomst te vermijden. 

4. Bijzonderheden in 2018 

De commissie van toezicht heeft er in 2018 naar gestreefd om het aantal bezoeken door de 

maandcommissaris te verhogen (van wekelijks naar om de 4 à 5 dagen). Vaak werd er dan ook 

gewerkt met 2 maandcommissarissen.  

De commissie van toezicht was vertegenwoordigd op de dag van de commissies van toezicht (22 

november 2018). 
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