
 
 

Samen tegen het coronavirus 
Heropstart bezoek 

 

 
Op basis van de aanbevelingen van de 
Nationale Veiligheidsraad op 6 en 13 mei 2020 
worden de maatregelen in de gevangenissen 
geleidelijk aan versoepeld. De heropstart van 
activiteiten verloopt in verschillende fasen en 
een activiteit gaat enkel door als dit op een 
veilige manier kan gebeuren.  

Vanaf 25 mei zal je geleidelijk aan terug bezoek 
kunnen ontvangen. Voorlopig is het een 
beperkte vorm van bezoek en onder strikte 
voorwaarden. Dat is noodzakelijk om jouw 
gezondheid, die van je familie en van iedereen 
in de inrichting te beschermen.  

 

 

 

 

Voor wie?  

Als je in normale omstandigheden recht hebt op bezoek in de bezoekzaal, heb je daar nu ook recht 
op, behalve als je in preventieve of medische isolatie zit.  
 
 
Met wie?  

▪ bezoekers die overeenkomstig de basiswet automatisch toegelaten worden tot het bezoek 
of die door de penitentiaire administratie met deze categorie worden gelijkgesteld:  
o bloed- en aanverwanten in de rechte lijn: kind, (achter)kleinkind, ouder, (over)grootouder, 

schoonouder, schoonzoon, schoondochter, stiefouder en stiefkinderen (de 
niet-gemeenschappelijke kinderen van een partner met wie men is getrouwd) 

o voogd 
o echtgenoot - wettelijk/feitelijk samenwonende partner 
o broer - zus 
o oom – tante 
o de niet-gemeenschappelijke kinderen van een partner met wie men niet is getrouwd 

 
▪ andere bezoekers toegestaan door de directeur op basis van een gerechtvaardigd belang 

 
▪ bezoeker is 16 jaar of ouder 

 
▪ bezoeker is de voorbije 14 dagen niet ziek geweest 

 
▪ één bezoeker per bezoeksessie 
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Hoe vaak?  

▪ 1 bezoek aan tafel per week. 
▪ videogesprekken blijven ook doorlopen.  

 
Hoe?  

▪ Kies de bezoeker van wie je bezoek wilt ontvangen.  
▪ Het bezoek moet gereserveerd worden volgens het systeem van de gevangenis. 
▪ Informeer je bezoeker over het bezoek en dat hij/zij:  

o een persoonlijk mondmasker moet meebrengen en dragen.  
o op erewoord moet verklaren dat hij/zij de voorbije 14 dagen niet ziek was.  

 
Preventie- en hygiëneregels tijdens bezoek  

 

 
Draag je mondmasker van zodra je de cel verlaat tot als je terug op cel bent. 
Volg de instructies over het gebruik van mondmaskers (aparte flyer). 

 

 
Ontsmet je handen bij binnengaan en verlaten van de bezoekzaal. 

 

 
Bewaar steeds minstens 1,5 m afstand tot anderen.  

 

 
Geen fysiek contact met je bezoeker. Raak je elkaar toch aan, dan word je 
gedurende 14 dagen in preventieve isolatie geplaatst.  
 

 

 
Niet eten of drinken in de bezoekzaal.  

 

 
Toiletten aan de bezoekzaal zijn enkel voor bezoekers.  
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In de bezoekzaal mag de bezoeker je niets overhandigen. 

 

Dank je om de regels te blijven volgen. 

Blijf zorg dragen voor jezelf en voor de ander! 
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