
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brussel, 20 september 2017 

Beste lid, 

In de voorbije periode heeft de minister van justitie de vakbonden gepolst omtrent enkele 
wijzigingen die hij wil maken. 

Hij wil een specifiek statuut voor het penitentiair personeel. Dit zou betekenen dat de 
voorwaarden om aangeworven te worden veel strenger worden, de toewijzing van de 
standplaats van een nieuw personeelslid pas aan het einde van de opleiding toegekend 
wordt, je mutatie afhankelijk wordt van je evaluatie én een selectiegesprek, je bevordering 
van wedde afhankelijk wordt van je evaluatie en nog enkele meer van die "verbeteringen" 
waaronder de toekenning van tuchtstraffen door je "eigen directie"… 

De minister wil dat de dienstverlening (wandelen, bezoek, telefoneren, vorming,...) continu 
blijft doorlopen... Tijdens stakingen, maar in een eerste versie van de tekst ook wanneer er 
grote tekorten op dienst zijn. Hiertoe wil de minister het personeel kunnen opvorderen! Wie 
geen gevolg geeft aan deze opvordering zal zwaar gesanctioneerd worden... In de eerste 
voorstellen tot wet sprak men o.a. over financiële boetes die zeer hoog kunnen oplopen! 

Bye bye recht op staken in de gevangenissen als de directeur zomaar eventjes 85 à 90 % 
van het te voorziene personeel het mes (financieel) op de keel kan zetten... Maar binnen de 
eerste voorstellen tot wet ook bye bye recht op je vrije dag wanneer er grote tekorten zijn... 

omdat er bv. 2 jaar geen personeel aangeworven wordt! 

Bijkomend wil men een beleidsraad en een inspectiedienst invoeren die inzage krijgt in alle 
documenten en dossiers van zowel gedetineerden als personeel. Hiervoor heeft men 
blijkbaar wél geld terwijl op personeel bespaard wordt en voor de kledij van het personeel al 
jarenlang de politiek van de 'lege kassa' gevoerd wordt ! 

Dus ook bye bye recht op privacy als het van deze minister afhangt! 

Niet met de medewerking van de acod, laat dat duidelijk zijn! Wij willen het behoud van ons 
huidig statuut, het behoud van ons recht op staken zoals dat nu is én het behoud van ons 
recht op privacy! 

Gelukkig staan wij hierin niet alleen en deelt acv-od onze visie dat een vakbond op basis van 
zulke voorstellen nooit onderhandelingen start. 
 
Gino Hoppe 

Algemeen secretaris overheidsdiensten 


