
'Minister Turtelboom laat ons in de steek' 

 
 

Vrij uniek: morgen staken ambtenaren binnen alle domeinen van justitie. Elk met hun

grieven, maar verenigd in één gevoel: hun ontgoocheling in minister van Justitie Annemie

Turtelboom (Open VLD).
 

Van onze redacteur Nikolas Vanhecke
 

BrusselDe griffiers, cipiers, leden van het veiligheidskorps, justitieassistenten enzovoort: in alle

geledingen van justitie is opgeroepen om morgen het werk neer te leggen.
 

'Voor zover ik me kan herinneren, is de oproep nog nooit zo breed geweest', zegt Marijke Konings,

die voor de vakbond ACV de belangen van werknemers van de hoven en rechtbanken verdedigt.

Die 'werkmieren' van justitie zijn met zo'n tienduizend en houden de boel draaiende voor de

rechters en parketmagistraten.
 

Elke afdeling binnen justitie heeft haar eigen reden om het werk neer te leggen. Het administratief

personeel doet dat omdat ze het moeilijk hebben met het nieuwe ambtenarenstatuut. De cipiers

vinden dat er verdoken wordt bezuinigd en de justitiehuizen, die onder meer veroordeelden met

een enkelband begeleiden, vrezen wat er gaat komen wanneer ze niet langer onder het federale

niveau vallen, maar naar de gemeenschappen moeten verhuizen.
 

De afdelingen zijn verenigd door hun gemeenschappelijke kop van Jut: minister van Justitie

Annemie Turtelboom (Open VLD).
 

'Vooral de manier waarop alles wordt beslist zonder met ons rekening te houden, zit ons hoog',

zegt Konings. 'Alles over het beleid van de minister moet ik via de media vernemen.

Cijfermateriaal over de besparingen krijgen we niet eens te zien.'
 

Als voorbeeld geeft Konings de hervorming van het gerecht, dat van 27 naar 12 arrondissementen
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afslankt om zo efficiënter te kunnen werken. 'Ze worden ook verantwoordelijk voor wat ze met hun

eigen geld doen, maar de magistraten zullen daar veel meer in de pap te brokken hebben dan het

andere personeel.'
 

'Het voelt alsof Turtelboom ons niet respecteert', zegt Kurt Sissau van het ACOD. 'De

gevangenissen zouden zogezegd niets voelen van de besparingen, maar we stellen vast dat de

personeelskaders ondermaats blijven. Op het einde van het jaar zijn ze plots wel compleet, zodat

de statistieken zouden kloppen. Wij begrijpen dat de minister een prioriteit maakt van

strafuitvoering, maar hebben wel onze vragen bij de goednieuwsshow die erover wordt verkocht.'
 

Turtelboom laat via haar woordvoerster weten begrip te hebben voor de staking. 'Het is een

moeilijke periode voor justitie, een departement dat jarenlang geblokkeerd zat. Nu zijn er in een

korte en budgettair moelijke periode veel hervormingen. Dat scharniermoment leidt tot

ongerustheid. Een aantal van de veranderingen, zoals de verhuizing van de justitiehuizen, komt

wel niet van ons. Dat is een gevolg van de staatshervorming.'
 

Telefoonplan
 

Het plan van de minister om in alle cellen telefoon en internet te voorzien(DS 7 december) goot bij

de bonden extra olie op het vuur. 'Er zijn genoeg andere prioriteiten op dit moment', vindt Konings.
 

In een open brief wijst een lid van de commissie van Toezicht op de gevangenis van Antwerpen

de minister erop dat gevangenisartsen maandenlang op hun geld moeten wachten, de gebouwen

hopeloos zijn verouderd en de overbevolking zich meer dan ooit laat voelen. 'De manier waarop

gedetineerden en geïnterneerden worden behandeld is een schande', zegt Jan Dockx, arts en

schrijver van de brief. 'Louter technisch is het telefoonplan wel een goed idee', nuanceert Tom

Vander Beken, criminoloog aan de UGent. 'Contact met de buitenwereld is belangrijk en nu loopt

er op dat vlak veel mis wat dit plan zou kunnen oplossen. Het voorstel verandert wezenlijk

natuurlijk niets aan de grotere problemen die er zijn in de strafuitvoering.'
 

Behalve op het 'eenrichtingsbeleid' en de slechte toestand in de gevangenissen, krijgt Turtelboom

ook kritiek van experts die in gerechtelijke onderzoeken meewerken. 'Er zijn altijd geldproblemen

geweest. De malaise daarover breekt nu uit', zegt forensisch arts Wim Van de Voorde (UZ

Leuven). 'Alleen hebben wij niet het gevoel dat de minister begrip heeft voor onze grieven,

namelijk dat we zwaar onderbetaald zijn. En als we vernemen dat er een beslissing is genomen

over onze verloning, is dat er één die negatief voor ons uitdraait. Ondertussen slaagt de minister

er in rond de problemen heen te fietsen. Zo kan het niet blijven duren.'
 

Blz. 40 opinie: Liever goede douches dan internet.
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