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Justitie  

Kledijtekort gevangenissen  
 

Moet het personeel in z’n 

ondergoed komen werken ? 

 
In De Morgen verscheen gisteren (2 augustus 2018) een artikel over het tekort aan 
gevangenisbroeken en het inzetten van gedetineerden om die te produceren. De 
achtergrond van het verhaal is echter veel ‘sappiger’ dan het krantenbericht doet 
uitschijnen. 
 

FOD Justitie veroorzaakt zelf achterstand én faillissement 
 
Het klinkt absurd, maar het gevangenispersoneel moet nu ruim 7 jaar wachten op een 
nieuwe broek. Volgens DG EPI (verantwoordelijk voor de penitentiaire inrichtingen) is er een 
tekort van 30.000 à 35.000 broeken (in Vlaanderen alleen al). Het feit dat de firma 
‘Pelsmaecker’, die de broeken moest produceren, failliet is gegaan, maakt de situatie 
uiteraard alleen maar erger. Dat de firma failliet is gegaan net omdat justitie een gigantische 
achterstand had wat betaling van kledij betrof, is echter minder bekend. Bovendien is het 
pervers dat na het faillissement de FOD Justitie via de curatoren de afgewerkte en 
onafgewerkte kledij opkocht, net als de stoffen voor de uniformen. De opgekochte 
materialen werden vervolgens naar Brugge overgebracht waar men in eerste instantie wilde 
proberen daarmee personeel te voorzien van kledij, desnoods met retouche. 
 

Productie zal wellicht aanslepen 
 
Wat betreft het tewerkstellen van gedetineerden om uniformen te maken, waarschuwde de 
ACOD de overheid dat ze zo zelf aansprakelijk wordt voor fouten en vertragingen. Voor 
zover we weten werden in de gevangenis van Oudenaarde tot hiertoe enkel de ‘pas-sets’ 
gemaakt die gebruikt worden om de maat van het personeel te nemen. De productie 
opdrijven is momenteel nog onmogelijk wegens een gebrek aan gekwalificeerd personeel. 
De gevangenis van Bergen zou al 5000 broeken hebben geproduceerd, maar in de 
gevangenis van Brugge heeft men enkel vernomen dat er een 50-tal broeken onderweg zijn. 
Als de cijfers van Bergen correct zijn, dan heeft men daar alvast een berg werk verzet! 
 

Externe partner? Welke werkomstandigheden 
 
Om de slabakkende productie op te vijzen en de grote achterstand weg te werken, heeft  
DG EPI ook een ‘externe partner’ aangetrokken. Het zou gaan om een bedrijf in Turkije. Of 
daar ook gedetineerden werken is onbekend. De ACOD wenst wel graag meer informatie 
omdat we bezorgd zijn over de werkomstandigheden bij deze ‘partner’. De Europese sociale 
wetgeving moet wat ons betreft gerespecteerd worden. 
 

Eigen kledij als oplossing op korte termijn? 
 
Eerder dit jaar stelde de ACOD samen met ACV openbare diensten de minister van justitie in 
gebreke omwille van de achterstand en het uitblijven van levering van broeken. Er is een  
nieuw ministerieel besluit in de maak waarin de vakbonden willen zien vermeld staan dat 
men ofwel tijdig levert of het personeel compenseert indien het op eigen kosten moet 
voorzien in werkkledij. Indien niet zou het personeel dat recent in dienst kwam haast 
verplicht zijn te gaan werken in haar ondergoed. Het is nu afwachten of het MB er ook snel 
zit aan te komen… 
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