Informatiebrochure
voor bezoekers

GEVANGENIS GENT
Nieuwewandeling 89
9000 GENT
Tel. 09 234.65.00
Infogevangenis.gent@just.fgov.be

Tafelbezoek en glasbezoek
Maximum 3 bezoekers per bezoek (uitgezonderd de kinder-en van de gedetineerde: geen maximum).
Gedetineerden kunnen slechts 1 bezoek per dag ontvangen.
Het glasbezoek gaat door in een afgesloten ruimte.
- Maandag t.e.m. vrijdag :
Inschrijving
12u15 – 12u55
12u55 – 14u10
14u10 – 15u55

Bezoek
13u15 – 14u15
14u30 – 15u30
16u15 – 17u15

- Zaterdag :
Inschrijving
Voormiddag
08u45 – 09u10
09u10 – 10u25

Bezoek
Voormiddag
09u30 – 10u30
10u45 – 11u45

Namiddag
12u15 – 12u55
12u55 – 14u10
14u10 – 15u25

Namiddag
13u15 – 14u15
14u30 – 15u30
15u45 – 16u45

- Zondag en feestdagen:
Enkel voor gedetineerden in voorhechtenis (“beklaagden”)
Inschrijving
Bezoek
08u15 – 08u45
09u00 – 10u00

Dubbel bezoek:
Dubbel bezoek (van 13u15 tot 14u15 en van 14u30 tot 15u30) wordt uitzonderlijk toegestaan. De gedetineerde
vraagt dit vooraf aan bij de directie.

Ongestoord bezoek
Ongestoord bezoek met één persoon (partner of familielid van ten minste 18 jaar) is mogelijk na 1 maand
detentie en wordt vooraf door gedetineerde aangevraagd.
- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
Inschrijving
Voormiddag
09u00 – 09u40

Bezoek
Voormiddag
10u00 – 12u00

Namiddag
12u15 – 12u40
14u15 – 14u55

Namiddag
13u00 – 15u00
15u15 – 17u15

- Woensdag:
Inschrijving
09u00 – 09u40

Bezoek
10u00 – 12u00

Familiaal bezoek
Familiaal bezoek is mogelijk na 1 maand detentie en wordt vooraf door gedetineerde aangevraagd. Dit bezoek
is voor minimum 2 en maximum 5 bezoekers (partner en familieleden).
- Woensdag:
Inschrijving
12u15 – 12u40

Bezoek
13u00 – 15u00

- Zaterdag:
Inschrijving
9u15 – 9u40
12u15 – 12u40

Bezoek
10u00 – 12u00
13u00 – 15u00

- Zondag en feestdagen:
Inschrijving
08u15 – 08u45
12u30 – 13u10

Bezoek
09u00 – 11u00
13u30 – 15u30

Op zondagen met familieactiviteit is er geen familiaal bezoek. Dit wordt vooraf aangekondigd in de wachtzaal en de
bezoekzaal.

Kinderbezoek
Het kinderbezoek staat open voor de minderjarige kinderen uit het gezin van de gedetineerde. De gedetineerde
regelt dit bezoek vooraf met de trajectbegeleider van het Justitieel Welzijnswerk.
- Woensdag:
Inschrijving
12u30 – 12u55
14u50 – 15u10

Bezoek
13u15 – 15u00
15u30 – 17u15

Wie kan op bezoek komen ?
- Bloed- en aanverwanten in rechte lijn:
Dit geldt voor:
Ouders/voogd, grootouders, kinderen, kleinkinderen, echtgenoot, wettelijk of feitelijk samenwonende partner,
broers, zussen, ooms en tantes.
Wanneer deze bezoeker zijn verwantschap bewijst met een officieel document (trouwboekje, attest van
gezinssamenstelling, …) wordt hij onmiddellijk op de bezoekerslijst geplaatst. Zo niet kan ook een kopie van
een geldige identiteitskaart aan de gedetineerde worden opgestuurd (zie procedure ‘andere bezoekers’).
- Andere bezoekers:
De bezoeker dient een kopie van de geldige identiteitskaart (voor- en achterkant) via de Post op te sturen naar
de gedetineerde. Er kan geen aanvraag via mail, fax of telefoon gedaan worden.
De gedetineerde geeft deze kopie samen met een bezoekaanvraag ter goedkeuring af aan de directie (duurt
maximum 4 werkdagen).
Er kan via de bezoekdienst telefonisch contact opgenomen worden of de bezoekaanvraag wel of niet
goedgekeurd is.
- Bijkomend voor minderjarigen (= jonger dan 18 jaar):
Voor minderjarigen is een schriftelijke toelating tot bezoek en een kopie van de identiteitskaart van zijn ouder
of voogd verplicht.
Deze toelating is niet nodig indien de minderjarige op bezoek komt bij één van zijn ouders of vergezeld is van
een ouder.
Daarenboven dient een minderjarige die jonger is dan 16 jaar steeds vergezeld te zijn van een ouder of een
meerderjarige persoon. Uitzonderingen kunnen toegestaan worden door de directie.

Hoe verloopt het bezoek ?
De start van de inschrijvingen voor het bezoek gebeurt op een vast uur (zie ‘bezoekuren’). Gelieve voordien te
wachten buiten de inrichting en de toegang tot de gevangenis niet te blokkeren.
U meldt zich aan bij de ingang van de gevangenis met een geldig identiteitsbewijs. Gelieve bij een eerste bezoek
tijdig aanwezig te zijn, aangezien er nog een foto wordt genomen en administratieve gegevens moeten worden
ingevuld.
1. Aanmelden voor het bezoek
Iedereen die op bezoek komt, dient in het bezit te zijn van een officieel identiteitsdocument met foto (bv.
identiteitskaart, rijbewijs, reispas, …).
Voor kinderen jonger dan 12 jaar is het niet vereist dat op het identiteitsdocument een foto staat, het
zogenaamde “kinderpasje” volstaat.
2. Inschrijving bezoek
De inschrijvingen gebeuren in volgorde dat de bezoeker zich aanmeldt. Wanneer het einduur voor de
inschrijving van een bepaalde bezoekreeks verstreken is of alle plaatsen bezet zijn, kan er onmogelijk nog
ingeschreven worden voor deze reeks.
Indien u niet tot het bezoek kan toegelaten worden, kan u een schriftelijke boodschap nalaten die aan de
gedetineerde wordt bezorgd. U vraagt dit aan het loket ‘inschrijvingen’.
3. Controle voor het bezoek
Voorwerpen toegelaten naar de bezoekzaal:
ken in een gesloten verpakking
: 1 pamper, 1 zuigfles, 1 potje babyvoeding (niet geopend, in originele verpakking en voor
kinderen tot 2 jaar), 1 plastieken lepeltje
Andere voorwerpen worden niet toegelaten. U kan tijdens het bezoek niets afgeven aan de gedetineerde.
Penitentiaire controle:
U verwijdert alles uit de zakken van uw kledij.
Wat niet wordt toegelaten, kan u opbergen in een kastje. Aan een personeelslid vraagt u een sleuteltje, dat u
vóór het verlaten van de instelling teruggeeft. Bij verlies wordt 20 euro aangerekend.
Wat wel wordt toegelaten, wordt samen met de jas, uurwerk, riem en andere kledingstukken met metaal in een
bakje gelegd en gaat door het RX-toestel.
U gaat door de metaaldetectieportiek. De portiek is niet schadelijk voor pacemakers, defibrillatoren of
infuuspompen.
Indien u na enkele pogingen signaal blijft geven bij de metaaldetectie, kan de toegang ontzegd worden voor die
dag.
Prothese / rolstoelgebruiker:
In beide gevallen dient u éénmalig een medisch attest voor te leggen.
Er staan een rolstoel en loopkrukken van de inrichting tot uw beschikking: u kan niet met uw eigen materiaal de
inrichting binnen. Als rolstoelgebruiker zal u een aangepaste controleprocedure ondergaan.
Personen met een metalen prothese worden met een handdetector onderzocht en worden afgetast waar de
detector positief signaal geeft.
Kinderwagens:
Kinderwagens worden gezet bij de portier aan de grote poort, rechts aanbellen. Hierin kunnen geen
voorwerpen achtergelaten worden.

4. Vóór het bezoek - wachtzaal
U blijft in de wachtzaal tot een personeelslid u komt halen.
De televisie wordt enkel bediend door een personeelslid.

5. Bezoekzaal
Een personeelslid zal de tafel aanwijzen. U blijft aan uw tafel zitten en u kan niet bij andere gedetineerden
gaan. Kinderen kunnen spelen in de kinderhoek, de volwassenen dragen er zorg voor dat de kinderen niet
rondlopen of andere bezoekers storen.
Drank en versnaperingen bestellen:
Bij tafelbezoek wordt uw bestelling opgenomen, afgerekend gebracht aan tafel (niet zelf uw bestelling
afhalen).
Bij het glasbezoek kan u geen consumpties bestellen.
Gelieve bij voorkeur met Bancontact te betalen.
Kantine bestellen:
Tijdens het bezoek kan u drank en versnaperingen bestellen, dat de gedetineerde de dag nadien op cel
ontvangt. Op deze kantinelijst kan u ook telefoonkrediet of een kadobon (max € 100) aankopen.
Indien u glasbezoek heeft, krijgt u voor het bezoek een kantinelijst en een balpen om uw bestelling te noteren.
U rekent af bij vertrek.
6. Einde bezoek
Bij het einde van het bezoek wordt u verzocht aan uw tafel te blijven tot het personeel u oproept om te
vertrekken.
Bij de uitgang wacht u tot een personeelslid de deur voor u opent. U wordt per 6 personen doorgelaten om uw
kastje leeg te maken. U geeft persoonlijk (één per één) uw papieren badge en uw sleuteltje af.

Binnenbrengen en buitengeven van voorwerpen
Mits toestemming van de directie kunnen goederen van maandag tot vrijdag binnen- en buitengegeven worden
via portier aan de grote poort.

Overschrijvingen
U kan voor de gedetineerde geld overschrijven op rekening:
IBAN:
BIC:

BE42 6792 0055 2954
PCHQBEBB

Vermeld de naam van de gedetineerde in de mededelingsstrook op de overschrijving.

