
Hof van Beroep Gent 

Voorziening/Project Datum Maatregelen 

PZ 

PC Sint-Jan Baptist Zelzate  20/3 Naar aanleiding van de huidige COVID-19 crisis werd er in onze voorziening besloten om een 
voorlopige opnamestop te voorzien tot en met 18/04/2020. Deze maatregel zullen we nadien 
wekelijks evalueren afgestemd op de FOD-richtlijnen. 
 
Als opnamecoördinatoren van het PC Sint-Jan-Baptist volgen wij de instroom nauwgelet op. Dit 
betekent dat wij op heden een plan van aanpak uitwerken om de opnamecoördinatie blijvend te 
garanderen. Officiële aanmeldingen voor het forensisch zorgcircuit kunnen nog steeds gebeuren 
via de gebruikelijke weg en zullen blijvend opgevolgd worden. Evenzeer bieden wij graag de 
mogelijkheid aan iedere verwijzer (FPC, gevangenissen, justitiehuizen, MFT,…) tot een digitaal 
intakegesprek (eventueel via skype of andere kanalen). 
 
Bij vragen of opmerkingen, aarzel niet om contact op te nemen met onze criminologische dienst 
(voorlopig via 09/342.28.28) of met één van onze zorgmanagers Bart De Rocker en Samir 
Boureghda (bart.derocker@janbaptist.broedersvanliefde.be, 
samir.boureghda@janbaptist.broedersvanliefde.be) 
 

APZ St-Lucia St-Niklaas 25/03 
Alle intakegesprekken zijn voorlopig uitgesteld en zodra de “Covid 19” situatie is gestabiliseerd, 
zullen wij nieuwe data doorgeven aan de doorverwijzende instanties. 

Onze wachtlijst is momenteel stevig gevuld:  in totaal 14, echter verdeeld onder de 3 
behandelgroepen. 

Opnames kunnen wat ons betreft doorgaan, alleen zal dit in de praktijk moeilijk lukken, aangezien 
alles stil ligt.  Patiënten kunnen immers geen stappen zetten richting reclassering, omdat ze geen 
uitgang kunnen nemen om dit in goede banen te leiden. 

Online intakegesprekken houden we voorlopig niet, daar we uiteindelijk een aanzienlijke wachtlijst 
hebben. 

mailto:bart.derocker@janbaptist.broedersvanliefde.be
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PC Menen - De Wierde 
(NAH) 

31/03 
De opnames blijven bij ons doorgaan, dus als er aanvragen komen, dan worden de dossiers onder 
de loep genomen en gewerkt als anders. 

PC Gent-Sleidinge - 
afdeling DD  

01/04 
Wij blijven verder mensen op intake uitnodigen en indien ze over UV’s beschikken, kan deze voor 
ons en binnen de veiligheidsvoorschriften van ons ZH, in ons ZH door gaan. Wij geven er immers 
de voorkeur aan mensen in levende lijve te zien, boven een videoconference.  Van zodra we op DD 
vrije bedden hebben, zijn wij bereid nieuwe geïnterneerde Ptn op te nemen. Veel zal afhangen van 
de richtlijnen van de gevangenissen en FPC’s voor wat transfers in deze tijden betreft. 

Indien niet anders kan, zijn wij uiteraard ook bereid via Skype of Zoom een gesprek te doen.  Als dit 
ervoor zou kunnen zorgen dat een beslissing ivm een mogelijk traject bij ons kan worden versneld. 

PVT 

   

   

BW 

   

   

Mobiel 

MFT begeleidingsfunctie 31/03 
De zorg wordt zoveel als mogelijk gecontinueerd. Dit voornamelijk onder de vorm van telefonische 
contacten/beeldbellen/mail. 

 Indien er nood is aan een huisbezoek wordt dit -mits strikte voorzorgsmaatregelen- ingepland. 

Intakegesprekken kunnen eventueel via digitale weg ingepland worden, doch de 



meerwaarde/noodzaak dient hiervan aangetoond te worden. 

MFT schakelfunctie 24/03 Aanmeldingen kunnen nog steeds via de klassieke weg (www.schakelteam.be). Dossiers worden 
zoals steeds gescreend. Inzage gerechtelijke bundels of kennismakingsgesprekken liggen 
moeilijker. Gesprekken kunnen bij wijze van ultimum remedium via Skype/Zoom, doch zullen 
uitgesteld worden tot wanneer fysiek gesprek kan indien mogelijk. 

Ambulant 

CGG Mandel & Leie 
(Fronta) 

24/03 
Lopende therapieën worden gecontinueerd via telefonische consulten, mails en videocall. 

Nieuw op te starten dossiers staan een beetje on-hold, omdat er sowieso al een klein beetje 
wachttijd was bij Fronta (nog van voor de crisis); tenzij bij crisis bij de betrokken patiënt, wordt er 
toch ook een intake/screening gedaan via bovenstaande methodes. 

Nieuwe verwijzingen worden nog steeds zoals voorheen genoteerd, krijgen een EPD-dossier, 
worden er afspraken gemaakt met verwijzers, worden op de korte wachtlijst van Fronta gezet 
wanneer blijkt dat dit ook effectief een correcte verwijzing voor Fronta was. 
 
Het CGG zelf blijft volledig open, dit ook met collega’s die van thuis uit kunnen werken. 

   

   

Crisisbedden 

Karus Melle 24/03 Ons crisisbed geïnterneerden blijft beschikbaar (en is trouwens momenteel bezet) en zoals steeds 
beslissen wij op basis van telefonische aanvraag. 

   

   

http://www.schakelteam.be/


Time-out 

PC Sint-Jan-Baptist Zelzate 06/04 Aanbod tijdelijk gehalveerd: 2 T-O bedden zijn beschikbaar 

Kamers voor de Bescherming van de Maatschappij 

 

KBM en SURB Antwerpen (23/03/2020)  

Dit is de regeling zoals die in Antwerpen voor alle SURB-kamers wordt toegepast, en vorige dinsdag is meegedeeld aan de balie: 

De zittingen van de SURB gaan in principe door. 

Alle zittingen gepland in de strafinrichtingen, forensische psychiatrische centra en instellingen gaan door in het gerechtsgebouw te Antwerpen. In zaken waarin de 

directeurs of verantwoordelijken voor de zorg moeten worden gehoord, kunnen dezen ofwel ter zitting aanwezig zijn ofwel tijdens de zitting hun advies via skype 

of telefonisch toelichten aan de rechtbank. 

De advocaten worden gevraagd hun cliënten zoveel mogelijk te vertegenwoordigen. Indien een cliënt geplaatst of gedetineerd is, wordt deze in principe niet 

overgebracht. De gedetineerden of geïnterneerden wier persoonlijke aanwezigheid vereist is en de gedetineerden die geen raadsman hebben, kunnen worden gehoord 

via skype of telefoon tijdens de zitting. Uitzonderlijk kan tot de overbrenging worden beslist door de kamervoorzitter, op verzoek van de betrokkene of diens 

raadsman, van het openbaar ministerie of ambtshalve. 

Uitstellen kunnen per mail worden gevraagd voorafgaand aan de zitting met cc. aan de andere partijen, op het mailadressen kbm.antwerpen@just.fgov.be en 

surb.antwerpen@just.fgov.be. 

De rechtbank verzoekt dat bij verzoeken tot reclassering die een residentiële of ambulante hulpverlening omvatten, aan de rechtbank een recent stuk wordt voorgelegd 

dat de betrokken voorziening de begeleiding kan opstarten, rekening houdend met de maatregelen die momenteel omwille van de volksgezondheid zijn genomen. 

Indien dit stuk niet voorhanden is, kan schriftelijk uitstel worden gevraagd. 

We zetelen in een ruime zittingszaal waar we wat afstand van elkaar kunnen houden. 

Deze regeling laat toe om de zittingen doorgang te laten vinden en de gedetineerden / geïnterneerden niet aan hun lot over te laten en anderzijds toch de nodige 

maatregelen te nemen om de gezondheid van iedereen (ook van de mensen binnen de gevangenis) zoveel mogelijk te beschermen. 



Deze regeling is ook van belang voor de voorzieningen waar de geïnterneerden geplaatst zijn, en deze kan eveneens een impact hebben op alle mensen die wensen 

door te stromen naar een vervolgtraject. 

KBM te Gent (23/03/2020)                                                                                                  

Betreft: aangepaste instructie ingevolge overmacht situatie naar aanleiding van Corona-virus. 

 - aan de advocaten van geïnterneerden en slachtoffers voor wie een zitting werd gepland of eerstdaags wordt gepland; 

- aan de directies van I.B.M. en A.B.M.; 

- aan de zorgverantwoordelijken van plaatsingsinstellingen, medium-securityinstellingen en reguliere psychiatrische instellingen; 

- aan de diensten slachtofferonthaal en aan het Openbaar Ministerie bij de KBM; 

- aan de algemene directie van de Justitiehuizen en aan de directies van de Justitiehuizen in Oost- en West-Vlaanderen. 

De geadresseerden worden gevraagd het bericht tevens kenbaar te maken aan wie het behoort. 

Tot nader bericht gelden volgende maatregelen: 

- alle zittingen, gelijk of ze nu voorzien waren in een gevangenis of in een residentiële instelling, zullen doorgaan in het gerechtsgebouw te Gent, Opgeëistenlaan 

401 A, gewone zittingszaal van de KBM. De zittingen die op een andere plaats dan in het gerechtsgebouw werden gepland, zullen eveneens in het gerechtsgebouw 

doorgaan; 

- geïnterneerden die zich bevinden in een residentiële instelling (IBM, ABM of gelijk welke verzorgingsinstelling) worden omwille van het gezondheidsrisico niet 

toegelaten in het gerechtsgebouw. Overbrenging is dan ook niet nodig. 

- steunfiguren zoals o.a. therapeutisch personeel en justitieassistenten, directeurs van gevangenissen/IBM, en verantwoordelijken voor de zorg van instellingen, 

worden gevraagd zoveel als mogelijk hun aanwezigheid ter terechtzitting te vervangen door schriftelijk hun visie in verband met te beslissen punten te laten kennen, 

bij voorkeur via het e-mail adres : OVL.REA.GE.kbm.griffie@just.fgov.be 

- advocaten van geïnterneerden en slachtoffers kunnen via dit e-mail adres, indien gewenst hun standpunten schriftelijk laten kennen en ze worden dan geacht hun 

cliënt schriftelijke te vertegenwoordigen. Indien ze aanwezig zijn zullen ze systematisch toegelaten worden hun cliënten te vertegenwoordigen, zodat de behandeling 

van de zaken zoveel als mogelijk zal kunnen doorgaan, en zodat slachtoffers en geïnterneerden hun belangen via vertegenwoordiging kunnen behartigen. 

 Om behoorlijk te kunnen werken in de gekende zeer moeilijke omstandigheden rekent de rechtbank  op de loyale medewerking van allen. 



 KBM Brussel Nederlandstalig (23/03/2020)  

 De komende zittingen van KBM Brussel zullen doorgaan in een zittingszaal op de rechtbank Brussel. Enkel deze week is de zitting nog op de zetel van de KBM 

(zoals vorige week gezien de korte tijdspanne). 

 Aan de advocaten wordt gevraagd hun cliënten te vertegenwoordigen om zoveel mogelijk verplaatsingen van geïnterneerden te vermijden. 

 Uiteraard doen we ons best om de zaken te laten doorgaan maar, gezien de uitzonderlijke omstandigheden, in aanwezigheid van een beperkt aantal personen. 

 Verantwoordelijken voor de zorg van instellingen wordt gevraagd zoveel als mogelijk hun aanwezigheid ter terechtzitting te vervangen door schriftelijk hun visie 

in verband met te beslissen punten te laten kennen, bij voorkeur via mail: KBM.Brussel@just.fgov.be 
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