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Chambre des représentants Kamer van volksvertegenwoordigers 
 
 
Question parlementaire Parlementaire vraag 
 
 
Vraagnummer : 55-2-000781 
 
Parlementslid : DILLEN Marijke 
 
Geregistreerd : 19/10/2021 
 
Einde termijn : 23/11/2021 
 
Titel : Gevangenissen. - Werkongevallen. 
 
De laatste weken worden we helaas opnieuw regelmatig geconfronteerd met agressie 
tegen het penitentiair personeel. Uit de verklaringen van onze cipiers blijkt dat ze 
"wekelijks worden geconfronteerd met lichamelijke agressie en zo goed als dagelijks 
met verbale agressie". En verder: "door de agressie tegen het personeel zitten 
momenteel meer mensen thuis door werkongevallen dan door ziekte". Het afgelopen 
jaar werden in de Belgische gevangenissen gemiddeld drie medewerkers per week 
tijdelijk arbeidsongeschikt na een agressie-incident. 
1. Kan u een overzicht geven van het aantal werkongevallen met werkonbekwaamheid 
ten gevolge van agressie (en dit in de meest ruime betekenis van het woord) per 
gevangenis sinds 2018? Graag een opsplitsing per gevangenis en per jaar. 
2. Kan u een overzicht geven van het aantal afwezigheden wegens ziekte per 
gevangenis sinds 2018? Graag een opsplitsing per gevangenis en per jaar. 
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Question n° 55-2-000781 de madame 
la députée Marijke DILLEN du 
19/10/2021 au Vice-Premier ministre 
et ministre de la Justice et de la Mer 
du Nord. 
 

Vraag nr. 55-2-000781 van mevrouw de 
volksvertegenwoordiger Marijke   
DILLEN van 19/10/2021 aan de Vice-
eersteminister en minister van Justitie 
en Noordzee. 

  
  
Cette problématique avait déjà fait 
l’objet d’une de vos questions (question 
n° 713).  Vous trouverez en annexe le 
document Excel avec une répartition 
des données disponibles par prison à 
partir de l’année 2018. Comme déjà 
évoqué dans la réponse précédente, les 
incapacités de travail consécutives à 
une agression ne font pas [non plus] 
l'objet de données chiffrées et il est 
actuellement impossible de les extraire 
d'autres données déjà enregistrées. 
Ces chiffres ne peuvent donc pas être 
donnés. 
 
 

Deze problematiek was reeds het 
voorwerp van een van uw vragen (vraag 
nr. 713).  In bijlage vindt u een Excel-
document met een uitsplitsing van de 
beschikbare gegevens per gevangenis 
vanaf 2018. Zoals in het vorige antwoord 
reeds werd vermeld, zijn er [ook] geen 
geïnventariseerde cijfergegevens 
beschikbaar m.b.t. 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van 
agressie en het is momenteel onmogelijk 
deze te extraheren uit andere reeds 
geregistreerde gegevens. Daarom 
kunnen deze cijfers niet worden gegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 

V. VAN QUICKENBORNE 
Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord 

Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee 
 
 
 
 
Bijlage(n)/annexe(s) : 1 


