
 
 

 
 
 
 
 

  
 

EEN NIEUWE SPELER IN HET STRAFUITVOERINGSVELD 

Onderzoek naar het nut van en de problemen 
bij de implementatie van de strafuitvoeringsrechtbank in het 

kader van de externe rechtspositie van gedetineerden 
 
 
 

Masterproef van de opleiding ‘Master in de rechten’ 

Major burgerlijk recht en strafrecht 
 

Academiejaar 2008-2009 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leen Van de Vyver          Promotor: Prof. Dr. Brice De Ruyver 
Studentennr. 20041433         Commissaris: Prof. Dr. Tom Vander Beken



 i 

WOORD VOORAF 

Deze masterproef kwam tot stand onder toezicht van promotor Prof. Dr. Brice De Ruyver. Hij 

was het die het algemeen kader schetste en de aangekaarte thema’s bijstuurde waar nodig. 

Daarnaast kon ik bij Mevr. Karen Verpoest terecht voor enkele inhoudelijke vragen waardoor ik  

steeds het overzicht behield. 

 

Ook bedank ik zeer graag enkele actoren bij de Gentse strafuitvoeringsrechtbank: voorzitter Dhr. 

Piet Piron voor zijn kijk op de dagelijkse praktijk, alsook assessor Mevr. Els Naessens om mijn 

gezichtsveld te verruimen. Justitieassistent Ilse Luyckx bedank ik omdat zij mij, na overleg met 

haar collega’s, een degelijk antwoord verschafte op enkele praktische vragen. Wat deze personen 

me vertelden heeft er vooral toe bijgedragen een bredere visie te verkrijgen dan de louter 

juridische. Enkele van hun opmerkingen zijn opgenomen in dit werk, doch dit blijven natuurlijk 

persoonlijke opvattingen. 

 

Mijn ouders en broers wil ik bedanken om een rustige omgeving te creëren waarin ik mij ten 

volle kon concentreren; niet alleen tijdens het schrijven van deze masterproef, maar ook 

gedurende de studiejaren die hieraan vooraf gingen. Grote dank gaat tot slot uit naar mijn vriend 

Jeroen die steeds voor me klaarstaat wanneer de stress even toeslaat. Een nauwkeurige 

eindredactie was de afsluiter van onbetaalbaar veel steun en begrip. 

 

 



 ii  

WOORD VOORAF.............................................................................................................................. i 

INHOUDSTAFEL............................................................................................................................... ii 

GEBRUIKTE AFKORTINGEN......................................................................................................... iv 

VERKORTE BENAMING VAN BELANGRIJKE WETGEVING..................................................... iv 

INHOUDSTAFEL 

1. Inleiding .............................................................................................................................................. 1 

2. Historiek.............................................................................................................................................. 3 

2.1 Vrijheidsbeneming als straf............................................................................................................ 3 

2.2 Invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling ....................................................................... 4 

2.3 Oprichting van de commissies voorwaardelijke invrijheidstelling................................................... 6 

2.4 Oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken............................................................................... 9 

3. Vorm van de nieuwe instelling........................................................................................................... 12 

3.1 Rechtbank versus commissie........................................................................................................ 12 

3.2 Multidisciplinaire samenstelling................................................................................................... 13 

4. De actoren in de strafuitvoeringsrechtbank......................................................................................... 16 

4.1 Beroepsrechters ........................................................................................................................... 16 

4.2 Assessoren................................................................................................................................... 17 

4.3 Een gespecialiseerd parket ........................................................................................................... 18 

4.4 Tijdelijkheid van het mandaat ...................................................................................................... 19 

4.5 Nog steeds een te grote rol voor de uitvoerende macht?................................................................ 20 

5. Bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbanken ............................................................................... 23 

5.1 Materiële bevoegdheid................................................................................................................. 23 

5.1.1 Taken van de strafuitvoeringsrechtbank ................................................................................ 23 

5.1.2 Verdeling tussen uitvoerende en rechterlijke macht ............................................................... 25 

5.1.3 Interne verdeling tussen rechter en rechtbank........................................................................ 26 

5.1.4 Bijzondere bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechter....................................................... 29 

5.1.5 Stapsgewijze inwerkingtreding.............................................................................................. 31 

5.1.6 Toekomstperspectieven......................................................................................................... 32 

5.2 Territoriale bevoegdheid .............................................................................................................. 35 

5.2.1 Bevoegdheidscriterium ......................................................................................................... 35 

5.2.2 Het aantal strafuitvoeringsrechtbanken.................................................................................. 35 

5.2.3 Van Hasselt naar Gent?......................................................................................................... 37 

5.2.4 Geen ‘Strafvollstreckungsgericht’ ......................................................................................... 38 

 

 



 iii

6. Belangrijke materieelrechtelijke wijzigingen ...................................................................................... 40 

6.1 Een rechtspositie voor gedetineerden ........................................................................................... 40 

6.1.1 Van gunst naar recht ............................................................................................................. 40 

6.1.2 Wettelijk geregelde strafuitvoeringsmodaliteiten................................................................... 43 

6.1.3 Geen wettelijk geregelde strafberekening .............................................................................. 49 

6.2 Uitbreiding van de slachtofferrechten........................................................................................... 52 

6.2.1 Slachtofferbegrip .................................................................................................................. 52 

6.2.2 De aan het slachtoffer toegekende rechten............................................................................. 56 

6.2.3 Meerwaarde van het betrekken van slachtoffers bij de strafuitvoering.................................... 60 

7. Opmerkelijke procedurele aspecten.................................................................................................... 62 

7.1 Algemeen .................................................................................................................................... 62 

7.1.1 Gerechtelijke procedure ........................................................................................................ 62 

7.1.2 Algemene verzwaring van de procedure................................................................................ 63 

7.1.3 Gebrek aan sanctionering van de wettelijke termijnen ........................................................... 66 

7.2 Persoonlijke verschijning van de veroordeelde ............................................................................. 69 

7.2.1 Geen vertegenwoordiging door een advocaat ........................................................................ 69 

7.2.2 Verplicht tegensprekelijke procedure .................................................................................... 71 

7.3 Geen hoger beroep....................................................................................................................... 73 

7.3.1 Ratio legis............................................................................................................................. 73 

7.3.2 Cassatieberoep...................................................................................................................... 75 

7.4 Openbaarheid van de uitspraak..................................................................................................... 77 

7.4.1 Mogelijkheid om in de penitentiaire instellingen te zetelen.................................................... 77 

7.4.2 Openbare uitspraak van het vonnis........................................................................................ 78 

7.4.3 Aanwezigheid van de assessoren en het openbaar ministerie bij de uitspraak......................... 82 

7.5 Opvolging en controle van de toegekende modaliteiten ................................................................ 83 

7.5.1 Bevoegde instanties .............................................................................................................. 83 

7.5.2 Schorsing, herziening en herroeping...................................................................................... 85 

7.5.3 Voorlopige aanhouding......................................................................................................... 88 

7.5.4 Definitieve invrijheidstelling................................................................................................. 89 

8. Mogelijke gevolgen bij de volledige inwerkingtreding ....................................................................... 91 

8.1 Overbevolkte gevangenissen........................................................................................................ 91 

8.2 Overbelaste actoren...................................................................................................................... 94 

9. Conclusie........................................................................................................................................... 98 

10. Bibliografie.................................................................................................................................... 100 

 



 iv 

GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

V.I.: voorwaardelijke invrijheidstelling  

VL.I.: voorlopige invrijheidstelling 

C.V.I.: commissie voorwaardelijke invrijheidstelling  

H.R.J.: Hoge Raad voor de Justitie 

P.S.D.: psychosociale dienst 

 

 

VERKORTE BENAMING VAN BELANGRIJKE WETGEVING 

Wet Lejeune: Wet 31 mei 1888 op de voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke 

invrijheidstelling, BS 3 juni 1888. 

Wet van 5 maart 1998: Wet 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en 

tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de 

abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, BS 2 april 1998. 

Wet Strafuitvoeringsrechtbanken: Wet 17 mei 2006 houdende oprichting van 

strafuitvoeringsrechtbanken, BS 15 juni 2006.  

Wet Externe Rechtspositie: Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 

veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van 

de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 15 juni 2006.  

KB Slachtoffers: KB 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6° van de wet van 17 mei 2006 

betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het 

slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 1 februari 

2007.  
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1. Inleiding 

1. Naar aanleiding van de toenemende individualisering van de strafuitvoering werd door de 

praktijk een ingewikkeld systeem uitgewerkt waarbij een volledige vrijheidsbeneming, via korte 

onderbrekingen, naar een voorwaardelijke en uiteindelijk een definitieve invrijheidstelling moet 

leiden. De mechanismen die dit moeten realiseren werden tot voor kort, op de voorwaardelijke 

invrijheidstelling na, beheerd door de penitentiaire administratie op grond van diverse 

ministeriële omzendbrieven. Doordat een wettelijke grondslag ontbrak en er geen degelijke 

controle bestond op de toekenning van de verschillende modaliteiten, werd de strafuitvoering 

gekenmerkt door willekeur en onzekerheid. Om een einde te stellen aan deze problematische 

situatie heeft de wetgever recent al de strafuitvoeringsmodaliteiten verzameld in één 

overkoepelende wet die de externe rechtspositie van gedetineerden moet waarborgen. Dit houdt 

een allesomvattende regeling in van de rechten met betrekking tot de extra-murale aspecten van 

de detentie. Bovendien werd een nieuwe instelling opgericht, met name de 

strafuitvoeringsrechtbank, die moet garanderen dat deze wet correct toegepast wordt en dat de 

rechten van de procespartijen gerespecteerd worden. Samen met de wetgeving aangaande de 

interne rechtspositie die de intra muros aspecten omvat, creëerde de wetgever een volwaardige 

rechtspositie voor gedetineerden. 

 

2. Deze masterproef gaat na met welke problemen de wetgever geconfronteerd werd bij het 

creëren van een nieuw rechterlijk orgaan en welke obstakels er nog verwacht mogen worden. 

Daarnaast wordt ook onderzocht in welke mate de implementatie van strafuitvoeringsrechtbanken 

bijdraagt in de strijd tegen de ongelijkheid en de rechtsonzekerheid in het kader van de externe 

rechtspositie van gedetineerden.  

Om deze antwoorden te vinden werden zowel wetgeving en de voorbereiding ervan, als 

rechtspraak en doctrine aangewend. Er werd evenwel een bredere kijk op de praktische werking 

van de rechtbank bekomen aan de hand van een aantal gesprekken met een Gentse 

strafuitvoeringsrechter, assessor en justitieassistent. 

Na een historisch overzicht dat verduidelijkt waarom er wetgevende initiatieven nodig waren, 

wordt stilgestaan bij de impact van de verschillende keuzes die de wetgever gemaakt heeft bij de 

inrichting van de strafuitvoeringsrechtbanken en de verdeling van de bevoegdheden. Daarna 

worden de inhoudelijke aspecten van de externe rechtspositie onder de loep genomen, waarna 
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ook enkele merkwaardige procedurele kenmerken verduidelijkt worden. Een laatste hoofdstuk 

waarschuwt voor een aantal mogelijke gevolgen bij de volledige inwerkingtreding.  
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2. Historiek 

2.1 Vrijheidsbeneming als straf 

3. De gevangenisstraf is relatief nieuw in het straffenarsenaal: pas sinds het einde van de 

achttiende eeuw begon men de vrijheidsberoving te hanteren als autonome straf. Voorheen 

diende dit enkel om te voorkomen dat verdachten tijdens het onderzoek zouden vluchten. De 

eigenlijke bestraffing werd uitgevoerd op het lijf of op het vermogen. 

Vanaf de eerste helft van de negentiende eeuw ontstond een echt gevangeniswezen waarin de 

straffen werden uitgevoerd onder het strenge Ducpetiaux-regime waarin cellulaire afzondering en 

morele inkeer centraal stonden. De opgelegde termijn diende toen volledig uitgezeten te worden. 

De enige mogelijkheid om vervroegd vrij te komen, was de door de minister toegekende 

‘voorwaardelijke genade’ voor wie zich voorbeeldig gedroeg.1 

 

4. Bij de invoering van ons Strafwetboek in 1867 was de strafuitvoering nog steeds eenvoudig 

te begrijpen. Berechten, veroordelen en straffen was vooral een abstract werk: het wetboek 

voorzag alleen effectieve straffen en deze werden dan ook volledig uitgevoerd, onverminderd de 

genademogelijkheid van de minister. 

Pas toen in de praktijk bleek dat de negatieve effecten van afzondering toenamen naarmate de 

opsluiting langer duurde en dat het repressieve en moraliserende effect van de straf het grootst 

was in de eerste fase van de strafuitvoering, ging men deze aanpak herzien. Men werkte een 

complex en progressief verminderingssysteem uit waardoor gevangenen een kleine 

strafvermindering kregen wegens eenzame opsluiting voor het eerste jaar en een grote voor de 

laatste jaren. Toen reeds moest men dus niet de volledige straftijd uitzitten.2 

 

                                                 
1  A. NEYS en T. PETERS, “De geschiedenis van het gevangeniswezen” in A. NEYS, T. PETERS, F. PIETERS 

en J. VANACKER (Eds.), Tralies in de weg. Het Belgische gevangeniswezen: historiek, balans en 
perspectieven, Leuven, Universitaire pers, 1994, 4-18. 

2  Y. VAN DEN BERGE en F. VERBRUGGEN, Strafuitvoering: De externe rechtspositie van veroordeelden tot 
een vrijheidsstraf en de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, Brugge, Vanden Broele, 2007, 4. 
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2.2 Invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling 

5. In 1888 voerde minister J. Lejeune naast de reeds bestaande strafvermindering ook 

voorwaardelijke straffen en de mogelijkheid tot voorwaardelijke invrijheidstelling3 in.4 Lejeune 

had het idee van de voorwaardelijke invrijheidstelling niet zelf bedacht: A. Prins maakte voordien 

al een beleidsconcept gebaseerd op de opvattingen van E. Ducpétiaux.5 Bovendien hadden veel 

West-Europese landen dit systeem reeds geïmplementeerd. Het was de specifieke sociaal-

politieke situatie die de tijd rijp maakte om Lejeunes theorie uit te voeren. Deze wet bood immers 

de mogelijkheid om de arbeiders die zwaar gestraft waren voor onlusten in 1886 snel uit de cel te 

krijgen.6 

 

6. Lejeune was voorstander van een gefaseerde detentie waarbij volledige opsluiting, via 

minder strenge regimes, overgaat naar voorwaardelijke en tot slot definitieve invrijheidstelling. 

Zijn resocialiserende theorie wilde de straffen beter aanpassen aan de persoon en maakte daarom 

een onderscheid tussen gevaarlijke of recidiverende daders enerzijds en occasionele plegers van 

minder ernstige misdrijven anderzijds. De eersten waren de zogezegde hopeloze gevallen, die in 

zijn ogen een hardere aanpak verdienden. Primaire veroordeelden voor lichte feiten konden 

daarentegen genieten van de voordelen van de Wet Lejeune. Zij kwamen er in dit systeem met 

een voorwaardelijke veroordeling van af, hierdoor konden de desocialiserende effecten van een 

korte gevangenisstraf voorkomen worden. Wie toch opgesloten werd, kon door de minister onder 

algemene en specifieke voorwaarden vrijgelaten worden indien het bewijs bestond dat hij of zij 

verbeterd was en indien er voldoende reclasseringsmogelijkheden voorhanden waren. Deze 

vrijlating was reeds mogelijk na één derde van de opgelegde strafduur, met een minimum van 

drie maanden en, bij wettelijke herhaling, na twee derden met een minimum van zes maanden. 

Gedurende de proeftijd diende de vrijgelatene de opgelegde voorwaarden te vervullen.  Hoe lang 

die precies moest duren, was minder duidelijk. In die tijd was het gemiddeld twee keer de 

ondergane straftijd, maar de duur ervan werd regelmatig gewijzigd. Ook de herroeping was 

slechts vaag geregeld. 

                                                 
3  Hierna verkort V.I. 
4  Wet 31 mei 1888 op de voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidstelling, BS 3 juni 1888. 
5  E. MAES, “Het wettelijk kader. Korte historiek, inhoud en commentaren” in J. GOETHALS EN M. 

BOUVERNE-DE BIE (Eds.), Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, Gent, 
Academia Press, 2000, 4. 

6  Y. VAN DEN BERGE en F. VERBRUGGEN, Strafuitvoering: De externe rechtspositie van veroordeelden tot 
een vrijheidsstraf en de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, Brugge, Vanden Broele, 2007, 4. 
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De te volgen procedure om iemand voorwaardelijk vrij te laten, legde de regering vast bij 

koninklijk besluit. Het is nooit duidelijk geweest op basis waarvan de minister beslissingen nam, 

maar het was overduidelijk dat het systeem niet deugde. De procedure was immers geheim en 

zelfs de gedetineerden en de slachtoffers waren er in theorie niet van op de hoogte. De 

veroordeelde had ook geen initiatiefrecht; V.I. was helemaal geen recht voor iedereen, maar een 

gunst. Als de gevangenisdirecteur geen initiatief nam of indien de minister de vrijlating weigerde, 

kon de gedetineerde hier niets tegen inbrengen.7 

 

7. In de volgende eeuw wijzigde de visie inzake straffen grondig en onder invloed van de 

toenemende individualisering werd de strafuitvoering een complex gegeven. Toch bleef de 

politieke wereld onverschillig voor de problemen in de penitentiaire sector; hiermee zijn immers 

geen stemmen te winnen. De Wet Lejeune bleef dan ook bestaan en bijgevolg was enkel de V.I. 

wettelijk geregeld. Diverse ministeriële omzendbrieven voerden bovendien 

strafuitvoeringsmodaliteiten in zoals penitentiair verlof, uitgangspermissie, ‘halve vrijheid’, 

weekendarrest en voorlopige invrijheidstelling8 waardoor de strafuitvoering steeds minder 

transparant werd. Ondertussen maakte de overbevolking van de gevangenissen elke zinvolle 

invulling van de opsluiting onmogelijk.9 Om deze situatie de baas te kunnen maakte de minister 

van Justitie dan ook gretig gebruik van de - oorspronkelijk individuele - mogelijkheid tot 

voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden met een straf tot drie jaar om stoom van de ketel 

te laten. Tot slot werden korte gevangenisstraffen gewoonweg niet meer uitgevoerd.  

Langzamerhand gleed de situatie ver weg van wat een effectieve strafuitvoering zou moeten zijn. 

Uiteindelijk bepaalde de strafrechter enkel nog de bovengrens van de vrijheidsstraf, nadien werd 

door de minister en de penitentiaire administratie uitgemaakt hoe lang en met welke intervallen 

iemand effectief in de gevangenis moest verblijven.10  

 

                                                 
7  Ibid., 5-6. 
8  Hierna verkort VL.I. 
9  K. VERPOEST en T. VANDER BEKEN, “Rechters in uitvoering. Een eerste analyse van de wetten rond de 

externe rechtspositie van veroordeelden en de oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken.”, NC 2006, afl. 6, 
371.  

10  R. VERSTRAETEN, “De voorstellen van de subcommissie Strafuitvoeringsrechtbanken becommentarieerd” in 
I. AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, 
Politea, 2004, 93; J. MATTHIJS, “Het betrekken van de rechter bij de tenuitvoerlegging van de straf”, RW 1974-
75, afl. 4, 204. 
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8. Het is duidelijk dat de uitvoerende macht een te grote invloed had op zowel de creatie van 

uitvoeringsmodaliteiten voor gevangenisstraffen als de beslissingen daaromtrent. Kritiek rees dan 

ook vanuit verschillende hoeken. De bevolking verloor het vertrouwen in een systeem dat 

veroordelingen uitsprak, maar deze dan niet of slechts gedeeltelijk uitvoerde. Magistraten en 

ordediensten raakten ontmoedigd; zij hadden het gevoel nutteloos werk te leveren. Daarnaast 

bestond de indruk dat rechters anticipeerden op de V.I. en strenger straften omdat ze wisten dat 

een veroordeelde nooit de volledige termijn moest uitzitten. Gedetineerden klaagden de willekeur 

van de administratieve beslissingen aan en leefden in onzekerheid in een deel van de 

maatschappij dat door ondoorzichtige en onafdwingbare regels geregeerd werd. Bovendien was 

deze situatie ook vanuit preventief oogpunt nefast en het gevoel van straffeloosheid groeide.11  

 

2.3 Oprichting van de commissies voorwaardelijke invrijheidstelling 

9. In de rechtsleer had men reeds vele oplossingen bediscussieerd om de macht van de 

minister en de administratie op de strafduur en de modaliteiten in te dijken. Naast een wettelijke 

verankering van de strafuitvoeringsmodaliteiten, stelden de meeste auteurs voor om een rechter te 

laten meespelen op strafuitvoeringsniveau. Dit idee was niet nieuw en had geen vaste vorm; sinds 

1932 werden in België reeds meermaals voorstellen gedaan om op één of andere wijze een 

rechter verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van de opgelegde straffen, via de 

oprichting van een soort executierechtbank.12 

De voorstellen zijn steeds op dezelfde argumentatie gegrond. Vooreerst verzet het principe van 

de scheiding der machten uit artikel 40 van de Grondwet zich ertegen dat de uitvoerende macht 

meer doet dan de materiële uitvoering van de opgelegde straf. Zij is immers niet bevoegd om de 

aard en de duur van straffen te wijzigen, aangezien de inhoudelijke invulling van de 

strafuitvoering een bevoegdheid is van de wetgevende macht. Bovendien raken dergelijke 

beslissingen aan de persoonlijke vrijheid van de veroordeelde, waarvan de rechter de traditionele 

behoeder is.13  

 

                                                 
11  G. VERMEIREN, “Oude wijn in nieuwe zakken?”, Orde dag 2005, afl. 32, 33-34. 
12  J. MATTHIJS, “Het betrekken van de rechter bij de tenuitvoerlegging van de straf”, RW 1974-75, afl. 4, 207. 
13  C. ELIAERTS en T. PETERS, “Considérations sur le tribunal de l'application des peines (avant-projet R. 

LEGROS)”, Ann.dr.Louvain 1986, 151. 
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10. Ofschoon het probleem aldus duidelijk gesteld werd, bleek het weinig interesse op te 

wekken bij de wetgevende instanties. Terwijl andere Europese landen oplossingen uitwerkten 

voor gelijkaardige problemen, bleef men hier lange tijd onverschillig voor de reeds lang 

aanslepende problematiek eigen aan de strafuitvoering. 

In 1985 overhandigde R. Legros zijn ‘Voorontwerp van Strafwetboek’ aan toenmalig minister 

van Justitie.14 Dit voorontwerp, inclusief het eerste concrete voorstel om executierechtbanken op 

te richten zoals in Frankrijk, werd verticaal geclasseerd.15  

Justitieminister S. De Clerck was de eerste die echt een nieuwe weg insloeg. Sinds zijn 

oriëntatienota ‘Strafbeleid en Gevangenisbeleid’ van 199616 heeft zich in België een beweging in 

gang gezet die werk wil maken van een modernisering van het straf- en strafuitvoeringsbeleid. In 

de uitvoering van die plannen kreeg Professor L. Dupont de opdracht om voorbereidend 

wetgevend werk te verrichten. Een jaar later, na de neerlegging van zijn ‘Proeve van voorontwerp 

van penitentiaire beginselenwet’, kreeg professor Dupont de leiding over een commissie 

verantwoordelijk voor het creëren van een complete rechtspositie voor gedetineerden. 

 

11. Dupont had zijn eerste opdracht nog niet afgewerkt wanneer de zaak Dutroux en de 

aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie ‘Dutroux-Nihoul en consorten’17 de 

situatie in een stroomversnelling bracht. De samenleving eiste een kordaat optreden om te 

voorkomen dat nog meer criminelen zoals Dutroux vervroegd vrijgelaten zouden worden door de 

minister van Justitie. Dit vergrootte de druk om onmiddellijk iets aan de huidige manier van 

werken te veranderen. 

 

12. Het concrete idee om strafuitvoeringsrechtbanken te creëren, werd opnieuw op tafel 

gelegd.18 De voorkeur van de wetgever ging uit naar de creatie van een onafhankelijke en 

multidisciplinair samengestelde rechtbank die nieuwe wettelijk verankerde regels betreffende de 

externe rechtspositie van gedetineerden zou toepassen. Aangezien er nog geen dergelijke 

wetgeving bestond en de implementatie van multidisciplinair samengestelde rechtbanken een 

                                                 
14  R. LEGROS, Voorontwerp van Strafwetboek, Brussel, Belgisch Staatsblad, 1985, 231 p. 
15  F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 

veroordeelden: Mayday, Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 42. 
16  S. DE CLERCK, Oriëntatienota ‘Strafbeleid en Gevangenisbeleid’, Brussel, Ministerie van Justitie, 1996, 46 p.  
17  Verslag betreffende het parlementair onderzoek naar de wijze waarop het onderzoek door politie en gerecht 

werd gevoerd in de zaak « Dutroux-Nihoul en consorten », Parl.St. Kamer, 1996-97, nr. 713/6. 
18  Eindverslag van de commissie “basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden”, Parl.St. Kamer, 

2000-01, nr. 50-1076/01, 361 e.v. 



 8 

wijziging van artikel 157 van de Grondwet vereiste, kon dit niet op korte termijn gerealiseerd 

worden.19 Het plan om strafuitvoeringsrechtbanken in te voeren en een bijhorend volwaardig 

strafuitvoeringsrecht op te stellen, werd dan maar als prioritaire maatregel ingeschreven in het 

Regeerakkoord van 1999 en in het federeel Veiligheids- en detentieplan van 2000.20 Als 

tussenoplossing werden in 1998 administratieve instellingen opgericht21, commissies 

voorwaardelijke invrijheidstelling22 genaamd. 

 

13. De opgerichte commissies beslisten – zoals de naam doet vermoeden – over de 

voorwaardelijke vrijlating van gedetineerden.23 Op die manier werden de beslissingen niet langer 

door politici genomen, maar door een onafhankelijk, multidisciplinair en administratief college 

bestaande uit een magistraat-voorzitter en twee lekenrechters, de één gespecialiseerd in 

strafuitvoering, de andere in maatschappelijke re-integratie. 

Hoewel de nieuwe wetten innovatief genoemd kunnen worden, bouwden ze toch grotendeels 

voort op de traditie die door Lejeune gestart werd: de tijdsvoorwaarden bleven behouden en de 

V.I. bleef een gunst. Toch was de nieuwe wet een grote stap vooruit. De geheime procedure werd 

ingeruild voor een tegensprekelijke waarbij de gedetineerde inzage kreeg in het dossier, bijstand 

van een advocaat kon genieten en een echt reclasseringsplan diende op te maken. Bovendien 

somde de wet uitdrukkelijke, maar niet limitatieve, tegenindicaties op. Ook de opvolging van de 

voorwaardelijk vrijgelatenen werd verbeterd; justitieassistenten en politiediensten kregen de 

opdracht om de naleving van de voorwaarden beter te controleren en seksuele delinquenten 

kregen extra voorwaarden opgelegd. Met de zaak-Dutroux in het achterhoofd kreeg ook het 

slachtoffer meer gehoor.24 

 

                                                 
19  R. VERSTRAETEN, “De voorstellen van de subcommissie Strafuitvoeringsrechtbanken becommentarieerd” in 

I. AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, 
Politea, 2004, 92. 

20  E. MAES, “Naar een nieuwe wettelijke regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling in België? Enkele 
beschouwingen over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de mogelijke oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken”, Panopticon 2001, 555. 

21  Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, BS 2 april 1998. 
22  Hierna verkort C.V.I. 
23  Wet 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 

tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet 
van 1 juli 1964, BS 2 april 1998. 

24  Y. VAN DEN BERGE en F. VERBRUGGEN, Strafuitvoering: De externe rechtspositie van veroordeelden tot 
een vrijheidsstraf en de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, Brugge, Vanden Broele, 2007, 8-9. 
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14. Uiteindelijk boden de wetten van 1998 slechts een minimale oplossing voor de aanslepende 

problemen.  

Het gecreëerde wettelijke kader omhelsde immers enkel de V.I., andere modaliteiten om de 

gevangenis te verlaten zoals penitentiair verlof, ‘halve vrijheid’ en elektronisch toezicht bleven 

geregeld door de minister van Justitie en de penitentiaire administratie.25 Bovendien was de V.I.-

procedure enkel gericht op de re-integratie in de Belgische samenleving van gedetineerden met 

een veroordeling van meer dan drie jaar. Vreemdelingen en wie een straf opgelopen had van 

minder dan drie jaar – een zeer grote groep van de gevangenisbevolking – werden door de 

minister vrijgelaten via de procedure van ‘voorlopige vrijlating met het oog op genade of met het 

oog op verwijdering van het grondgebied’. Deze instrumenten werden heel vaak misbruikt om de 

overbevolking tegen te gaan met als gevolg dat vier op vijf veroordeelden vrijkwamen zonder 

enige controle. Aangezien de criteria bovendien niet wettelijk bepaald waren, ontbrak elke 

procedurele waarborg. Ook de slachtoffers waren niet op de hoogte van deze re-integratiestappen. 

De procedure was daarenboven log en behoefde nogal wat adviezen die al snel voor vertragingen 

zorgden. Vooral de psychosociale diensten26 raakten snel overbelast en kregen de prognoses over 

recidivegevaar en de reclassering niet tijdig klaar waardoor de C.V.I.’s regelmatig hun beslissing 

moesten uitstellen.  

Dezelfde logge procedures zorgden ervoor dat gedetineerden er vaak tegenop zagen om ze te 

ondergaan. Geduldig afwachten tot de straftijd voorbij was, bleek vaak eenvoudiger, want dan 

dienden ze geen lastige voorwaarden te vervullen. Steeds meer langgestraften gingen zo denken 

waardoor het systeem faalde. Immers, net die personen die het meeste begeleiding nodig hadden 

kwamen zonder controle terug in de maatschappij en bovendien nam de overbevolking van de 

gevangenissen hierdoor toe.27 

 

2.4 Oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken 

15. De wetgever bleef ondertussen wel werken aan een oplossing voor de erbarmelijke situatie 

van de gedetineerden. In het verlengde van de werkzaamheden van de Commissie Dupont, wiens 

                                                 
25  J. VANACKER, “De strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van veroordeelden”, TVW 2006, 

afl. 3, 373. 
26  Hierna verkort P.S.D. 
27  Y. VAN DEN BERGE en F. VERBRUGGEN, Strafuitvoering: De externe rechtspositie van veroordeelden tot 

een vrijheidsstraf en de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, Brugge, Vanden Broele, 2007, 9-11. 
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oospronkelijke opdracht uiteindelijk beperkt bleef tot het regelen van de interne rechtspositie, 

werd bij Koninklijk Besluit van 27 juni 2000 een nieuwe commissie opgericht onder leiding van 

D. Holsters. De commissie “Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden 

en straftoemeting” werd onderverdeeld in drie gelijknamige subcommissies.28 

Drie jaar later werden de globale eindresultaten van de commissie Holsters door minister 

Verwilghen aan het publiek voorgesteld, maar het enthousiasme over deze voorstellen daalde 

snel. Bij het aantreden van de nieuwe regering in juli 2003 was het eindrapport verworden tot een 

loutere inspiratiebron.29 Niettemin werden op 17 december 2002 de nodige wijzigingen 

aangebracht in de Grondwet met het oog op de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken.30 

Ondanks het kwalitatieve voorbereidingswerk dreigden de beloofde oplossingen dus – naar 

aloude gewoonte – opnieuw begraven te worden. Om dit te vermijden verzocht de Kamer de 

regering op 17 november 2003 uitdrukkelijk om het eindverslag van de commissie Holsters bij 

voorrang te onderzoeken.31  

 

16. In april 2005 begonnen uiteindelijk twee wetsontwerpen aan hun parlementair parcours. 

Een eerste wet had als doel de eigenlijke rechtbanken bevoegd voor strafuitvoeringszaken op te 

richten.32 Een tweede schetste de regels die de externe rechtspositie van veroordeelden beheersen. 

Later werden aan deze laatste nog de rechten van de slachtoffers toegevoegd.33 

Beide wetten werden goedgekeurd op 17 mei 2006 en traden – slechts gedeeltelijk – in werking 

op 1 februari 2007. Zij zouden nu de jarenlange lacunes in het strafuitvoeringsrecht moeten 

opvullen en ervoor moeten zorgen dat de garanties, eigen aan het rechtskarakter van het 

strafrecht, niet langer verdwijnen in de uitvoeringsfase. Er werd een nieuwe V.I.-regeling 

ingevoerd, maar belangrijker is dat sindsdien alle uitvoeringsmodaliteiten wettelijk verankerd 

werden. Bovendien worden de strafuitvoeringsmodaliteiten niet langer gezien als een gunst 

                                                 
28  KB 27 juni 2000 houdende oprichting van een Commissie “strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie 

van gedetineerden en straftoemeting”, BS 13 juli 2000. 
29  Federale beleidsverklaring, Parl.St. Kamer, 2003, nr. 51-0020/1, 55. 
30  Wijziging van de Grondwet op 17 december 2002, BS 31 januari 2003. 
31  K. KLOECK, “Inleiding door de voorzitter van de studiedag” in I. AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en 

F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, Politea, 2004, 15. 
32  Wet 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, BS 15 juni 2006.  
33  Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het 

slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 15 juni 2006.  
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verkregen door de administratie, maar als een wettelijke toepassing met een negatieve selectie; 

een recht voor alle gedetineerden, behoudens contra-indicaties.34 

Thans kunnen we dan ook stellen dat België erin slaagde een volledige wettelijke regeling van de 

externe rechtspositie op te stellen die bovendien bewaakt wordt door een nieuw rechtscollege. 

Samen met de basiswet van 200535 die de interne rechtspositie waarborgt, beschikt België nu 

eindelijk over een volledige rechtspositie voor gedetineerden.  

 

                                                 
34  F. VANHAMME, “Un juge d'application des peines pour la libération conditionnelle: changement, cumul ou 

confusion de modèle de justice?”, Journ.proc. 2001, afl. 417, 20. 
35  Basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden, BS 1 februari 

2005. 
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3. Vorm van de nieuwe instelling 

17. De oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken is het resultaat van de wil van de 

wetgever om het beslissingsproces inzake de toelating tot de strafuitvoeringsmodaliteiten te 

juridiseren. Dit doel kan echter op verschillende manieren bereikt worden.  

 

3.1 Rechtbank versus commissie 

18. Tot midden de jaren 70 werd vrijwel exclusief gepleit voor het zogenaamde 

commissiemodel. Over de concrete samenstelling van zulke commissies waren de voorstellen 

uiteenlopend, maar wie een commissie voorstond, was het er wel over eens dat de penitentiaire 

administratie een rol moest blijven spelen in de toekenning van de strafuitvoeringsmodaliteiten. 

Dit uitte zich in voorstellen met een overkoepelende verantwoordelijkheid in hoofde van dat 

bestuur of door de aanstelling van ambtenaren in de functie van assessor. 

Voorstanders van executie- of strafuitvoeringsrechtbanken wilden dan weer een zuivere 

rechtbank creëren, die los van de uitvoerende macht beslissingen kon nemen. Ook hier werd vaak 

een verschillende invulling aan gegeven.36 

 

19. Bij het opstellen van de V.I.-wetgeving in 1998 werd voorlopig geopteerd voor het 

commissiemodel waarbij de voorzitter werd bijgestaan door twee gespecialiseerde assessoren die, 

voor de duur van hun mandaat, ontheven werden van hun administratieve taken. Het was een 

tussenstap waarbij ideeën van beide groepen vermengd werden. De administratieve commissies 

werden voorgezeten door een magistraat en er golden een aantal jurisdictionele principes. Door 

de personeelscolleges echter te laten oordelen in de procedure voorafgaand aan die voor de 

C.V.I., behield de uitvoerende macht toch een zekere rol. Bovendien werd de procedure 

gekenmerkt door een soort van permanente saisine waardoor de commissie instond voor de 

opvolging en zichzelf kon vatten ingeval een zaak dit vereiste.37 

 

                                                 
36  J. MATTHIJS, “Het betrekken van de rechter bij de tenuitvoerlegging van de straf”, RW 1974-75, afl. 4, 229-

230. 
37  E. MAES, “Het wettelijk kader. Korte historiek, inhoud en commentaren” in J. GOETHALS EN M. 

BOUVERNE-DE BIE (Eds.), Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, Gent, 
Academia Press, 2000, 30-31. 
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20. Ook aan het opstellen van de huidige wetgeving ging een discussie vooraf. Een aantal leden 

van de commissie Holsters was voorstander van het commissiemodel dat ondertussen zijn 

diensten bewezen had. De meerderheid koos echter voor een pure rechtbank die deel uitmaakt 

van de rechterlijke macht. Zoals in de procedure ten gronde blijft het openbaar ministerie de 

tegenpool van de veroordeelde. Doordat enkel zij de rechtbank kan vatten ter herroeping, 

herziening of schorsing, wordt elke schijn van vooringenomenheid vermeden. De penitentiaire 

administratie werd nu alle beslissingsmacht ontnomen.38 

 

3.2 Multidisciplinaire samenstelling 

21. Niet alleen de aard van de beslissingsinstantie inzake strafuitvoering, maar ook de 

samenstelling van dat orgaan bood heel wat stof tot nadenken. Niettemin werd er binnen de 

commissie Holsters overtuigend gekozen voor een multidisciplinaire samenstelling, met een 

voorzitter-magistraat en twee experten geschoold in diverse menswetenschappelijke disciplines, 

die bouwen op een jarenlange ervaring als veldwerkers in de penale sector of in de hulpverlening 

aan (ex-)gedetineerden.39 Op 31 maart 2004 werd dit bevestigd door de ministerraad.40  

Magistraten zijn tevreden met dit besluit: volgens hen komt dit de kwaliteit van de 

strafuitvoeringsbeslissingen alleen maar ten goede. Bijzitters brengen immers elementen aan die 

de horizon van een zuiver technisch-juridische beslissing kunnen verruimen.41 

 

22. Volgens auteur E. Maes hangt de keuze voor een multidisciplinaire samenstelling samen 

met de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het concept van de V.I. en de andere 

modaliteiten.  Beschouwt men dit als een recht dat slechts in zeer uitzonderlijke – en vrij 

eenduidig te interpreteren – omstandigheden kan worden geweigerd, dan kan geopteerd worden 

voor een klassiek eenzijdig juridisch georiënteerde samenstelling. Als men echter de sociale re-

integratie en de veiligheidsgedachte wil benadrukken, dan is eerder een multisciplinaire 

benadering aangewezen. De opvatting van de V.I. als een ‘recht, tenzij’, zoals thans het geval is, 

                                                 
38  M. DE SWAEF en R. PERRIENS, “De voorstellen van de subcommissie Strafuitvoeringsrechtbanken” in I. 

AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, 
Politea, 2004, 85. 

39  R. VERSTRAETEN, “De voorstellen van de subcommissie Strafuitvoeringsrechtbanken becommentarieerd” in 
I. AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, 
Politea, 2004, 97. 

40  R. PERRIENS, “De stempelrechter van de strafuitvoering”, Juristenkrant 2004, afl. 94, 4. 
41  D. LEESTMANS, “Strafstelsel is nog te weinig georiënteerd op het slachtoffer”, Juristenkrant 2005, afl. 101, 8. 
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sluit een multidisciplinaire aanpak natuurlijk niet uit. Van zodra er immers een zekere 

beoordelingsruimte is aangaande de opportuniteit van de V.I. is een multidisciplinaire aanpak 

eigenlijk onontbeerlijk.42  

Ook in de huidige wetgeving gaat het niet om een loutere toepassing van de wettelijke regels, het 

is de bedoeling “een juridisch adequate uitdrukking te vinden voor een medische, psychische en 

sociale evaluatie van personen en toestanden”.43 De gedifferentieerdheid van de conflictstof 

vereist dan ook een multidisciplinaire aanpak waarbij juristen samenwerken met specialisten op 

het vlak van sociale re-integratie en penitentiaire zaken. Het is dan ook een goede zaak dat de 

beslissingen op strafuitvoeringsniveau geschraagd zullen zijn op zowel een juridische als een 

menswetenschappelijke grondslag. 

 

23. Tegenstanders van het multidisciplinaire model beroepen zich vaak op het argument dat een 

gedragswetenschappelijke ondersteuning van de rechterlijke macht niet per se hoeft te impliceren 

dat de mobilisatie van deze kennis en ervaring moet gebeuren tijdens het beraad. Een al dan niet 

verplichte adviesverlening van experts ter zake kan een perfect alternatief vormen.44 

De leden van de C.V.I.’s hebben vanuit hun ervaring verdedigd dat een intern ingebouwde 

multidisciplinariteit van het grootste belang is om ten volle de verantwoordelijkheden, die de 

strafuitvoeringsrechtbank heeft, op te nemen. Het nemen van beslissingen over detentietrajecten 

vereist deskundigheid vanuit heel wat invalshoeken. Soms vereist het nemen van die beslissingen 

diepgaande discussies die enkel mogelijk zijn in het besloten kader van de raadkamer. Extern 

toegevoegde deskundigheid is in dat geval onvoldoende. Dit uitgangspunt berust op de 

veronderstelling dat discussies over alle kwesties betreffende de persoonlijkheid van iemand 

moeilijk gevoerd kunnen worden in de vraag- en antwoordvorm die eigen is aan het horen van 

een externe deskundige.45  

 

                                                 
42  E. MAES, “Naar een nieuwe wettelijke regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling in België? Enkele 

beschouwingen over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de mogelijke oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken”, Panopticon 2001, 557-558. 

43  Ibid., 557, voetnoot 29. 
44  R. VERSTRAETEN, “De voorstellen van de subcommissie Strafuitvoeringsrechtbanken becommentarieerd” in 

I. AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, 
Politea, 2004, 97. 

45  R. PERRIENS, “Wie is er bang van de strafuitvoeringsrechtbank?”, Orde dag 2005, afl. 32, 8; C. KELK, “Rond 
het oude ideaal van de strafuitvoeringsrechtbanken”, Orde dag 2005, afl. 32, 56. 
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24. Daarnaast heerst nog de bezorgdheid dat de huidige multidisciplinaire samenstelling niet 

geschikt zal zijn om alle zaken op te lossen. Immers, indien de bevoegdheden van de 

strafuitvoeringsrechtbanken uitgebreid zullen worden, zal er, volgens sommigen, nood zijn aan 

een diversificatie in de samenstelling naargelang de bevoegdheid.46 Zo lijkt een beslissing 

betreffende internering zonder de aanwezigheid van een psychiater moeilijk aanvaardbaar. 

Niettemin heeft de wetgever er voor gekozen om in dergelijke dossiers geen psychiater als 

assessor te laten zetelen zoals dat wel het geval is in de huidige commissies tot bescherming van 

de maatschappij. Er zal bijgevolg enkel psychiatrisch advies ingeroepen kunnen worden via de 

onafhankelijke en wetenschappelijke-adviserende taak van experten. Latere evaluaties zullen dan 

ook moeten uitmaken of de assessoren samen met psychiatrische experten hun taak naar behoren 

kunnen vervullen.47 

 

 

 

                                                 
46  R. VERSTRAETEN, “De voorstellen van de subcommissie Strafuitvoeringsrechtbanken becommentarieerd” in 

I. AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, 
Politea, 2004, 97. 

47  H. HEIMANS, “Is er opnieuw hoop voor de geïnterneerden?”, Fatik 2007, afl. 114, 13. 
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4. De actoren in de strafuitvoeringsrechtbank  

25. De multidisciplinaire rechtbank is samengesteld uit een magistraat-voorzitter bijgestaan 

door een assessor gespecialiseerd in penitentiaire zaken en een tweede gespecialiseerd in sociale 

re-integratie. De nieuwe wetgeving heeft ook een belangrijke rol weggelegd voor het openbaar 

ministerie. Deze taken worden op voltijdse, doch tijdelijke basis uitgeoefend. Het valt daarnaast 

te betreuren dat de uitvoerende macht een grote rol blijft spelen op het niveau van de benoeming 

van de assessoren. 

 

4.1 Beroepsrechters  

26. Strafuitvoeringsrechters zijn rechters uit de rechtbank van eerste aanleg die vijf jaar 

ervaring hebben als werkend magistraat, waarvan drie jaar als (toegevoegd) rechter in de 

rechtbank van eerste aanleg. Bovendien moeten zij een voortgezette gespecialiseerde opleiding in 

strafuitvoeringszaken gevolgd hebben die georganiseerd wordt door de Hoge Raad voor de 

Justitie48 in het kader van de opleiding van magistraten.49 Zij worden aangewezen na een 

gemotiveerde voordracht van de eerste voorzitter van het hof van beroep uit de rechters die 

gekandideerd hebben. Om in de vroegere C.V.I.’s te kunnen zetelen moest een magistraat ook 

criminoloog zijn, maar die vereiste heeft men voor de huidige magistraten in 

strafuitvoeringszaken laten vallen.50 

 

27. Auteur R. Verstraeten stelt voor om ook rechters die ten gronde oordelen over strafzaken in 

de strafuitvoeringsrechtbanken te laten zetelen, maar dan uiteraard niet in zaken waarin zij reeds 

geoordeeld hebben. Een dergelijke rotatie zou de strafrechters immers een betere voeling doen 

krijgen met de specifieke problemen en vragen eigen aan de strafuitvoering. Wat op zijn beurt 

zou kunnen bijdragen tot een efficiëntere straftoemeting. 

Het zou alleszins vermeden moeten worden dat enkel jonge, onervaren magistraten of 

magistraten die niet helemaal voldoen in het gewone circuit in de strafuitvoeringsrechtbank 

                                                 
48  Hierna verkort H.R.J. 
49  Art. 259sexies, §1, 4° Ger.W. 
50  D. LEESTMANS, “Strafstelsel is nog te weinig georiënteerd op het slachtoffer”, Juristenkrant 2005, afl. 101, 9. 
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belanden. Strafuitvoeringszaken zijn immers complexe zaken die met de nodige professionaliteit 

en sereniteit opgelost dienen te worden.51 

 

4.2 Assessoren 

28. Voor de zaken betreffende gedetineerden met één of meer vrijheidsberoverende straffen 

waarvan het uitvoerbare gedeelte meer dan drie jaar bedraagt, wordt de voorzitter van de 

strafuitvoeringsrechtbank bijgestaan door twee bijzitters. Deze ‘lekenrechters’ zijn tussen dertig 

en vijfenzestig jaar oud, bezitten een masterdiploma en hebben ten minste vijf jaar nuttige 

beroepservaring die blijk geeft van hun praktische kennis inzake penitentiaire zaken of sociale re-

integratie. De assessoren worden benoemd na het slagen voor een examen georganiseerd door 

een selectiecomité.52 Ondanks de verschillende specialisaties werd er echter maar één soort 

examen opgesteld. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de grote tijdsdruk om de 

strafuitvoeringsrechtbanken tegen 1 februari 2007 opgericht te krijgen.53 

 

29. Het voorontwerp van 31 maart 2004 voorzag in deeltijdse assessoren die een vergoeding 

per zitting zouden ontvangen, zoals het geval is voor de lekenrechters in de rechtbanken van 

koophandel en de arbeidsrechtbanken. Onder invloed van bedenkingen en adviezen uit het 

werkveld – vooral vanuit de C.V.I.’s – heeft de ministerraad dat ontwerp echter herzien.54 Op 20 

december 2004 legde de minister van Justitie een aangepaste versie voor aan de Raad van State 

waarin werd verduidelijkt dat de assessoren hun ambt op voltijdse basis zouden uitoefenen.55 

Dat de C.V.I.’s voor voltijdse assessoren streden was niet te verwonderen: de magistraten van die 

commissies werden jarenlang bijgestaan door voltijdse bijzitters en hadden de voordelen ervan in 

de praktijk kunnen ervaren. Enkel een presentievergoeding toekennen aan de assessoren in 

strafuitvoeringsrechtbanken – met een gelijkaardige functie als in de C.V.I.’s – zou ertoe leiden 

dat zij “naast al hun andere dagelijkse professionele taken niet de motivatie, de moed, de 

                                                 
51  R. VERSTRAETEN, “De voorstellen van de subcommissie Strafuitvoeringsrechtbanken becommentarieerd” in 

I. AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, 
Politea, 2004, 96-97. 

52  Art. 196ter, §1 en 259sexies, §2, tweede lid Ger.W. 
53  J. VANACKER, “De strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van veroordeelden: een 

(recht)bank vooruit?”, Panopticon 2007, afl. 2, 1-7. 
54  Verslag namens de commissie voor de justitie betreffende het wetsontwerp houdende oprichting van 

strafuitvoeringsrechtbanken, Parl.St. Senaat, 2004-05, nr. 3-1127/5, 21. 
55  R. PERRIENS, “Wie is er bang van de strafuitvoeringsrechtbank?”, Orde dag 2005, afl. 32, 8. 
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energie, de tijd en de verantwoordelijkheidszin kunnen genereren die nodig is om van Justitie het 

maatschappelijk geëngageerd project te maken waar de samenleving recht op heeft.”56 

 

30. Een tweede discussie met betrekking tot de wedde van de assessoren werd nog niet 

beëindigd. Zo is het nog steeds onduidelijk waarom deze personen geen volledige uitbetaling van 

hun anciënniteit ontvangen zoals de bijzitters van de C.V.I.’s. Magistraten die benoemd worden 

in de strafuitvoeringsrechtbank hebben recht op een weddetoeslag volgens artikel 357, §1, eerste 

lid, 7° Gerechtelijk Wetboek. De werkende assessoren daarentegen krijgen de wedde van een 

rechter in de rechtbank van eerste aanleg, maar hun anciënniteit wordt slechts ten belope van 

maximum zes jaar in aanmerking genomen.57  

Het is dan ook onredelijk om een erg ruime professionele ervaring en een minimale leeftijd te 

eisen, maar daarvoor niet te willen betalen. Men zou dan immers verwachten dat zeer bekwame 

mensen voor een lager inkomen zouden werken.58 

 

4.3 Een gespecialiseerd parket 

31. Bij de C.V.I.’s bekleedde het openbaar ministerie een relatief marginale rol. Voortaan 

vervult het echter een specialistenrol en daarvoor werd een gespecialiseerd parket in het leven 

geroepen met substituten-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken.59 Die 

magistraten moeten een goede kennis van het gevangeniswezen en het psychosociaal werk 

hebben en zouden eigenlijk ruimer moeten denken dan louter juridisch.60 Daarom kan men enkel 

benoemd worden indien men een voortgezette opleiding in strafuitvoeringszaken gevolgd heeft 

zoals de rechters in de strafuitvoeringsrechtbank. Enkel substituten met minstens vijf jaar 

ervaring als werkend magistraat, waarvan drie jaar als (toegevoegd) substituut-procureur des 

Konings, kunnen deze functie waarnemen.61 

 

                                                 
56  R. PERRIENS, “De stempelrechter van de strafuitvoering”, Juristenkrant 2004, afl. 94, 4. 
57  Art. 355ter, eerste en tweede lid Ger.W. 
58  J. VANACKER, “De strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van veroordeelden: een 

(recht)bank vooruit?”, Panopticon 2007, afl. 2, 4. 
59  Memorie van toelichting bij het ontwerp van wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, Parl.St. 

Senaat, 2004-05, nr. 3-1127/1, 3. 
60  L. NOUWYNCK, “Le ministère public dans le projet ‘Holsters’: défis et changements”, Journ.proc. 2004, afl. 

482, 28; M. DE RUE, “Wetsontwerp houdende oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank en wetsontwerp 
betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden”, Orde dag 2005, afl. 32, 16. 

61  Art. 259sexies, §1, eerste lid, 5° Ger.W. 
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32. De specialisatie houdt ook een uitbreiding in van de opdracht van het parket. De substituten 

zullen talrijke taken vervullen bij het in gereedheid brengen van de dossiers, advies verlenen ter 

terechtzitting, initiatieven nemen inzake de controle van de modaliteiten, cassatieberoep instellen, 

enzovoort.62 Onder andere door haar adviesfunctie zal het oprichten van een gespecialiseerd 

parket kunnen bijdragen tot de gelijkvormigheid in de rechtspraak van de 

strafuitvoeringsrechtbanken.63 

 

4.4 Tijdelijkheid van het mandaat 

33. Zowel de beroepsrechters, de assessoren als de substituten-procureur des Konings worden 

initieel voor een jaar benoemd. Mits gunstige evaluatie wordt deze benoeming verlengd met drie 

jaar en daarna eventueel nog eens met vier jaar.64 Na acht jaar moeten zij dus verplicht hun 

functie verlaten. Dit is dezelfde termijn als voorzien voor de rechters in de C.V.I.’s. 

 

34. De memorie van toelichting bij de wet levert geen bevredigende verantwoording voor die 

beperking. Daarin staat kortweg dat de regel ingevoerd werd “gelet op de specifieke aard van het 

ambt” en daarbij wordt verwezen naar de regel die geldt voor de mandaten van federaal 

magistraat en bijstandsmagistraat.65 Nochtans zijn er nog andere ambten met een specifieke aard 

zoals dat van jeugd- en onderzoeksrechter wiens functies, na gunstige evaluatie, wel onbeperkt 

verlengbaar zijn.66 

 

35. De meeste practici zien weinig nut in het beperken van de duur van het mandaat. Dat dit 

niet bevorderlijk is voor de continuïteit van de werking blijkt het grootste argument. Gedurende 

acht jaar zal immers een bepaald systeem met bijhorende expertise opgebouwd worden dat na het 

einde van de benoeming van de personeelsleden verloren zal gaan.67 Bovendien is er nog een 

                                                 
62  M. DE SWAEF en R. PERRIENS, “De voorstellen van de subcommissie Strafuitvoeringsrechtbanken” in I. 

AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, 
Politea, 2004, 84-85. 

63  X. DE RIEMAECKER en G. VERVAEKE, “De strafuitvoeringsrechtbanken: een kritische kijk op de huidige 
blauwdrukken vertrekkende vanuit het advies van de Hoge Raad voor de Justitie”, Orde dag 2005, afl. 32, 21. 

64  Art. 196ter, §2, tweede lid en 259sexies, §2, tweede lid Ger.W. 
65  Memorie van toelichting bij het ontwerp van wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, Parl.St. 

Senaat, 2004-05, nr. 3-1127/1, 9. 
66  R. PERRIENS, “De strafuitvoeringsrechtbank, een prenataal onderzoek”, Panopticon 2005, afl. 4, 67. 
67  F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 

veroordeelden: Mayday, Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 53. 
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sociaal argument. De mandaatsduur maakt de job nogal onaantrekkelijk voor geïnteresseerden die 

in de private sector werken en geen vastheid van betrekking genieten zoals de ambtenaren. Zij 

hebben geen professionele terugvalbasis waardoor ze op het einde van die achtjarige termijn 

gewoon op straat belanden. Het is daarenboven ook bedenkelijk of het tijdelijk waarnemen van 

deze functies een voldoende dam zal kunnen opwerpen tegen het risico van onpartijdigheid en 

onafhankelijkheid.68 

 

36. Een aantal parlementsleden dienden tevergeefs amendementen in om deze 

benoemingsreglementering te wijzigen en ook de leden van de toenmalige C.V.I.’s bepleitten 

vanuit hun ervaring de continuïteit van de mandaten.69 Het zou toch mogelijk moeten zijn om 

bekwame en gemotiveerde mensen te weerhouden via regelmatige evaluaties om zo de kwaliteit 

en de continuïteit van de strafuitvoeringsrechtbanken te waarborgen.70 

Continuïteit kan er natuurlijk ook toe leiden dat het korps te lang en te sterk gespecialiseerd 

wordt, waardoor het risico op slijtage en automatisme groeit. De wetgever wilde voornamelijk dit 

negatief effect uitsluiten door de tijdelijkheid van het mandaat in te voeren. Aangezien de 

assessoren voltijds aangesteld worden, raken zij het contact met de praktijk kwijt en bijgevolg 

verliezen ze ook die expertise die oorspronkelijk vereist was om benoemd te kunnen worden. De 

wetgever beoogde dus met deze regel de rechterlijke macht dicht bij het werkveld te houden.71 

 

4.5 Nog steeds een te grote rol voor de uitvoerende macht? 

37. In het oorspronkelijke voorontwerp dat ter advies aan de Raad van State werd voorgelegd, 

werden ambtenaren van de FOD Justitie niet toegelaten in de functie van assessor om volledige 

onafhankelijkheid te waarborgen. De Raad van State verduidelijkte echter dat het benoemen van 

Justitie-ambtenaren als assessor niet indruist tegen de scheiding der machten en wel mogelijk is, 
                                                 
68  R. PERRIENS, “De strafuitvoeringsrechtbank, een prenataal onderzoek”, Panopticon 2005, afl. 4, 66. 
69  O.a. Amendementen (nrs. 12, 15, 18 en 21) op het ontwerp van wet houdende oprichting van 

strafuitvoeringsrechtbanken, Parl.St. Senaat, 2004-05, nr. 3-1127/4; Amendementen (nrs. 10 en 13) op het 
ontwerp van wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 51-1960/2; 
Amendementen (nrs. 21 en 25) op het ontwerp van wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, 
Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 51-1960/4. 

70  N. STAESSENS, “Over uitvoering van straffen gesproken [gesprek tussen PERRIENS, R. en MAES, J.]”, Ad 
Rem 2006, afl. 4, 26. 

71  A. JACOBS, “Le statut externe du détenu” in X. (Ed.), Actualités de driot pénal et de procédure pénale, 
Brussel, Larcier, 2006, 175-176; M. BEERNAERT, “Vers des tribunaux de l'application des peines et une 
définition légale du statut juridique ‘externe’ des personnes condamnées à une peine privative de 
liberté”, Rev.dr.pén.  2007, afl. 1, 16-17. 
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waarop de regering dit aanpaste. Hieruit blijkt dat de regering er alles aan wilde doen om elke 

schijn van partijdigheid te voorkomen.72   

 

38. Helaas heeft de regering het principe van onafhankelijkheid niet consequent doorgetrokken 

in de benoemingsreglementering. De H.R.J. verslikte zich in de benoemingsprocedure die de 

regering hen in het voorontwerp voorlegde. Er werd enkel voorzien dat de Koning de effectieve 

en plaatsvervangende assessoren zou benoemen zonder enige verwijzing naar de gangbare 

procedures inzake voordracht van rechters. Nochtans zouden de assessoren voorgesteld moeten 

worden door de nominatie- en benoemingscommissie van de H.R.J., want zij oefenen een 

voltijdse rechtsprekende functie uit.73 Deze visie werd door verschillende parlementsleden 

ondersteund.74  

Uiteindelijk wijzigde de regering het ontwerp in die zin dat assessoren nu door de Koning 

benoemd worden indien ze slagen voor een examen georganiseerd door een selectiecomité en de 

evaluaties gebeuren door een evaluatiecomité.75 Dit lijkt op het eerste zicht een betere oplossing, 

ware het niet dat die comités vooral bestaan uit ambtenaren van de FOD Justitie en de invloed 

van de uitvoerende macht op de benoeming en het ontslag van deze rechters nog steeds 

onaanvaardbaar groot is. Het is dan ook onbegrijpelijk waarom beide parlementaire kamers deze 

schijnbeweging goedgekeurd hebben. Het druist toch volledig in tegen de scheiding der machten 

dat twee van de drie rechters in de strafuitvoeringsrechtbank in feite door de uitvoerende macht 

aangeduid en eventueel ontslagen worden.76  

 

39. Volgens de minister van Justitie nemen de assessoren wel deel aan het 

besluitvormingsproces, maar kunnen ze daarentegen niet beschouwd worden als magistraat in de 

zin van artikel 151, §§3 en 4 van de Grondwet. Bijgevolg is de regeling voorzien in dat artikel 

betreffende de bevoegdheid van de H.R.J. inzake de benoeming van de vrederechters, de rechters 

                                                 
72  J. VANACKER, “De strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van veroordeelden: een 

(recht)bank vooruit?”, Panopticon 2007, afl. 2, 3-4. 
73  Advies van de Hoge Raad voor de Justitie over het ontwerp van wet houdende oprichting van 

strafuitvoeringsrechtbanken, Parl.St. Senaat, 2004-05, nr. 3/1127/3, 3. 
74  Bijvoorbeeld: Amendement (C. NYSSENS) op het ontwerp van wet houdende oprichting van 

strafuitvoeringsrechtbanken, Parl.St. Senaat, 2004-05, nr. 3/1127/4, 2-3. 
75  Art. 196bis en 196quater Ger.W. 
76  F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 

veroordeelden: Mayday, Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 53-54. 
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in de rechtbanken, de raadsheren in de hoven en het Hof van Cassatie niet van toepassing.77 

Argumenteren dat dit grondwetsartikel niet had voorzien dat er ooit strafuitvoeringsrechtbanken 

opgericht zouden worden, heeft geen zin vermits de grondwet wel degelijk gewijzigd werd naar 

aanleiding van de oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken en dat artikel onveranderd 

bleef.78 

                                                 
77  Verslag namens de commissie voor de justitie betreffende het wetsontwerp houdende oprichting van 

strafuitvoeringsrechtbanken, Parl.St. Senaat, 2004-05, nr. 3-1127/5, 21. 
78  X. DE RIEMAECKER en G. VERVAEKE, “De strafuitvoeringsrechtbanken: een kritische kijk op de huidige 

blauwdrukken vertrekkende vanuit het advies van de Hoge Raad voor de Justitie”, Orde dag 2005, afl. 32, 22-
23. 
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5. Bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbanken 

5.1 Materiële bevoegdheid 

40. De Wet Externe Rechtspositie regelt de bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechtbanken 

en verdeelt deze tussen de uitvoerende en rechterlijke macht enerzijds en tussen de 

alleenzetelende strafuitvoeringsrechter en de voltallige rechtbank anderzijds. Wanneer de wet 

volledig in werking zal treden en welke bevoegdheden er nog zullen bijkomen is momenteel nog 

onduidelijk.  

Dit hoofdstuk geeft een loutere weergave van de bevoegdheidsverdeling en de discussies 

dienaangaande, in een volgend hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de inhoud van de 

strafuitvoeringsmodaliteiten. 

 

5.1.1 Taken van de strafuitvoeringsrechtbank 

41. Doorheen de jaren werden verschillende voorstellen geformuleerd om de rechter op de één 

of andere manier te laten participeren in de strafuitvoering. Enkele auteurs waren voorstander van 

een rechtbank bevoegd voor het volledige strafuitvoeringscontentieux. Voor anderen volstond het 

om enkel de V.I. naar een rechtbank over te hevelen. 

 

42. Uitsluitend de beslissingsbevoegdheid inzake de V.I. naar de strafuitvoeringsrechtbanken 

overhevelen, volstaat volgens de meeste auteurs niet. Zo opperde de Orde van Vlaamse Balies 

reeds bij het opstellen van de nieuwe wetten dat er een volwaardige rechtbank opgericht moest 

worden. Het zou immers geen buitengewone wijziging inhouden met de bestaande situatie indien 

bij de C.V.I.’s alleen een nieuw naambordje op de deur zou worden gehangen. Om vooruitgang te 

boeken zouden alleszins meer bevoegdheden naar de nieuwe rechtbanken overgeheveld moeten 

worden, zoniet zouden zij slechts de geamputeerde opvolgers van de C.V.I.’s worden en zou de 

hele hervorming weinig zin hebben.79 

 

43. Er was dus een algemeen brede consensus over de uitbreiding van de bevoegdheden tot 

andere aspecten die betrekking hebben op de externe rechtspositie van de veroordeelde. Gezien 

de Wet Externe Rechtspositie een wettelijke regeling inhoudt van alle bestaande 

                                                 
79  R. PERRIENS, “De stempelrechter van de strafuitvoering”, Juristenkrant 2004, afl. 94, 4. 
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strafuitvoeringsmodalitetiten zou het logisch zijn om ook de beslissingsbevoegdheden in die 

zaken te centraliseren. Men kan immers maar een optimaal, geïndividualiseerd en 

probleembetrokken strafbehandelingsplan bekomen indien alle versnipperde materies samen 

behandeld worden.80 Er werd bijgevolg geopteerd om de materiële bevoegdheid en de werkwijze 

van de strafuitvoeringsrechtbanken te bepalen aan de hand van de regeling van de externe 

rechtspositie.81 

De commissie Holsters overwoog een nog meer uitgebreide optie waarbij de 

strafuitvoeringsbanken ook als beroepsinstantie zouden oordelen over de beslissingen die door de 

minister worden genomen. De commissie kon echter wegens tijdsgebrek geen stevige 

argumentatie opbouwen en werd niet gevolgd in het wetsontwerp.82 

 

44. Een andere strekking was voorstander van een volwaardige executierechtbank, bevoegd 

voor zowel de externe als de interne rechtspositie van gedetineerden en alles wat te maken heeft 

met de uitvoering van straffen. Zo voorzag R. Legros in zijn ‘Voorontwerp van Strafwetboek’ 35 

artikelen over bevoegdheden waaronder ook zaken met betrekking tot de interne rechtspositie, 

enkele technisch-juridische bevoegdheden zoals de berekening van de strafduur en nog meer 

algemene taken. Zijn ‘executierechtbank’ zou bevoegdheden overnemen van de minister van 

Justitie, de Administratie, het Openbaar Ministerie, de Probatiecommissie, enzovoort. Het 

voordeel van een dergelijke aanpak is de centralisatie van de hele strafuitvoering.83 

Voor de meerderheid was dit echter een brug te ver. De grote verscheidenheid aan bevoegdheden 

zou leiden tot een onnodige complexiteit met de nodige overbelasting als gevolg. Bovendien zou 

er geen tijd zijn om alle zaken met de nodige zorg voor te bereiden waardoor oorspronkelijk 

individuele overwegingen (opnieuw) plaats zouden maken voor louter formele beslissingen.84 

 

45. Ook vandaag blijft het idee van wat de bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechtbanken 

moeten inhouden nog evolueren. Het staat al vast dat ze beslissingen zullen nemen omtrent de 
                                                 
80  E. MAES,  “Naar een nieuwe wettelijke regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling in België? Enkele 

beschouwingen over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de mogelijke oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken”, Panopticon 2001, 559-560. 

81  R. PERRIENS, “Wie is er bang van de strafuitvoeringsrechtbank?”, Orde dag 2005, afl. 32, 10-11. 
82  M. DE SWAEF en R. PERRIENS, “De voorstellen van de subcommissie Strafuitvoeringsrechtbanken” in I. 

AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS  (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, 
Politea, 2004, 87. 

83  C. ELIAERTS en T. PETERS, “Considérations sur le tribunal de l'application des peines (avant-projet R. 
LEGROS)”, Ann.dr.Louvain 1986, 152-156. 

84  Ibid., 159 en 162-163. 
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internering en de terbeschikkingstelling, maar er heerst nog onduidelijkheid over het tijdstip van 

overheveling. Bovendien rijzen er ook stemmen om de uitvoering van andere straffen, zoals 

probatie en werkstraffen, over te dragen aan de nieuwe rechtbanken. Hierover bestaat echter nog 

geen eensgezindheid.85 

 

5.1.2 Verdeling tussen uitvoerende en rechterlijke macht 

46. In de Wet Externe Rechtspositie staan de huidige strafuitvoeringsmodaliteiten opgesomd en 

wordt verduidelijkt hoe de bevoegdheden verdeeld worden tussen de instanties. De minister van 

Justitie zal bevoegd blijven voor het verlenen van uitgaansvergunningen en penitentiaire 

verloven. Daarbij komt nog de nieuwe mogelijkheid om de strafuitvoering te onderbreken. 

Beslissingen omtrent beperkte detentie, elektronisch toezicht, V.I. en VL.I. met het oog op de 

verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering kunnen enkel nog genomen 

worden door de strafuitvoeringsrechtbank. In geval van absolute noodzaak kan de 

strafuitvoeringsrechtbank ook beslissen om op korte termijn een andere 

strafuitvoeringsmodaliteit, die normaal onder de bevoegdheid van de minister valt, toe te 

kennen.86  

 

47. Er kunnen twee redenen genoemd worden voor deze verdeling. 

De belangrijkste motivering steunt op de scheiding der machten: de uitvoerende macht – m.a.w. 

de minister van Justitie en de penitentiaire administratie – kan enkel maar instaan voor de 

uitvoering van de straf. Elke modaliteit die de duur, aard en inhoud van de straf fundamenteel 

wijzigt, gaat daardoor verder dan hun eigenlijk opdracht.87 Thans wordt aanvaard dat 

uitgangsvergunningen, penitentiaire verloven en onderbrekingen van de strafuitvoering inherent 

deel uitmaken van het huidige detentieregime dat in principe aan elke gedetineerde wordt 

toegekend, tenzij dit de bescherming van de maatschappij of van het slachtoffer in gevaar brengt. 

Bijgevolg kunnen zij toegestaan worden zonder rechterlijke tussenkomst. Alle andere 

                                                 
85  N. GHISLAIN, “Zoom sur les (futurs) tribunaux d’application des peines”, Journ.jur. 2003, afl. 28, 2. 
86  J. VANACKER, “De strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van veroordeelden”, TVW 2006, 

afl. 3, 375-376. 
87  Art. 40, al. 2 Gw.; Y. VAN DEN BERGE, “Een nieuwe regeling van de externe rechtspositie van veroordeelde 

gedetineerden en de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken”, RABG 2006, afl. 13-14, 1082; M. 
BEERNAERT, “Vers des tribunaux de l'application des peines et une définition légale du statut juridique 
‘externe’ des personnes condamnées à une peine privative de liberté”, Rev.dr.pén. 2007, afl. 1, 9-10. 
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modaliteiten zijn een weerspiegeling van de individualisering van de strafuitvoering. Zij raken de 

kern van de straf en moeten daarom door een rechter worden toegekend.88 De verdeling van de 

bevoegdheden is dus in feite een weerspiegeling van wat onder het (grond)wettelijk begrip 

‘strafuitvoering’ verstaan wordt.89  

Naast dit juridisch argument speelt ook de praktische haalbaarheid een grote rol. Bij het 

overhevelen van de bevoegheden werd dan ook in het achterhoofd gehouden de rechtbanken niet 

te overbelasten. Aangezien er meer dan tienduizend uitgaansvergunningen en evenveel 

penitentiaire verloven per jaar gevraagd worden, is het vrijwel onmogelijk om de rechtbanken 

hiervoor te laten opdraaien.90  

 

48. Ondanks de algemene tevredenheid met de gekozen verdeling zijn er toch enkele auteurs 

die hierop enige kritiek hebben. Volgens hen zouden alle bevoegdheden de minister ontnomen 

moeten worden. Het zou de transparantie en efficiëntie ten goede komen om alles aan één 

instelling toe te vertrouwen. Op die manier zou er ook eenheid gecreëerd worden in de 

behandeling en zou alle willekeur vermeden worden.91 Bovendien zijn er auteurs die menen dat 

de uitgangsvergunning en het penitentiair verlof de eerste en dus ook de belangrijkste stappen 

van de re-integratie zijn. Ook over deze essentiële modaliteiten zou volgens hen een rechter 

moeten beslissen.92  

 

5.1.3 Interne verdeling tussen rechter en rechtbank 

49. Volgens artikel 11 van de Wet Strafuitvoeringsrechtbanken wordt niet elke 

strafuitvoeringsprocedure voor een multidisciplinair samengesteld college gevoerd. De wet 

bepaalt dat de alleenzetelende rechter oordeelt over alle zaken betreffende gedetineerden die 

veroordeeld zijn tot één of meer vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbaar gedeelte drie jaar of 

                                                 
88  S. SNACKEN, “De voorstellen van de subcommissie Externe rechtspositie van gedetineerden” in I. AERTSEN, 

K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, Politea, 2004, 
45. 

89  R. VERSTRAETEN, “De voorstellen van de subcommissie Strafuitvoeringsrechtbanken becommentarieerd” in 
I. AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, 
Politea, 2004, 94. 

90  N. GHISLAIN, “Zoom sur les (futurs) tribunaux d’application des peines”, Journ.jur. 2003, afl. 28, 2. 
91  L. KOOLS, “De strafuitvoeringsrechtbank: enkele overwegingen vanuit de advocatuur”, Orde dag 2005, afl. 32, 

29-30. 
92   M. BEERNAERT, M. CLAVIE, M. DE RUE, C. HOFFMANN, T. MOREAU, V. SPRONCK, B. VAN 

BOVEN en S. VAN DER ELST, L’exécution des peines privatives de liberté: regards croisés, Louvain-la-
Neuve, Anthemis, 2008, 108-109. 
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minder bedraagt. De voltallige strafuitvoeringsrechtbank zal derhalve enkel de zaken beoordelen 

van veroordeelden die meer dan drie jaar gevangenisstraf moeten ondergaan. Deze regel werd 

gebaseerd op de bevoegdheden van de C.V.I.’s die ook enkel kennis konden nemen van dossiers 

betreffende zwaarder gestraften.93 De wetgever wilde op die manier vermijden dat alle 

veroordeelden een tijds- en arbeidsintensieve multidisciplinaire procedure zouden moeten 

volgen.94  

 

50. Dit criterium van onderscheid heeft niet enkel invloed op de bevoegdheden van de 

alleenzetelende rechter en de rechtbank, het resorteert ook gevolgen op materieelrechtelijk vlak. 

De toelaatbaarheidsdatum voor de strafuitvoeringsmodaliteiten is immers afhankelijk van de 

strafduur. Beide categorieën van veroordeelden kunnen bijvoorbeeld na het uitzitten van één 

derde van hun straf toegelaten worden tot de V.I.. Terwijl deze termijn voor langgestraften echter 

verhoogd wordt tot twee derden in geval van wettelijke herhaling, heeft recidive geen invloed op 

de toelaatbaarheidsdatum van de kortgestraften. Bovendien toetst de rechter, respectievelijk de 

rechtbank, aan verschillende tegenindicaties naargelang het straffen tot drie jaar of langer betreft 

en moeten kortgestraften geen reclasseringsplan opstellen.95  

De keuze voor het strafmaatcriterium zal ook enkele praktische gevolgen veroorzaken. Zo is het 

hoogstwaarschijnlijk dat hierdoor de overgrote meerderheid van alle zaken voor de 

alleenzetelende rechter zal komen, aangezien cijfers uitwijzen dat slechts een kleinere groep 

gedetineerden vastzit voor meer dan drie jaar.96 Daarnaast kunnen correctionele rechters kiezen 

voor een straf die de duur van drie jaar net overschrijdt zodat ze zeker zijn dat een 

strafuitvoeringsrechtbank zich over de uitvoeringsmodaliteit zal buigen.  

 

51. Velen vinden het strafduurcriterium niet echt pertinent omdat een inbreuk die leidt tot een 

zwaardere straf niet noodzakelijk nood heeft aan een multidisciplinaire beoordeling en vice 

                                                 
93  R. PERRIENS, “De strafuitvoeringsrechtbank, een prenataal onderzoek”, Panopticon 2005, afl. 4, 67-68. 
94  H. TUBEX, “De werking van de voorwaardelijke invrijheidstelling aan de vooravond van een nieuwe 

regelgeving”, Panopticon 2007, afl. 1, 68. 
95  Y. VAN DEN BERGE en F. VERBRUGGEN, Strafuitvoering: De externe rechtspositie van veroordeelden tot 

een vrijheidsstraf en de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, Brugge, Vanden Broele, 2007, 49-50; K. 
VERPOEST en T. VANDER BEKEN, “Rechters in uitvoering. Een eerste analyse van de wetten rond de 
externe rechtspositie van veroordeelden en de oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken.”, NC 2006, afl. 6, 
372-373. 

96  Infra 96, nr. 176.  
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versa.97 Zowel de H.R.J.98 als enkele senatoren99 waren voorstander van een meer 

persoonsgerichte aanpak en het invoeren van een criterium gebaseerd op het risico op recidive.  

De rechtsleer is het ermee eens dat niet alle zaken voor de strafuitvoeringsrechtbank moeten 

komen, maar heeft zijn bedenkingen bij de strafduur als criterium. Niet elke zaak is immers even 

complex en de vraag rijst of dit geen willekeurig criterium is. De wetgever gaat eigenlijk van de 

veronderstelling uit dat minder zwaar gestraften minder gevaarlijk zijn voor de maatschappij en 

minder reclasseringsproblemen ondervinden en daarom stelt hij aan deze categorie minder eisen, 

zowel wat de beoordelingskwaliteit als wat de inhoudelijke vereisten betreft. Deze juridisch-

abstracte wijze van denken concentreert zich volledig op de uitgesproken straf en niet op de 

persoon van de veroordeelde.100 Dat druist dan ook in tegen de ratio van de wet. Bovendien gaat 

de redenering in werkelijkheid niet op: iemand die een kortere straf kreeg, bijvoorbeeld een 

drugsdelinquent, kan een veel moeilijker functionerend persoon zijn dan iemand met een straf 

van meer dan drie jaar, vooral als die straf het resultaat is van de samenvoeging van verscheidene 

kleinere veroordelingen. In dergelijke problematische zaken zal de rechter het nu zonder 

multidisciplinair forum moeten doen.101  

Volgens sommige auteurs zou het in elk geval beter zijn dat bepaalde categorieën van 

veroordeelden, zoals zedendelinquenten, plegers van geweldmisdrijven en hardleerse 

recidivisten, altijd voor een multidisciplinaire strafuitvoeringsrechtbank moeten verschijnen.102 

 

52. Ook de commissie Holsters was ervan overtuigd dat niet elk dossier aan de voltallige 

strafuitvoeringsrechtbank voorgelegd moest worden. Zij hanteerden echter een totaal ander 

criterium gebaseerd op de complexiteit van de zaak. In dat voorstel start een korte procedure voor 

de strafuitvoeringsrechter als de gevangenisdirecteur, het openbaar ministerie en de gedetineerde 

akkoord zijn. Enkel als de rechter meent dat er een debat nodig is, kan hij doorverwijzen naar de 

                                                 
97  R. PERRIENS, “Wie is er bang van de strafuitvoeringsrechtbank?”, Orde dag 2005, afl. 32, 9-10; A. JACOBS, 

“Le statut externe du détenu” in X. (Ed.), Actualités de driot pénal et de procédure pénale, Brussel, Larcier, 
2006, 173-174. 

98  Advies van de Hoge Raad voor de Justitie over het ontwerp van wet houdende oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken, Parl.St. Senaat, 2004-05, nr. 3-1127/3, 8. 

99  Bijvoorbeeld: amendement (C. NYSSENS) op het ontwerp van wet houdende oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken, Parl.St. Senaat, 2004-05, nr. 3-1127/4, 1-2. 

100  Verslag namens de commissie voor de justitie betreffende het wetsontwerp houdende oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken, Parl.St. Senaat, 2004-05, nr. 3-1127/5, 17. 

101  L. KOOLS, “De strafuitvoeringsrechtbank: enkele overwegingen vanuit de advocatuur”, Orde dag 2005, afl. 32, 
30. 

102  Y. VAN DEN BERGE en F. VERBRUGGEN, Strafuitvoering: De externe rechtspositie van veroordeelden tot 
een vrijheidsstraf en de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, Brugge, Vanden Broele, 2007, 49-50. 
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multidisciplinaire rechtbank. Procedures inzake herroeping, schorsing en herziening zouden 

logischerwijs voor de voltallige rechtbank komen. De commissie Holsters wilde zo een snelle en 

goedkope – bijna administratieve – procedure voorzien voor de vele onproblematische 

gevallen.103 Het is onbegrijpelijk dat de wetgever dit voortreffelijke voorstel van de commissie 

niet volgde. 

De regering koos in het definitieve wetsontwerp niet voor het Holsters-criterium omdat ze het  

vooreerst moeilijk had met het feit dat de rechter die kennis genomen heeft van de summiere 

procedure ook in de voltallige rechtbank zou zetelen.104 De commissie Holsters vond een 

dergelijke situatie niet echt problematisch, maar de regering vreesde voor de vooringenomenheid 

van diezelfde rechter.105 Bovendien werd het Holsters-criterium door de minister van Justitie 

verwarrend en complex bevonden. De voorgestelde procedure bleek volgens de regering ook niet 

echt realistisch en stond de toegankelijkheid van het systeem in de weg. Wat ze met die vage 

omschrijving exact bedoelen is onduidelijk, maar het is wel zeker dat ook budgettaire redenen 

een rol speelden in het afwegen van de criteria.106 

 

5.1.4 Bijzondere bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechter 

53. Naast de hierboven beschreven taken, kan de alleenzetelende strafuitvoeringsrechter ook 

beslissen tot de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen.107 Deze modaliteit zal 

toegestaan worden aan elke veroordeelde die zich in de terminale fase van een ongeneeslijke 

ziekte bevindt of wiens gezondheidstoestand onverenigbaar is met een detentie. De aanvraag 

moet schriftelijk gebeuren en vereist het advies van de gevangenisdirecteur, de behandelende 

geneesheer, de leidende ambtenaar-geneesheer van de Penitentiaire Gezondsheidsdienst en, 

eventueel, de door de veroordeelde gekozen geneesheer. Die veroordeelde zal moeten instemmen 

met de algemene en bijzondere voorwaarden die door de rechter worden bepaald. Bovendien 

                                                 
103  M. DE SWAEF en R. PERRIENS, “De voorstellen van de subcommissie Strafuitvoeringsrechtbanken” in I. 

AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, 
Politea, 2004, 79; R. PERRIENS, “Wie is er bang van de strafuitvoeringsrechtbank?”, Orde dag 2005, afl. 32, 9. 

104  Ontwerp van wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, Parl.St. Senaat, 2004-05, nr. 3-1127/1, 
6. 

105  M. DE RUE, “Wetsontwerp houdende oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank en wetsontwerp betreffende 
de externe rechtspositie van gedetineerden”, Orde dag 2005, afl. 32, 16. 

106  K. VERPOEST en T. VANDER BEKEN, “Rechters in uitvoering. Een eerste analyse van de wetten rond de 
externe rechtspositie van veroordeelden en de oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken.”, NC 2006, afl. 6, 
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107  Art. 72-80 Wet Externe Rechtspositie. 
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moet de veroordeelde een verblijfplaats hebben en mag er geen risico bestaan dat hij tijdens de 

VL.I. ernstige strafbare feiten zou plegen of dat hij de slachtoffers zou lastigvallen. Indien er 

geen herroeping plaatsvond, zal de veroordeelde definitief in vrijheid gesteld worden na het 

verstrijken van de op het ogenblik van de toekenning nog te ondergane strafduur, wat tien jaar is 

in geval van levenslange vrijheidsstraf.  

 

54. Daarenboven kan de strafuitvoeringsrechter de strafmaat herberekenen wanneer er sprake is 

van een situatie van samenloop waarmee de vonnisrechter geen rekening heeft gehouden.108 

 

55. Een derde bijzondere bevoegdheid maakt het voor de strafuitvoeringsrechter mogelijk om 

een door de bodemrechter opgelegde gevangenisstraf te vervangen door een werkstraf.109 Dit is 

enkel mogelijk wanneer: 

- de veroordeling in kracht van gewijsde is getreden; 

- het uitvoerbaar gedeelte van de straf niet meer dan één jaar bedraagt; 

- er nieuwe elementen zijn die de sociale, familiale of professionele situatie van de 

veroordeelde in belangrijke mate hebben gewijzigd sinds het ogenblik waarop de 

vrijheidsstraf werd uitgesproken; 

- het geen veroordeling betreft wegens bepaalde seksuele misdrijven, moord of doodslag. 

De vervanging van een gevangenisstraf zal pas verantwoord zijn wanneer door de gewijzigde 

omstandigheden een werkstraf beter tegemoetkomt aan de belangen van de samenleving, aan de 

sociale re-integratie van de veroordeelde en aan het herstel van de veroorzaakte schade.110 

 

56. Vooral de laatste twee bijzondere bevoegdheden zijn onderhevig aan kritiek. Doordat de 

strafuitvoeringsrechter dergelijke beslissingen kan nemen, wordt volgens sommigen immers een 

soort onaanvaardbare ‘derde aanleg’ ingevoerd.  

Zo gaat de bevoegdheid om een werkstraf op te leggen veel verder dan de eigenlijke uitvoering 

van de straf. Hierdoor kan de strafuitvoeringsrechter de opgelegde straf op zich wijzigen en dat 

doet vragen rijzen naar de bevoegdheidsafbakening van de strafuitvoeringsrechtbanken. Wanneer 

                                                 
108  Art. 81-86 Wet Externe Rechtspositie. 
109  Art. 87-95 Wet Externe Rechtspositie. 
110  K. VERPOEST en T. VANDER BEKEN, “Rechters in uitvoering. Een eerste analyse van de wetten rond de 
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de vonnisrechters een werkstraf weigeren, zullen zij daarvoor wel gegronde redenen hebben en 

die zouden ook door de strafuitvoeringsrechter gerespecteerd moeten worden.111 Nochtans werd 

deze bevoegdheid ingevoerd in het licht van het principe van de vrijheidsberovende straf als 

ultimum remedium. Vermits ook een aantal restricties ingevoerd werden, zou dit toch aanvaard 

moeten worden.  

Ook de opportuniteit van de samenloop-bevoegdheid kan in vraag gesteld worden. 

Niettegenstaande deze bevoegdheid toekomt aan een rechterlijke instantie, kan dit toch voor 

rechtsonzekerheid zorgen.112  

Het beslissingsrecht over de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen wordt minder 

bekritiseerd, maar er zullen dan wel enkele medische richtlijnen opgesteld moeten worden, 

gezien de strafuitvoeringsrechter niet medisch geschoold is.113 

 

5.1.5 Stapsgewijze inwerkingtreding  

57. De wetten van 17 mei 2006 zullen niet onmiddellijk volledig in werking treden. Een 

dergelijk groot project op korte tijd opzetten is onmogelijk, het is dus een goede en logische zaak 

dat de wetgeving gefaseerd in de praktijk zal worden omgezet. Stapsgewijs zullen de 

strafuitvoeringsrechtbanken en –rechters hun bevoegdheden opnemen zodat ook geleidelijk de 

nodige budgettaire middelen vrijgemaakt kunnen worden. 114 

 

58. Op 1 februari 2007 trad de eerste module in werking. Sindsdien neemt de minister van 

Justitie beslissingen omtrent uitgangsvergunningen, penitentiaire verloven en 

strafonderbrekingen, ongeacht de strafduur. Daarnaast namen de strafuitvoeringsrechtbanken hun 

bevoegdheden op ten aanzien van gedetineerden met één of meer straffen waarvan het 

uitvoerbaar gedeelte meer dan drie jaar bedraagt. Er worden echter nog geen zaken behandeld 

door de alleenzetelende rechter: noch de gewone bevoegdheden voor veroordeelden met een 

straftotaal tot drie jaar, noch de bijzondere bevoegdheden. In deze eerste fase komt de 

                                                 
111  L. KOOLS, “De strafuitvoeringsrechtbank: enkele overwegingen vanuit de advocatuur”, Orde dag 2005, afl. 32, 
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112  X. DE RIEMAECKER en G. VERVAEKE, “De strafuitvoeringsrechtbanken: een kritische kijk op de huidige 

blauwdrukken vertrekkende vanuit het advies van de Hoge Raad voor de Justitie”, Orde dag 2005, afl. 32, 25. 
113  C. KELK, “Rond het oude ideaal van de strafuitvoeringsrechtbanken”, Orde dag 2005, afl. 32, 58. 
114  J. VANACKER, “De strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van veroordeelden: een 

(recht)bank vooruit?”, Panopticon 2007, afl. 2, 1. 
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strafuitvoeringsrechtbank dus grotendeels overeen met de vroegere C.V.I., maar dan met meer 

bevoegdheden; zijnde V.I., VL.I., beperkte detentie en elektronisch toezicht. 

Bijgevolg blijft voorlopig nog een groot deel van het oude – bekritiseerde – systeem van 

toepassing, waardoor beide categorieën van veroordeelden zeer verschillend behandeld zullen 

worden, zowel op formeel als inhoudelijk vlak. Veroordeelden met een straf onder de drie jaar 

moeten immers nog steeds bij de minister en penitentiaire administratie terecht voor het bekomen 

van een VL.I., ‘halve vrijheid’ of elektronisch toezicht welke nog steeds geregeld zijn door 

verschillende ministeriële omzendbrieven. Dit houdt onder meer in dat veroordeelden met een 

straf tot één jaar en wie zich voor de uitvoering van een straf van één tot drie jaar vrijwillig komt 

aanbieden onmiddellijk in aanmerking komt voor elektronisch toezicht. Bij de aanbieding in de 

penitentiaire instelling kan de gevangenisdirecteur dan beslissen dat de gedetineerde in 

strafonderbreking gaat in afwachting van het uitvoeren van de technische formaliteiten 

noodzakelijk voor de elektronische controle. Op die manier kunnen deze veroordeelden hun straf 

uitzitten zonder ook maar één dag in de cel door te brengen.115 Voor de kortgestraften bestaat er 

dus nog steeds onzekerheid omdat ze enerzijds niet exact weten wanneer hun straf effectief 

uitgevoerd zal worden en anderzijds doordat de hun toegekende modaliteiten nog steeds geen 

wettelijke basis kennen. 

Hoewel we dus een onomkeerbare evolutie ingezet hebben, moet er toch op toegezien worden dat 

de volgende stappen niet op de lange baan geschoven worden. Voorlopig ziet het er echter naar 

uit dat de volledige toepassing van de Wet Externe Rechtspositie en de Wet 

Strafuitvoeringsrechtbanken nog niet voor morgen is. De inwerkingtreding werd immers 

uitgesteld tot uiterlijk 1 september 2012.116 

 

5.1.6 Toekomstperspectieven 

59. Bij de herziening van artikel 157 Grondwet in 2002117 gaf de wetgever te kennen dat de 

bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechtbanken in de toekomst niet beperkt mogen blijven tot 

de regeling van de externe rechtspositie van gedetineerden, doch dat ook de bestaande taken van 

de probatiecommissie en de commissies tot bescherming van de maatschappij zouden moeten 

                                                 
115  R. DE BECO, “La non-exécution des peines d’emprisonnement jusqu’à trois ans, une ‘violation de l’Etat de 

droit’?”, JT 2009, afl. 6349, 269. 
116  Art. 5 en 6 wet 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (II), BS 7 augustus 2008. 
117  Supra 10, nr. 15. 
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worden geïntegreerd. Bovendien zouden ze ook taken overnemen op het vlak van 

terbeschikkingstelling van de regering, tenuitvoerlegging van vermogenssancties, 

vervallenverklaring van rechten, herstel in eer en rechten en exequatur van buitenlandse 

veroordelingen.118 

 

60. Het staat nu reeds vast dat de commissies tot bescherming van de maatschappij worden 

afgeschaft. Daarvoor werd al een wet goedgekeurd die de strafuitvoeringsrechtbanken bevoegd 

maakt voor de beslissingen betreffende geïnterneerden.119 Dit wordt een grote organisatorische 

uitdaging waarbij alle actoren van Justitie zullen moeten meewerken, alsook de 

verzorgingsinstellingen die geïnterneerden opnemen. Gezien de reeds bestaande werklast lijkt het 

dan ook onmogelijk om met de huidige mensen en middelen ook deze taak te vervullen. Er moet 

ten alle prijze vermeden worden dat de overheveling van de interneringszaken een gerechtelijke 

achterstand veroorzaakt. Dat zou immers nefast zijn voor de output van geïnterneerden uit de 

gevangenissen en de daarmee bijhorende overbevolking. De regering beloofde dan ook om deze 

bevoegdheidsuitbreiding te ondersteunen door zeker vier bijkomende kamers op te richten.120  

De inwerkingtreding van deze wet werd in juli 2008 nog uitgesteld tot uiterlijk 1 maart 2013121 

en het staat de wetgever natuurlijk vrij om deze datum nogmaals te wijzigen. 

 

61. In april 2007 werd ook beslist om de terbeschikkingstelling van de regering in de toekomst 

over te dragen aan de strafuitvoeringsrechtbanken.122 De vonnisrechter zal dan de 

terbeschikkingstelling kunnen uitspreken, wetende dat de uitvoerende macht er niet langer over 

oordeelt. Het gaat hier immers om de eventuele vrijheidsberoving van veroordeelden waarover 

principieel enkel een rechter kan oordelen. Als gevolg van de overheveling zal ook de naam 

gewijzigd worden in “terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank”.123 Ook de 

uitvoering van deze wet kan nog even op zich laten wachten.124 

 
                                                 
118  Verslag namens de commissie voor de institutionele aangelegenheden betreffende de herziening van artikel 157 

van de grondwet, Parl.St. Senaat, 2001-02, nr. 2-697/4. 
119  Wet 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, BS 13 juli 2007. 
120  M. VAN DEN BROECK, “Een wettelijk geregelde vergeetput blijft een vergeetput. Nieuwe wet op internering 

is ontoereikend”, Juristenkrant 2007, afl. 145, 4. 
121  Art. 7 wet 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (II), BS 7 augustus 2008. 
122  Wet 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, BS 13 juli 2007.  
123  K. VERPOEST en T. VANDER BEKEN, “ ‘Wat je doet, niet wie je bent.’ De nieuwe wet betreffende de 

terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbanken”, Fatik 2007, afl. 116, 21. 
124  Art. 7 wet 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (II), BS 7 augustus 2008. 
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62. Ook probatiecommissies zijn bevoegd voor de opvolging van delinquenten. Volgens 

bepaalde auteurs is het dan ook logisch dat ook deze commissies zouden opgaan in de gecreëerde 

strafuitvoeringsrechtbanken. Op die manier zouden alle strafuitvoeringstaken gecentraliseerd 

worden bij een orgaan met voldoende expertise en kennis van de verschillende mogelijkheden 

van hulpverlening. Bovendien zouden de strafuitvoeringsrechtbanken een meer uniforme 

werkwijze kunnen organiseren die het systeem enkel ten goede kan komen. De procedures uit de 

Wet Externe Rechtspositie zouden ook gebruikt kunnen worden in geval van herroeping van 

probatie-uitstel zonder dat nog een beroep moet worden gedaan op de rechtbank van eerste 

aanleg. In geval van opschorting moet dan wel nog een straf uitgesproken worden en het is nog 

niet duidelijk of de strafuitvoeringsrechter daarvoor bevoegd kan zijn.125 Wanneer en of dit 

werkelijk zal gebeuren, is momenteel evenwel nog niet duidelijk. 

 

63. Over de andere uitbreidingen, zoals in 2002 voorzien door de wetgever, bestaat nog geen 

consensus. Elke uitbreiding zou best gepaard gaan met een grondige evaluatie van de bestaande 

situatie. 

 

                                                 
125  G. VERMEIREN, “Oude wijn in nieuwe zakken?”, Orde dag 2005, afl. 32, 33-36. 
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5.2 Territoriale bevoegdheid 

64. Elke strafuitvoeringsrechtbank is verantwoordelijk voor de gedetineerden uit de haar 

toegewezen penitentiaire instellingen. Deze verdeling is voornamelijk gesteund op budgettaire 

gronden en is niet altijd even logisch te noemen. 

 

5.2.1 Bevoegdheidscriterium  

65. Volgens artikel 635 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de strafuitvoeringsrechtbanken 

bevoegd voor de veroordeelden die gedetineerd zijn in de strafinrichtingen in het rechtsgebied 

van het hof van beroep waarin zij zijn gevestigd. Voor niet-gedetineerden is de woon- of 

verblijfplaats bepalend.  

Eens die rechtbank bevoegd is, blijft ze dat tot op het moment van de definitieve 

invrijheidstelling. Deze regel wil vermijden dat na elke verandering van penitentiaire instelling 

een nieuwe rechter of rechtbank kennis moet nemen van het dossier.126 In uitzonderlijke gevallen 

en indien daarvoor gegronde redenen zijn, kan de strafuitvoeringsrechter of –rechtbank zijn 

bevoegdheid wel overdragen aan een andere instelling die beter geschikt is. Dit kan onder meer 

om een doeltreffendere opvolging en controle te garanderen. De rechter of rechtbank zal zijn 

bevoegdheden ook doorgeven wanneer de veroordeelde in een andere instelling wordt opgesloten 

na herroeping van de strafuitvoeringsmodaliteit. 

 

5.2.2 Het aantal strafuitvoeringsrechtbanken  

66. De oorspronkelijke ideeën beoogden een strafuitvoeringsrechtbank bij elke strafinrichting 

of bij elke rechtbank van eerste aanleg.127 De commissie Holsters stelde dan weer elf 

beslissingsorganen voor: één rechtbank per provinciehoofdstad en één bij de rechtbank van eerste 

aanleg te Brussel, bevoegd voor Brussel-hoofdstad.128 De wetgever heeft de commissie ook 

hierin niet gevolgd en richtte zes strafuitvoeringsrechtbanken op, één bij elke rechtbank van 
                                                 
126  A. JACOBS, “Le statut externe du détenu” in X. (Ed.), Actualités de driot pénal et de procédure pénale, 

Brussel, Larcier, 2006, 178-179. 
127  E. MAES, “Naar een nieuwe wettelijke regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling in België? Enkele 

beschouwingen over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de mogelijke oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken”, Panopticon 2001, 560. 

128  M. DE SWAEF en R. PERRIENS, “De voorstellen van de subcommissie Strafuitvoeringsrechtbanken” in I. 
AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, 
Politea, 2004, 86. 
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eerste aanleg waar een zetel van het hof van beroep is gevestigd, zijnde Brussel met een 

Franstalige en Nederlandstalige kamer, Antwerpen, Gent, Bergen en Luik. Dat aantal stemt 

overeen met het aantal C.V.I.’s dat operationeel was. De wetgever voorziet wel in de 

mogelijkheid om het aantal kamers per rechtbank uit te breiden indien de werklast daartoe 

noopt.129 

 

67. Het aantal rechtbanken werd bepaald door het feit dat zij ingevoegd moesten worden in de 

bestaande gerechtelijke structuur. Het voorstel van de commissie Holsters om de rechtbanken in 

te voegen op provinciaal niveau was eerder onlogisch omdat daar enkel de hoven van assisen 

gesitueerd zijn, die bovendien niet permanent zijn. Bijgevolg kon men nog kiezen voor één 

rechtbank per arrondissement, of één per rechtsgebied van het hof van beroep. Aangezien niet elk 

arrondissement over een strafinstelling beschikt, viel de keuze automatisch op een spreiding per 

rechtsgebied, zoals dat ook het geval was voor de C.V.I.’s.130 

Naast deze praktische reden hoopt men dat “de nabijheid van de correctionele kamer een 

kruisbestuiving van kennis en ervaring mogelijk maakt tussen de strafrechter en de 

strafuitvoeringsrechter.”131 

 

68. Natuurlijk speelden niet enkel de hierboven opgesomde argumenten een rol: het zijn vooral 

de budgettaire beperkingen die de wetgever ervan weerhielden om meer rechtbanken op te 

richten. Ook nu vrezen nog veel auteurs dat de beloofde uitbreidingsmogelijkheid dode letter zal 

blijven wegens gebrek aan middelen.  

Nog voor de inwerkingtreding van het nieuwe strafuitvoeringssysteem, werden gelukkig drie 

extra kamers voorzien waardoor het Franstalige deel van de Brusselse rechtbank en de 

rechtbanken van Gent en Luik een extra kamer kregen.132 Sinds 1 februari 2009 heeft bovendien 

                                                 
129  Memorie van toelichting bij het ontwerp van wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, Parl.St. 

Senaat, 2004-05, nr. 3-1127/1, 4. 
130  Verslag namens de Commissie voor de Justitie betreffende het wetsontwerp houdende oprichting van 

strafuitvoeringsrechtbanken, Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 51-2170/10, 56. 
131  K. VERPOEST en T. VANDER BEKEN, “Rechters in uitvoering. Een eerste analyse van de wetten rond de 

externe rechtspositie van veroordeelden en de oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken.”, NC 2006, afl. 6, 
373. 

132  M. BEERNAERT, “Vers des tribunaux de l'application des peines et une définition légale du statut juridique 
‘externe’ des personnes condamnées à une peine privative de liberté”, Rev.dr.pén. 2007, afl. 1, 13, voetnoot 20. 
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een tiende kamer, in Antwerpen, haar bevoegdheden opgenomen.133 Voorlopig lijkt dit te 

volstaan, maar naargelang de rechtbanken hun volledige bevoegdheden zullen opnemen, zal er 

zeker meer budget nodig zijn om de capaciteit uit te breiden. 

 

5.2.3 Van Hasselt naar Gent? 

69. Principieel zijn de strafuitvoeringsrechtbanken bevoegd voor de gedetineerden uit de 

strafinrichtingen die zich op het grondgebied van hun hof van beroep bevinden. Van deze  

geografische bevoegdheidsverdeling werd echter afgeweken door de Koning.134 Opmerkelijk 

daarin was de bevoegdheid van de Gentse strafuitvoeringsrechtbank voor de gevangenen van de 

Hasseltse strafinrichting.   

In haar antwoord op een parlementaire vraag verduidelijkte de toenmalige minister van Justitie 

dat deze regeling getroffen werd met het oog op een billijke verdeling van de werklast tussen alle 

negen kamers van de strafuitvoeringsrechtbanken. Aangezien de strafinrichtingen absoluut niet 

gelijkmatig verdeeld zijn over alle ressorts, diende de minister te schuiven met de bevoegdheden. 

Precies omdat er slechts vier Nederlandstalige kamers zijn, vallen gedetineeren uit Hasselt onder 

de bevoegdheid van Gent. Dit was volgens de minister de enige, weliswaar niet ideale, oplossing 

om de dossiers te spreiden over alle kamers.135 

 

70. De Limburgse advocaten waren niet te spreken over deze kafkaiaanse regeling. De 

Hasseltse gevangenis bevindt zich immers in het rechtsgebied van het Hof van Beroep te 

Antwerpen. Het zou bijgevolg logischer zijn om de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen 

bevoegd te maken voor de Hasseltse gevangenis. Volgens hen bracht deze regel een onnodige 

troepenverplaatsing tussen Hasselt en Gent op gang en hield dit een schending in van het 

evenredigheidsbeginsel. De Gentse rechters van de strafuitvoeringsrechtbank en hun griffiers 

                                                 
133  Zie KB 29 januari 2007 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de effectieve en plaatsvervangende 

assessoren in strafuitvoeringszaken bij de rechtbanken van eerste aanleg ter zetel van de hoven van beroep, BS 1 
februari 2007. 

134  KB 29 januari 2007 tot vaststelling van de territoriale bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbanken, BS 1 
februari 2007. 

135  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over de 
behandeling van de Hasseltse gevangenen door de nieuwe strafuitvoeringsrechtbanken, Hand. Senaat 2006-07, 8 
februari 2007, nr. 3-1405. 
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legden derhalve eenmaal per week ongeveer 300 kilometer af om zitting te houden in de 

gevangenis van Hasselt. Het hoeft geen verdere uitleg dat dit enorm tijdrovend was.136  

 

71. Om deze tijdsverspilling tegen te gaan, werd in de Kamer reeds snel voorgesteld om een 

tweede Antwerpse strafuitvoeringskamer op te richten.137 Dit amendement werd toen niet 

aangenomen, maar recent werd toch een extra kamer toegevoegd waardoor enkele penitentiaire 

instellingen overgeheveld werden naar een andere rechtbank.138 Bijgevolg kunnen de Limburgse 

gevangenen sinds 1 februari 2009 naar Antwerpen gaan in plaats van naar Gent. Bovendien werd 

de overbelaste Nederlandstalige strafuitvoeringsrechtbank van Brussel ontlast door de nieuwe 

Antwerpse kamer ook te laten oordelen over de Mechelse gevangenen. Tot slot werd de 

bevoegdheid voor de Dendermondse gevangenen overgeheveld van de Nederlandstalige kamer 

van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank naar de Gentse. Zo heeft men nu eindelijk een 

eenvoudige en betere spreiding van de Vlaamse gevangenissen over de 

strafuitvoeringsrechtbanken. Daarnaast zijn er nu vijf Nederlandstalige en vijf Franstalige 

kamers, in plaats van een vier-vijf-verdeling vroeger.  

 

5.2.4 Geen ‘Strafvollstreckungsgericht’ 

72. Artikel 46, tweede lid van de Wet Strafuitvoeringsrechtbanken bepaalt dat dossiers van 

veroordeelden die uitsluitend Duits spreken of zich het gemakkelijkst in die taal uitdrukken, 

worden overgedragen aan de strafuitvoeringsrechtbank te Luik. In het rechtsgebied van het Hof 

van Beroep te Luik werden echter enkel twee Franstalige kamers opgericht en geen Duitstalige. 

Volgens artikel 43 van diezelfde wet moeten de rechters en substituten-procureur des Konings 

gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken die geen kennis hebben van de Duitse taal een beroep 

doen op een beëdigd tolk. 

Deze regeling is niet echt logisch en heeft tot gevolg dat de wezenlijke voorwaarden voor de 

behandeling van een zaak in het Duits op die manier niet vervuld zijn. Bovendien brengt het 

werken met vertalers – vooral voor omvangrijke dossiers – aanzienlijke kosten mee.  

                                                 
136  Gesprek voorzitter strafuitvoeringsrechtbank Gent, dd. 5 november 2008. 
137  Amendementen op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Parl.St. Kamer, 2007-08, nr. 52-518/2. 
138  KB 12 december 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot vaststelling van de 

territoriale bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbanken, BS 19 december 2008. 
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Volgens de minister van Justitie is het echter momenteel niet mogelijk om een 

strafuitvoeringskamer op te richten die uitsluitend bevoegd is voor het arrondissement Eupen. 

Enkele Duitstalige rechters van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen laten instaan voor die 

opdracht is blijkbaar ook geen optie. De regering heeft immers de materie van de strafuitvoering 

willen toevertrouwen aan gespecialiseerde magistraten die een voortgezette opleiding volgden. 

Gezien het gering aantal zaken, zou men nochtans Duitstalige rechters kunnen detacheren uit 

andere kamers van de rechtbank van eerste aanleg. De doelstelling om van de functie van 

strafuitvoeringsmagistraat een volwaardig beroep te maken kan op die manier evenwel niet 

bereikt worden. Bovendien, als men toch zou kiezen om de strafuitvoeringskamer samen te 

stellen uit magistraten die ook een ander mandaat vervullen, wat moet men dan doen met de 

bijzitters? Zij worden normaal voltijds aangesteld voor het mandaat van assessor strafuitvoering 

of van assessor maatschappelijke re-integratie, maar gezien de weinige Duitstalige dossiers 

kunnen momenteel voor het arrondissement Eupen onmogelijk twee voltijdse assessoren in dienst 

genomen worden.  

De minister stelt voor om de situatie momenteel te laten zoals ze door de wet geregeld is. 

Wanneer de bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechtbanken uitgebreid zullen worden tot de 

volledige Wet Externe Rechtspositie, de internering en de terbeschikkingstelling, zal een 

Duitstalige kamer waarschijnlijk wel verantwoord zijn.139 

                                                 
139  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over de toestand 

van de duitstalige gedetineerden wat betreft de strafuitvoering, Hand. Senaat 2006-07, 15 februari 2007, nr. 3-
2119. 
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6. Belangrijke materieelrechtelijke wijzigingen 

6.1 Een rechtspositie voor gedetineerden 

73. De oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken kan niet los worden gezien van de 

wettelijke verankering van de strafuitvoeringsmodaliteiten. Deze wettelijke basis is het resultaat 

van het streven naar rechtszekerheid en gelijkheid dat parallel loopt met de juridisering van het 

beslissingproces. Na een overzicht van de evolutie terzake wordt stilgestaan bij de verschillende 

modaliteiten en het gebrek aan strafduurberekening. 

 

6.1.1 Van gunst naar recht 

74. Thans heeft elke veroordeelde tot een vrijheidstraf recht op de modaliteiten die in de Wet 

Externe Rechtspositie worden beschreven, tenzij er contra-indicaties aanwezig zijn. Nochtans 

was V.I. lange tijd geen recht, maar een loutere gunst van de penitentiaire administratie voor 

diegenen die zich voortreffelijk gedroegen. Het voornaamste criterium om vervroegd vrij te 

komen was dan ook de morele verbetering van de veroordeelde. Daarnaast werd eveneens 

rekening gehouden met het vroegere gedrag, de zedelijke gesteldheid en de bestaansmiddelen bij 

invrijheidstelling. Er rustte dus een zware bewijslast op de schouders van de gedetineerde die zijn 

verbetering diende te bewijzen.140  

Door de veranderingen in het strafrechts- en penitentiair denken werd deze bewijslast later 

omgekeerd: in een aantal ministeriële omzendbrieven werd het principe van de negatieve selectie 

geïntroduceerd. Bijgevolg ontstond voor gevangenen die een bepaalde termijn uitgezeten hadden 

een vermoeden van morele verbetering en was het aan de penitentiaire administratie om aan te 

tonen welke elementen zich tegen een sociale re-integratie verzetten. Dit principe werd 

opgevolgd door de expliciete opsomming van tegenaanwijzingen in de Wet van 5 maart 1998.141 

Toch bleef de V.I. een gunst en ontbrak voor alle andere modaliteiten een wettelijk afdwingbare 

                                                 
140  E. MAES, “Naar een nieuwe wettelijke regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling in België? Enkele 

beschouwingen over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de mogelijke oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken”, Panopticon 2001, 543. 

141  E. MAES, “Het wettelijk kader. Korte historiek, inhoud en commentaren” in J. GOETHALS EN M. 
BOUVERNE-DE BIE (Eds.), Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, Gent, 
Academia Press, 2000, 15-16. 
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grondslag. Ondanks de vervulling van alle opgesomde voorwaarden en de afwezigheid van 

tegenaanwijzingen kon de veroordeelde dus nog steeds op een weigering stuiten.142 

De huidige reglementering is een variant op het oude principe van negatieve selectie: alle 

modaliteiten (ook deze die door de Minister worden toegekend) zijn wettelijk afdwingbaar, tenzij 

er contra-indicaties worden vastgesteld. Waar deze tegenaanwijzingen vroeger nog exhaustief 

werden opgesomd, geeft de Wet Externe Rechtspositie bij elke strafuitvoeringsmodaliteit een 

limitatieve opsomming van de weigeringsgronden.143 Nu is het bijgevolg onmogelijk om een 

strafuitvoeringsmodaliteit te weigeren op grond van andere contra-indicaties dan die welke in de 

wet zijn voorzien.144 Het Hof van Cassatie heeft recent nog verduidelijkt dat de aanwezigheid van 

slechts één van de wettelijk opgesomde tegenaanwijzingen kan volstaan om de toekenning van 

een strafuitvoeringsmodaliteit te weigeren.145 Niettemin moet het steeds gaan om 

tegenaanwijzingen die niet opgelost kunnen worden door het opleggen van aangepaste 

individuele (zogenaamde bijzondere) voorwaarden op te leggen.146  

Desondanks de enorme vooruitgang op gebied van willekeur zijn sommige auteurs van oordeel 

dat er nog steeds sprake is van een gunstregime nu de strafuitvoeringsrechtbanken een zeer grote 

discretionaire macht hebben bij het invullen van de vage contra-indicaties.147  

 

75. De wettelijke rechten ontstaan op het moment dat de tijdsvoorwaarden vervuld zijn. Zo zal 

wie één of meerdere straffen met een totaal van maximum drie jaar moet uitzitten reeds na het 

ondergaan van één derde van die straf(fen) in aanmerking komen voor V.I. of VL.I. Wie meer 

dan drie jaar gevangenisstraf opliep, kan ook al na één derde van de uit te zitten straf vrijkomen, 

maar indien er sprake is van een ‘staat van herhaling’ kan dit pas na twee derden van de 

opgelegde termijn. Deze periode kan evenwel nooit langer zijn dan veertien jaar. Wie 

                                                 
142  S. SNACKEN, “De voorstellen van de subcommissie Externe rechtspositie van gedetineerden” in I. AERTSEN, 

K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, Politea, 2004, 
56-57. 

143  Y. VAN DEN BERGE, “De appreciatie van de tegenaanwijzingen door de rechter”, RABG 2009, afl. 1, 12. 
144  Cass. 26 augustus 2008, AR P.08.1251.N, RABG 2009, afl. 1, 10, noot Y. VAN DEN BERGE. 
145  Cass. 22 juli 2008, AR P.08.1040.F. 
146  S. SNACKEN, “De voorstellen van de subcommissie Externe rechtspositie van gedetineerden” in I. AERTSEN, 

K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS  (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, Politea, 
2004, 47. 

147  M. BEERNAERT, M. CLAVIE, M. DE RUE, C. HOFFMANN, T. MOREAU, V. SPRONCK, B. VAN 
BOVEN en S. VAN DER ELST, L’exécution des peines privatives de liberté: regards croisés, Louvain-la-
Neuve, Anthemis, 2008, 191. 
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veroordeeld werd tot een levenslange vrijheidstraf moet minstens tien jaar van deze straf 

uitzitten, wat zestien jaar wordt ingeval van herhaling.148  

Merk op dat de aanwezigheid van de factor recidive de facto leidt tot een dubbele bestraffing nu 

de rechter ook al rekening kan houden met ‘de staat van herhaling’ bij het bepalen van de 

strafmaat. De opgelegde straf is bijgevolg al hoger en daarvan moet dan nog eens een groter deel 

uitgezeten worden.149 Het is zeer opmerkelijk dat de wet opnieuw zo werd opgesteld; de 

commissie Holsters had nochtans voorgesteld om dat weg te laten. Deze regeling is immers 

discriminerend, want het beschreven onderscheid wordt niet gemaakt voor veroordeelden met een 

straf onder de drie jaar bij de toekenning van de V.I., noch bij het oude, maar voorlopig nog van 

kracht zijnde systeem van VL.I. Bovendien is de regeling in strijd met het principe van de 

relatieve autonomie van de strafuitvoering ten opzichte van de straftoemeting. De toekenning van 

een V.I. zou eigenlijk alleen mogen gebeuren op basis van de evolutie ná de straftoemeting. Tot 

slot is het overbodig om de tijdsvoorwaarden aan recidive te koppelen terwijl recidive op zich al 

een indicatie is om de modaliteit te weigeren.150 

 

76. De rechtspositie van gedetineerden wordt bijkomend gewaarborgd doordat de directeur elke 

gedetineerde drie, respectievelijk vier, maanden op voorhand moet verwittigen dat hij of zij zich 

in de tijdsvoorwaarden zal bevinden om penitentiair verlof, elektronisch toezicht of beperkte 

detentie aan te vragen.151 De wet gaat zelfs nog een stap verder en bepaalt dat de procedures tot 

het verkrijgen van VL.I. of V.I. automatisch worden opgestart door het advies van de directeur. 

Deze moet ten vroegste vier en ten laatste twee maanden voordat de veroordeelde aan de 

tijdsvoorwaarden voldoet een advies uitbrengen. Indien de directeur nalaat een advies op te 

stellen binnen die termijn, kan de veroordeelde de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 

verzoeken om de minister – via de directeur – een advies te doen uitbrengen. De voorzitter 

bepaalt dan de termijn hiervoor en koppelt er zelfs een dwangsom aan.152 Dezelfde mogelijkheid 

                                                 
148  Art. 25, §2 en 26, §2 Wet Externe Rechtspositie. 
149  E. MAES, “Naar een nieuwe wettelijke regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling in België? Enkele 

beschouwingen over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de mogelijke oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken”, Panopticon 2001, 552. 

150  S. SNACKEN, “De voorstellen van de subcommissie Externe rechtspositie van gedetineerden” in I. AERTSEN, 
K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, Politea, 2004, 
63; E. MAES, “Komen criminelen te vroeg vrij? Over suggestieve vragen en de zoektocht naar genuanceerde 
antwoorden in verband met de tijdsvoorwaarden voor voorwaardelijke invrijheidstelling”, Fatik 2008, afl. 119, 
9. 

151  Art. 8 en 23, §2 Wet Externe Rechtspositie. 
152  Art. 31, §5 Wet Externe Rechtspositie. 
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tot het afdwingen van het advies is voorzien bij de regeling omtrent het penitentiair verlof.153 In 

de procedure voor de minister van Justitie zorgt een ander systeem voor het tijdig nemen van 

beslissingen. Indien de minister niet tijdig een beslissing neemt en er een eerder gunstig advies 

van de directeur over penitentiair verlof of uitgangspermissie werd gegeven, wordt de beslissing 

geacht gunstig te zijn.154  

De wetgever gaat hier dus ver om de effectieve rechtspositie van gedetineerden te vrijwaren. 

 

6.1.2 Wettelijk geregelde strafuitvoeringsmodaliteiten 

77. In een vorig hoofdstuk werden reeds een aantal bijzondere bevoegdheden van de 

strafuitvoeringsrechter beschreven.155 Hierna wordt kort verduidelijkt welke mogelijkheden de 

Wet Externe Rechtspositie schept en wat de verschillen zijn met de situatie van voor 1 februari 

2007. De eerste drie modaliteiten worden toegekend door de minister van Justitie en de 

penitentiaire administratie. De andere modaliteiten vallen onder de bevoegdheid van de 

strafuitvoeringsrechters en -rechtbanken.  

 

a) Uitgaansvergunning  

78. Deze toelating om de gevangenis voor maximaal 16 uren te verlaten vervangt de 

uitgangspermissie. Waarvoor deze uitgangspermissies vroeger toegestaan werden, was niet 

duidelijk aangezien er enkel interne afspraken bestonden binnen de Dienst Individuele Gevallen. 

De nieuwe wet somt nu wel alle mogelijke situaties op. Er zijn vooreerst occasionele 

uitgangsvergunningen om sociale, morele, juridische, familiale, opleidings- en professionele 

belangen te behartigen of om een medische behandeling te ondergaan. Daarnaast kan men ook 

een uitgangsvergunning krijgen ter voorbereiding van de sociale re-integratie in de twee jaar voor 

de toelaatbaarheidsdatum tot de V.I.. 

De toestemming zal enkel geweigerd worden wanneer het opleggen van bijzondere voorwaarden 

niet kan verhinderen dat er vluchtgevaar bestaat, dat de veroordeelde nieuwe ernstige feiten 

pleegt en/of dat dit de slachtoffers zou verontrusten.156  

                                                 
153  Art. 9 Wet Externe Rechtspositie. 
154  Art. 10, §4 Wet Externe Rechtspositie. 
155  Supra 29, nr. 53-55. 
156  C. HERMANS, “Strafuitvoeringsrechtbanken uit de startblokken. De nieuwe strafuitvoeringsrechtbanken en de 

gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden”, Fatik 2007, 
afl. 113, 8-9. 
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b) Penitentiair verlof  

79. Reeds voor de Wet Externe Rechtspositie in werking trad, was het mogelijk om drie keer 

per trimester de gevangenis gedurende 36 uren te verlaten met het oog op het milderen van het 

isolement in het penitentiair milieu en het bevorderen van de betrekkingen met familie en 

maatschappij. Nieuw is dat dit verlof nu integraal deel uitmaakt van het standaardregime van de 

veroordeelde en het dus niet langer beschouwd wordt als een onderbreking van de 

strafuitvoering. 

De tijdsvoorwaarde om penitentiair verlof te kunnen genieten werd verlengd van 9 maanden naar 

1 jaar voor de V.I.-datum en het is nu niet langer nodig om reeds drie maanden hechtenis te 

hebben ondergaan. De contra-indicaties omschreven bij de uitgaansvergunning kunnen ook 

leiden tot een weigering van het penitentiair verlof wanneer deze niet kunnen verholpen worden 

door bijzondere voorwaarden op te leggen.157 

 

c) Onderbreking van de strafuitvoering  

80. Deze modaliteit is, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, niet de opvolger van 

de ‘strafonderbreking’ die vroeger werd toegekend in de voorbereidingsfase van het elektronisch 

toezicht. Het is een nieuwigheid die de strafuitvoering gedurende maximum drie maanden 

schorst, hernieuwbaar is en enkel toegestaan wordt om ernstige en uitzonderlijke familiale 

redenen. Dit is dus geen eigenlijke strafuitvoeringsmodaliteit. 

De wet hanteert dezelfde tegenaanwijzingen als vermeld bij de uitgangsvergunning en het 

penitentiair verlof.158 

 

d) Beperkte detentie  

81. Het systeem van de weekendarresten wordt afgeschaft en de ‘halve vrijheid’ uit de regeling 

van voor 1 februari 2007 wordt nu vervangen door de mogelijkheid om een deel van de 

gevangenisstraf door te brengen in beperkte detentie. Inhoudelijk blijft de regeling hetzelfde, wat 

betekent dat de veroordeelde op regelmatige basis de strafinrichting gedurende maximum 12 uren 

per dag kan verlaten. Zo kan de veroordeelde bijvoorbeeld wel gaan werken, maar brengt hij de 

nachten door in de cel.159 

                                                 
157  Ibid., 10-11. 
158  Ibid., 11. 
159  Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. Senaat, 2004-05, nr. 3-1128/1, 18-

20. 
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Het systeem van beperkte detentie zal enkel toegestaan worden om professionele, opleidings- of 

familiale redenen die de aanwezigheid buiten de gevangenis vereisen en er moet voldaan zijn aan 

toekenningsvoorwaarden die verschillen naargelang het uitvoerbaar gedeelte van de uit te zitten 

straffen de drie jaar al dan niet overschrijdt.160 Vooreerst zal dit systeem vanaf het begin van de 

opsluiting toegankelijk worden voor veroordeelden tot één of meer vrijheidsstraffen waarvan het 

uitvoerbare gedeelte niet meer dan drie jaar bedraagt. Zwaarder gestraften komen daarentegen 

pas in aanmerking wanneer ze zich op zes maanden van de V.I.-datum bevinden. Naast de 

tijdsvoorwaarde, worden beide categorieën gedetineerden getoetst aan een eigen reeks tegen-

indicaties161 en moeten zij akkoord gaan met eventuele bijzondere voorwaarden die worden 

opgelegd162. Wie een totale vrijheidsstraf moet uitzitten die langer is dan drie jaar moet tot slot 

een reclasseringsplan opstellen.163 Er is geen verdere specifiëring voorzien in de wet of in 

uitvoeringsbesluiten aangaande de inhoud van dit reclasseringsplan; de minister vaardigde 

hieromtrent zelfs geen omzendbrief uit. De verdere bedoeling van dit document staat wel 

omschreven in de memorie van toelichting, maar de inhoud ervan wordt in de praktijk bepaald 

door oude richtlijnen.164 

 

e) Elektronisch toezicht  

82. Elektronisch toezicht wordt al langer gehanteerd als “een wijze van uitvoering van de 

vrijheidsstraf waardoor de veroordeelde het geheel of een gedeelte van zijn vrijheidsstraf buiten 

de gevangenis ondergaat volgens een bepaald uitvoeringsplan, waarvan de naleving onder meer 

door elektronische middelen wordt gecontroleerd.”165 

Dezelfde toelatingsvoorwaarden als bij de beperkte detentie moeten voldaan zijn. 

 

f) Voorlopige invrijheidstelling m.o.o. verwijdering van het grondgebied of overlevering  

83. Vreemdelingen en wie een straf opgelopen had die de drie jaar niet overschreed vielen niet 

onder het toepassingsgebied van de Wet van 5 maart 1998. Deze personen werden door de 
                                                 
160  C. HERMANS, “Strafuitvoeringsrechtbanken uit de startblokken. De nieuwe strafuitvoeringsrechtbanken en de 

gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden”, Fatik 2007, 
afl. 113, 12-16. 

161  Art. 28, §1 en 47, §1 Wet Externe Rechtspositie. 
162  Art. 38 en 54 Wet Externe Rechtspositie. 
163  Art. 48 Wet Externe Rechtspositie. 
164  C. HERMANS, “Strafuitvoeringsrechtbanken uit de startblokken. De nieuwe strafuitvoeringsrechtbanken en de 

gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden”, Fatik 2007, 
afl. 113, 12-13. 

165  Art. 22 Wet Externe Rechtspositie. 
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minister vrijgelaten via de procedure van ‘voorlopige vrijlating met het oog op verwijdering van 

het grondgebied’, respectievelijk ‘met het oog op genade’. Daarnaast was de ‘ambtshalve 

voorlopige invrijheidstelling’ hét instrument van de minister van Justitie om de overbevolking 

van de penitentiaire instellingen tegen te gaan.166  

Thans staat de VL.I. als volwaardige strafuitvoeringsmodaliteit naast de V.I. en is ze gekoppeld 

aan eigen toekenningsvoorwaarden. De tijdsvoorwaarden lopen gelijk met die voor V.I. en 

werden hierboven beschreven.167 De tegenindicaties die een VL.I. kunnen verhinderen wijken 

evenwel af van deze die bepaald werden voor de andere uitvoeringsmodaliteiten omdat 

veroordeelden die hiervan gebruik kunnen maken het land zullen verlaten, wat controle en 

toezicht nogal moeilijk maakt. Om dezelfde reden moet er geen reclasseringsplan opgemaakt 

worden.168 

Ondanks de enorme inhoudelijke wijziging die de VL.I. heeft doorgemaakt, is het in de wet 

zoeken naar een definitie die een globaal kader schept voor deze modaliteit.169 Bovendien heeft 

de wetgever niet verduidelijkt wanneer V.I., dan wel VL.I. toegekend moet worden. De praktijk 

wijst uit dat de directeur daarin de beslissingmacht draagt doordat zijn advies bepaalt welke pad 

bewandeld zal worden.170 

 

g) Voorwaardelijke invrijheidstelling  

84. Zoals reeds benadrukt, was de V.I. vroeger de enige wettelijk geregelde 

strafuitvoeringsmodaliteit. Deze modaliteit was echter alleen toegankelijk voor veroordeelden 

met straffen van meer dan drie jaar. De overheveling van de veroordeelden met een totale 

uitvoerbare straf onder de drie jaar, van de minister naar de strafuitvoeringsrechters, is bijgevolg 

de meest fundamentele wijziging van deze wetgeving. Deze categorie van veroordeelden zal bij 

de volledige inwerkingtreding van de Wet Externe Rechtspositie ook aanspraak maken op een 

V.I. 

De toekenningsvoorwaarden zijn dezelfde als die voor beperkte detentie en elektronisch toezicht: 

er mogen eveneens geen tegenaanwijzingen bestaan, er kunnen bijzondere voorwaarden opgelegd 

                                                 
166  Y. VAN DEN BERGE en F. VERBRUGGEN, Strafuitvoering: De externe rechtspositie van veroordeelden tot 

een vrijheidsstraf en de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, Brugge, Vanden Broele, 2007, 9-11. 
167  Supra 41, nr. 75. 
168  Art. 48 Wet Externe Rechtspositie. 
169   F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 

veroordeelden: Mayday, Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 47. 
170  D. VANDERMEERSCH, “Conclusions et perspectives”, verslag van het colloquium “L’application des peines: 

quo vadis?”, georganiseerd door de H.R.J. op 16 mei 2008, onuitg. 
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worden en wie meer dan drie jaar gevangenisstraf opliep, moet een reclasseringsplan voorleggen. 

De tijdsvoorwaarden zijn wel verschillend. In de V.I.-regeling geldt het bekende één-derde-

prinicipe dat ook van toepassing is op de VL.I. Het vereiste minimum van drie maanden uit de 

wet van 1998 werd wel geschrapt.171 

 

85. In onderstaande tabel wordt een korte vergelijking gemaakt tussen de vroegere en huidige 

contra-indicaties voor veroordeelden tot een straf langer dan drie jaar.172 

 

Contra-indicaties Wet 5 maart 1998173 Contra-indicaties Wet 17 mei 2006174 

- de mogelijkheid tot reclassering 

 

- afwezigheid van vooruitzichten op sociale 

reclassering 

- het risico op nieuwe strafbare feiten - het risico op nieuwe ernstige strafbare 

feiten 

- de houding van de veroordeelde tegenover 

zijn slachtoffers 

- het risico slachtoffers lastig te vallen en de 

houding te aanzien van de slachtoffers 

- het gedrag tijdens de detentie  

- de persoonlijkheid van de veroordeelde  

 

De eerste drie indicaties zijn vrij gelijklopend; het onderscheid zit vooral in de formulering.  

Opmerkelijk is wel de toevoeging van het woord ‘ernstige’ in de tegenaanwijzing betreffende 

recidive. Dit wil zeggen dat een risico op lichte inbreuken niet wordt uitgesloten.175 Er dient dus 

enkel te worden nagegaan “of de in vrijheid gestelde veroordeelde een objectief risico vertoont 

om te hervallen in criminaltiteit die belangrijke maatschappelijke onrust teweegbrengt of op 

significante wijze recidive zal plegen in hetzelfde type van criminaliteit als die welke de in 

uitvoering zijnde veroordelingen heeft gerechtvaardigd.” 176  In de memorie van toelichting werd 

beklemtoond dat deze voorwaarden proportioneel moeten gezien worden met het feit dat het 

                                                 
171  Art. 25 Wet Externe Rechtspositie. 
172  Enkel de veroordeelden tot een vrijheidstraf van drie jaar of meer kunnen vergeleken worden, aangezien de 

vroegere regeling enkel van toepassing was op deze categorie. 
173  Art. 2 Wet van 5 maart 1998. 
174  Art. 47, §1 Wet Externe Rechtspositie. 
175  Cass. 13 juni 2007, AR P.07.0704.F. 
176  Omz. nr. 1794 van 7 februari 2007 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 

vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, 
www.just.fgov.be. 
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slechts gaat over de toelating om voor beperkte tijd de gevangenis te verlaten.177 Dit is inderdaad 

begrijpelijk als voorwaarde bij de uitgaansvergunning, maar het is geenszins logisch dat de 

voorwaarde ook geldt bij de V.I. Vergeet natuurlijk ook niet dat alle modaliteiten steeds worden 

toegestaan onder de algemene voorwaarde om helemaal géén inbreuken te plegen.178  

De slachtoffervoorwaarde is daarnaast objectiever en minder beperkend geformuleerd dan in de 

wetgeving van 1998.179 Zo kan nu ook rekening worden gehouden met wat werkelijk van belang 

is voor het slachtoffer, namelijk dat ze niet lastig gevallen worden.180 Nochtans behoudt ook deze 

wet de vage bewoordingen “houding ten aanzien van de slachtoffers” waarvan nog steeds niet 

duidelijk is wat dit juist inhoudt. Waarschijnlijk slaat dit op de inspanningen die geleverd worden 

in het kader van de vergoeding van de burgerlijke partijen, maar of dit ook verder gaat en ze 

bijvoorbeeld ook berouw of spijt moeten tonen is onduidelijk.181 

De belangrijkste wijziging is wellicht de afwezigheid van gedrags- en 

persoonlijkheidsgerelateerde criteria. Volgens praktijkdeskundigen is dit een goede zaak, want 

een verregaand persoonlijkheidsonderzoek is vaak disproportioneel en het gedrag tijdens de 

detentie is slechts in een beperkt aantal gevallen echt relevant. 182 Dit hangt m.i. ook samen met 

het huidige rechtskarakter van de modaliteiten.  

Merk tot slot op dat een latere wetswijziging nog een bijkomende contra-indicatie toevoegde die 

enkel van toepassing is op seksuele delinquenten. Zij zullen niet voorwaardelijk vrijgelaten 

worden indien ze weigeren of ongeschikt zijn om een noodzakelijk geachte begeleiding of 

behandeling te volgen.183 

 

                                                 
177  Memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. 

Senaat, 2004-05, nr. 3-1128/1, 32. 
178  Art. 55 Wet Externe Rechtspositie. 
179  K. VERPOEST en T. VANDER BEKEN, “Rechters in uitvoering. Een eerste analyse van de wetten rond de 

externe rechtspositie van veroordeelden en de oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken.”, NC 2006, afl. 6, 
378. 

180  Memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. 
Senaat, 2004-05, nr. 3-1128/1, 61. 

181  S. SNACKEN, “De voorstellen van de subcommissie Externe rechtspositie van gedetineerden” in I. AERTSEN, 
K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, Politea, 2004, 
62. 

182  Ibid., 61-62. 
183  Art. 148 wet 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, BS 13 juli 2007. 



 49 

6.1.3 Geen wettelijk geregelde strafberekening 

86. Voor de meeste strafuitvoeringsmodaliteiten zijn tijdsvoorwaarden gesteld. 

Niettegenstaande de wet vanaf nu bepaalt vanaf wanneer een veroordeelde recht heeft op 

bepaalde modaliteiten, bestaat er nog steeds geen wettelijke regeling omtrent de strafberekening. 

Artikel 25 van het Strafwetboek verduidelijkt enkel dat één dag correctionele gevangenisstraf 

vierentwintig uren duurt en dat één maand dertig dagen telt. Een jaar gevangenisstraf is volgens 

het Hof van Cassatie184 365 dagen lang, zodat er geen rekening moet gehouden worden met 

schrikkeljaren. Verder ontbreekt elk spoor van strafberekening.185 

 

87. De jarenlange praktijk zonder wettelijke regeling dwong de penitentiaire administratie zelf 

een eigen regeling uit te werken om ervoor te zorgen dat elke gevangenis dezelfde berekeningen 

zou hanteren. Deze ingewikkelde regelingen zijn terug te vinden in opeenvolgende 

omzendbrieven. Voor straffen naar aanleiding van feiten gepleegd tijdens de detentie hanteerde 

de administratie zelfs een eigen sanctioneringsysteem. Deze veroordelingen kregen een fictieve 

latere aanvangsdatum waardoor een V.I. ook pas later gevraagd kon worden.186 

 

88. Om te weten wanneer een veroordeelde aan de in de wet gestelde tijdsvoorwaarden voldoet, 

moeten we vandaag helaas nog steeds terugvallen op een ministeriële richtlijn. Naar aanleiding 

van de inwerkingtreding van de Wet Externe Rechtspositie heeft de minister van Justitie een 

gloednieuwe regeling klaargestoomd.187 

Het is onduidelijk waarom de minister deze actie heeft ondernomen. Vooreerst was het in het 

kader van het creëren van een coherente rechtspositie beter geweest om de berekening van de 

toelaatbaarheidsdatum op te nemen in de Wet Externe Rechtspositie zelf. Bovendien heeft de 

invoering van deze nieuwe regeling tot gevolg dat de datum voor alle 

strafuitvoeringsmodaliteiten voor heel wat gedetineerden later valt dan op grond van de vorige 

regeling was berekend. In het kader van het legaliteitsbeginsel en de rechtszekerheid valt het dan 

ook te betreuren dat een minister zo veel macht heeft op de duurtijd van de effectieve 
                                                 
184  Cass. 23 september 1901, Pas. 1901, 361. 
185  F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 

veroordeelden: Mayday, Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 43. 
186  Y. VAN DEN BERGE, “Het advies van de gevangenisdirecteur en het plaatje van de strafberekening: de 

gedetineerde vraagt, de directeur draait”, T.Strafr. 2007, afl. 4, 271. 
187  Omz. nr. 1798 van 23 april 2007 houdende de berekening toelaatbaarheidsdatum voorwaardelijke 

invrijheidstelling en/of voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het 
oog op overlevering, www.just.fgov.be. 
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opsluiting.188 Ondanks het feit dat de uitvoerende macht moet instaan voor de uitvoering van 

straffen, is het onaanvaardbaar dat zij via een circulaire - die per definitie geen algemeen 

bindende normen kan bevatten – nog steeds een invloed kan hebben op de duur van de 

vrijheidsberovende straf. 

 

89. Naast de wijze waarop de strafberekening werd geregeld, is ook de inhoud van de 

omzendbrief niet vrij van kritiek.  

In principe lijkt een simpele wiskundige berekening mogelijk om de V.I.-datum te berekenen. 

Wie logisch redeneert, zou elke in uitvoering zijnde straf omzetten in het aantal dagen. Daarvan 

zou men dan één of twee derden nemen naargelang er al dan niet sprake is van wettelijke 

herhaling. De totale effectieve detentieduur is dan de som van dit aantal dagen. Dit is ook wat een 

lezing van de tweede paragraaf van de artikelen 25 en 26 van de Wet Externe Rechtspositie doet 

uitschijnen.  

In plaats daarvan bevat de recente omzendbrief spijtig genoeg een ingewikkelde berekening, 

waarbij veroordelingen opgedeeld worden in drie categorieën, namelijk de nieuwe 

veroordelingen, de veroordelingen met uitstel die uitvoerbaar zijn geworden en de intrekkingen 

en herroepingen van vorige vervroegde invrijheidstellingen. Elke groep veroordelingen is 

gekoppeld aan een specifieke regeling voor de aanvangsdatum. Afhankelijk van de soort 

veroordeling zal de gedetineerde meer of minder dagen uitzitten dan de logische wiskundige 

redenering die hierboven werd uiteengezet.189 Daarnaast worden straffen simultaan en 

verhoudingsgewijs uitgevoerd en niet volgens een strikt chronologisch stramien waardoor er elke 

dag delen van verschillende veroordelingen worden uitgevoerd.190 

 

90. Recent werd de berekeningsmethode uit de omzendbrief gehekeld door een veroordeelde. 

In casu was een gedetineerde ervan overtuigd zich in de termijnvoorwaarden van V.I. te 

bevinden, maar de directeur weigerde een advies op te stellen omdat hij meende dat de 

tijdsvoorwaarden nog lang niet vervuld waren. Een eerste beslissing van de voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg te Hasselt omzeilde een inhoudelijke beoordeling van de 

                                                 
188  Y. VAN DEN BERGE, “Het advies van de gevangenisdirecteur en het plaatje van de strafberekening: de 

gedetineerde vraagt, de directeur draait”, T.Strafr. 2007, afl. 4, 271. 
189  Ibid. 
190  E. MAES, “Komen criminelen te vroeg vrij? Over suggestieve vragen en de zoektocht naar genuanceerde 

antwoorden in verband met de tijdsvoorwaarden voor voorwaardelijke invrijheidstelling”, Fatik 2008, afl. 119, 
10. 
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reglementering terzake door louter te stellen dat hij bij gebreke aan advies de minister kan 

verplichten om dit op straffe van dwangsom toch te doen.191 

Na een negatief advies van de gevangenisdirectie, volgde de strafuitvoeringsrechtbank van Gent 

de redenering van de directeur.192 De rechtbank zag dus geen graten in de berekeningsmethode 

van de penitentiaire administratie die inhoudt dat men per in uitvoering zijnde straf voldoende 

dagen (één of twee derden) moet uitzitten en dat het overschot op de ene straf niet mag opgeteld 

worden bij de andere straf. Bovendien kan de berekening van de toelaatbaarheidsdatum van een 

tweede of volgende straf pas starten op de datum van de tenuitvoerlegging van die straf.193 Dus al 

voldeed deze veroordeelde aan de tijdsvoorwaarden voor zijn eerste straf, doordat hij niet genoeg 

dagen van zijn tweede straf had uitgezeten, kon hij niet vervroegd vrijgelaten worden. 

Ook het Hof van Cassatie volgde de redenering dat “voor de berekening van de reeds ondergane 

vrijheidsstraf die in aanmerking genomen wordt voor de invrijheidstelling, enkel de duur van de 

ondergane hechtenis voor de nog uit te voeren straffen in aanmerking genomen wordt. Hierbij 

wordt het aantal dagen hechtenis ondergaan voor een vroegere, volledig uitgevoerde, 

vrijheidsstraf niet in aanmerking genomen.”194  

Zowel de strafuitvoeringsrechtbanken als het Hof van Cassatie lijken dus geen graten te zien in 

de berekeningswijze die beschreven wordt in de ministeriële omzendbrief van 23 april 2007. 

 

91. Vroeger bestond hetzelfde probleem bij het bepalen van de ‘staat van herhaling’ en de 

daaraan gekoppelde verdubbeling van de tijdsvoorwaarde. Ook daarvoor was geen wettelijke 

regeling voorzien en moest er teruggevallen worden op richtlijnen van de minister met de nodige 

rechtsonzekerheid tot gevolg.195 Dit heeft de wetgever inmiddels wel opgelost door in artikel 2 

van de Wet Externe Rechtspositie de staat van herhaling uitdrukkelijk te omschrijven.  

 

                                                 
191  Voorz. Hasselt 12 april 2007, T.Strafr. 2007, afl. 4, 269-270.  
192  Su. Gent 10 oktober 2007, T.Strafr. 2008, afl. 1, 63-64. 
193  Y. VAN DEN BERGE, “ De berekening van de strafuitvoering en de bevoegdheid van de voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg: de discussie gaat voort”, T.Strafr. 2008, afl. 1, 67. 
194  Cass. 6 november 2007, AR P.07.1463.N.  
195  F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 

veroordeelden: Mayday, Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 44. 
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6.2 Uitbreiding van de slachtofferrechten  

92. Lange tijd werden slachtoffers buiten de strafuitvoering gehouden. In de strafprocedure 

kwamen zij enkel tussen waar het hun burgerlijke vordering betrof; verder bleven zij in het 

ongewisse over het verloop van de strafuitvoering. Ook in de Wet Lejeune werd geen aandacht 

geschonken aan het slachtoffer.196  

Naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen in de zomer van 1996 en op grond van de 

evolutie in de criminologie en het ontstaan van de victimologie, werd deze situatie onhoudbaar. 

Reeds voor de wetswijzigingen in 1998 probeerde men aan de kritiek tegemoet te komen door 

interne richtlijnen op te stellen. Het was dan ook niet meer dan logisch dat de Wet van 5 maart 

1998 en het daarbij aansluitende koninklijk besluit197 het slachtoffer een expliciete plaats in de 

V.I.-procedure hebben gegeven.198 

De huidige wetgeving bouwt voort op vorige, maar legt een aantal nieuwe accenten. Zo werd het 

begrip ‘slachtoffer’ gedefinieerd en krijgen deze personen een sterker uitgewerkt informatie- en 

hoorrecht.199 Om het belang van de positie van het slachtoffer te benadrukken werd de 

oorspronkelijke titel van het “Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van de 

veroordeelden tot een vrijheidsstraf” uitgebreid met “de aan het slachtoffer toegekende rechten in 

het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten”.200  

 

6.2.1 Slachtofferbegrip 

93. De vorige wet bevatte geen uitdrukkelijke slachtofferdefinitie: het was derhalve niet vereist 

om zich burgerlijke partij te stellen of een verklaring van benadeelde persoon af te leggen. Toch 

werd niet iedereen die nadeel ondervonden had van een misdrijf op één of andere wijze bij de 

strafuitvoering betrokken. De wetgever maakte immers een onderscheid tussen twee categorieën 

van slachtoffers. Enkel slachtoffers van een aantal limitatief in de wet opgesomde zware 

inbreuken zoals zedenfeiten, opzettelijke doodslag, gijzeling, slagen en verwondingen, enzovoort, 

                                                 
196  M. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 55-56. 
197  KB van 10 februari 1999 houdende de uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling, BS 

23 februari 1999. 
198  C. HERMANS, “Strafuitvoeringsrechtbanken uit de startblokken. De nieuwe strafuitvoeringsrechtbanken en de 

gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden”, Fatik 2007, 
afl. 113, 7; H. TUBEX, “De positie van het slachtoffer in de nieuwe wet op de voorwaardelijke 
invrijheidstelling”, Orde dag 1998, afl. 4, 43. 

199  Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. Senaat, 2004-05, nr. 3-1128/1, 8. 
200  Verslag namens de commissie voor de justitie betreffende het wetsontwerp houdende de externe rechtspositie 

van gedetineerden, Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 51-2170/10, 192. 
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werden verplicht in de V.I.-procedure betrokken. Zij werden door een justitieassistent van de 

dienst Slachtofferonthaal gecontacteerd. Alle andere personen met een direct en legitiem belang 

konden zich pas laten gelden wanneer ze dat schriftelijk aangevraagd hadden en de dader 

bovendien veroordeeld werd tot een celstraf van meer dan een jaar.201  

 

94. De wetgever vond het belangrijk om nu een eenvormige slachtofferbeschrijving op te 

stellen. Doorheen het hele wetgevingsproces is dan ook een evolutie in het slachtofferbegrip 

waarneembaar. 

De commissie Holsters stelde voor om het slachtoffer algemeen te omschrijven als elk natuurlijk 

persoon of zijn rechthebbende die een wettig en direct belang heeft om gehoord en/of 

geïnformeerd te worden.202 

Het uiteindelijke wetsontwerp koppelt het slachtofferbegrip echter aan de burgerlijke partij uit het 

eigenlijke strafproces. Het slachtoffer werd aldus beperkt tot de “natuurlijke persoon wiens 

burgerlijke vordering tegen de veroordeelde in de strafzaak die tot zijn veroordeling heeft geleid, 

ontvankelijk en gegrond werd verklaard en die in de door de wet bepaalde gevallen bij de 

toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit vraagt om te worden geïnformeerd en/of te worden 

gehoord volgens de regels bepaald door de Koning”. Deze strengere afbakening moest zorgen 

voor een samenhang in de hele strafrechtelijke procedure.203 Nochtans vallen de belangen bij een 

burgerlijke vordering vaak niet samen met de belangen die iemand kan hebben in de 

strafuitvoeringsfase.  

Op de beperking van de slachtofferdefinitie tot de burgerlijke partij kwam heel wat kritiek omdat 

sommigen zich om materiële of morele redenen geen burgerlijke partij kunnen stellen en zo al 

hun inspraak zouden verliezen in een latere fase waarin ze misschien wel hun stem willen laten 

horen.204 Een amendement kwam aan deze tekortkoming tegemoet door twee nieuwe categorieën 

aan artikel 2, 6° Wet Externe Rechtspositie toe te voegen. Thans is het slachtofferbegrip 

uitgebreid tot wie (verlengd) minderjarig of onbekwaam was op het ogenblik van de feiten en 

                                                 
201  H. TUBEX, “De positie van het slachtoffer in de nieuwe wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling”, Orde 

dag 1998, afl. 4, 45-46. 
202  M. DE SWAEF en R. PERRIENS, “De voorstellen van de subcommissie Strafuitvoeringsrechtbanken” in I. 

AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS  (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, 
Politea, 2004, 83-84. 

203  Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. Senaat, 2004-05, nr. 3-1128/1, 9 
en 85-86. 

204  M. DE RUE, “Wetsontwerp houdende oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank en wetsontwerp betreffende 
de externe rechtspositie van gedetineerden”, Orde dag 2005, afl. 32, 18-19. 
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voor wie de wettelijke vertegenwoordiger zich geen burgerlijke partij heeft gesteld en wie zich 

omwille van een situatie van materiële onmogelijkheid of kwetsbaarheid geen burgerlijke partij 

heeft gesteld. Zij moeten een verzoek richten tot de strafuitvoeringsrechtbank die oordeelt of er 

een rechtstreeks en wettig belang aanwezig is.205 Op deze manier heeft de wetgever ervoor 

gezorgd dat slachtoffers die zich geen burgerlijke partij konden stellen door een situatie van 

overmacht of die psychisch niet de moed of weerbaarheid hadden om dat te doen, niet uitgesloten 

worden.206  

 

95. Dat slachtoffers niet langer verschillend behandeld worden naargelang het soort misdrijf of 

de hoogte van de uitgesproken straf is volgens velen een zeer goede zaak. Dit zijn namelijk geen 

geschikte criteria om de nood aan slachtofferbescherming te bepalen. Belangrijk is dat nu de 

slachtoffers van alle misdrijven rechten krijgen.207 Daarnaast zorgt ook de nieuwe definitie voor 

een enorme uitbreiding van het aantal te betrekken slachtoffers. Vooral de eerste categorie zal 

hierin een grote rol spelen: jaarlijks worden immers tienduizenden burgerlijke vorderingen 

ontvankelijk en gegrond verklaard. Dat terwijl een strenge invulling van de omschrijving van wie 

geen burgerlijke partij is, bepaalde personen uitsluit waar dat vroeger niet het geval was.208  

 

96. De nieuwe slachtofferbeschrijving is echter niet zonder kritiek. Vooral de voorgeschreven 

procedure om te bepalen wie, naast de burgerlijke partijen, een direct en legitiem belang heeft, 

doet enkele vragen rijzen. De wet bevat slechts een zeer summiere beschrijving van deze 

procedure. Het potentiële slachtoffer moet namelijk een schriftelijk verzoek indienen bij de 

strafuitvoeringsrechter, waarna het openbaar ministerie zijn advies geeft. Of er in hun hoofde een 

direct en legitiem belang bestaat, beslist de rechter in principe enkel op basis van het dossier. 

Wanneer hij dat nuttig acht, kan de strafuitvoeringsrechter niettemin een zitting organiseren 

waarop de verzoeker zijn vraag verder kan toelichten.209  

                                                 
205  Amendement  op het wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. Senaat, 2005-

06, nr. 3-1128/5, 13. 
206  Y. VAN DEN BERGE, “De aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 

strafuitvoeringsmodaliteiten”, RABG 2008, afl. 7, 460. 
207  O.a. R. PERRIENS, “De strafuitvoeringsrechtbank, een prenataal onderzoek”, Panopticon 2005, afl. 4, 70; M. 

DE RUE, “Wetsontwerp houdende oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank en wetsontwerp betreffende de 
externe rechtspositie van gedetineerden”, Orde dag 2005, afl. 32, 19. 

208  Y. VAN DEN BERGE, “De aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten”, RABG 2008, afl. 7, 460. 

209  Art. 3 Wet Externe Rechtspositie. 
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Welke rechter bevoegd is, staat evenwel niet in de wet. Mag het slachtoffer dan kiezen aan welke 

rechter het zijn verzoek richt? Dit laat ruimte om te ‘forum-shoppen’ bij de rechter waarvan 

geweten is dat hij gemakkelijker slachtofferverzoeken inwilligt of om bij verschillende rechters 

een verzoek in te dienen zodat de kans op een positieve uitspraak groter is. Dit zal allicht niet de 

bedoeling geweest zijn van de wetgever, maar wat was dan wel zijn bedoeling? Moeten we 

artikel 635 van het Gerechtelijk Wetboek dat de territoriale bevoegdheid210 van de 

strafuitvoeringsrechtbanken regelt, toepassen? Een Brusselse strafuitvoeringsrechter baseerde 

zich reeds hoofdzakelijk op deze regel om zich bevoegd te verklaren voor een verzoek 

betreffende een gedetineerde uit de gevangenis van Leuven-Centraal.211 Zijn motivatie maakt 

daarnaast duidelijk dat hij vooral vreesde dat, ingeval van onbevoegdheid, het slachtoffer in de 

kou zou blijven staan. Zelfs als deze regel toepassing vindt, zijn de problemen betreffende de 

territoriale bevoegdheid nog niet opgelost. Moet een slachtoffer dan voor elke mededader die 

elders gedetineerd is een apart verzoek richten tot de bijhorende strafuitvoeringsrechter? Zal een 

rechter zich bovendien onbevoegd moeten verklaren indien een gedetineerde na de aanvraag 

verhuisde? De bevoegdheidsverdeling van artikel 635 Gerechtelijk Wetboek is niet aangepast aan 

deze slachtofferbeschermende procedure aangezien zij vertrekt vanuit de positie van de 

veroordeelde.212 Het is dan ook noodzakelijk dat de wetgever duidelijkheid schept in deze 

situatie. 

Daarnaast heeft de wetgever in deze procedure elke tegenspraak met de gedetineerde uitgesloten. 

Nochtans kan deze ook een belang hebben bij het iemand ontzeggen van het slachtofferstatuut. 

De gedetineerde wordt zelfs helemaal niet op de hoogte gebracht van de procedure die een 

potentieel slachtoffer opstart: de beslissing wordt enkel aan de verzoeker, de minister en het 

openbaar ministerie meegedeeld.213 

 

97. Naar aanleiding van het nieuwe slachtofferbegrip wordt het voor de slachtoffers dus uiterst 

belangrijk om zich burgerlijke partij te stellen; alleen zo zullen ze er zeker van dat ze in de 

strafuitvoeringsfase hun stem kunnen laten horen. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de 

politie, die iedereen die klacht indient op dit belang zal moeten wijzen en daardoor waarschijnlijk 

                                                 
210  Supra 35, nr. 65. 
211  Su. Brussel 13 juli 2007, RABG 2008, afl. 7, 457, noot Y. VAN DEN BERGE. 
212  F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 

veroordeelden: Mayday, Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 48-50. 
213  Ibid. 



 56 

meer burgerlijke partijstellingen zal moeten opmaken. Al deze personen zullen later ook op de 

hoogte gebracht moeten worden van de plaats en het tijdstip van de zitting.214 

 

6.2.2 De aan het slachtoffer toegekende rechten  

98. De Wet Externe Rechtspositie geeft slachtoffers een maximale, maar beredeneerde invloed 

in de strafuitvoeringsfase: zij hebben het recht om geïnformeerd en gehoord te worden.  

Vooreerst geldt een algemene informatieplicht die inhoudt dat alle slachtoffers zich kunnen 

wenden tot de eerstelijnswerking van het justitiehuis om informatie te verkrijgen omtrent de Wet 

Externe Rechtspositie en de uitvoering ervan. 

Meer specifiek in het kader van de strafuitvoering kunnen zij aangeven dat ze op de hoogte 

willen gehouden worden van de re-integratiestappen van de veroordeelde. Zij zullen dan binnen 

de vierentwintig uren ingelicht worden over de vonnissen van de strafuitvoeringsrechter- of 

rechtbank en, in voorkomend geval, van de voorwaarden die in hun belang zijn opgelegd.215  

Bovendien kunnen zij vragen om door de strafuitvoeringsrechtbank gehoord te worden. Het 

slachtoffer kan hierbij niet ten gronde tussenkomen, maar kan enkel informatie geven omtrent 

voorwaarden die in zijn belang kunnen worden opgelegd. Zij kunnen ook reeds op voorhand 

voorstellen doen betreffende dergelijke voorwaarden.  

Veelal wordt de Wet Externe Rechtspositie dan ook geprezen voor de uitbreiding van de 

slachtofferrechten. Nochtans bevatte de vroegere wetgeving ook reeds het recht op informatie en 

kon het slachtoffer gehoord worden. De uitbreiding situeert zich vooral in de categorieën van 

slachtoffers die hierin betrokken worden en de modaliteiten waarop ze betrekking hebben. 

Terwijl de vorige wetgeving enkel betrekking had op de V.I., kunnen de huidige informatie- en 

hoormogelijkheid toegepast worden bij elke strafuitvoeringsmodaliteit. Enkel de 

uitgangsvergunningen vallen uit de boot, omdat de snelheid waarmee een dergelijke maatregel 

wordt genomen het onmogelijk maakt om de slachtoffers hierover te informeren.216 Wat het 

penitentiair verlof betreft, wordt enkel de eerste toekenning meegedeeld, zodat het slachtoffer 

weet dat de veroordeelde in dit systeem terechtgekomen is.217 

 

                                                 
214  M. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 58, voetnoot 165. 
215  Art. 46, §1, tweede lid en 58, §1, tweede lid Wet Externe Rechtspositie. 
216  M. DE RUE, “Wetsontwerp houdende oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank en wetsontwerp betreffende 

de externe rechtspositie van gedetineerden”, Orde dag 2005, afl. 32, 18-19. 
217  Art. 10, §2, derde lid Wet Externe Rechtspositie. 
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99. De modaliteiten om het hoorrecht uit te oefenen of om de vraag te stellen om op de hoogte 

gehouden te worden, worden in een uitvoeringsbesluit bepaald.218 Thans is de actieve impuls, 

waarbij bepaalde slachtoffers door justitieassistenten van de dienst Slachtofferonthaal werden 

gecontacteerd op het moment dat de veroordeelde zich in de tijdsvoorwaarden bevond en hen 

gevraagd werd of ze gehoord wilden worden in de V.I.-procedure, vervangen door het 

responsabiliseringsprincipe.219 Indien het slachtoffer een invloed wil hebben op het 

uitvoeringsproces, dan zal het zelf initiatief daartoe moeten nemen. Zo zal het slachtoffer dat 

enkel geïnformeerd en/of gehoord wenst te worden in de gevallen die door de wet worden 

omschreven, een slachtofferverklaring moeten invullen die rechtstreeks of via de justitieassistent 

‘eerstelijn’ aan de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank wordt overgemaakt. Wie in deze 

slachtofferverklaring aangeeft dat hij, eventueel door tussenkomst van een justitieassistent 

‘slachtofferonthaal’, voorwaarden wenst te formuleren die in zijn belang kunnen worden 

opgelegd, zal deze moeten invullen op een aparte slachtofferfiche.220  

Hoewel enkel de strafuitvoeringsrechtbank uiteindelijk kan oordelen of er slachtoffergerichte 

voorwaarden worden opgelegd, zou het niet slecht zijn om de ontvangen informatie ook over te 

maken aan de gevangenisdirectie. Op die manier kan er reeds bij het opstellen van het 

reclasseringsplan of bij de algemene uitbouw van re-integratie rekening worden gehouden met de 

wensen van het slachtoffer. Dat kan dan voorkomen dat een plan volledig in het water valt 

doordat de rechtbank achteraf bijzondere voorwaarden oplegt, zoals het verbod om in de buurt 

van de woonplaats van het slachtoffer te komen.221  

 

100. Tijdens de procedure voor de strafuitvoeringsrechter of –rechtbank zal het slachtoffer dat 

hierom gevraagd heeft, gehoord worden. Het slachtoffer hoeft niet zelf te verschijnen, het kan 

zich laten vertegenwoordigen door een raadsman, een gemachtigde van een overheidsinstelling of 

een door de Koning hiertoe erkende vereniging.222 Het is een goede zaak dat het slachtoffer niet 

langer persoonlijk met de veroordeelde geconfronteerd moet worden. Een advocaat kan immers 

                                                 
218  KB 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6° van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 

rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam 
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219  Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. Senaat, 2004-05, nr. 3-1128/1, 8-9. 
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perfect de mening of voorwaarden van het slachtoffer verwoorden. Soms kan een advocaat dat 

zelfs beter, want hij is niet emotioneel betrokken in de zaak.223  

Het is niet duidelijk uit de wet af te leiden of het slachtoffer gedurende de hele zitting in de zaal 

aanwezig mag blijven of buiten moet gaan nadat het gehoord werd over de 

slachtoffergerelateerde voorwaarden. Aangezien de wet niet voorziet in een apart verhoor van het 

slachtoffer, menen sommigen dat het slachtoffer kan blijven.224 

 

101. Opdat de slachtoffers zouden weten dat ze bovenstaande rechten genieten, is het 

noodzakelijk dat ze hierover ingelicht worden. Daarom is voorzien dat de vonnisrechter hen op 

die rechten wijst. Dit wordt gedaan aan de hand van een informatieve brief waarin hun rechten 

worden uitgelegd en waarbij een model van de slachtofferverklaring wordt gevoegd. Wie zich 

geen burgerlijke partij stelt, maar waarvan de strafuitvoeringsrechter oordeelt dat er een direct en 

legitiem belang is, krijgt deze brief toegestuurd samen met de beslissing terzake.225 

De vraag is wel hoe slachtoffers die zich geen burgerlijke partij gesteld hebben, zullen weten dat 

er een veroordeling ten gronde uitgesproken werd. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor 

het openbaar ministerie: zij moeten alle gekende slachtoffers informeren over de plaats, de dag en 

het uur van de verschijning van de verdachte voor de correctionele rechtbank.226 

 

102. De vrijwaring van de rechten van de slachtoffers, valt of staat met de praktische uitwerking 

van het systeem. Een eerste stap hierin is de hoger beschreven verwittiging van de burgerlijke 

partijen door de straf- of strafuitvoeringsrechter. Daarnaast is een belangrijke job weggelegd voor 

de justitieassistenten van de dienst Slachtofferonthaal: er zal een actief en goed ondersteund 

informatiebeleid op poten moeten gezet worden om ook de andere groepen van slachtoffers te 

bereiken. Zo niet, is er meer sprake van het in de steek laten van slachtoffers dan van 

responsabiliseren. Daarna zal een database gevuld moeten worden met de namen van de 

slachtoffers die te kennen gaven dat ze betrokken willen worden bij de strafuitvoering. Deze 

lijsten moeten verduidelijken welke rechten het slachtoffer wil uitoefenen en dit moet gekoppeld 

                                                 
223  M. DE SWAEF en R. PERRIENS, “De voorstellen van de subcommissie Strafuitvoeringsrechtbanken” in I. 

AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, 
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224  D. VANDERMEERSCH, “Conclusions et perspectives”, verslag van het colloquium “L’application des peines: 
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225  Art. 5 en 6 KB Slachtoffers. 
226  Art. 182 en 216quater, §1 Sv. 
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worden aan één of meer veroordeelden. Later moet de juiste strafuitvoeringsrechtbank dan weten 

welke slachtoffers ze moet oproepen en/of inlichten.227  

Aangezien de potentiële doelgroep van slachtoffers veel groter zal zijn dan voorheen, vergt dit 

een aanzienlijke uitbreiding van middelen en de personeelsformatie van de reeds overbevraagde 

diensten Slachtofferonthaal. Ook de griffies, het parket en de strafuitvoeringsrechtbanken zelf 

zullen hierdoor meer werk hebben.228 Er zal vooral ook een goed informaticasysteem nodig zijn 

om alles in goede banen te leiden. 

De praktijk heeft helaas reeds aangetoond dat het systeem niet optimaal functioneert. Al te vaak 

werden strafuitvoeringsrechtbanken geconfronteerd met dossiers die logischerwijs een 

slachtofferverklaring moeten bevatten, doch waarin dit ontbreekt. Dat kan verschillende oorzaken 

hebben: misschien werd het slachtoffer (onder de oude wet) niet gecontacteerd, weigerde het elke 

betrokkenheid of is het dossier eenvoudigweg verdwaald.229  

 

103. Ook de slachtoffers die in het kader van de vorige wet te kennen hebben gegeven dat ze 

geïnformeerd of gehoord willen worden, komen nu in aanmerking om deze rechten verder uit te 

oefenen in het kader van de nieuwe wet.230 De gegevens van deze personen moeten door de 

justitieassistent van de dienst Slachtofferonthaal onverwijld meegedeeld worden aan de griffie 

van de strafuitvoeringsrechtbanken. Deze slachtoffers ontvangen via diezelfde justitieassistent de 

nodige informatie over de nieuwe bepalingen ter zake.231 

Deze overgangsbepaling ziet echter een grote categorie slachtoffers over het hoofd. Immers, 

slachtoffers werden onder de vorige wet pas gecontacteerd op het moment dat de veroordeelde 

zich in de tijdsvoorwaarden voor de V.I. bevond en de huidige slachtoffers worden verwittigd op 

het moment van de veroordeling. Veel slachtoffers werden dus nog niet gecontacteerd onder de 

oude wet omdat de veroordeelde zich nog niet in de tijdsvoorwaarden bevond. Zij kregen 

bijgevolg geen informatie mee op het moment van de veroordeling, maar worden nu ook niet 

meer gecontacteerd door een justitieassistent. De kans is dus klein dat zij weten welke rechten de 

                                                 
227  F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 
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nieuwe wet hen toekent, aangezien het praktisch onhaalbaar is om alle burgerlijke partijen, laat 

staan alle slachtoffers in de ruime zin van de wet, van veroordeelden van voor 1 februari 2007 te 

contacteren.232  

 

104. Merk tot slot op dat ook de geleidelijke inwerkingtreding van de Wet Externe Rechtspositie 

gevolgen heeft voor de slachtofferrechten. Bij het informeren van de slachtoffers door de 

vonnisrechter werd immers geen onderscheid gemaakt naargelang de duur van de straf drie jaar 

overschrijdt of niet. Alle slachtoffers werden bijgevolg ingelicht over de hierboven beschreven 

rechten, maar niet alle slachtoffers zullen deze rechten effectief kunnen uitoefenen. Nu de 

inwerkingtreding van de wet betreffende de veroordeelden met straffen tot drie jaar al meer dan 

twee jaar op zich laat wachten, is het denkbaar dat bepaalde gedetineerden reeds een 

strafuitvoeringsmodaliteit genieten, terwijl de slachtoffers niet werden verwittigd of gehoord, 

ondanks de gecreëerde verwachting dienaangaande.233 

 

6.2.3 Meerwaarde van het betrekken van slachtoffers bij de strafuitvoering  

105. Veel auteurs stellen zich de vraag welk nut het heeft om slachtoffers te betrekken bij de 

strafuitvoering. Niemand heeft er problemen mee dat de slachtoffers geïnformeerd worden 

omtrent de cruciale re-integratiestappen van de veroordeelde. Dit is een goede evolutie die 

voorkomt dat zij plots geconfronteerd worden met het feit dat de dader niet langer opgesloten zit. 

De kern van de discussie draait in feite rond het hoorrecht. De slachtoffers - althans de 

burgerlijke partijen - hebben reeds hun zeg kunnen doen op het proces ten gronde en zullen zo al 

een invloed hebben uitgeoefend op de straf. Bovendien kunnen ze in de slachtofferfiche 

voorstellen doen omtrent voorwaarden die mogelijks in hun belang worden opgelegd. Terwijl 

enkele auteurs menen dat de gesprekken met de slachtoffers steeds een meerwaarde opleveren,  

lijkt het volgens sommigen overbodig hen ook nog tijdens de zitting zelf te horen. Vaak kunnen 

ze niets constructief toevoegen aan wat reeds op papier staat. Vooral de slachtoffers die zeer 

                                                 
232  Gesprek assessor strafuitvoeringsrechtbank Gent, dd. 16 maart 2009. 
233  M. BEERNAERT, M. CLAVIE, M. DE RUE, C. HOFFMANN, T. MOREAU, V. SPRONCK, B. VAN 

BOVEN en S. VAN DER ELST, L’exécution des peines privatives de liberté: regards croisés, Louvain-la-
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repressief ingesteld zijn en voor wie elke vrijlating te vroeg komt, kunnen geen concrete 

meerwaarde geven aan het strafuitvoeringsproces.234 

 

106. Het pijnpunt ligt ook in het vele werk en de bijkomende middelen die de huidige regeling 

van alle instanties vergt. Nu kunnen quasi alle slachtoffers van alle misdrijven in de 

strafuitvoeringsfase betrokken worden. Dit terwijl de regeling uit de V.I.-wetgeving van 1998 

waarschijnlijk de belangrijkste groep slachtoffer bereikte. Het zijn voornamelijk de slachtoffers 

van zeer traumatiserende misdrijven die zich zullen manifesteren tijdens de strafuitvoering en 

voor hen bestond al een goede regeling. Was het dan niet beter geweest deze te optimaliseren in 

plaats van een hoge kostprijs te betalen voor een relatief kleine meerwaarde?235 

 

107. Het lijkt wel alsof de wetgever enkel een meerwaarde creëerde ten aanzien van de 

slachtoffers zelf. Hen betrekken in de strafuitvoering heeft waarschijnlijk vooral een symbolische 

en psychologisch waarde. Wanneer de debatten ruimte laten voor begrip voor de situatie van het 

slachtoffer en wanneer het slachtoffer eventueel zijn gevoelens even kwijt kan, heeft dit immers 

een positieve invloed op de gemoedsrust van het slachtoffer en op de acceptatie van de 

vervroegde vrijlating van de dader.236 

 

                                                 
234  O.a. C. KELK, “Rond het oude ideaal van de strafuitvoeringsrechtbanken”, Orde dag 2005, afl. 32, 58; E. 

MAES, “Naar een nieuwe wettelijke regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling in België? Enkele 
beschouwingen over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de mogelijke oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken”, Panopticon 2001, 564; N. STAESSENS, “Over uitvoering van straffen gesproken 
[gesprek tussen PERRIENS, R. en MAES, J.]”, Ad Rem 2006, afl. 4, 24; D. LEESTMANS, “Strafstelsel is nog 
te weinig georiënteerd op het slachtoffer”, Juristenkrant 2005, afl. 101, 9. 

235  F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 
veroordeelden: Mayday, Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 48-50. 

236  E. MAES, “Naar een nieuwe wettelijke regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling in België? Enkele 
beschouwingen over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de mogelijke oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken”, Panopticon 2001, 564. 
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7. Opmerkelijke procedurele aspecten 

108. De procedures die voor de strafuitvoeringsrechters en –rechtbanken gevoerd (zullen) 

worden, vertonen enkele bijzonderheden ten opzichte van de normale strafprocedure. De wet 

voorziet immers geen vertegenwoordiging door een advocaat, geen beroepsmogelijkheid en geen 

openbare voorlezing van het vonnis. Voordat hier dieper op ingegaan wordt, wordt even 

stilgestaan bij de aard van de procedure en het gebrek aan sancties ingeval van overschrijding van 

de wettelijke termijnen. Tot slot worden enkele procedures in het kader van de controle en 

opvolging van naderbij bekeken. 

 

7.1 Algemeen 

7.1.1 Gerechtelijke procedure 

109. De invoering van strafuitvoeringsrechtbanken en –rechters hangt samen met de keuze voor 

een volwaardige afdwingbare rechtspositie. Doordat de strafuitvoering tegenwoordig beschouwd 

wordt als het verlengde van de uitoefening van de strafvordering, was het logisch dat aan deze 

procedures een jurisdictioneel karakter werd verleend.237 Thans worden de meest ingrijpende 

strafuitvoeringsmodaliteiten dan ook behandeld door de rechterlijke macht, terwijl de 

penitentiaire administratie, onder leiding van de minister van Justitie, bevoegd blijft voor de 

overige modaliteiten. Aangezien de oude administratieve V.I.-procedure reeds een tussenstap was 

in het creëren van de huidige gerechtelijke procedure, zijn het vooral de beslissingen omtrent 

beperkte detentie, elektronisch toezicht en VL.I. die aan een compleet ander regime onderworpen 

worden. De beslissingen betreffende deze modaliteiten worden nu omkaderd door een aantal 

fundamentele jurisdictionele waarborgen.  

 

110. Vooreerst buigen onafhankelijke rechters zich over de strafuitvoeringsdossiers. De 

administratie kent geen dergelijk algemeen beginsel van behoorlijke rechtspleging en liet zich 

dan ook leiden door allerlei ministeriële richtlijnen en politieke invloeden. Bij de volledige 

inwerkingtreding van de huidige wetgeving zal de administratie geen enkele beslissingsmacht 

meer hebben in de toekenning van beperkte detentie, elektronisch toezicht, V.I. en VL.I. Om de 

                                                 
237  R. VERSTRAETEN, “De voorstellen van de subcommissie Strafuitvoeringsrechtbanken becommentarieerd” in 

I. AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, 
Politea, 2004, 93. 
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onafhankelijkheid van de beslissingen te waarborgen werd ook de vroegere administratieve filter 

van de personeelscolleges bij de C.V.I.’s afgeschaft. De onverantwoord grote macht van het 

personeelscollege om een V.I.-aanvraag tot drie maal toe gedurende zes maanden uit te stellen 

werd ingedijkt.238 

 

111. Doordat de rechters en rechtbanken onderdeel zijn van de rechterlijke macht, moeten hun 

uitspraken gemotiveerd zijn.239 Zoals reeds verplicht was voor de C.V.I.’s zullen gedetineerden 

nu weten waar ze staan en waarom hun dossier negatief beoordeeld werd, zodat ze concreet 

kunnen werken aan een nieuwe, betere aanvraag. Rechters moeten ook altijd meedelen binnen 

welke termijn zij opnieuw een modaliteit kunnen aanvragen of wanneer de directeur een nieuw 

advies moet uitbrengen.240 

 

112. Tot slot werd, voortbouwend op de reeds bestaande V.I.-procedure, een tegensprekelijk 

debat uitgewerkt waarbij de gevangene de mogelijkheid heeft om zijn dossier in te kijken en 

gehoord te worden. De procedures voor de strafuitvoeringsrechtbanken en –rechters worden dus 

gekenmerkt door openheid en verlopen niet langer puur schriftelijk. Dat brengt wel met zich dat 

meer gedetineerden een advocaat onder de arm nemen, wat natuurlijk ook een kostenplaatje 

heeft. De openbaarheid heeft ook implicaties in de voorbereidende fase: alle adviserende 

instanties moeten er nu rekening mee houden dat hun adviezen ingezien kunnen worden door de 

gedetineerden zelf. Dat zal uiteraard een invloed hebben op de manier van schrijven en op de 

inhoud van de verslagen en adviezen. 241  

 

7.1.2 Algemene verzwaring van de procedure  

113. Een jurisdictionele procedure vergt een uitgebreide regelgeving waarin de rechten en 

plichten van alle partijen verduidelijkt worden. Zo is er nood aan regels betreffende termijnen, 

                                                 
238  E. MAES, “Naar een nieuwe wettelijke regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling in België? Enkele 

beschouwingen over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de mogelijke oprichting van 
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239  Art. 149 Gw. 
240  Art. 45 en 57 Wet Externe Rechtspositie. 
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Neuve, Anthemis, 2008, 114; C. KELK, “Rond het oude ideaal van de strafuitvoeringsrechtbanken”, Orde 
dag 2005, afl. 32, 57. 



 64 

verwittinging van partijen, inzage in het dossier, kennisgeving van uitspraken, 

herroepingsmogelijkheden, enzovoort. Op 16 mei 2008 werd tijdens het colloquium “De 

strafuitvoering: quo vadis?” een voorlopige evaluatie gemaakt van de 

strafuitvoeringsrechtbanken, waarbij onder meer de procedures onder de loep werden 

genomen.242 Hieronder worden kort enkele conclusies weergegeven. 

 

114. In de eerste plaats is de gerechtelijke procedure voor bepaalde modaliteiten te lang. Zo is 

het goed mogelijk dat iemand werk gevonden heeft en daarom een aanvraag indient om zijn straf 

uit te zitten via beperkte detentie, maar wanneer de procedure eindelijk volledig doorlopen is, de 

werkgever al iemand anders in dienst genomen heeft. Ook de aandacht die op heden geschonken 

wordt aan het slachtoffer zorgt ervoor dat de procedures meer tijd in beslag nemen. Bovendien 

zullen voor alle zaken zittingen met tegensprekelijke debatten georganiseerd worden; ook voor 

alle degelijk voorbereide dossiers die eigenlijk geen enkel discussiepunt bevatten. Dit zal veel 

tijd, mensen en middelen kosten. Gebaseerd op de ervaring van magistraten en assessoren van de 

C.V.I.’s dat veel dossiers weinig problematisch zijn dankzij de grondige voorbereiding door de 

penitentiaire administratie, stelde de commissie Holsters nochtans voor om enkel debatten te 

voorzien in zaken waar de partijen het niet eens zijn.243 

 

115. De wetgever heeft het de practici daarnaast ook niet gemakkelijk gemaakt door heel wat 

regels op te stellen en niet te voorzien in een uniforme procedure voor alle 

strafuitvoeringsmodaliteiten en voor alle gedetineerden ongeacht de strafduur. Dit belemmert de 

vlotte leesbaarheid en werkbaarheid van de wet. Zo hebben advocaten al vaak de verkeerde regels 

ingeroepen bij het instellen van een cassatieberoep.  

 

116. Daarbij komt nog dat de wet zwijgt over de verhouding tussen de verschillende 

modaliteiten.  

De gedetineerde kan verschillende modaliteiten tegelijk aanvragen zonder dat er een bepaalde 

volgorde van behandeling of samenhang is voorzien; zo onstaan zogenaamde parallelle 

procedures. Men kan bijvoorbeeld een procedure instellen tot verkrijging van elektronisch 

                                                 
242  D. VANDERMEERSCH, “Conclusions et perspectives”, verslag van het colloquium “L’application des peines: 

quo vadis?”, georganiseerd door de H.R.J. op 16 mei 2008, onuitg. 
243  Supra 28, nr. 51. 
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toezicht terwijl de rechtbank reeds geadieerd was met betrekking tot een aanvraag tot beperkte 

detentie. Het is evident dat niets de strafuitvoeringsrechtbanken belet om die gelijklopende 

procedures zelf samen te voegen, maar dit kan pas op de zitting gebeuren: tot dan moet elke 

aanvraag apart behandeld worden en moeten de directeur en het openbaar ministerie voor elke 

modaliteit een apart advies indienen. 

De strafuitvoeringsmodaliteiten zijn ook niet op elkaar afgestemd. Enerzijds is de splitsing tussen 

de bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechtbanken en die van de minister niet bevorderend 

voor een efficiënte en dus stapsgewijze integratie in de samenleving. Ondanks het feit dat 

uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven de ideale manier zijn om de re-integratie voor te 

bereiden, beslist de administratie hierover op autonome en onafhankelijke wijze zonder rekening 

te moeten houden met de eventueel reeds hangende procedures inzake V.I. of VL.I. Anderzijds is 

ook binnen de bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechtbanken zelf geen volgorde voorzien. 

Niettegenstaande beperkte detentie en elektronisch toezicht worden gezien als een soort van 

voorbereiding op de vervroegde invrijheidstelling – V.I. of VL.I. –, is deze denkwijze niet terug 

te vinden in de structuur van de wet en de organisatie van de respectievelijke procedures. Dit is 

alleszins geen voorbeeld van een goede administratie en is niet bevorderend om een totaalbeeld te 

vormen van elke gedetineerde. Op die manier gaat de samenhang in de strafuitvoering verloren. 

 

117. Tot slot zorgt de juridisering van de externe rechtspositie voor een gebrek aan flexibiliteit. 

Rechtbanken zitten vast aan de procedures en termijnen waardoor ze niet langer informeel 

kunnen afspreken met het terrein om rekening te houden met de werkelijke 

uitvoeringsmogelijkheden van de door hun opgelegde maatregel, zoals bijvoorbeeld het aantal 

vrije plaatsen voor elektronisch toezicht. Het is ook zo dat de rechtbank die een aangevraagde 

modaliteit afwijst in haar vonnis een nieuwe datum moet bepalen waarop de gedetineerde een 

nieuw verzoek kan indienen of waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen.244 Dit is 

echter moeilijk te bepalen en het zou goed zijn om hier enige flexibiliteit toe te laten. Immers, 

sommige gedetineerden zullen snel klaar zijn met alles in orde te brengen, terwijl ze dan 

misschien geconfronteerd worden met een datum die nog veraf ligt, of omgekeerd. 

 

118. We kunnen concluderen dat de huidige procedure misschien wat te log is en de afbakening 

tussen de uitvoeringsmodaliteiten wat te strikt is doorgevoerd. Een ideale strafuitvoering zou een 
                                                 
244  Art. 45 en 57 Wet Externe Rechtspositie. 
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regroepering en uniformisering van de procedures nodig hebben. Hieruit blijkt dat het 

combineren van een jurisdictionele procedure met eenvoud en soepelheid een kunst is die de 

wetgever niet onder de knie heeft. 

 

7.1.3 Gebrek aan sanctionering van de wettelijke termijnen 

119. Onderdeel van een wettelijk geregelde externe rechtspositie voor gedetineerden is het 

koppelen van termijnen aan de verschillende procedurestappen. Waar hoger nog vastgesteld werd 

dat de wetgever een aantal voorzieningen heeft getroffen om te late adviezen of beslissingen op te 

vangen245, moet er nu op gewezen worden dat deze mechanismen slechts weinig nut hebben nu 

de overschrijding van vele andere termijnen niet gesanctioneerd wordt door de wet. Op dit gebied 

betekent dit dus geen vooruitgang ten opzichte van de Wet van 5 maart 1998 die evenmin 

sancties voorzag.246  

 

120. Het Hof van Cassatie heeft over bijna alle termijnen van de Wet Externe Rechtspositie 

geoordeeld dat ze niet substantieel of op straf van nietigheid zijn voorgeschreven. Zo werd 

bijvoorbeeld verduidelijkt dat de termijn van twee maanden om het advies van de directeur 

inzake beperkte detentie of elektronisch toezicht in te dienen247, de termijn van twee maanden 

waarbinnen de zitting georganiseerd moet worden248, de termijn van veertien dagen waarbinnen 

de uitspraak moet geschieden249 en de termijn van vierentwintig uur om het vonnis ter kennis van 

de veroordeelde te brengen250 louter termijnen van orde zijn waarop geen nietigheidsstraf staat.   

 

121. De rechtsleer staat zeer kritisch tegenover deze cassatierechtspraak. Een termijn zou 

volgens hen altijd gerespecteerd moeten worden, al wordt hij niet met nietigheid gesanctioneerd. 

Vooral in strafuitvoeringszaken zouden termijnen dwingend moeten zijn, want in dergelijke 
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zaken kan dit een onnodige verlenging van de detentie tot gevolg hebben.251 Dat leidt niet alleen 

tot een juridische, maar ook tot een praktische onzekerheid. Als procedures immers niet volgens 

het wettelijk uitgetekende tijdsbestek verlopen, kan dit noemenswaardige consequenties hebben 

voor de reclassering van de veroordeelde. Zo kunnen de gevonden tewerkstelling, 

behandelingsplaats, huisvesting, opleiding, enzovoort, in het gedrang komen ingeval van een 

latere vrijlating.252 Een vertraging kan er bovendien ook voor zorgen dat het dossier van de 

veroordeelde niet meer up-to-date is. In de loop van de tijd kan de situatie van de veroordeelde 

immers veranderd zijn: hij kan werk gevonden hebben in de gevangenis waardoor hij de 

slachtoffers kan vergoeden, hij kan uitgangsvergunningen of penitentiair verlof gekregen hebben, 

hij kan zijn houding veranderd hebben waardoor het verslag van de P.S.D. niet actueel meer is, ... 

Wanneer zo een dossier voor de rechtbank komt, zal de veroordeelde enkel uitstel kunnen vragen 

met het oog op de aanpassing van zijn dossier. Dit brengt hem enkel verder van huis.253 

 

122. Naast het gebrek aan sanctionering voor de overschrijding van de wettelijke termijnen, kan 

ook de slechte organisatie van deze termijnen aan de kaak gesteld worden. Bij het opstellen van 

de procedure werd blijkbaar niet al te lang stilgestaan bij het bepalen van de exacte duurtijd voor 

de onderscheiden stappen. Zo bepaalt artikel 52, §1 van de Wet Externe Rechtspositie 

bijvoorbeeld dat de zitting moet plaatsvinden binnen de twee maanden na de ontvangst van het 

schriftelijk verzoek van de veroordeelde tot het verkrijgen van elektronisch toezicht of beperkte 

detentie. Deze termijn zal in de praktijk bijna nooit gerespecteerd kunnen worden aangezien 

artikel 52, §3 de directeur al twee maanden geeft om zijn advies over te maken en het openbaar 

ministerie op grond van artikel 51 daarna nog eens een maand mag wachten om haar advies in te 

dienen.254 

De wetgever heeft reeds ingezien dat bepaalde termijnen compleet onhaalbaar zijn en heeft er 

daarom een aantal aangepast. Zonder een limitatieve opsomming te willen geven, gaat het om 

termijnen uit de artikelen 54, 68 en 70 van de Wet Externe Rechtspositie.  
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123. Tot slot moet er nog op gewezen worden dat de wet voor bepaalde elementen van de 

voorbereidende fase helemaal geen termijnen – laat staan een sanctie – voorziet. Terwijl er voor 

de directeurs, minister, rechters en rechtbanken termijnen zijn voorgeschreven om hun plicht te 

vervullen, ontbreekt elke beschrijving van de rol van de P.S.D.’s en de periode waarbinnen hun 

taak uitgevoerd moet worden. Nochtans zijn zij belast met het belangrijke interne onderzoek van 

het reclasseringsplan, de persoonlijkheid van de veroordeelde en de criminogenese dat ter 

voorbereiding van het advies van de directeur wordt gevoerd. Door onderbemanning krijgen zij 

die dossiers vaak niet tijdig afgewerkt, waarna de directeur ook geen gefundeerde beslissing kan 

nemen. Op die manier hebben deze diensten een grote feitelijke macht, want zonder 

psychosociale informatie verlenen de directies systematisch een negatief advies en worden 

gedetineerden geadviseerd om hun aanvraag uit te stellen tot het verslag afgewerkt is. Het nut van 

wettelijk vastgestelde termijnen wordt zo helaas grotendeels tenietgedaan. 

Reeds meermaals werd deze werkwijze door de strafuitvoeringsrechtbank van Gent gehekeld. In 

een eerste vonnis besliste de rechtbank dat het ontbreken van een P.S.D.-verslag op zich niet 

volstaat om een negatieve beslissing te nemen, tenzij de veroordeelde natuurlijk zelf 

verantwoordelijk zou zijn voor dit gebrek. Toen diezelfde rechtbank een maand later opnieuw 

met een gelijkaardige situatie geconfronteerd werd, besliste ze de P.S.D. ter zitting te horen. Deze 

pragmatische remedie op grond van artikel 53 Wet Externe Rechtspositie is natuurlijk geen 

efficiënte oplossing en zal niet in elke zaak toegepast kunnen worden.255 

 

124. De rechtsonzekerheid en willekeur van het vroegere systeem uitsluiten was het doel van de 

oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken en de bijhorende wettelijke verankering van de 

strafuitvoeringsmodaliteiten. Het is dan ook spijtig om vast te stellen dat de wetgever zo slordig 

is omgesprongen met de termijnbepalingen. Op die manier kan de huidige wetgeving geen 

verbetering genoemd worden, aangezien gedetineerden ook nu geen garanties hebben voor een 

tijdige afdwinging van hun rechten.256 Op dit punt is dus nog een belangrijke taak weggelegd 

voor de wetgever. 
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7.2 Persoonlijke verschijning van de veroordeelde 

7.2.1 Geen vertegenwoordiging door een advocaat 

125. Wat in het bijzonder opvalt in de wettelijke regeling van de procedures voor de 

strafuitvoeringsrechtbank en –rechter is de verplichte persoonlijke verschijning van de 

veroordeelde. Zij kunnen steeds door een advocaat bijgestaan worden, maar de wet sluit elke 

vertegenwoordiging uit.  

In een arrest van 7 november 2007 verduidelijkte het Hof van Cassatie dat artikel 53 van de Wet 

Externe Rechtspositie vereist dat naast de directeur van de gevangenis en het openbaar ministerie, 

ook de veroordeelde zelf en zijn advocaat gehoord worden.257 De wetgever meent dat het 

persoonlijk contact met de veroordeelde een meerwaarde kan betekenen voor de kwaliteit van de 

beslissing. Door zijn aanwezigheid zal de veroordeelde immers met kennis van zaken de 

modaliteiten en opgelegde voorwaarden kunnen aanvaarden.258 Op die manier kan de rechter ook 

zeer concreet de haalbaarheid, geloofwaardigheid en controleerbaarheid van de voorgelegde 

plannen nagaan. De gedetineerde is immers zelf het best geplaatst om te verklaren waarom hij 

bijvoorbeeld een job in de bouwsector aanvaardt terwijl hij voorheen bankbediende was of om te 

verduidelijken hoe hij zich zal verplaatsen tussen zijn woonplaats en de plaats waar hij therapie 

moet volgen.259 Om dezelfde redenen werd vertegenwoordiging ook reeds uitgesloten in de 

procedure voor de C.V.I.’s.260 

 

126. Deze regel wordt niettemin fel bekritiseerd door zowel de rechtspraak als rechtsleer.  

Het is immers vreemd dat men wel vertegenwoordigd kan worden bij de behandeling van de zaak 

ten gronde, waar geoordeeld wordt over de schuld- en strafvraag, maar dat dit recht vervalt eens 

het gaat om de uitvoering van die opgelegde straf.261 

Bovendien wijkt deze bepaling af van andere nationale en internationale regelgeving die de 

vertegenwoordiging door een raadsman wel toelaat.262 Waarschijnlijk heeft de wetgever de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de eigen cassatierechtspraak 
                                                 
257  Cass. 7 november 2007, P.07.1440.F. 
258  Memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. 

Senaat, 2004-05, nr. 3-1128/1, 24. 
259  Gesprek voorzitter strafuitvoeringsrechtbank Gent, dd. 5 november 2008. 
260  A.M. VRIJENS, “De commissies voorwaardelijke invrijheidstelling”, Vigiles 2001, afl. 3, 84. 
261  L. KOOLS, “De strafuitvoeringsrechtbank: enkele overwegingen vanuit de advocatuur”, Orde dag 2005, afl. 32, 

31. 
262  P. VANWALLEGHEM, “Cassatie houdt nauw toezicht op rechtspraak strafuitvoeringsrechtbanken”, 

Juristenkrant 2008, afl.161, 8. 
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betreffende vertegenwoordiging bij verstek over het hoofd gezien. Volgens deze rechtspraak heeft 

de beklaagde altijd het recht om zich te laten vertegenwoordigen voor het vonnisgerecht.263  De 

vraag is of deze rechtspraak mutatis mutandi toegepast kan worden op de procedure voor de 

strafuitvoeringsrechtbanken die geen veroordelingen uitspreken.  

 

127. Naar aanleiding van een prejudiciële vraag die een Brusselse strafuitvoeringsrechtbank in 

april 2008 heeft gesteld, boog het Grondwettelijk Hof zich onlangs over de vraag of artikel 53, § 

1 eerste lid van de Grondwet schendt wanneer het in die zin geïnterpreteerd wordt dat het aan de 

veroordeelde een absoluut verbod oplegt om op de zitting vertegenwoordigd te worden door zijn 

advocaat terwijl hij in alle andere stadia van de correctionele procedure het recht heeft om zich 

door een advocaat te laten vertegenwoordigen.264 

In casu steunde de veroordeelde zich vooreerst op de hierboven vermelde rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Cassatie omdat dit aantoont dat het 

recht van een advocaat om zijn cliënt te vertegenwoordigen die niet persoonlijk verschijnt, 

ruimschoots is erkend in het kader van het strafproces. Bovendien zou de verschillende 

behandeling een onevenredige beperking inhouden op de vertegenwoordigingsbevoegdheden van 

de advocaat doordat dit de veroordeelde, die niet in de mogelijkheid verkeert om op de zitting 

aanwezig te zijn, verhindert om zijn argumenten bekend te maken. Als derde reden werd 

aangevoerd dat de wet hiermee ingaat tegen de evolutie om gedetineerden meer rechten toe te 

kennen. 

Het Grondwettelijk Hof volgde de stelling van de veroordeelde door positief te antwoorden op de 

prejudiciële vraag. Deze beslissing was echter niet geschraagd op voorgaande argumenten. Het 

Hof gebruikte in feite de memorie van toelichting tegen de wetgever door te oordelen dat de 

daarin omschreven doelstelling enkel van toepassing is op zittingen waarop men het heeft over de 

toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten. Betreft het een zitting waar de rechtbank of rechter 

niet de eigenlijke plichten en voorwaarden voor de toekenning van een modaliteit onderzoekt, 

dan moet een veroordeelde zich kunnen laten vertegenwoordigen omdat hij dan niet met kennis 

van zaken de modaliteiten en opgelegde voorwaarden moet aanvaarden. Dit genuanceerde 

antwoord verduidelijkt dat het verbod op vertegenwoordiging door een advocaat enkel 

                                                 
263  EHRM, Van Geyseghem v. Belgium, 1999; Cass. 16 maart 1999, P.98.0861.N. 
264  GwH 4 maart 2009, nr. 35/2009. 
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verantwoord is in zittingen die de toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit onderzoeken, 

terwijl vertegenwoordiging niet kan geweigerd worden wanneer de zitting een ander doel beoogt.  

 

128. Het Grondwettelijk Hof volgt op die manier het Hof van Cassatie dat zijn rechtspraak ter 

zake recent ook had verfijnd. In haar arrest van 19 maart 2008 oordeelde dat Hof immers dat uit 

artikel 53, eerste lid, van de Wet Externe Rechtspositie niet kon worden afgeleid dat de 

veroordeelde dient te verschijnen op de zitting waarop de strafuitvoeringsrechtbank over een 

verzoek tot uitstel uitspraak doet. Anders oordelen zou volgen Cassatie in strijd zijn met het recht 

van verdediging.265 

 

129. Ook hier is een taak weggelegd voor de wetgever. Deze zou de problematiek beter kunnen 

verduidelijken door een gelijkaardige bepaling in te voeren als in artikel 185 van het Wetboek 

van Strafvordering. Op die manier zou de rechtbank of rechter, in zaken die niet de toekenning 

van een modaliteit betreffen, zelf kunnen beslissen of de persoonlijke verschijning van de 

veroordeelde al dan niet vereist is. 

 

7.2.2 Verplicht tegensprekelijke procedure 

130. Uit de lezing van de wet volgt dat elke veroordeelde zelf voor de rechtbank moet 

verschijnen. Komt hij niet of daagt enkel zijn raadsman op, dan wordt dat gelijkgesteld met 

verstek en zal de uitspraak geacht worden op tegenspraak te zijn gewezen. De nieuwe wet 

voorziet immers – net zoals de vorige wetgeving – niet in de mogelijkheid om tegen een 

dergelijke beslissing verzet aan te tekenen. Deze wetgevende keuze, waarvan geen verklaring 

terug te vinden is in de parlementaire voorbereidingswerken, was niet zonder kritiek. Zo heeft de 

H.R.J. heel duidelijk gesteld dat zij meent dat er in het kader van de schorsings- of de 

herroepingsprocedure van artikel 68 van de Wet Externe rechtspositie in een verzetsprocedure 

voorzien moet worden.266  

 

131. Ook na de inwerkingtreding van de wetgeving werd het gebrek aan verzetsmogelijkheid 

aangevochten. Volgens het Hof van Cassatie wordt het recht van verdediging evenwel niet 

                                                 
265  Cass. 19 maart 2008, AR P.08.0363.F. 
266  Advies van de Hoge Raad voor de Justitie over het ontwerp van wet houdende oprichting van 

strafuitvoeringsrechtbanken, Parl.St. Senaat, 2004-05, nr. 3-1127/3, 6. 
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geschonden doordat wie regelmatig opgeroepen werd en, buiten een geval van overmacht, niet op 

de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank verschijnt, geen mogelijkheid heeft om verzet of 

hoger beroep aan te tekenen tegen een vonnis dat is gewezen zonder dat hij gehoord werd.267 

Toch legden de veroordeelden zich niet neer bij deze uitspraak van het Hof van Cassatie. 

 

132. Om de discussie uiteindelijk te beslechten heeft de strafuitvoeringsrechtbank van 

Antwerpen het Grondwettelijk Hof gevraagd of de artikelen 64, 65, 68 en/of 96 van de Wet 

Externe Rechtspositie de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, doordat daarin niet wordt 

voorzien in een mogelijkheid tot verzet tegen een vonnis bij verstek gewezen door de 

strafuitvoeringsrechtbank, waardoor een toegekende strafuitvoeringsmodaliteit wordt herroepen. 

De prejudiciële vraag maakt de vergelijking met artikel 14, §2 van de Wet van 29 juni 1964 

betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie dat wel verzet toelaat tegen een 

verstekvonnis van de correctionele rechtbank waarbij een uitstel van tenuitvoerlegging van een 

gevangenisstraf werd herroepen.268 

Er werd besloten tot een schending van het gelijkheidheidsbeginsel omdat het Hof het onlogisch 

vond dat de wetgever enerzijds veel belang hecht aan de persoonlijke betrokkenheid van de 

veroordeelde tijdens het beslissingsproces, terwijl hij het anderzijds mogelijk maakt om iemand 

terug op te sluiten zonder dat die persoon voor de rechtbank is verschenen. Opnieuw wordt dus 

uit de parlementaire voorbereiding een argument gehaald om de onevenredige beperking van de 

rechten van veroordeelden aan te tonen. Dankzij dit arrest kunnen veroordeelden thans verzet 

aantekenen tegen vonnissen die een strafuitvoeringsmodaliteit herroepen zonder dat ze op de 

zitting aanwezig waren. 

 

133. Het is zonder twijfel nuttig om bij deze uitspraak drie kanttekeningen te plaatsen. 

Ten eerste heeft dit arrest slechts een beperkte draagwijdte. De prejudiciële vraag had immers 

enkel betrekking op herroepingsprocedures. Verzet is dus bijvoorbeeld niet mogelijk tegen 

beslissingen omtrent de toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten. Volgens sommige auteurs, 

zijn het ook de herroepingsprocedures waarin een verzetsmogelijkheid onmisbaar is, want juist 

                                                 
267  Cass. 8 oktober 2008, AR P.08.1388.F. 
268  GwH 4 maart 2009, nr. 37/2009. 
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op die procedures wordt een beroep gedaan wanneer de veroordeelde, al dan niet om een 

gegronde reden, niet meer reageert op oproepingen van de controle- en opvolgingsinstanties.269 

Daarnaast betekent ook het vorige arrest van het Grondwettelijk Hof een grote hulp in dit soort 

zaken vermits veroordeelden thans vertegenwoordigd kunnen worden wanneer het niet gaat om 

een zitting die de toekenning van een modaliteit behandelt.270 

Tot slot blijft het wel logisch dat een veroordeelde beter zelf verschijnt tijdens alle procedures. 

Vooral het wegblijven tijdens een herroepingsprocedure kan door de rechters negatief 

geïnterpreteerd worden, waardoor een beslissing in het nadeel van de veroordeelde heel 

waarschijnlijk wordt.271 

 

7.3 Geen hoger beroep  

134. Eens de strafuitvoeringsrechter of rechtbank een beslissing neemt over een 

strafuitvoeringsmaatregel is die definitief. Er bestaat geen tweede aanleg waarbij de feiten 

voorgelegd worden aan een hoger rechtscollege: het enige rechtsmiddel dat tegen een vonnis van 

de strafuitvoeringsrechtbank kan worden aangewend, is het cassatieberoep dat slechts een 

beperkte en specifieke omvang heeft.272  

 

7.3.1 Ratio legis 

135. Een eerste reden om geen beroepsmogelijkheid te voorzien, is te voorkomen dat ook in 

deze procedure een echte juridische strijd zou worden gevoerd zoals dat reeds het geval was voor 

de bodemrechter en eventueel het daarop volgende hoger beroep. De wetgever wilde op die 

manier het sereen klimaat behouden waarin de behandeling van een strafuitvoeringszaak het best 

verloopt. Bovendien bestond de vrees dat zowat elke beslissing aangevochten zou worden voor 

de beroepsinstantie met een te grote werklast en de nodige gerechtelijke achterstand tot gevolg.273 

                                                 
269  X. DE RIEMAECKER en G. VERVAEKE, “De strafuitvoeringsrechtbanken: een kritische kijk op de huidige 

blauwdrukken vertrekkende vanuit het advies van de Hoge Raad voor de Justitie”, Orde dag 2005, afl. 32, 25. 
270  Supra 70, nr. 127.  
271  Gesprek assessor strafuitvoeringsrechtbank Gent, dd. 16 maart 2009. 
272  Art. 96 Wet Externe Rechtspositie. 
273  C. ELIAERTS en M. ROZIE, “Toezicht op de uitvoering van de straf”, RW 1977-78, afl. 36, 2448. 
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Anderen zijn er echter van overtuigd dat het hoger beroep slechts een theoretische mogelijkheid 

kan vormen en er dus geen overbelasting zal zijn, zolang alle betrokkenen maar de indruk hebben 

dat de zaak in volledige openheid en zonder vooringenomenheid werd behandeld.274  

 

136. De volgende reden om het gebrek aan hoger beroep te verdedigen is de voorwaardelijkheid 

van alle uitspraken betreffende strafuitvoeringsmodaliteiten. De beslissingen zijn steeds 

voorlopig en kunnen, wanneer achteraf een verkeerde inschatting van de persoonlijkheid blijkt, 

altijd herroepen worden als de voorwaarden niet vervuld zijn. Bovendien heeft het openbaar 

ministerie via de mogelijkheid van onmiddellijke aanhouding steeds een stok achter de deur.275 In 

de omgekeerde situatie waarin een modaliteit afgewezen werd, zal de gedetineerde automatisch 

om het (half) jaar terug voor de strafuitvoeringsrechtbank verschijnen.276  

Voorstanders van een tweede aanleg in strafuitvoeringszaken zijn daarentegen overtuigd dat het 

weinig zin heeft om een procedure aan allerlei voorwaarden te onderwerpen als daarop geen 

juridische controle uitgeoefend kan worden. Volgens hen kunnen ook in de fase van de 

strafuitvoering inschattingsfouten gemaakt worden. Bovendien zullen de strafuitvoeringsrechters 

en –rechtbanken in de toekomst een zeer uitgebreide bevoegdheid toegespeeld krijgen die beter 

aan een vorm van controle onderworpen kan worden. 277  

 

137. Het derde argument dat de wetgever overtuigde om de beroepsmogelijkheid te schrappen, 

is het feit dat er geen principieel recht op een dubbele aanleg bestaat. In een arrest van 10 oktober 

2007 verduidelijkte het Hof van Cassatie dat het recht op dubbele aanleg voorzien in artikel 2 van 

het Aanvullend Protocol nr. 7 bij het E.V.R.M. geen werking heeft in onze rechtsorde, aangezien 

België dat Protocol niet ondertekend heeft. Bovendien zegt het Hof dat de werking van dat recht 

op een beroepsmogelijkheid beperkt is tot de schuldigverklaring of de veroordeling van de 

vervolgde persoon en niet ingeroepen kan worden in de fase van de strafuitvoering. Artikel 13 

                                                 
274  E. MAES, “Naar een nieuwe wettelijke regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling in België? Enkele 

beschouwingen over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de mogelijke oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken”, Panopticon 2001, 565. 

275  J. MATTHIJS, “Het betrekken van de rechter bij de tenuitvoerlegging van de straf”, RW 1974-75, afl. 4, 242-
243. 

276  Art. 57 Wet Externe Rechtspositie. 
277  C. ELIAERTS en M. ROZIE, “Toezicht op de uitvoering van de straf”, RW 1977-78, afl. 36, 2448; N. 

STAESSENS, “Over uitvoering van straffen gesproken [gesprek tussen PERRIENS, R. en MAES, J.]”, Ad 
Rem 2006, afl. 4, 22. 
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E.V.R.M. dat wel werking heeft in België, biedt ook geen soelaas, want het recht op een 

daadwerkelijk rechtsmiddel houdt geen effectief recht op hoger beroep in.278 

Ookal is een tweede aanleg niet afdwingbaar op grond van het E.V.R.M., toch komt het tegemoet 

aan een rechtsgevoel. Voorstanders van een beroepsvoorziening argumenteren dat dit het 

sluitstuk is van de garanties van de veroordeelde binnen het kader van een jurisdictionele 

procedure. Volgens hen is het opportuun om de beoordeling over de vrijheid van personen met zo 

veel mogelijk waarborgen te omringen; de beroepsmogelijkheid is daar één van.279 Herinner 

bovendien dat de territoriale bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbank slechts éénmaal 

bepaald wordt, waardoor de veroordeelde verplicht is om telkens voor dezelfde rechtbank of 

rechter te verschijnen. Een tweede aanleg zou dan helpen om elke schijn van partijdigheid uit te 

sluiten.280 

 

138. Tot slot menen de voorstanders van een recht op hoger beroep dat een beroepsinstantie de 

eenheid van rechtspraak zou kunnen bevorderen. De rechters moeten immers ook hier de 

wettelijk opgelegde criteria en de uitgebrachte adviezen interpreteren waardoor de motiveringen 

zeer uiteenlopend kunnen zijn.281  

De wetgever heeft helaas geen rekening gehouden met al deze degelijke argumenten en 

waarschijnlijk speelde ook de kost van een beroepsvoorziening daarin mee. 

 

7.3.2 Cassatieberoep 

139. Niettegenstaande de afwezigheid van een recht op hoger beroep, blijft het Hof van Cassatie 

enkel bevoegd om na te gaan of er zich enige overtreding van de wet of schending van 

substantiële of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen heeft voorgedaan.282 Het 

cassatieberoep is echter het enige rechtsmiddel dat de veroordeelde ter beschikking heeft en vaak 

wordt dit dan ook aangewend vanuit de gedachte een zaak voor de ‘appelrechter’ te brengen. 

                                                 
278  Cass. 10 oktober 2007, P.07.1362.F. 
279  L. KOOLS, “De strafuitvoeringsrechtbank: enkele overwegingen vanuit de advocatuur”, Orde dag 2005, afl. 32, 

31. 
280  D. VANDERMEERSCH, “Conclusions et perspectives”, verslag van het colloquium “L’application des peines: 

quo vadis?”, georganiseerd door de H.R.J. op 16 mei 2008, onuitg. 
281  E. MAES, “Naar een nieuwe wettelijke regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling in België? Enkele 

beschouwingen over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de mogelijke oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken”, Panopticon 2001, 565. 

282  Art. 148, lid 2 Gw.; Cass. 3 april 2007, P.07.0340.N. 
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Doordat cassatieberoep in strafzaken steeds ingesteld kon worden door de gedetineerde zelf, 

zonder bijstand van een advocaat, was dit effect nog groter. Gedetineerden zien dit als een laatste 

mogelijkheid om hun beslissing aan te vechten en zijn dikwijls niet op de hoogte van de 

specifieke aard van het cassatieberoep waardoor talloze zinloze beroepen aangetekend werden. 

Veel gedetineerden verloren zo hun vertrouwen in justitie doordat ‘hun hoger beroep’ niet 

opleverde wat zij hadden gehoopt. Bovendien brachten de massale cassatieberoepen een enorme 

last teweeg op het vlak van overbrenging van gevangenen, tolken, enzovoort.283 

 

140. Het weglaten van een beroepsinstantie was bijgevolg zeer sterk voelbaar op het niveau van 

het Hof van Cassatie. Nog voor de (gedeeltelijke) inwerkingtreding van de Wet Externe 

Rechtspositie werd er gewaarschuwd dat, zonder beroepsinstantie, het Hof van Cassatie 

overspoeld zou worden met vragen omtrent feitenkwesties.284 Na één jaar werking van de 

strafuitvoeringsrechtbanken werd deze vrees bevestigd: het Hof van Cassatie had toen reeds 251 

arresten uitgesproken in strafuitvoeringszaken. Had de wetgever hier niet ingegrepen, dan zou de 

toestand alleen maar erger geworden zijn, vooral wanneer de bevoegdheden van de 

strafuitvoeringsrechtbanken volledig opgenomen zullen worden.285 Gelukkig heeft de wetgever 

onlangs een wetswijziging doorgevoerd waardoor de verklaring waarbij cassatieberoep ingesteld 

wordt tegen een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank of –rechter door een advocaat 

ondertekend moet worden. Deze wijziging zal hopelijk tot gevolg hebben dat de er op een meer 

doordachte wijze cassatie wordt aangetekend.286 

 

141. Merk tot slot ook op dat niet elke beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank vatbaar is 

voor cassatieberoep. Het Hof van Cassatie heeft zelf reeds geoordeeld dat dit middel niet gebruikt 

kan worden tegen beslissingen tot schorsing van een strafuitvoeringsmodaliteit.287   

 

                                                 
283  M. DE SWAEF en M. TRAEST, “Een jaar strafuitvoeringsrechtbanken: overzicht van cassatierechtspraak”, RW 

2007-08, afl. 38, 1571-1572. 
284  L. KOOLS, “De strafuitvoeringsrechtbank: enkele overwegingen vanuit de advocatuur”, Orde dag 2005, afl. 32, 

31. 
285  M. DE SWAEF en M. TRAEST, “Een jaar strafuitvoeringsrechtbanken: overzicht van cassatierechtspraak”, RW 

2007-08, afl. 38, 1571-1572. 
286  Wet 6 februari 2009 tot wijziging van artikel 97 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 

van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 26 februari 2009. 

287  Cass. 18 september 2007, AR P.07.1306.N; Cass. 26 december 2007, AR P.07.1762.N. 
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7.4 Openbaarheid van de uitspraak 

7.4.1 Mogelijkheid om in de penitentiaire instellingen te zetelen 

142. Om veiligheidsrisico’s, kosten en andere bezwaren die gepaard gaan met de overbrenging 

van gevangenen te vermijden, voorziet het vierde lid van artikel 76 van het Gerechtelijk Wetboek 

de mogelijkheid om de strafuitvoeringsrechtbanken te laten zetelen in de penitentiaire 

instellingen zelf. Ook hun voorgangers, de C.V.I.’s, hielden om dezelfde redenen zitting in de 

gevangenissen.288  

 

143. Nochtans is niet iedereen ervan overtuigd dat zittingen in de gevangenis een goed idee zijn. 

Dit is onder meer gesteund op ideologische argumenten. Immers, indien de werkelijke bedoeling 

van de wetgever er in bestaat veroordeelden meer rechten te geven die gewaarborgd worden door 

een gerechtelijke instantie, dan zou dit ook een volwaardige instantie moeten zijn. In dit kader 

zou de wetgever dan ook een goede stelling innemen door voldoende mensen en middelen te 

voorzien om de strafuitvoeringsrechtbank te laten functioneren zoals alle andere rechtbanken. 

Daarnaast werden vooral slachtoffergerelateerde argumenten naar voor gebracht. Zo werd onder 

meer geopperd dat het slachtoffer het recht heeft om gehoord te worden in openbare 

terechtzitting, wat praktisch onmogelijk is in de penitentiaire instelling. Ook de angst voor 

secundaire victimisering en de mogelijke angst van het slachtoffer om naar de gevangenis te 

komen werden vernoemd.289 De minister van Justitie was echter van mening dat het houden van 

zittingen in de penitentiaire instellingen ervoor kan zorgen dat het slachtoffer beter zal begrijpen 

in welke situatie de gedetineerde zich bevindt.290 

Tot slot kunnen ook nog vragen gesteld worden omtrent de veiligheid gedurende de zittingen.291 

Tijdens andere strafprocedures is de politie steeds aanwezig; in de penitentiaire instellingen niet. 

Nochtans zijn penitentiaire beambten niet verantwoordelijk voor de veiligheid van o.a. rechters, 

griffiepersoneel en slachtoffers. Het is dan ook niet ondenkbaar dat een repressief ingesteld 

slachtoffer zijn woede tegen de dader richt waarop schermutselingen kunnen ontstaan. 

 

                                                 
288  F. CLOSE, “Les premières surprises du tribunal de l'application des peines”, Rev.dr.pén. 2007, afl. 7-8, 770. 
289  T. DAEMS, “Strafuitvoeringsrechtbanken, overbevolkte gevangenissen & compatibele slachtoffers”, 
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144. Gezien er geen gedetineerden meer overgebracht moeten worden, lijkt het organiseren van 

zittingen in de penitentiaire centra een tijds- en mensenbesparende maatregel. De praktische 

organisatie hiervan is evenwel veel ingewikkelder dan een normale terechtzitting in het 

gerechtgebouw, want niet iedereen (gedetineerden, advocaten, slachtoffers) kan op hetzelfde 

moment naar de gevangenis komen zoals het geval is in andere rechtbanken. Daarom moet er 

voor iedere zaak een specifiek moment worden vastgesteld, wat de flexibiliteit natuurlijk enorm 

beperkt. Bovendien weegt dit systeem zwaar voor de magistraten omdat zij voortdurend 

verhuizen van de rechtbank naar de verschillende gevangenissen waarvoor ze bevoegd zijn. Dit 

hele systeem draait dan ook grotendeels op de ‘goodwill’ van deze magistraten. Voor hen 

betekent dat een enorme tijdsverspilling en eens zij genoeg zullen hebben van al het reizen en de 

lange zittingen, zal het systeem onder grote druk komen te staan. Artikel 76 Gerechtelijk 

Wetboek formuleert immers enkel een mogelijkheid en geen plicht om in de gevangenis te 

zetelen.292  

 

7.4.2 Openbare uitspraak van het vonnis 

145. Doordat de strafuitvoeringsprocedures gevoerd worden in penitentiaire instellingen, zijn zij 

in de praktijk niet toegankelijk voor het publiek. Artikel 36 Wet Externe Rechtspositie bepaalt 

dan ook uitdrukkelijk dat de zittingen achter gesloten deuren worden gehouden. Alleen wanneer 

de toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit tot drie maal toe werd geweigerd, kan de 

gedetineerde verzoeken om de volgende zitting openbaar te maken. Door echter nergens te 

voorzien in de openbaarmaking van de uitspraken, miskende de wetgever artikel 149 van de 

Grondwet.  

Artikel 149 van de Grondwet waarborgt de fundamentele regel van de openbaarheid van 

gerechtelijke uitspraken die ook vastligt in artikel 6.1 E.V.R.M. Concreet houdt dit in dat zowel 

de motieven als het beschikkend gedeelte van elk vonnis en arrest verplicht openbaar voorgelezen 

moeten worden. Deze regel is voorgeschreven op straffe van nietigheid en beoogt de 

democratische controle op de rechtspraak.293  

 

                                                 
292  Gesprek voorzitter strafuitvoeringsrechtbank Gent, dd. 5 november 2008. 
293  R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, 775 p. 
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146. Deze bepaling was de aanleiding van een juridisch dispuut tussen het Hof van Cassatie en 

de strafuitvoeringsrechtbanken.294 Aanvankelijk werden namelijk tal van vonnissen van deze 

nieuwe rechtscolleges op grond van een ambtshalve aangevoerd middel vernietigd, omdat niet uit 

de beslissing of een ander procedurestuk bleek dat het vonnis was uitgesproken in openbare 

terechtzitting.295 Nadat een arrest van de Gentse strafuitvoeringsrechtbank vernietigd werd, deed 

de rechtbank, na verwijzing door het Hof van Cassatie, opnieuw uitspraak achter gesloten deuren. 

De rechters waren er immers van overtuigd dat de openbaarheid van de uitspraak niet nodig was 

aangezien zij geen veroordelingen uitspreken en de zaak achter gesloten deuren behandeld 

wordt.296 

Op 24 juli 2007 beslechte het Hof van Cassatie in Verenigde Kamers de discussie in haar 

voordeel. Alle hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht moeten hun vonnissen en arresten 

met redenen omkleden en ze in het publiek uitspreken. Zelfs indien de zaak niet in openbare 

terechtzitting, maar met gesloten deuren of in raadkamer wordt behandeld, geldt nog steeds de 

plicht om het vonnis openbaar te maken.297 

 

147. Bij de oprichting van de C.V.I.’s werd reeds een gelijkaardige discussie gevoerd298, maar 

terwijl men vroeger kon argumenteren dat administratieve rechtbanken buiten het 

toepassingsgebied van artikel 149 van de Grondwet vallen, kan men vandaag moeilijk betwisten 

dat de strafuitvoeringsrechtbanken rechtbanken van de rechterlijke macht zijn. Volgens artikel 76 

van het Gerechtelijk Wetboek maken de strafuitvoeringsrechtbanken inderdaad deel uit van de 

rechtbanken van eerste aanleg. Het was dan ook een bewuste doelstelling van de wetgever om 

deze instellingen als volwaardige rechtbanken op te richten. Telkenmale een 

strafuitvoeringsrechtbank een beslissing uitspreekt, gaat het dan ook principieel om een vonnis 

zoals bedoeld in artikel 149 van de Grondwet. In meerdere artikelen van de Wet Externe 

Rechtspositie wordt overigens die terminologie gebruikt. 

                                                 
294  M. DE SWAEF en M. TRAEST, “Een jaar strafuitvoeringsrechtbanken: overzicht van cassatierechtspraak”, RW 

2007-08, afl. 38, 1576-1577. 
295  O.a. Cass. 10 april 2007, P.07.0370.N; Cass. 17 april 2007, JLMB 2007, afl. 19, 797; Cass. 24 april 2007, 

P.07.0486.N; Cass. 2 mei 2007, P.07.459.F; Cass. 2 mei 2007, P.07.0476.F; Cass. 2 mei 2007, P.07.0478.N; 
Cass. 8 mei 2007, P.07.0494.N; Cass. 8 mei 2007, P.07.0509.N. 

296  E. BREWAEYS, “Vonnis strafuitvoeringsrechtbank is openbaar”, Juristenkrant 2007, afl. 159, 9. 
297  Cass. (ver.k.) 24 juli 2007, AR P.07.0959.N, concl. D. THIJS. 
298  E. MAES, “Het wettelijk kader. Korte historiek, inhoud en commentaren” in J. GOETHALS EN M.  

BOUVERNE-DE BIE, (Eds.), Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, Gent, 
Academia Press, 2000, 36-37. 



 80 

De mogelijkheid om zittingen te organiseren in de strafinrichtingen, die noodzakelijk achter 

gesloten deuren doorgaan, staat een openbare uitspraak niet in de weg. De Grondwet voorziet 

namelijk in het eerste lid van artikel 148 uitdrukkelijk in de mogelijkheid om van het beginsel 

van behandeling in openbare terechtzitting af te wijken indien de openbaarheid gevaar oplevert 

voor de openbare orde of de goede zeden. Er is echter niet voorzien in een gelijkaardige 

grondwettelijke uitzondering voor wat de openbaarheid van de uitspraak betreft.299  

 

148. De toepassing van artikel 149 van de Grondwet is een logisch gevolg van de wetgevende 

keuze voor een rechtbankmodel. Het is echter duidelijk geworden dat de wetgever deze 

openbaarheidsvereiste gewoonweg over het hoofd heeft gezien en helemaal niet de bedoeling had 

om hierin te voorzien. Om een maximale bescherming van het privéleven en de vlotte re-

integratie van de veroordeelde te garanderen, wilde de wetgever het vonnis zo min mogelijk 

bekend maken. Deze ratio legis blijkt ook uit andere wetsbepalingen. Zo voorziet artikel 58 Wet 

Externe Rechtspositie dat het vonnis per gerechtsbrief ter kennis moet worden gebracht van de 

veroordeelde. Dit is onlogisch indien het vonnis openbaar zou worden uitgesproken. In datzelfde 

artikel voorziet men ook in een kennisgeving aan het slachtoffer van enkel die voorwaarden die 

in zijn belang werden opgelegd. Dit is nog absurder indien de wetgever de bedoeling zou gehad 

hebben om de volledige uitspraak openbaar te maken.300  

 

149. Ingevolge het beslissende arrest van het Hof van Cassatie zijn de 

strafuitvoeringsrechtbanken verplicht om hun uitspraken openbaar te maken. Dit heeft echter niet 

te onderschatten gevolgen voor de praktijk.  

De publieke bekendmaking hangt immers samen met de toegankelijkheid van de plaats waar de 

uitspraak wordt gedaan. De loutere uitspraak in de gevangenis volstaat nu niet langer: het vonnis 

dient integraal in openbare terechtzitting, dus in het gerechtsgebouw, uitgesproken te worden.301 

In principe doet dit het nut van zittingen in de gevangenissen verdwijnen, nu gedetineerden het 

recht hebben om de voorlezing van hun uitspraak bij te wonen en daarom toch naar het 

                                                 
299  Cass. (ver.k.) 24 juli 2007, AR P.07.0959.N, concl. D. THIJS. 
300  F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 

veroordeelden: Mayday, Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 51. 
301  Artikel 728bis Ger.W.  
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gerechtsgebouw overgebracht moeten worden.302 Gelukkig merkt men dat er in de praktijk 

weinig tot geen gedetineerden geïnteresseerd zijn om de openbare uitspraak bij te wonen, 

aangezien zij toch in kennis worden gesteld van het oordeel van de rechtbank.303 Thans zien we 

derhalve lege zittingszalen waar de strafuitvoeringsrechtbank alle vonnissen pro forma voorleest. 

Dit is een enorme tijdverspilling. 

Daarnaast kan de uitspraak in openbare zitting de re-integratie van de veroordeelde in het 

gedrang brengen. Het nut van een behandeling achter gesloten deuren, waar vaak over zeer 

persoonlijke elementen wordt gesproken, zou dan ook teniet gedaan kunnen worden door het 

publiek karakter dat aan de uitspraak gegeven wordt. Vooral in mediagevoelige dossiers, maar 

ook bij alle andere, hebben de veroordeelden er belang bij om in alle rust een nieuw leven te 

beginnen. Door het vonnis openbaar te maken worden bepaalde elementen van het 

reclasseringsplan en van de slachtoffergerelateerde voorwaarden publiek. Niemand is dus gebaat 

met die openbaarheid.304  

 

150. Om de opgesomde neveneffecten te voorkomen, zal er een wijziging moeten doorgevoerd 

worden in de regelgeving. De vraag is echter of de wetgever wel in machte is om zijn vergissing 

zelf recht te zetten, nu een grondwetsbepaling de vereiste openbaarheid voorschrijft.  

Advocaat-generaal D. Thijs vermeldt in zijn conclusie bij het cassatiearrest van 24 juli 2007 

meerdere malen dat de openbare uitspraak niet zou moeten geschieden indien de Wet Externe 

Rechtspositie een uitdrukkelijke uitzondering daarop zou voorzien.305  Hij staaft zijn stelling door 

een beroep te doen op artikel 5, §2 van de Probatiewet306 dat vonnisgerechten toelaat uitspraak te 

doen in raadkamer over de vordering of het verzoek om van de opschorting kennis te nemen 

achter gesloten deuren. M.i. is dit geen representatief voorbeeld van een wetsbepaling die een 

afwijking voorziet op de openbaarheid van uitspraken, daar het hier enkel een tussenvonnis 

betreft en het vonnis dat uiteindelijk de opschorting gelast op grond van artikel 6 van die wet wel 

openbaar gemaakt moet worden. 

                                                 
302  M. DE SWAEF en M. TRAEST, “Een jaar strafuitvoeringsrechtbanken: overzicht van cassatierechtspraak”, RW 

2007-08, afl. 38, 1577. 
303  F. CLOSE en G. RANERI, “Un ans de jurisprudence de la Cour de cassation relative au tribunal de l’application 

des peines” in A. MASSET (Ed.), L’exécution des condamnations pénales, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 
127. 

304  F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 
veroordeelden: Mayday, Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 51. 

305  Concl. D. THIJS bij Cass. (ver. k.) 24 juli 2007, AR P.07.0959.N. 
306  Wet 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, BS 17 juli 1964. 
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Volgens A. Masset zal een eenvoudige wetswijziging dan ook niet volstaan om afwijkingen op 

dit grondwettelijk principe mogelijk te maken. In een noot onder het vermelde cassatiearrest 

schrijft hij dat enkel een herziening van dit grondwetsartikel een oplossing kan bieden door 

bijvoorbeeld een gelijkaardige afwijking in te voegen als voorzien in artikel 148 van de 

Grondwet.307 Auteurs  M. De Swaef en M. Traest zijn ook van mening dat enkel een 

grondwetswijziging soelaas kan bieden.308 

 

151. Het is ondertussen wel duidelijk dat het hier gaat om een puur juridische en legalistische  

reactie van het Hof van Cassatie waarbij nogal veel energie gestoken werd in een symbolische 

strijd. De vraag is dan ook of er geen andere oplossingen kunnen gevonden worden om de 

openbaarheid van het vonnis toch te garanderen en dus de publieke controle op de rechterlijke 

macht uit te oefenen, zonder dat het vonnis integraal openbaar uitgesproken moet worden? 

Men zou inspiratie kunnen zoeken in de rechtspraak van het E.H.R.M. die niet noodzakelijk een 

publieke voorlezing van het vonnis of arrest in het gerechtsgebouw vereist. Volgens haar is de 

vereiste democratische controle voldaan als iedereen die geïnteresseerd is de tekst kan 

raadplegen.309 Sommige auteurs stellen dan ook voor om gebruik te maken van moderne 

technologieën zoals het internet om de beslissingen ter beschikking van het publiek te stellen.310 

 

7.4.3 Aanwezigheid van de assessoren en het openbaar ministerie bij de uitspraak 

152. Toen bleek dat de strafuitvoeringsrechtbanken hun vonnis openbaar dienden uit te spreken, 

rees natuurlijk de vraag op welke manier dit moet gebeuren. Om zoveel mogelijk middelen te 

sparen, zou het gemakkelijk zijn indien enkel de voorzitter van de strafuitvoeringsrechtbank, 

zonder de assessoren en openbaar ministerie het vonnis kan voorlezen. 

Tot 26 juni 2008 was dit echter onmogelijk aangezien het Gerechtelijk Wetboek311 de 

aanwezigheid van zowel de assessoren als van het openbaar ministerie vereiste.312 Recent werd 

                                                 
307  A. MASSET, “La publicité du prononcé des jugements du tribunal de l'application des peines: l'impossible 

solution?”, JLMB 2007, afl. 36, 1504. 
308  M. DE SWAEF en M. TRAEST, “Een jaar strafuitvoeringsrechtbanken: overzicht van cassatierechtspraak”, RW 
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311  Art. 782bis Ger.W. (voor de wetswijziging van 8 juni 2008). 
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artikel 782bis Gerechtelijk Wetboek echter gewijzigd waardoor het vonnis nu kan voorgelezen 

worden in afwezigheid van de assessoren, maar aangezien de strafuitvoeringsrechtbanken 

uitspraak doen in strafzaken, moet het openbaar ministerie nog steeds aanwezig zijn.  

 

7.5 Opvolging en controle van de toegekende modaliteiten 

153. De wetgever probeert de gevangenissen te ontlasten door zoveel mogelijk (delen van) 

straffen buiten de gevangenis uit te voeren.313 Een dergelijk strafuitvoeringssysteem valt of staat 

natuurlijk met de opvolging ervan. Het systeem dat de Wet Externe Rechtspositie invoert heeft 

dus maar zin indien de verdere reclassering degelijk omkaderd is. In dit hoofdstuk wordt de 

nadruk gelegd op de controle en opvolging van de modaliteiten die door de 

strafuitvoeringsrechtbanken en –rechters worden toegekend. 

 

7.5.1 Bevoegde instanties 

154. Tijdens het regime van de wetten van 1998 werden voorwaardelijk vrijgelaten 

veroordeelden onder maatschappelijk toezicht gesteld van de dienst Justitiehuizen. De C.V.I.’s 

ontvingen verslagen van de justitieassistenten en konden op basis daarvan alle beslissingen 

nemen die zij noodzakelijk achtten. De opdracht van het openbaar ministerie was toen vrij 

marginaal omschreven. De commissies hadden een soort van permanente saisine en konden dus 

zelf een procedure tot schorsing, herziening of herroeping opstarten zonder daarvoor 

voorafgaandelijk door het openbaar ministerie verzocht te zijn geweest.314 Dat de C.V.I.’s zowel 

partij als rechter waren, werd niet door iedereen aanvaard.315 

Om aan deze kritiek tegemoet te komen heeft de commissie Holsters voorgesteld om de controle 

van de maatregelen toe te vertrouwen aan het openbaar ministerie. De justitieassistenten zouden 

                                                 
313  S. VAN DER ELST, “Le tribunal de l’application des peines et la libération conditionnelle” in X. (Ed.), Le 

nouveau droit des peines: statuts juridiques des condamnés et tribunaux de l’application des peines, Brussel, 
Bruylant, 2007, 328.  

314  M. DE RUE, “Wetsontwerp houdende oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank en wetsontwerp betreffende 
de externe rechtspositie van gedetineerden”, Orde dag 2005, afl. 32, 18. 

315  E. MAES, “Naar een nieuwe wettelijke regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling in België? Enkele 
beschouwingen over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de mogelijke oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken”, Panopticon 2001, 554. 
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dan hun verslagen naar de procureur bij de strafuitvoeringsrechtbank sturen en enkel hij zou een 

procedure tot herziening, schorsing of herroeping kunnen instellen.316 

Dit voorstel werd op heel wat kritiek onthaald. Vooreerst is het parket wel speciaal opgeleid, toch 

beschikken zij niet over een multidisciplinaire visie zoals de strafuitvoeringsrechtbanken zelf. 

Bovendien is het openbaar ministerie een procespartij. Dat het de controle zou verzekeren van 

een maatregel waarvoor het eventueel eerder een negatief advies heeft gegeven, doet vragen 

rijzen omtrent de objectiviteit van het toezicht.317 

De wetgever koos uiteindelijk voor een ontwerp dat een synthese maakt van de verschillende 

voorstellen en kritieken waarbij de opvolgings- en controletaak opgedeeld wordt. Hierbij staan de 

strafuitvoeringsrechtbanken en –rechters in voor de opvolging van de maatregelen, maar kan 

enkel het openbaar ministerie, naar aanleiding van de controle, de rechter of rechtbank vatten met 

een verzoek tot herziening, schorsing of herroeping.318 Door dat initiatiefrecht bij het parket te 

leggen zal de rechtbank nu onbevooroordeeld de zaak kunnen onderzoeken omdat zij niet zelf de 

situatie als zo ernstig heeft moeten beschouwen dat zij meende tot oproeping te moeten 

overgaan.319 

 

155. De strafuitvoeringsrechtbanken en –rechters staan dus in voor de opvolging. Zij doen dat 

aan de hand van periodiek opgestelde verslagen van de justitieassistenten van de Dienst 

Justitiehuizen. Ook de persoon of dienst die de opdracht heeft aangenomen om een veroordeelde 

te begeleiden of te behandelen overhandigt op de door de wet bepaalde tijdstippen schriftelijke 

rapporten over de aanwezigheid, de stopzetting, de moeilijkheden en de situaties die een mogelijk 

risico inhouden voor derden. Het openbaar ministerie ontvangt telkens een afschrift van die 

verslagen.320  

Dat de beslissende instantie de rapporten ontvangt, heeft volgens bepaalde auteurs weinig nut nu 

ze na de beslissing zelf geen initiatief mogen nemen. Daarenboven zou dit de onpartijdigheid van 

de rechter in het gedrang kunnen brengen. Critici stellen dan ook voor om een zuiver 
                                                 
316  M. DE SWAEF en R. PERRIENS, “De voorstellen van de subcommissie Strafuitvoeringsrechtbanken” in I. 

AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, 
Politea, 2004, 81-83. 

317  M. DE RUE, “Le tribunal de l'application des peines tel que prévu par le projet Holsters”, Journ.proc. 2004, afl. 
482, 21. 

318  M. DE RUE, “Wetsontwerp houdende oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank en wetsontwerp betreffende 
de externe rechtspositie van gedetineerden”, Orde dag 2005, afl. 32, 18. 
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opvolgingssysteem te organiseren waarbij de rapporten toch bij het parket toekomen, net zoals de 

inlichtingen van de politiediensten.321 

 

156. Het openbaar ministerie dat belast is met de controle doet daarvoor een beroep op de 

politiediensten.322 De Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt werd daartoe verruimd van 

controle op ‘voorwaardelijk in vrijheid gestelde veroordeelden’ tot ‘veroordeelden die een 

strafuitvoeringsmodaliteit van de vrijheidsstraf genieten’. Op grond van de inlichtingen van de 

politiediensten en de afschriften van de opvolgingsinstanties kan het openbaar ministerie dan 

beslissen tot het instellen van een procedure ter herziening, schorsing of herroeping. 

Om een effectieve controle mogelijk te maken is een degelijke informatieverstrekking vereist. 

Thans wordt geen gebruik meer gemaakt van het V.I.-boekje, omdat dit stigmatiserend bevonden 

werd.323 Na de toekenning van een modaliteit wordt een afschrift van het vonnis overgemaakt aan 

het parket van de plaats waar de veroordeelde zich zal vestigen. Dat parket licht dan de lokale 

politie van de woonplaats van de veroordeelde in en zorgt ervoor dat die informatie in de 

nationale gegevensbank van de federale politie terechtkomt. 324 

 

7.5.2 Schorsing, herziening en herroeping 

157. Elke modaliteit wordt toegekend onder de algemene voorwaarden geen strafbare feiten te 

plegen, (behalve voor beperkte detentie) een vast adres te hebben, adreswijzigingen door te geven 

en gevolg te geven aan eventuele oproepingen.325 Daarnaast kunnen ook nog persoonsgebonden 

bijzondere voorwaarden opgelegd worden. De veroordeelde, het openbaar ministerie en de 

directeur kunnen steeds vragen om de de opgelegde voorwaarden te schorsen, nader te 

omschrijven of aan te passen aan de omstandigheden.326 Wanneer deze algemene of bijzondere 

voorwaarden echter niet nageleefd worden kan het openbaar ministerie het initiatief nemen om 

                                                 
321  D. LEESTMANS, “Strafstelsel is nog te weinig georiënteerd op het slachtoffer”, Juristenkrant 2005, afl. 101, 9; 
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het dossier voor te leggen aan de strafuitvoeringsrechtbank met het oog op schorsing, herziening 

of herroeping van de modaliteit zelf. Dit zal concreet mogelijk zijn wanneer de veroordeelde:  

- opnieuw veroordeeld wordt; 

- een ernstig gevaar vormt voor de fysieke of pyschische integriteit van derden; 

- de opgelegde bijzondere voorwaarden niet naleeft: 

- geen gevolg geeft aan de eventuele oproepingen van de strafuitvoeringsrechtbank, het 

openbaar ministerie of de justitieassistent; 

- zijn adreswijziging niet doorgeeft aan het openbaar ministerie en de justitieassistent.327 

Het is een positieve evolutie dat de huidige wetgeving deze procedure niet meer toelaat bij de 

loutere betichting van nieuwe feiten. Nu moet er sprake zijn van een in kracht van gewijsde 

getreden veroordeling, wat beter verenigbaar is met het vermoeden van onschuld.328 

 

158. De herroeping van de modaliteit heeft de heropsluiting tot gevolg. Bij schorsing volgt ook 

de opsluiting, waarop de strafuitvoeringsrechtbank of –rechter binnen de maand moet beslissen of 

er herroepen wordt of niet. Wanneer de rechtbank een herroeping of een schorsing niet nodig acht 

in het belang van de maatschappij, het slachtoffer of de sociale re-integratie van de veroordeelde, 

kan zij zich beperken tot het opleggen van bijkomende – en dus zwaardere – voorwaarden. Wordt 

deze herziening niet aanvaard door de veroordeelde, dan volgt toch een herroeping. 329  

De te volgen procedure is grotendeels overgenomen uit de Wet van 5 maart 1998. Het valt echter 

te betreuren dat de opbouw en formulering van de desbetreffende artikelen te wensen overlaat. Zo 

springt de wetgever bijvoorbeeld niet nauwkeurig om met de benamingen van de verschillende 

procedures. Waar hij in artikel 66, §3 gewag maakt van ‘herzien overeenkomstig artikel 63’, 

bedoelt hij niet de wettelijk omschreven herziening, wat de facto altijd een verzwaring van de 

voorwaarden inhoudt, maar verwijst hij naar de mogelijkheid om de voorwaarden te 

versoepelen.330 

 

159. Wanneer een beperkte detentie of elektronisch toezicht herroepen wordt, bepaalt de 

strafuitvoeringsrechtbank of –rechter dat de periode die de veroordeelde op die manier 
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doorbracht wordt afgetrokken van de duur die hij nog in detentie moest doorbrengen op het 

moment van toekenning van de modaliteit. Wordt een V.I. herroepen, dan wordt de reeds 

verstreken periode daarentegen niet automatisch afgetrokken van de nog resterende straf, maar 

kan de rechter of rechtbank discretionair bepalen hoe lang de veroordeelde nog in detentie moet 

doorbrengen rekening houdend met het deel van de proeftijd dat goed is verlopen en met de 

inspanningen die werden geleverd om de voorwaarden na te komen.331 

Dat is een nieuwe bepaling die gemotiveerd wordt doordat het onrechtvaardig zou zijn om het 

deel van de proefperiode van de V.I. dat goed is verlopen, nogmaals te laten uitzitten in de 

gevangenis. Dat terwijl het ook mogelijk moet zijn om de niet-naleving van de voorwaarden te 

sanctioneren door dit niet als strafuitvoering te erkennen.332 

Merk wel op dat ingevolge deze bepaling een herroeping in bepaalde gevallen een gunstiger 

resultaat kan hebben dan wanneer de V.I. niet herroepen wordt. Het is immers mogelijk dat de 

proefperiode langer duurt dan het strafrestant.333 Wordt er dan herroepen met aftrek van een groot 

deel van de proefperiode, dan kan het deel van de termijn die nog moet uitgezeten worden heel 

klein worden en zal de veroordeelde snel definitief vrijkomen. Op die manier werkt het openbaar 

ministerie in feite mee aan het beëindigen van de controle op de V.I. Hopelijk zijn de 

strafuitvoeringsrechtbanken in dergelijke situaties waakzaam en beslissen zij om niet te 

herroepen of om slechts een klein deel van de proefperiode van de strafduur af te trekken.334 

 

160. De praktijk wijst uit dat het openbaar ministerie soms snel beslist tot het opstarten van een 

procedure ter schorsing, herziening of herroeping. Bepaalde situaties lijken voor hen – juridisch 

gezien – onaanvaardbaar, terwijl er dikwijls toch een grote vooruitgang wordt geboekt. Wie 

bijvoorbeeld als bijzondere voorwaarde geen drugs mag gebruiken, zal voor de rechtbank moeten 

verschijnen wanneer hij betrapt worden op het roken van een joint. Nochtans kan het louter roken 

van een joint, voor een heroïneverslaafde al een zeer grote stap in de goede richting zijn. 

Assessoren bij de strafuitvoeringsrechtbank worden zo geconfronteerd met dossiers die zij vanuit 

                                                 
331  Art. 68, § 5 Wet Externe Rechtspositie. 
332  Memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. 

Senaat, 2004-05, nr. 3-1128/1, 73. 
333  Infra 89, nr. 164-165. 
334  M. BEERNAERT, M. CLAVIE, M. DE RUE, C. HOFFMANN, T. MOREAU, V. SPRONCK, B. VAN 

BOVEN en S. VAN DER ELST, L’exécution des peines privatives de liberté: regards croisés, Louvain-la-
Neuve, Anthemis, 2008, 97. 
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hun oogpunt niet echt problematisch vinden.335 De multidisciplinariteit op beslissingsniveau 

neemt dus niet weg dat het openbaar ministerie als controle-instantie niet over deze zienswijze 

beschikt, terwijl haar optreden nochtans een grote invloed kan hebben op de verderzetting van de 

reclassering. 

 

7.5.3 Voorlopige aanhouding 

161. In dezelfde gevallen als waarin schorsing, herziening of herroeping mogelijk is, kan de 

veroordeelde voorlopig aangehouden worden. Deze beslissing wordt genomen door de procureur 

des Konings van de rechtbank van het rechtsgebied waar de veroordeelde zich bevindt. De 

veroordeelde wordt onmiddellijk terug opgesloten, waarna de strafuitvoeringsrechtbank binnen 

de zeven dagen beslist of de modaliteit al dan niet gedurende een maand geschorst wordt. Binnen 

die maand volgt dan de opheffing van de schorsing of de herroeping van de modaliteit.336 

 

162. In tegenstelling tot de procedure inzake schorsing, herziening en herroeping, volgt na een 

voorlopige aanhouding geen tegensprekelijke procedure.337 Geen enkele protagonist wordt 

gehoord en de rechtbank beslist enkel op grond van het dossier. 

In het licht van het respect voor de rechten van de verdediging is dit een zeer spijtige zaak. Deze 

procedure druist compleet in tegen de ratio van de wet. De gevolgen van deze procedure zijn 

nochtans niet te verwaarlozen: de gedetineerde wordt gedurende een maand en zeven dagen terug 

opgesloten zonder zijn visie op de situatie te kunnen verduidelijken. Dit is veel strenger dan 

bijvoorbeeld een voorlopige hechtenis waarbij de verdachte reeds na vijf dagen voor de 

raadkamer verschijnt. Een voorlopige aanhouding kan bijgevolg het hele reclasseringsplan 

onderuit halen: de veroordeelde verlaat zijn therapie en kan zijn job, woonst, opleiding of 

dergelijke verliezen.338 

                                                 
335  Gesprek assessor strafuitvoeringsrechtbank Gent, dd. 1 december 2008. 
336  Art. 70 Wet Externe Rechtspositie. 
337  Omz. nr. 1794 van 7 februari 2007 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 

vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, 
www.just.fgov.be. 

338  M. BEERNAERT, M. CLAVIE, M. DE RUE, C. HOFFMANN, T. MOREAU, V. SPRONCK, B. VAN 
BOVEN en S. VAN DER ELST, L’exécution des peines privatives de liberté: regards croisés, Louvain-la-
Neuve, Anthemis, 2008, 190. 
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De beslissing tot voorlopige aanhouding kan zelfs genomen worden zonder dat het openbaar 

ministerie verbonden aan de bevoegde strafuitvoeringsrechtbank hiervan op de hoogte is. De 

lokale procureur moet zijn collega immers niet inlichten.  

Het zou ten slotte ook begrijpelijker zijn mocht het slachtoffer, net zoals bij de gewone 

schorsingsprocedure, ook hier gehoord worden. Vooral als het gaat om de niet-naleving van 

slachtoffergerelateerde voorwaarden.339 

 

163. Hierbij kan dezelfde opmerking als hierboven gemaakt worden. Doordat een voorlopige 

aanhouding altijd een zeer nefaste invloed zal hebben op de verdere reclassering, zou het 

openbaar ministerie zeer voorzichtig met dit instrument moeten omspringen. Vaak kan het louter 

informeel aanspreken van de veroordeelde volstaan om duidelijkheid te scheppen in de situatie of 

om hem even terecht te wijzen. Deze informele aanpak zou volgens sommigen meer gehanteerd 

moeten worden door het openbaar ministerie; de rechtbank kan deze taak immers niet meer 

vervullen. Ook hiervoor mist de controle-instantie een multidisciplinaire visie.340 

 

7.5.4 Definitieve invrijheidstelling 

164. De toekenning van de V.I. gaat steeds gepaard met het opleggen van een proeftermijn. 

Indien tijdens deze periode geen herroeping gebeurt, zal de veroordeelde daarna definitief vrij 

zijn. Die proeftijd duurt tot de dag waarop de straf normaal, namelijk zonder V.I., zou moeten 

eindigen, zonder dat dit korter kan zijn dan twee jaar. Voor wie veroordeeld werd tot een 

tijdelijke criminele straf of tot één of meer correctionele straffen die samen vijf jaar 

hoofdgevangenisstraf te boven gaan, zal de proefperiode minimum vijf en maximum tien jaar 

duren. Ingeval van levenslange veroordeling is dat automatisch tien jaar.341 

Ondanks de duidelijke bewoordingen van dit artikel heeft het Hof van Cassatie recent toch 

moeten benadrukken dat het tweede lid van artikel 71 ook van toepassing is op het derde lid. 

Bijgevolg is de proeftermijn dus steeds gelijk aan het strafrestant, tenzij de wet een minimum of 

maximum voorziet.342 

 
                                                 
339  F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 

veroordeelden: Mayday, Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 52. 
340  Gesprek justitieassistent justitiehuis Gent, dd. 5 december 2008. 
341  Art. 71 Wet Externe Rechtspositie. 
342  Cass. 29 juli 2008, AR P.08.1070.F, T.Strafr. 2009, afl. 1, noot. 
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165. Het bepalen van een minimumproeftermijn voor bepaalde veroordeelden heeft zo zijn 

voordelen. Wanneer men immers de proeftermijn zou beperken tot het loutere strafrestant, dan 

zou een late toekenning van een V.I., wat meestal gepaard gaat met een hoog recidiverisico, een 

zeer korte opvolgingsperiode betekenen.343  

Deze impliciete verlenging kan evenwel een averechts effect hebben: doordat de proeftermijn op 

die manier langer is dan het strafrestant, is de kans groot dat veroordeelden de langere controle 

ontwijken door te kiezen voor strafeinde. Sommige actoren uit het strafuitvoeringsveld merken 

nu al dat meer en meer gedetineerden kiezen om hun straf uit te zitten tot de laatste dag, eerder 

dan vrij te komen en nog enkele jaren onder controle te staan.344 Dit is een verontrustende 

vaststelling. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat volledige uitboeting van de straf 

in een penitentiair milieu de kans op recidive vergroot.345 Deze vaststelling doet vermoeden dat 

gedetineerden de opgelegde controle bij V.I. schuwen, vooral in die gevallen waarin de 

proeftermijn langer duurt dan het strafrestant. Of de wettelijke verankering van 

controlemodaliteiten de effectieve oorzaak is van deze vaststelling, verdient evenwel een eigen 

onderzoek, want wellicht spelen ook andere factoren mee zoals bijvoorbeeld de strenge eisen van 

de P.S.D. en de aanstokende medegevangenen.  

 

166. Merk tot slot op dat de wet enkel spreekt over de V.I. Blijkbaar heeft de wetgever geen 

proeftijd voorzien ingeval van VL.I. Dit is waarschijnlijk een vergissing.346 

                                                 
343  S. SNACKEN, “De voorstellen van de subcommissie Externe rechtspositie van gedetineerden” in I. AERTSEN, 

K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (Eds.), De Commissie Holsters buitenspel?, Brussel, Politea, 2004, 
65-66. 

344  Gesprek assessor strafuitvoeringsrechtbank Gent, dd. 1 december 2008; Gesprek justitieassistent justitiehuis 
Gent, dd. 5 december 2008. 

345  B. AERTS, “Advocaat John Maes: ‘Schaf de strafuitvoeringsrechtbank af’”, Juristenkrant 2008, afl. 169, 5; E. 
MAES, “Komen criminelen te vroeg vrij? Over suggestieve vragen en de zoektocht naar genuanceerde 
antwoorden in verband met de tijdsvoorwaarden voor voorwaardelijke invrijheidstelling”, Fatik 2008, afl. 119, 
6-7; F. PIETERS, “The sound of men (and women) working on the chain gang”, Fatik 2008, afl. 118, 6. 

346  F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 
veroordeelden: Mayday, Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 46. 
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8. Mogelijke gevolgen bij de volledige inwerkingtreding 

167. Doordat de Wet Externe Rechtspositie slechts gedeeltelijk in werking is getreden op 1 

februari 2007 en de strafuitvoeringsrechtbanken bijgevolg maar een fractie van hun 

bevoegdheden opgenomen hebben, is de impact op de strafuitvoering relatief klein gebleven. 

Wanneer de wetten volledig van toepassing zullen zijn, is momenteel nog niet duidelijk.347 Het is 

daarentegen wel overduidelijk dat dit enorme consequenties zal hebben op de 

gevangenispopulatie en de werklast van de strafuitvoeringsactoren.  

 

8.1 Overbevolkte gevangenissen 

168. Reeds twintig jaar lang is er in België sprake van overbevolkte gevangenissen. Een eerste 

oorzaak is het prangende tekort aan cellen. Daarenboven is ook de toepassing van de voorlopige 

hechtenis en de straftoemetingspraktijk van de vonnisrechters terzake bepalend. Naast die 

instroom speelt natuurlijk ook de detentieduur een grote rol en juist daar ligt de knoop die in het 

kader van de invoering van de strafuitvoeringsrechtbanken voldoende aandacht verdient.348 

Tot op vandaag wordt de overbevolking onder controle gehouden door verschillende ministeriële 

omzendbrieven. Via allerlei opgezette mechanismen wordt zowel de in- als uitstroom maximaal 

door de penitentiaire administratie beheerd. Korte gevangenisstraffen worden eenvoudigweg niet 

uitgevoerd en straffen tot drie jaar worden vanaf de eerste dag uitgezeten onder elektronisch 

toezicht. Via de mogelijkheid tot ‘ambtshalve voorlopige invrijheidstelling’ kan de minister tot 

slot regelmatig druk van de ketel laten.349 Het zijn net deze ondoorzichtige praktijken waaraan de 

recente wetgeving een einde wil maken, maar doordat de Wet Externe Rechtspositie vandaag 

enkel van toepassing is op veroordeelden met in totaal meer dan drie jaar celstraf, blijft de 

penitentiaire administratie voorlopig in machte om haar praktijken verder te zetten en de 

overbevolking min of meer onder controle te houden.350 

 

                                                 
347  Supra 31, nr. 57-58. 
348  E. MAES, Onderzoeksproject: productie en exploitatie van gegevens betreffende de toepassing van de wet 

houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en de wet betreffende de externe rechtspositie van 
gedetineerden, Brussel, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, 2008, 2-3. 

349  T. DAEMS, “Strafuitvoeringsrechtbanken, overbevolkte gevangenissen & compatibele slachtoffers”, 
Panopticon 2007, afl. 3, 50. 

350  Supra 31, nr. 58. 
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169. Nu valt reeds te voorspellen dat de volledige inwerkingtreding van de Wet Externe 

Rechtspositie negatieve gevolgen zal hebben op de groei van de gevangenispopulatie.  

Een eerste mogelijke factor zijn de lange procedures. Terwijl veroordeelden met een straf tot drie 

jaar nu quasi onmiddellijk kunnen genieten van elektronisch toezicht of VL.I., zullen zij dan een 

volledige procedure voor de strafuitvoeringsrechter moeten doorlopen, inclusief advies van de 

gevangenisdirecteur en openbaar ministerie en een tegensprekelijk debat. Wanneer zij 

gedetineerd zijn bij de aanvraag van die modaliteiten, zullen zij derhalve tot drie maanden langer 

in de gevangenis moeten verblijven.351 

Behalve dat, worden met de oprichting van de nieuwe rechtbanken heel wat cruciale 

bevoegdheden van de uitvoerende naar de rechterlijke macht overgeheveld. De uitvoerende 

macht blijft dan wel verantwoordelijk voor het overbevolkingsbeleid, maar kan, bij gebrek aan 

wettelijke grondslag, niet langer willekeurig bepaalde categorieën gedetineerden in vrijheid 

stellen om de gevangenissen te ontlasten. De rechtbanken kunnen evenmin een ontvolkingsbeleid 

voeren; zij moeten de in de wet opgenomen tegenindicaties naleven en kunnen ze niet als 

indicatief beschouwen.352  

 

170. Wat enigszins een oplossing had kunnen bieden, is de mogelijkheid om de minister 

voorlopige invrijheidstellingen te laten toekennen om redenen van ernstige problemen van 

penitentiaire overbevolking. Deze modaliteit werd voorzien in het wetsontwerp, maar overleefde 

– gelukkig – de parlementaire voorbereiding niet en bezweek onder de massale kritiek. 

Een dergelijke modaliteit invoeren, druist vooreerst in tegen de ratio van de wet. In plaats van 

willekeur en onzekerheid weg te werken, zou dit net een ongelijke behandeling in de hand 

werken. Wie op die manier vrijgelaten zou worden ontloopt immers de intensieve procedure voor 

de strafuitvoeringsrechter en moet geen voorwaarden meer vervullen tijdens een proefperiode.353  

Ten tweede was het voorstel veel te vaag. Het was de bedoeling om de minister toch enige 

beheersbevoegdheid toe te kennen die evenwel een andere aard en reikwijdte zou hebben dan de 

                                                 
351  C. HERMANS, “Strafuitvoeringsrechtbanken uit de startblokken. De nieuwe strafuitvoeringsrechtbanken en de 

gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden”, Fatik 2007, 
afl. 113, 18. 

352  F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 
veroordeelden: Mayday, Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 44; J. VANACKER, “De 
strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van veroordeelden: een (recht)bank vooruit?”, 
Panopticon 2007, afl. 2, 6-7. 

353  X. DE RIEMAECKER en G. VERVAEKE, “De strafuitvoeringsrechtbanken: een kritische kijk op de huidige 
blauwdrukken vertrekkende vanuit het advies van de Hoge Raad voor de Justitie”, Orde dag 2005, afl. 32, 24. 
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huidige VL.I. Verder werd echter niet verduidelijkt welke criteria deze bevoegdheid zouden 

omkaderen.354 

Deze bevoegdheid stemmen, zou ten derde de democratische erkenning inhouden van het feit dat 

de wetgever er maar niet in slaagt een structurele oplossing te vinden voor een reeds lang 

aanslepend probleem. Op die manier zou de minister op een legale manier bepaalde categorieën 

van gedetineerden kunnen vrijlaten zonder dat dit een rechtmatige grondslag heeft.355 

Een vierde punt van kritiek was de opmerking dat dit instrument slechts een lapmiddel zou zijn 

dat de kern van het eigenlijke probleem niet aanpakt. De H.R.J. gaf het advies om concrete 

oplossingen te zoeken door onder meer de celcapaciteit te vergroten en het straffenarsenaal uit te 

breiden met alternatieve straffen voor minder zware misdrijven.356  

Tot slot zou het voorlopig vrijlaten van gedetineerden wegens overbevolking van de 

gevangenissen een averechts effect kunnen hebben. De vonnisrechters zouden tegen deze 

techniek kunnen protesteren door manifest hogere straffen op te leggen. Deze hogere straffen 

zouden de gevangenispopulatie op hun beurt opnieuw doen stijgen, wat een vicieuze cirkel 

creëert.357 

 

171. Het enige alternatief dat bij de volledige inwerkingtreding nog voorhanden is, zijn de 

collectieve genadebesluiten. In absolute noodzaak, kan de minister dan nog steeds ingrijpen in de 

overbevolkte gevangenissen, maar in tegenstelling tot de vroegere mechanismen, zijn deze 

besluiten duidelijk en openbaar.358 

 

172. De wetgever had niet over het hoofd gezien dat de oprichting van 

strafuitvoeringsrechtbanken en de invoering van een externe rechtspositie een negatieve invloed 

konden hebben op de overbevolking in de gevangenissen. Verspreid in de Wet Externe 

Rechtspositie zijn namelijk verschillende initiatieven terug te vinden om de impact van de wetten 

op de gevangenispopulatie te neutraliseren door vrijheidsstraffen zo veel en zo snel mogelijk 

                                                 
354  M. DE RUE, “Wetsontwerp houdende oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank en wetsontwerp betreffende 

de externe rechtspositie van gedetineerden”, Orde dag 2005, afl. 32, 17. 
355  R. PERRIENS, “De strafuitvoeringsrechtbank, een prenataal onderzoek”, Panopticon 2005, afl. 4, 72.  
356  Advies van de Hoge Raad voor de Justitie over het ontwerp van wet houdende oprichting van 

strafuitvoeringsrechtbanken, Parl.St. Senaat, 2004-05, nr. 3-1127/3, 7-8. 
357  X. DE RIEMAECKER en G. VERVAEKE, “De strafuitvoeringsrechtbanken: een kritische kijk op de huidige 

blauwdrukken vertrekkende vanuit het advies van de Hoge Raad voor de Justitie”, Orde dag 2005, afl. 32, 25. 
358  G. VERMEIREN, “Oude wijn in nieuwe zakken?”, Orde dag 2005, afl. 32, 34. 
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buiten de gevangenismuren uit te voeren. De wetgever wilde de gevangenisstraf op die manier tot 

ultimum remedium herleiden. 

Een eerste instrument, met name de voorlopige invrijheidstelling wegens overbevolking, werd 

hierboven reeds besproken en is vandaag niet meer terug te vinden in de wet. Een aantal andere 

maatregelen bleven wel overeind. Zo is voorzien dat veroordeelden met één of meer straffen tot 

en met drie jaar de strafuitvoeringsrechter kunnen vragen om hun straf vanaf de eerste dag te 

ondergaan onder de vorm van beperkte detentie of elektronisch toezicht.359 Bovendien beschikt 

de strafuitvoeringsrechter over de bijzondere bevoegdheid om gevangenisstraffen van één jaar of 

minder om te zetten in werkstraffen. Door geen multidisciplinaire procedure te voorzien voor 

straffen tot drie jaar wordt daarnaast een zo soepel mogelijke uitstroom gegarandeerd. Tot slot 

kon de wetgever ook veel verder gegaan zijn in het betrekken van de slachtoffers bij de 

procedure. Extra slachtoffergerelateerde contra-indicaties, systematische contactname met alle 

slachtoffers en een breder informatie- en hoorrecht zou volgens sommigen door de wetgever 

geweigerd zijn uit vrees voor een te zware en te lange procedure.360 

 

173. De positieve evolutie die recent werd geconcretiseerd via de oprichting van de 

strafuitvoeringsrechtbanken en de bijhorende externe rechtspositie voor gedetineerden zal helaas 

een negatieve impact hebben op de overbevolkingsproblematiek. Nu de 

strafuitvoeringsrechtbanken een onmisbare en terechte controle krijgen op de uitstroom, zal de 

wetgever oplossingen moeten zoeken die gelegen zijn aan de voordeur van de gevangenissen. 

Met de veel gebruikte ‘ultimum remedium-filosofie’ in het achterhoofd moet de wetgever 

misschien ook eens aandacht schenken aan de derde afdeling van de commissie Holsters, 

namelijk de subcommissie straftoemeting.361 

 

8.2 Overbelaste actoren 

174. Toen de strafuitvoeringsrechtbanken hun bevoegdheden gedeeltelijk opnamen, werden ze 

geconfronteerd met een abnormaal aantal dossiers. In de maanden ervoor had de minister immers 

                                                 
359  Y. VAN DEN BERGE, “Rechtbanken krijgen greep op de uitvoering van vrijheidsstraffen”, Vigiles 2007, afl. 3, 

78. 
360  T. DAEMS, “Strafuitvoeringsrechtbanken, overbevolkte gevangenissen & compatibele slachtoffers”, 

Panopticon 2007, afl. 3, 50-52. 
361  J. VANACKER, “De strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van veroordeelden: een 

(recht)bank vooruit?”, Panopticon 2007, afl. 2, 7. 
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niet meer beslist over de aanvragen van heel wat gedetineerden, waardoor deze zaken allemaal 

doorgeschoven werden naar de nieuwe rechtbanken. Ook hadden de gevangenissen een groot 

aantal dossiers gelijktijdig klaargestoomd volgens de nieuwe wettelijke bepalingen om in elk 

geval de wettelijke dwangsomprocedure voor laattijdige adviesverlening te ontlopen.362 Toen was 

er dus een ‘flessenhals-syndroom’ waarneembaar, maar uit het antwoord op een parlementaire 

vraag blijkt dat de gevreesde achterstand bij de strafuitvoeringsrechtbanken min of meer onder 

controle is geraakt.363 Door een extra kamer toe te voegen aan de Antwerpse 

strafuitvoeringsrechtbank zouden de problemen nu helemaal van de baan moeten zijn.364 

 

175. Met vier kamers meer dan de toenmalige C.V.I.’s behandelen de 

strafuitvoeringsrechtbanken nu alle dossiers betreffende V.I., VL.I., beperkte detentie en 

elektronisch toezicht van veroordeelden met straffen van meer dan drie jaar. Binnenkort zullen 

echter ook de andere artikelen van de Wet Externe Rechtspositie in werking moeten treden, 

waardoor de alleenzetelende strafuitvoeringsrechter verantwoordelijk wordt voor de 

gedetineerden met straffen tot drie jaar. Waar deze categorie veroordeelden nu voorlopig 

vrijgelaten wordt door de minister en geen recht heeft op V.I., zal de rechter dan moeten oordelen 

over alle uitvoeringsmodaliteiten en een aantal bijzondere bevoegdheden. 

Als men van de cijfers uit het verleden een extrapolatie maakt naar de toekomst, zijn er bijgevolg 

gegronde redenen om te vrezen dat die werklast enorme proporties zal aannemen. Uit enkele 

eenvoudige cijfers van 2007 blijkt dat 754 veroordeelden voorwaardelijk vrijkwamen, terwijl 

5736 personen op de één of andere manier voorlopig vrijgelaten werden door de minister.365 

Aangezien deze laatste categorie nu nog door de uitvoerende macht behandeld worden, leert een 

grove schatting ons dat er nog bijna acht keer zoveel dossiers overgeheveld moeten worden. 

Merk daarbij ook op dat deze gegevens alleen de V.I. en VL.I. bevatten; beslissingen omtrent 

elektronisch toezicht en beperkte detentie zijn hierin niet verwerkt. Ook weigeringen, 

herzieningen en de bijzondere bevoegdheden zijn hierin niet opgenomen, maar moeten ook in 

                                                 
362  P. PLETINCX, “Een half jaar strafuitvoeringsrechtbanken: ’t kindje groeit, ’t broekje niet”, Fatik 2007, afl. 115, 

3. 
363  Vr. en Antw. Senaat 2007-08, 3 april 2008 (Vr. nr. 4-688 M. Verwilghen). 
364   Supra 38, nr. 71. 
365  FOD Justitie, Justitie in cijfers 2008, www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/250.pdf, 51. 
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rekening gebracht worden bij het bepalen van de toekomstige werklast. Voor een meer 

diepgaandere studie kan dan ook verwezen worden naar het onderzoek van E. Maes terzake.366  

De alleenzetelende rechter staat dus voor een enorme uitdaging, want naast de zaken waarin hij 

voorzitter is in de voltallige strafuitvoeringsrechtbank moet hij ook beslissingen nemen in de 

bijkomende categorieën. Nochtans betekent de toekomstige inwerkingtreding van de Wet Externe 

Rechtspositie niet alleen bijkomend werk op het niveau van beslissingsneming voor de rechters 

en griffies. Ook op het vlak van voorbereiding zullen extra mensen nodig zijn: P.S.D., 

gevangenisdirecteurs en openbaar ministerie zullen dan adviezen moeten verlenen voor 

gedetineerden met straffen tot drie jaar, terwijl dit tot nu niet het geval was. Bovendien houdt de 

toekenning van V.I.’s aan deze nieuwe categorie ook een enorme controle- en 

opvolgingsopdracht in voor het openbaar ministerie, de politie en de justitieassistenten. 

 

176. Dat de alleenzetelende rechter veel meer dossiers zal moeten behandelen is duidelijk, maar 

ook de manier waarop die beslissingen genomen moeten worden zorgt voor een extra werkdruk. 

Vooreerst komen alle dossiers onmiddellijk bij de strafuitvoeringsrechter terecht omdat de oude 

filter van het personeelscollege is weggevallen. Deze filter werd terecht bekritiseerd, maar door 

hem eenvoudigweg te schrappen, moeten nu ook de vele ‘negatieve’ dossiers door de rechter 

behandeld worden.367 Daarmee hangt samen dat alle gedetineerden minstens om de 6 maanden of 

om het jaar voor de strafuitvoeringsrechter moeten verschijnen, ook al heeft die procedure geen 

enkele kans op slagen omdat bijvoorbeeld het reclasseringsplan niet klaar is of de gedetineerde 

helemaal geen V.I. wil. In die gevallen moet de gevangenisdirecteur en het openbaar ministerie 

toch een advies opstellen en moet de rechtbank oordelen.368 Tot slot moet voor al deze zaken een 

tegensprekelijk debat georganiseerd worden, ook voor de zaken waarin alle partijen akkoord zijn 

met de aangevraagde modaliteit en de op te leggen voorwaarden. 

Hier beschikt de wetgever over een belangrijke instrument om de toekomstige werklast te 

drukken. Hij zou nutteloze adviezen en zittingen kunnen schrappen en de procedures kunnen 

                                                 
366   E. MAES, Onderzoeknota. Proeve van werklastmeting van de toekomstige strafuitvoeringsrechtbanken. Een 

simulatie-oefening op basis van data in verband met de strafuitvoeringspraxis tijdens het jaar 2004, Brussel, 
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, 2006, 10 p. + bijlagen. 

367   E. MAES, “Naar een nieuwe wettelijke regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling in België? Enkele 
beschouwingen over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de mogelijke oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken”, Panopticon 2001, 567. 

368  F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 
veroordeelden: Mayday, Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 53. 
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vereenvoudigen door gebruik te maken van het voorstel van de commissie Holsters dat hierboven 

reeds werd besproken.369 

 

177. Bepaalde auteurs vrezen dat de toekomstige werklast van de alleenzetelende 

strafuitvoeringsrechter een effectieve en grondige uitvoering van de taken in de weg zal staan. 

Volgens hen is de kans groot dat de strafuitvoeringsrechter zal verworden tot een stempelrechter 

die moet kiezen voor een diepgaande behandeling van elk dossier met de nodige gerechtelijke 

achterstand tot gevolg of voor formeel bandwerk. Beide situaties zouden immers de hele 

wetgevende evolutie fnuiken.  

Zij menen dat het eerlijker, duidelijker en moediger zou zijn om voor veroordeelden met een straf 

tot drie jaar een soort quasi-automatisme in te voeren Daarbij zouden de veroordeelden 

automatisch voorwaardelijk vrijkomen na het uitzitten van een bepaald deel van de straf, tenzij de 

administratie of het parket zwaarwichtige argumenten heeft om de V.I. toch te weigeren. In dat 

geval kan het dossier doorverwezen worden naar de strafuitvoeringsrechtbank.370 

Een dergelijk automatisme kent verschillende voordelen die vooral praktisch van aard zijn. Zo zal 

de V.I.-datum bijvoorbeeld steeds vooraf gekend zijn wat een betere detentieplanning mogelijk 

maakt. Bovendien zal de eenvoudigere procedure minder tijd in beslag nemen en zowel de 

gedetineerde als de staat minder kosten. Naast het feit dat vonnisrechters op dit systeem kunnen 

anticiperen door hogere straffen op te leggen, zorgt het gebrek aan concrete 

beoordelingsbevoegdheid wel voor een hoger risico op recidive.371 De vraag is echter of dit risico 

zo veel groter zal zijn dan in een systeem waarbij een overbelaste strafuitvoeringsrechter een 

schijnbaar weloverwogen individuele beoordeling maakt. 

 

 

                                                 
369  Supra 28, nr. 52. 
370  O.a. F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 

veroordeelden: Mayday, Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 56; H. TUBEX, “De werking van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling aan de vooravond van een nieuwe regelgeving”, Panopticon 2007, afl. 1, 73. 

371   E. MAES, “Naar een nieuwe wettelijke regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling in België? Enkele 
beschouwingen over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de mogelijke oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken”, Panopticon 2001, 544-546. 
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9. Conclusie 

178. De keuzes die de wetgever gemaakt heeft bij de implementatie en de samenstelling van de 

nieuwe rechtbanken betekenen een onomkeerbare evolutie in het strafuitvoeringsveld. Dat een 

onafhankelijk en multidisciplinair orgaan zal oordelen over de belangrijkste stappen in het 

detentietraject van elke veroordeelde kan enkel toegejuicht worden. Ook de afdwingbare 

procedure, de tegensprekelijkheid en de slachtofferrechten zijn een stap in de goede richting.  

Toch zijn de wettelijke bepalingen voor verbetering vatbaar. Zo zouden onder meer dwingende 

termijnen en eenvoudige, uniforme procedures de effectieve rechtspositie kunnen optimaliseren. 

Daarenboven kan een wettelijke strafberekening de onaanvaardbare macht van de administratie 

op de strafduur beperken en zou de wetgever de bepalingen betreffende de verplichte 

persoonlijke verschijning moeten aanpassen aan de recente arresten van het Grondwettelijk Hof.  

Het valt ook te betreuren dat de volledige inwerkingtreding van de wet zo lang op zich laat 

wachten. Natuurlijk is het verstandig om eerst de nodige budgetten vrij te maken alvorens die 

stap te zetten, maar ondertussen blijft het gevaar bestaan dat dit mooie initatief enkel op papier 

zal verderleven. Dat gaat uiteraard ten koste van het vertrouwen van de burger in Justitie. 

Bovendien kunnen strafrechters op deze gedeeltelijke inwerkingtreding anticiperen door straffen 

op te leggen die de drie jaar overschrijden waardoor gedetineerden zeker voor de 

strafuitvoeringsrechtbank moeten verschijnen. Langere straffen bestendigen evenwel de 

overbevolking van de gevangenissen en creëren een moeilijk doordringbare spiraal van 

bestraffing. 

 

179. Of de wetgever zal slagen in zijn doel om de ongelijkheid en de rechtsonzekerheid van 

veroordeelden weg te nemen door strafuitvoeringsrechtbanken op te richten valt niet na te gaan 

zonder ook de Wet Externe Rechtspositie onder de loep te nemen. De 

strafuitvoeringsrechtbanken kunnen immers niet functioneren zonder een wet die de 

strafuitvoeringsmodaliteiten beschrijft.  

De vraag is nu of we die noodzakelijkheidsvereiste ook kunnen omkeren: heeft wetgeving 

betreffende de externe rechtspositie ook een strafuitvoeringsrechtbank nodig of kunnen we de 

onzekerheid en ongelijkheid wegwerken door een regelgeving te ontwikkelen die de administratie 

toelaat om te oordelen zoals ze tot 1998 altijd gedaan heeft? Met een wettelijke regeling 

voorhanden die gedetineerden rechten toekent, zou willekeur immers niet meer mogelijk mogen 
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zijn en een beroepsmogelijkheid bij een rechterlijke instantie zou de eventuele schijn van 

partijdigheid kunnen neutraliseren.  

Vanuit praktische overwegingen kan ik een dergelijke oplossing ondersteunen, voornamelijk 

voor veroordeelden met een totale straf van maximum drie jaar. Wanneer de 

straftuitvoeringsrechters over deze categorie zullen moeten oordelen, zal dit namelijk zowel voor 

overbelasting als voor overbevolking zorgen. De penitentiaire administratie opnieuw 

beslissingsmacht geven, zou alleszins tijd en middelen besparen.  

Deze voorgestelde oplossing botst echter op twee problemen. Enerzijds illustreert de huidige 

wetgeving dat de wetgever er niet in slaagt een sluitend, soepel en effectief systeem te creëren. 

Een wet die de penitentiaire administratie een dergelijke ruime bevoegdheid zou verlenen zou 

bijvoorbeeld op zijn minst dwingende termijnen moeten voorzien. Daarnaast zou dit (zoals 

voorheen) een schending inhouden van de scheiding der machten.  

Strafuitvoeringsrechtbanken blijven dus de beste oplossing, maar wil deze instantie ook nuttig 

zijn in de strijd tegen de willekeur en de onzekerheid, dan moet er een aangepaste regelgeving 

komen die het geheel praktisch haalbaar maakt. Daarom ben ik voorstander van het systeem dat 

weergegeven is in de eindconclusies van de Commissie Holsters: zij pleitten voor een 

eenvoudiger procedure voor een alleenzetelend rechter wanneer alle partijen het eens zijn en 

voorzien enkel tegensprekelijke debatten voor een multidisciplinaire rechtbank ingeval van 

discussie. Het zou m.i. zelfs moeten kunnen om voor de strafuitvoeringsrechter een schriftelijke 

procedure te hanteren. Dat houdt echter wel het risico in dat die rechter zou verworden tot een 

loutere stempelrechter. Wanneer het systeem uiteindelijk een verdoken automatisme wordt, dan 

moet ook de moed en eerlijkheid aan de dag gelegd worden om de beslissingenmacht toch bij de 

penitentiaire administratie te laten.  

Welk systeem ook voorgestaan wordt, het is nu wel duidelijk dat de wetgever nog een lange weg 

af te leggen heeft. Zolang de strafuitvoeringsrechtbanken niet volledig mogen meespelen, zal er 

in theorie wel sprake zijn van een wettelijke grondslag voor de strafuitvoeringsmodaliteiten, doch 

niet van een volwaardige en afdwingbare externe rechtspositie van gedetineerden. 
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