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Inleiding 

 

Deze masterproef omtrent de strafuitvoering voor daders van verkrachting en aanranding van 

de eerbaarheid kan in twee ruimere contexten worden gesitueerd, die elk bijzonder actueel 

zijn.  

 

Enerzijds is er de strafuitvoering in het algemeen, voor alle gedetineerden. Sinds het 

positivisme/het oud sociaal verweer in de 19
e
 eeuw wordt in toenemende mate geopteerd voor 

een vergaande individualisering in deze fase van de strafrechtsbedeling. Verschillende 

mogelijkheden werden gecreëerd om het recht op maximale re-integratie van gedetineerden te 

realiseren. In de fase van de strafuitvoering kan dit door toepassing van verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten.
1
  

Voor de strafuitvoering en vooral voor de voorwaardelijke invrijheidstelling is er de laatste 

jaren zeer veel media-aandacht.  Zo werd de Wet Lejeune van 1888 naar aanleiding van de 

zaak-Dutroux in 2006 hervormd. Hoewel deze wet nog niet volledig in werking is getreden, 

werden recent eveneens aanpassingen aangebracht. Dit naar aanleiding van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling van Michelle Martin, ex-echtgenote van Marc Dutroux. 

Mede onder druk van de publieke opinie, die geschokt reageerde op deze invrijheidstelling, 

werd op 17 maart 2013 een wetswijziging aangebracht.
2
  

Huidig minister van Justitie, Koen Geens, hoopt met zijn Justitieplan de strafuitvoering nog 

verder aan te passen. Veroordeelden tot straffen tot en met vijf jaar zouden hierdoor een 

automatische invrijheidstelling kunnen bekomen na de helft van hun straf te hebben 

uitgezeten, zonder tussenkomst van de strafuitvoeringsrechtbank.
3
   

 

De tweede context, waarbinnen deze masterproef kan worden gesitueerd, betreft de seksuele 

delinquenten. Deze staan de laatste twintig jaar in het middelpunt van de belangstelling. Dit 

eveneens naar aanleiding van de zaak-Dutroux. In mediaberichtgeving worden zelden neutrale 

termen gebruikt, wanneer men het over daders van seksuele delicten heeft. Zij worden vaak 

                                                 
1
 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 

29-30.   
2
 S. DE DECKER, “Seks verandert alles? Het bijzondere regime bij de uitvoering van strafrechtelijke sancties” in: 

A. MASSET, G. COCO et al. (eds.), La poursuite et le traitement des acteurs d’infractions à caractère sexuel, 

Brugge, Die Keure, 2009, (115) 117. Hierna verkort : S. DE DECKER, “Seks verandert alles?”. 
3
 K. GEENS, Het Justitieplan. Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, 2015, 46-48. 
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voorgesteld als het vleesgeworden kwaad en zouden verschillen van normale mensen, wat 

echter tegengesproken wordt door wetenschappelijk onderzoek.
4
  

Seksuele misdrijven lijken de rechtsorde meer te schokken dan andere misdrijven. Waar men 

seksuele delinquenten echter vroeger beschouwde als geesteszieken, die geholpen konden 

worden door middel van begeleiding en behandeling, laat de huidige perceptie hiervoor steeds 

minder ruimte. De mediatisering zorgt bovendien voor vertekeningen in de perceptie van 

burgers van het risico zelf slachtoffer te worden van een seksueel delict. Anderzijds leidt dit 

ook tot kordate, misschien niet altijd even doordachte, politieke initiatieven.
5
 

De aandacht voor seksuele delicten is ook de laatste tijd erg hoog, zo bleek in de media. Zo 

werd een artikel gepubliceerd omtrent de prevalentie van verkrachting. Per dag worden maar 

liefst acht verkrachtingen aangegeven bij de politie. Bovendien betreft dit slechts het topje 

van de ijsberg, vermits zo’n 90% van de slachtoffers nooit aangifte doet.
6
 Naar aanleiding van 

een recente rechtszaak werd tevens heel wat aandacht besteed aan het misdrijf ‘aanranding 

van de eerbaarheid’ en wat hier al dan niet onder begrepen kan worden.
7
   

 

Deze masterproef voegt beide contexten samen en besteedt aandacht aan seksuele 

delinquenten in de fase van de strafuitvoering. Hier doet zich echter een probleem voor.  

Enerzijds is de maatschappij bijzonder streng voor seksuele delinquenten en ziet ze hen het 

liefst zo lang mogelijk opgesloten in de gevangenis. Ook het slachtoffer is vaak gekant tegen 

de toepassing van verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten. Daarnaast willen de 

maatschappij en het slachtoffer ook beschermd worden tegen mogelijke recidive. Deze beide 

doelstellingen kunnen echter moeilijk verenigd worden. Wanneer seksuele delinquenten 

louter hun straf, zoals opgelegd door de rechter ten gronde, dienen uit te voeren tot strafeinde, 

worden zij daarna zonder verdere begeleiding of controle opnieuw opgenomen in de 

samenleving. Het hoeft niet te verwonderen dat het risico op nieuwe strafbare feiten in deze 

situatie net zeer reëel is, vermits de kernproblematiek van de betrokkene niet werd aangepakt. 

Om dit te vermijden, is het belangrijk dat de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten,  die 

de re-integratie van de gedetineerde helpen voorbereiden, toch worden benut.  

                                                 
4
 S. BROWN, Treating Sex Offenders: An introduction to sex offender treatment programs, Cullompton, Willan 

Publishing, 2005, 5-6.  
5
 S. DE DECKER, “Seks verandert alles?”, supra 1 noot 2. 

6
 E. VERGRAUWEN, “Drempel om verkrachting aan te geven moet omlaag” in: De Standaard, 8 april 2015 en K. 

CLEMENS & E. VERGRAUWEN, “Elke dag 78 vrouwen te beschaamd om verkrachting aan te geven” in: Het 

Nieuwsblad, 8 april 2015.  
7
 PHU, HVDC & YCB, “Naakte persoon stiekem filmen is geen aanranding van de eerbaarheid” in: De Standaard, 

9 april 2015; SVG, “Voyeur gaat vrijuit: ‘Tijd voor modernisering seksueel strafrecht’” in: De Standaard, 9 april 

2015 en RDC, “Koen Geens: ‘Voyeurisme op de juiste manier straffen’” in: De Standaard, 7 mei 2015.  
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Dit lijkt interessant in theorie. De vraag blijft echter of deze strafuitvoeringsmodaliteiten ook 

in de praktijk daadwerkelijk worden toegepast. Deze modaliteiten, zoals de 

uitgaansvergunning, het penitentiair verlof, de beperkte detentie, de voorwaardelijke 

invrijheidstelling… bestaan in principe voor elke gedetineerde. Echter, voor seksuele 

delinquenten worden hier vaak extra procedurestappen of voorwaarden aan gekoppeld, die het 

voor deze gedetineerden moeilijker maken van deze modaliteiten gebruik te maken. 

 

De doelstelling van onderzoek naar de strafuitvoering voor daders van verkrachting en 

aanranding van de eerbaarheid bestaat erin een bijdrage te leveren aan het 

strafuitvoeringsbeleid dat ten aanzien van deze daders wordt gevoerd. Dit door inzicht te 

verwerven in de toepassing van de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten voor daders van 

verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. De verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten, 

die voorzien worden voor gedetineerden in het algemeen en dus ook voor deze daders in het 

bijzonder, worden in dit onderzoek bestudeerd. Het onderzoek is vooral relevant voor de 

praktijk, omdat op basis van de resultaten vastgesteld kan worden waar de knelpunten bij de 

toepassing van de strafuitvoeringsmodaliteiten zich situeren. Dit kan op zijn beurt zowel de 

beslissingnemende instanties alsmede de politieke verantwoordelijken stimuleren hun beleid 

hierop af te stemmen en bij te sturen waar nodig. Hierdoor wordt het onderzoek ook 

beleidsrelevant.  

 

Om deze doelstelling te realiseren, poogt deze masterproef een antwoord te formuleren op één 

centrale vraag: ‘Hoe ziet de toepassingspraktijk van de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten eruit voor daders van verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid binnen de gerechtelijke arrondissementen West- en Oost-Vlaanderen?’. 

Verschillende methoden worden gehanteerd om deze vraag te beantwoorden. Enerzijds wordt 

gebruik gemaakt van een literatuurstudie. Deze wordt verder aangevuld met kwantitatieve 

gegevens, een dossierstudie en semi-gestructureerde interviews.  

 

De masterproef wordt in drie grote delen opgesplitst. In Deel I, het theoretisch luik, komen 

een aantal theoretische aspecten omtrent beide contexten van de masterproef (de 

strafuitvoering en de seksuele delinquenten) aan bod.  Vervolgens besteedt Deel II aandacht 

aan de methodologie van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek ten slotte komen aan 

bod in Deel III, het empirisch luik. De kwantitatieve gegevens op basis van een secundaire 

data-analyse komen aan bod in hoofdstuk één. De resultaten van de dossierstudie en van de 

interviews worden weergegeven in hoofdstukken twee en drie.  
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I. Theoretisch luik  

 

Indien de daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid de onderzoeksobjecten in 

dit onderzoek betroffen, konden in dit theoretisch luik verschillende theorieën weergegeven 

worden die een verklaring bieden waarom men tot dergelijke feiten komt. Dit is echter niet de 

focus van deze masterproef. Het ‘waarom’ van de feiten speelt hier veel minder een rol. De 

feiten werden reeds gepleegd, opgespoord en vervolgd. De dader werd schuldig bevonden 

door de rechter ten gronde en bijgevolg veroordeeld. Deze verschillende fasen in de 

strafrechtsbedeling werden reeds doorlopen. De masterproef bevindt zich in het stadium 

daarna: de strafuitvoering.  

 

In dit theoretisch luik komen drie hoofdstukken aan bod. In het eerste hoofdstuk wordt dieper 

ingegaan op het spanningsveld dat bestaat tussen drie perspectieven in de fase van de 

strafuitvoering. In het tweede hoofdstuk wordt een definitie gekozen voor de daders van 

verkrachting en aanranding van de eerbaarheid in dit onderzoek. Het laatste hoofdstuk gaat 

dieper in op de strafuitvoering zelf.  
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1. Spanningsveld in de fase van de strafuitvoering  

In de fase van de strafuitvoering kan een spanningsveld vastgesteld worden tussen drie 

perspectieven: de dader, het slachtoffer en de maatschappij. In dit eerste hoofdstuk wordt 

meer aandacht aan dit spanningsveld besteed. Vooreerst wordt de finaliteit van de 

verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten toegelicht. Daarbij kan een spanningsveld 

vastgesteld worden tussen het perspectief van de dader en dat van de maatschappij. Daarna 

wordt dieper ingegaan op het uitvoeren van een risicotaxatie en de risicofactoren die bestaan 

in hoofde van seksuele delinquenten. Deze zijn vooral van belang vanuit het perspectief van 

de maatschappij om recidive te voorkomen, maar passen ten dele ook in het perspectief van 

de dader. In een laatste onderdeel van dit hoofdstuk wordt meer aandacht besteed aan het 

perspectief van het slachtoffer.  

 

1.1. Spanningsveld m.b.t. de finaliteiten 

 

1.1.1. Finaliteiten van de strafuitvoeringsmodaliteiten 

Bij de toepassing van de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten kunnen verschillende 

finaliteiten nagestreefd worden. De voorwaardelijke invrijheidstelling bijvoorbeeld werd 

geïntroduceerd in 1888 als maatregel die voorzag in een overgang van volledige 

vrijheidsberoving in de gevangenis naar volledige, ongecontroleerde vrijheid bij strafeinde. 

De voorwaardelijke invrijheidstelling hoopt op deze manier bij te dragen tot een vermindering 

van recidive na vrijlating.
8
  

 

Andere strafuitvoeringsmodaliteiten daarentegen werden vanuit een andere finaliteit 

ingevoerd. Zo zijn er modaliteiten ontwikkeld om de desocialiserende effecten van de korte 

gevangenisstraf weg te werken of zoveel mogelijk te vermijden. Hierbij wordt bijvoorbeeld 

gedacht aan de niet-uitvoering van korte gevangenisstraffen, het weekendarrest of de beperkte 

hechtenis.  

Daarnaast werden ook modaliteiten ingevoerd om bepaalde deprivaties, die inherent 

verbonden zijn aan het gevangenisleven, te verzachten. De belangrijkste van deze deprivaties 

betreft de seksuele deprivatie. Om hieraan tegemoet te komen, werd het penitentiair verlof als 

strafuitvoeringsmodaliteit ontwikkeld.   

Rekening houden met humanitaire motieven bij de uitvoering van de straf kan eveneens een 

finaliteit zijn, bijvoorbeeld bij de voorlopige invrijheidstelling omwille van 

                                                 
8
 E. MAES, “De externe rechtspositie van (veroordeelde) gedetineerden”, Ad Rem 2004,  afl. 3, (12) 14. 
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gezondheidsredenen of de uitgaansvergunning om bijvoorbeeld de begrafenis van een 

familielid bij te wonen.  

Bij bepaalde specifieke vormen van de voorlopige invrijheidstelling en ten dele ook bij het 

elektronisch toezicht is het dan weer vooral de bedoeling om de druk op de penitentiaire 

capaciteit ten gevolge van de overbevolking te verminderen.  

Andere, bestaande initiatieven passen, net zoals de voorwaardelijke invrijheidstelling, eerder 

in de re-integratiestrategie. Hierbij wordt enerzijds gradueel een grotere mate van 

(gecontroleerde) vrijheid aan de gedetineerden verleend, terwijl het anderzijds voor de 

bevoegde autoriteiten mogelijk wordt gemaakt telkenmale de reclasseringskansen te evalueren 

en desnoods te optimaliseren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bepaalde invullingen van het 

penitentiair verlof, de halve vrijheid, het elektronisch toezicht en, zoals reeds werd 

aangegeven, bij de voorwaardelijke invrijheidstelling.
9
  

 

1.1.2. Spanningsveld perspectief maatschappij en dader  

 

1.1.2.1. Perspectief maatschappij : beschermen tegen recidive  

Bij de toepassing van de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten wordt, met betrekking tot 

bovenvermelde finaliteiten, meestal een spanningsveld vastgesteld tussen twee perspectieven. 

Enerzijds is er het perspectief van de maatschappij om zichzelf zoveel mogelijk te 

beschermen tegen recidive of het opnieuw plegen van strafbare feiten wanneer de 

veroordeelde in vrijheid wordt gesteld. Het simpelweg opsluiten of opgesloten laten van de 

veroordeelde in de gevangenis lijkt hiervoor de gemakkelijkste oplossing op korte termijn. 

Zeker voor daders van seksuele misdrijven is de publieke opinie vaak bijzonder streng en 

heerst de idee dat zij niet hard genoeg gestraft kunnen worden en hun straf ook volledig 

dienen uit te zitten. In de ogen van velen verdienen seksuele delinquenten het niet een stap 

opnieuw in de samenleving te zetten, na slechts een gedeelte van hun straf te hebben 

uitgezeten.  

 

1.1.2.2. Perspectief dader: recht op re-integratie  

Het tweede perspectief, waarmee het perspectief van recidivebescherming in een 

spanningsveld treedt, is de mensenrechtenbenadering. Elk individu heeft een aantal 

basisrechten, zoals het recht op vrijheid, het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op 

woonst….
10

  Met uitzondering van het recht op vrijheid van komen en gaan, komen deze 

                                                 
9
 E. MAES, “De externe rechtspositie van (veroordeelde) gedetineerden”, Ad Rem 2004,  afl. 3, (12) 14. 

10
 Grondwet van België, BS 7 februari 1831.  
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rechten ook allemaal toe aan gedetineerden
11

. Deze rechten voor gedetineerden in de 

gevangenis worden geregeld in de Basiswet betreffende het gevangeniswezen of de (interne) 

rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005. Specifiek voor veroordeelden tot een 

gevangenisstraf komt hier ook het recht op maximale re-integratie in de samenleving bij
12

.  

 

1.1.3. Verzoening beide perspectieven  

Beide perspectieven lijken op het eerste zicht contradictoir te zijn. Wil men de maatschappij 

beschermen tegen recidive, dan dient men afbreuk te doen aan de mensenrechten van de 

gedetineerde. Omgekeerd, als men de mensenrechten, zijnde het recht op maximale re-

integratie, van de gedetineerde respecteert, lijkt men afbreuk te doen aan de plicht tot 

bescherming van de maatschappij.  

 

Dit hoeft echter niet noodzakelijk zo te zijn. Wanneer de veroordeelde immers zijn straf 

volledig dient te ondergaan in de gevangenis, zal hij op het einde van deze straf opnieuw als 

een vrij man/vrouw in de samenleving terecht komen. Er kunnen na strafeinde geen 

voorwaarden opgelegd worden aan de veroordeelde, er is geen mogelijkheid voor Justitie om 

controle uit te oefenen… Bovendien wordt de persoon in kwestie op deze manier vrijgelaten 

zonder dat de problemen, die aan de basis van het misdrijf lagen, worden aangepakt. Het 

risico op recidive is op dit moment net zeer reëel.  

 

Wanneer de samenleving zich afdoende wil beschermen tegen mogelijke recidive, is het 

belangrijk dat de gedetineerde opnieuw geïntegreerd wordt en op een normale manier leert 

functioneren binnen de samenleving volgens de algemeen geldende waarden en normen. Om 

dit te bereiken is het noodzakelijk aan de problemen van de gedetineerde te werken. 

Toegepast op daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid betekent dit dat 

gewerkt dient te worden aan de seksuele problematiek van deze daders door het volgen van 

een begeleiding of behandeling. Ook andere problemen op het vlak van huisvesting, 

werkgelegenheid, dagbesteding…verdienen de nodige aandacht.  

 

Dit spanningsveld past binnen de theorie van het nieuw sociaal verweer. Deze theorie dateert 

uit de 19
e
 eeuw en wordt vandaag in het Belgisch strafrecht teruggevonden in heel wat 

bijzondere wetten. Het nieuw sociaal verweer tracht de maatschappij te beschermen tegen 

                                                 
11

 Art 9, §1 Basiswet betreffende het gevangeniswezen of de (interne) rechtspositie van de gedetineerden, BS 1 

februari 2005.  
12

 Art. 9, §2-3 Basiswet betreffende het gevangeniswezen of de (interne) rechtspositie van de gedetineerden, BS 

1 februari 2005. 



 

8 

criminaliteit. Daarnaast wordt de nadruk in deze theorie op re-integratie gelegd. Verschillende 

ingrepen tijdens de strafuitvoering worden mogelijk met het oog op het verwezenlijken van 

deze re-integratie, bijvoorbeeld de voorwaardelijke invrijheidstelling.
13

  

 

1.2. Risicotaxatie en risicofactoren  

Door de toepassing van de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten worden minstens twee 

doelstellingen nagestreefd (cf. supra I. Theoretisch luik, 1.1. Spanningsveld m.b.t. de 

finaliteiten): re-integratie van de dader in de samenleving en bescherming van de 

maatschappij tegen recidive. Om deze doelstellingen op een adequate manier te realiseren, 

dient bij de toepassing van de strafuitvoeringsmodaliteiten steeds een risicotaxatie te worden 

gemaakt
14

. Wanneer het risico op het plegen van nieuwe feiten min of meer correct kan 

worden ingeschat, kan immers zowel de maatschappij beter beschermd worden als de re-

integratie van de dader beter voorbereid worden. In dit onderdeel van hoofdstuk één wordt 

daarom dieper ingegaan op het uitvoeren van dergelijke risicotaxatie en op de risicofactoren 

voor daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid, waarop door middel van de 

strafuitvoeringsmodaliteiten kan ingespeeld worden om het risico op recidive te reduceren. 

Dit deel past bijgevolg zowel binnen het perspectief van de maatschappij als binnen dat van 

de dader.  

 

1.2.1. Risicotaxatie  

Zoals reeds werd aangegeven, dient bij de toepassing van de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten steeds een risicotaxatie te worden gemaakt. Voor de uitvoering 

van dergelijke taxatie bestaan twee verschillende benaderingen, die aangeven op welke wijze 

dit dient te gebeuren. Beide benaderingen worden hierna kort besproken.  

 

1.2.1.1. Klinische benadering  

De eerste benadering voor het uitvoeren van een risicotaxatie is de klinische benadering. Het 

risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten wordt hierbij bepaald op basis van een 

subjectieve inschatting. Dit gebeurt meestal door een gedragsdeskundige in de (forensische) 

psychiatrie. Deze professional neemt een beslissing op grond van een professioneel beeld dat 

hij zich over de betrokkene heeft gevormd. Dit beeld wordt gevormd via vroegere ervaringen 

en inzichten. Op basis van deze ervaringen worden kenmerken van de betrokkene 

                                                 
13

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen – Boek I, Antwerpen, Maklu, 2011, 23-

25.  
14

 J. GOETHALS, “Risk-assessment bij veroordeelden” in: J. CASSELMAN, J. GOETHALS, F. GOOSSENS et al. (eds.), 

Veiligheid, een illusie? Theorie, onderzoek en praktijk, Brussel, Politeia nv, 2001, (177) 177. Hierna verkort: J. 

GOETHALS, “Risk-assessment bij veroordeelden”.  
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(geestesstoornissen, attitudes, gedrag…) een voorspellende waarde toegekend. Vooral kennis 

en ervaringen van deze deskundige spelen bijgevolg een belangrijke rol in het bepalen van het 

recidiverisico. Men gaat hierbij intuïtief op deze ervaringen af. De risicofactoren zijn 

cliëntspecifiek en kunnen van persoon tot persoon wijzigen.
15

   

 

Deze manier van werken heeft echter verschillende nadelen. Ten eerste zijn 

gedragsdeskundigen vaak niet op de hoogte van de lage basisratio van bepaalde delicten. De 

basisratio betreft de prevalentie van een bepaald type gedrag binnen een gegeven populatie 

(bijvoorbeeld verkrachters) over een specifieke tijdsperiode. Het percentage van daders 

binnen een specifieke subgroep dat naar alle waarschijnlijkheid zal recidiveren, wordt hier bij 

benadering weergegeven. Hoe lager de basisratio van een bepaalde groep, hoe kleiner de kans 

dat een dader uit deze groep zal recidiveren. Bij de inschatting van het risico op herval dienen 

gedragsdeskundigen met deze basisratio rekening te houden. Wanneer zij hiervan echter 

onvoldoende op de hoogte zijn, kan dit leiden tot overpredicties van het delictgevaar bij een 

bepaalde dader.  

Een tweede nadeel, wanneer de inschatting van het recidiverisico op een subjectieve manier 

gebeurt, heeft te maken met een aantal cognitieve vertekeningen bij de deskundige. Twee 

voorbeelden van dergelijke cognitieve vertekeningen zijn confirmatory bias en illusatoire 

correlatie. In het eerste geval zoekt de clinicus in de voorhanden zijnde gegevens naar 

bevestiging van zijn eigen, reeds gevormde oordeel. In het tweede geval generaliseert de 

clinicus de gunstige inschatting van één case naar andere cases.
16

  

 

In de Belgische strafuitvoering wordt vooral van deze benadering gebruik gemaakt. De 

beslissing om een bepaalde strafuitvoeringsmodaliteit toe te kennen, wordt genomen door de 

Minister van Justitie/ de gevangenisdirectie/ de Directie Detentiebeheer van het Directoraat-

Generaal Penitentiaire Inrichtingen/ de strafuitvoeringsrechtbank. Hoewel deze 

beslissingnemende instanties zelf geen gedragsdeskundigen zijn, is in sommige gevallen wel 

voorzien dat een deskundig advies ingewonnen wordt van de psychosociale dienst van de 

gevangenis (PSD) of van een dienst gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van 

seksuele delinquenten.
17

 Elke gevangenis beschikt over een psychosociale dienst, bestaande 

                                                 
15

 C. DE RUITER, Voor verbetering vatbaar, Amsterdam, Vossiuspers AUP, 2000, 12-13 en J. GOETHALS, “Risk-

assessment bij veroordeelden”, supra 8 noot 14. 
16

 C. VAN NIEUWENHUIZEN & M. PHILIPSE, “Risicotaxatie bij zedendelinquenten: een globaal 

literatuuroverzicht”, Tijdschrift voor seksuologie 2002,  afl. 26, (70) 70-72. Hierna verkort: C. VAN 

NIEUWENHUIZEN & M. PHILIPSE, “Risicotaxatie bij zedendelinquenten”.  
17

 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 15 juni 2006. Hierna 

verkort: WERV.  
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uit psychiaters, psychologen en maatschappelijk assistenten, die instaan voor het onthaal van 

elke gedetineerde in de gevangenis. De kerntaak van de PSD is het verlenen van advies 

omtrent de toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten. Specifiek voor wat betreft het advies 

voor seksuele delinquenten, bestaan binnen de PSD gespecialiseerde psychosociale teams. In 

theorie verstrekken zij enkel advies in geval van zedenmisdrijven op minderjarigen. In de 

praktijk echter worden ook adviezen verstrekt in geval van zedenmisdrijven op 

meerderjarigen.
18

   

 

1.2.1.2. Actuariële benadering 

Een tweede benadering voor het uitvoeren van een risicotaxatie alvorens een bepaalde 

strafuitvoeringsmodaliteit toe te staan, is de actuariële benadering. Deze benadering wordt 

ook wel de statistische benadering genoemd. De beslissing omtrent het recidiverisico wordt in 

deze benadering genomen met behulp van statistisch ontwikkelde schalen. De inschatting van 

het delictgevaar wordt gebaseerd op factoren waarvan in empirisch wetenschappelijk 

onderzoek is aangetoond dat zij samenhangen met gewelddadig gedrag. Gedetineerden die 

aan dezelfde kenmerken voldoen, krijgen via deze methode een identieke risico-inschatting. 

In tegenstelling tot de vorige benadering gebeurt de inschatting hier dus op een meer 

objectieve manier.
19

  

 

Net zoals aan de klinische benadering, zijn ook aan deze benadering een aantal beperkingen 

verbonden. De actuariële benadering is niet geschikt om behandeldoelen te identificeren, 

verandering te meten of een voorspelling te maken wanneer een individu in de toekomst zal 

recidiveren. Ten tweede kan bij deze werkwijze ook de vraag gesteld worden in welke mate 

de bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek over een bepaalde populatie veralgemeend 

kunnen worden naar een andere populatie. Bijkomend kan ook de vraag gesteld worden in 

welke mate uitspraken kunnen worden gedaan op het individuele niveau, wanneer het 

empirisch onderzoek verricht wordt bij groepen daders.
20

 Er wordt immers in deze benadering 

geen rekening gehouden met individuele kenmerken en specifieke gebeurtenissen, die 

exclusief voor één individu gelden.
21

  

 

                                                 
18

 S. DE CLERCK, Strafuitvoering en strafuitvoeringsbeleid : Overzicht en ontwikkeling, 2010, 28.  
19

 J. GOETHALS, “Risk-assessment bij veroordeelden”, (177) 178.   
20

 C. VAN NIEUWENHUIZEN & M. PHILIPSE, “Risicotaxatie bij zedendelinquenten”, supra 9 noot 16. 
21

 J. GOETHALS, “Risk-assessment bij veroordeelden”, supra 10 noot 19.  
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In het Belgische strafuitvoeringsbeleid wordt van deze benadering minder gebruik gemaakt. 

Deze is vooral sterk ontwikkeld in Canada, de Verenigde Staten, Engeland en Australië
22

. In 

België wordt over de toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten beslist door de Minister van 

Justitie/ de gevangenisdirectie/ de Directie Detentiebeheer/ de strafuitvoeringsrechtbank en dit 

geval per geval, dossier per dossier. Elke gedetineerde die een aanvraag formuleert tot het 

bekomen van een bepaalde strafuitvoeringsmodaliteit, wordt als afzonderlijk individu 

beoordeeld op zijn kansen tot re-integratie.  

In beperkte mate kunnen van deze benadering ook in het Belgische strafuitvoeringsbeleid 

elementen teruggevonden worden, met name in de voorbereidingsfase voor de aanvraag van 

strafuitvoeringsmodaliteiten. In deze fase dient de gedetineerde een reclasseringsplan op te 

stellen, in samenwerking met de psychosociale dienst van de gevangenis. Bij de opstelling 

van dit plan kan aan de risicofactoren, zoals zij blijken uit wetenschappelijk onderzoek, extra 

aandacht worden besteed en worden wetenschappelijk ontwikkelde risicotaxatie-instrumenten 

gebruikt. 

 

1.2.2. Risicofactoren  

In de literatuur worden verschillende risicofactoren voor seksuele delinquenten aangegeven, 

waar bij de toepassing van de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten idealiter op 

ingespeeld dient te worden. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen statische of 

historische en dynamische risicofactoren. Deze worden hierna toegelicht. Daarnaast blijkt 

recidivegevaar ook samen te hangen met het type zedendelict.  Het risico nieuwe feiten te 

plegen blijkt het hoogst te zijn bij pedoseksuelen die gericht zijn op jongens buiten het gezin, 

gevolgd door respectievelijk verkrachters, pedoseksuelen gericht op meisjes buiten het gezin 

en incestplegers.
23

  

 

1.2.2.1. Statische risicofactoren  

Statische of historische risicofactoren dient men op te vatten als ‘moderator’ variabelen. Dit 

zijn variabelen die op zichzelf niet noodzakelijk een risicofactor zijn, maar waarvan de 

waarde bepalend is voor de vraag of een andere variabele al dan niet een risicofactor is. Het 

gaat hierbij vooral over de kenmerken en de voorgeschiedenis van de dader.
24

  

 

Statische risicofactoren zijn onveranderbaar en stabiel. Bijgevolg kunnen deze risicofactoren 

niet beïnvloed worden door behandeling en dus ook het risico op recidive niet veranderen. 

                                                 
22

 J. GOETHALS, “Risk-assessment bij veroordeelden” supra 8 noot 14.  
23

 C. VAN NIEUWENHUIZEN & M. PHILIPSE, “Risicotaxatie bij zedendelinquenten”, supra 9 noot 16. 
24

 Ibid. 
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Leeftijd speelt hier als statische risicofactor een belangrijke rol. Het risico op recidive is 

immers groter bij jongere (jonger dan 30 jaar) dan bij oudere daders van seksuele delicten. 

Ook de relatie tussen de dader en het slachtoffer betreft een statische risicofactor. Daders met 

een voorkeur voor meerdere en vooral onbekende slachtoffers vertonen meer risico op 

recidive. Het reeds plegen van zedenfeiten op jeugdige leeftijd blijkt eveneens een sterke 

voorspeller voor recidive te zijn. Andere risicofactoren die in deze categorie kunnen worden 

vermeld, zijn parafilieën, slachtofferschap van seksueel misbruik en psychologische 

mishandeling in de kindertijd, een negatieve relatie met de moeder en het meemaken van de 

scheiding tussen de biologische ouders voor de leeftijd van zestien jaar. Intelligentie (een IQ 

lager dan 85) en ernstige seksuele deviantie (een seksuele voorkeur voor kinderen) 

voorspellen eveneens recidive.
25

  

 

1.2.2.2. Dynamische risicofactoren  

Dynamische risicofactoren betreffen beïnvloedbare kenmerken van de delinquent en zijn 

omgeving die, indien zij veranderen, een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op het  

recidiverisico. Voorbeelden hiervan zijn sociale steun en impulscontrole.
26

  

 

Binnen de categorie van de dynamische risicofactoren kan een bijkomende onderverdeling 

worden gemaakt tussen enerzijds stabiele dynamische factoren en anderzijds acute 

dynamische factoren. Van deze eerste subcategorie gaat de verwachting uit dat zij gedurende 

maanden of jaren onveranderd blijven. Een voorbeeld hiervan is alcoholisme. Factoren uit de 

tweede subcategorie daarentegen kunnen erg snel veranderen, bijvoorbeeld 

alcoholintoxicatie.
27

 In het kader van de behandeling is het van belang vooral op de stabiele 

dynamische risicofactoren in te spelen.
28

  

 

1.2.2.2.1. Stabiele dynamische risicofactoren  

De stabiele dynamische risicofactoren betreffen vooral persoonlijkheidskenmerken en 

gedragspatronen. Deze blijven vaak gedurende langere tijd onveranderd, maar hebben wel de 

                                                 
25

 R.K. HANSON, “What do we know about sex offender risk assessment?”, Psychology, Public Policy and Law 

1998, afl. 4, (50) 50 en S. BOGAERTS, J. GOETHALS & G. VERVAEKE, “Risicotaxatie bij seksuele delinquenten” 

in: J. CASSELMAN, J. GOETHALS, F. GOOSSENS et al. (eds.), Veiligheid, een illusie? Theorie, onderzoek en 

praktijk, Brussel, Politeia nv, 2001, (198) 198. Hierna verkort: S. BOGAERTS et al., “Risicotaxatie bij seksuele 

delinquenten”.    
26

 C. VAN NIEUWENHUIZEN & M. PHILIPSE, “Risicotaxatie bij zedendelinquenten”, supra 9 noot 16.  
27

 Ibid. 
28

 R.K. HANSON & A. HARRIS, “Where should we intervene? Dynamic predictors of sexual offense recidivism”, 

Criminal Justice and Behavior 2000, afl. 27, (6) 7.  
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mogelijkheid veranderd te worden door middel van behandeling.
29

 In het geval van seksuele 

delinquenten worden eerst en vooral werkloosheid en middelenmisbruik als risicofactoren 

naar voren gebracht
30

. Het gaat dan uiteraard wel om langdurige werkloosheid en langdurig 

gebruik van middelen, in tegenstelling tot plots verlies van werk of acute intoxicatie. 

Daarnaast worden eveneens intimiteitsproblemen, een gebrek aan empathie en gemakkelijk te 

bereiken slachtoffers als voorspellers voor recidive vermeld. Wanneer naar de levensstijl van 

seksuele delinquenten wordt gekeken, zijn het vooral een antisociale levensstijl, een 

antisociale persoonlijkheidsstoornis en een tekort aan toezicht die als risicofactoren worden 

weergegeven. Een andere, zeer sterke voorspeller voor seksuele recidive is de lage 

zelfinschatting van de kans op herval. Ook psychopathie kan binnen deze categorie 

risicofactoren ondergebracht worden. Ten slotte vormen ook het geloven in 

verkrachtingsmythes en het tolerant zijn ten aanzien van kindermisbruik voorspellers voor 

seksuele recidive.
31

   

 

1.2.2.2.2. Acute dynamische risicofactoren 

Acute dynamische risicofactoren hangen vooral samen met het moment van herval. Dit zijn 

namelijk de factoren die het delict onmiddellijk voorafgaan. Deze kunnen vrij snel veranderen 

en zijn vooral van belang om te bepalen wanneer een delinquent een groter risico loopt om 

nieuwe strafbare feiten te plegen. Vooral het onder invloed zijn van middelen (vooral alcohol) 

wordt hierbij als acuut risico op recidive vermeld. Negatieve stemming en boosheid van de 

dader kunnen eveneens een rol spelen. Daarnaast vormen ook algemene sociale problemen, 

een gemakkelijk bereikbaar slachtoffer, schuldindicatie en empathie en het niet willen 

meewerken aan de behandeling of begeleiding belangrijke voorspellers voor recidive.
32

  

 

1.2.3. Besluit  

In het kader van de strafuitvoering voor daders van verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid dienen een aantal voorwaarden aan de gedetineerde opgelegd te worden, die aan 

bovenvermelde risicofactoren tegemoet komen. Met de eerste categorie van statische factoren 

kan uiteraard wel rekening gehouden worden bij het al dan niet toekennen van bepaalde 

                                                 
29

 R.K. HANSON, “What do we know about sex offender risk assessment?”, Psychology, Public Policy and Law 

1998, afl. 4, (50) 50. 
30

 R.K. HANSON & M. BUSSIERE, “Predicting relapse: a meta-analysis of sexual offender recidivism studies”, 

Journal of Consulting and Clinical Psychology 1998, afl.66, (348) 351-353. 
31

 R.K. HANSON & A. HARRIS, “Where should we intervene? Dynamic predictors of sexual offense recidivism”, 

Criminal Justice and Behavior 2000, afl. 27, (6) 23-24 en S. BOGAERTS et al., “Risicotaxatie bij seksuele 

delinquenten”, (198) 198-199.   
32

 R.K. HANSON & A. HARRIS, “Where should we intervene? Dynamic predictors of sexual offense recidivism”, 

Criminal Justice and Behavior 2000, afl. 27, (6) 7 en S. BOGAERTS et al., “Risicotaxatie bij seksuele 

delinquenten”, (198) 199.   
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modaliteiten. Het is hierbij echter niet mogelijk door middel van voorwaarden een 

verandering teweeg te brengen. Dit dient gerealiseerd te worden met betrekking tot de tweede 

categorie factoren, namelijk de dynamische risicofactoren en dan vooral de stabiele 

dynamische risicofactoren.  

 

DE RUITER en HILDEBRAND geven een zestal richtlijnen, waar beoordeelaars van seksuele 

delinquenten, volgens hen, rekening mee moeten houden.  

1. De informatie moet verzameld worden over meerdere domeinen van het functioneren 

van de betrokkene (sociaal, biologisch, seksueel, intrapersoonlijk…). 

2. Meerdere methoden van informatieverzameling moeten worden gecombineerd, onder 

andere interviews, gedragsobservaties… 

3. Meerdere informatiebronnen moeten worden geraadpleegd, onder andere de delinquent 

zelf, het slachtoffer en hun sociaal netwerk. 

4. Er moet informatie verzameld worden over zowel de statische factoren als over de 

dynamische risicofactoren. 

5. De juistheid van de informatie moet expliciet worden geëvalueerd. 

6. Risicotaxaties van seksuele delinquenten dienen regelmatig te gebeuren en dit het best 

aan de hand van een geïntegreerde voorspelling die enerzijds gebruik maakt van de 

klinische methode en anderzijds van de actuariële methode.
33

  

 

1.3. Perspectief van het slachtoffer  

Dit eerste hoofdstuk wordt afgesloten met het perspectief van het slachtoffer. Dit wordt 

verklaard door het feit dat seksuele delicten zich vaak in een sfeer bevinden waar, in 

vergelijking met andere delicten, meer aandacht aan besteed wordt. Hiervoor kunnen twee 

redenen worden gegeven. Enerzijds is er het feit dat daders van seksuele delicten vaak een 

groter risico op recidive vertonen en anderzijds is er voor dergelijke delicten ook een grotere 

maatschappelijke gevoeligheid.  

 

Het perspectief van het slachtoffer komt in grote lijnen overeen met dat van de maatschappij. 

Ook het slachtoffer is erbij gebaat dat het risico op recidive wordt beperkt. Echter, naast de 

voorwaarden die aan dit algemene risico dienen tegemoet te komen, kunnen ook bijzondere 

voorwaarden opgelegd worden aan de gedetineerde in het belang van het slachtoffer, zoals 

bijvoorbeeld een contactverbod.  

 

                                                 
33

 S. BOGAERTS et al., “Risicotaxatie bij seksuele delinquenten”, (198) 202.   
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1.3.1. Groeiende aandacht voor het slachtoffer  

Waar men vroeger in de strafuitvoering weinig aandacht had voor het slachtoffer en louter 

focuste op de dader, ontstaat er voor deze eerste geleidelijk meer aandacht.  

Het feminisme, als wetenschapsopvatting, bekritiseerde de klassieke victimologie, omwille 

van de vooroordelen en stereotypen over vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld. De 

vrouw als onzichtbaar slachtoffer van (seksueel) geweld werd zichtbaar gemaakt. Vanaf het 

einde van de jaren ’70 doet zich in de Verenigde Staten en later ook in België een neoliberale 

revolutie voor. Het strafrechtsapparaat wordt harder, meer daders worden vervolgd en re-

integratie als doel verdwijnt naar de achtergrond. Tegelijkertijd wordt de positie van het 

slachtoffer verbeterd.
34

 Op de verschillende echelons van de strafrechtsbedeling verwerft het 

slachtoffer meer aandacht
35

.  

Naar aanleiding van de zaak-Dutroux werd de aandacht voor de rechtspositie van het 

slachtoffer nog meer verhoogd. De vraag rees of het slachtoffer, naast zijn rol in het 

strafproces als burgerlijke partij of als benadeelde, ook een rol moest krijgen in de 

strafuitvoering. Deze vraag werd gedeeltelijk positief beantwoord. Het slachtoffer wordt geen 

volwaardige partij, maar wel een partner in de strafuitvoering.
36

 

 

1.3.2. Rechtspositie van het slachtoffer 

Met de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt voor het 

eerst een plaats gegeven aan het slachtoffer in de fase van de strafuitvoering. Er worden 

verschillende tegenaanwijzingen opgelijst voor het verkrijgen van een voorwaardelijke 

invrijheidstelling, waaronder de houding van de veroordeelde ten aanzien van het slachtoffer. 

Daarnaast kan ook informatie worden ingewonnen omtrent de bijzondere voorwaarden die in 

het belang van het slachtoffer kunnen worden opgelegd. Het slachtoffer kan hieromtrent 

worden gehoord tijdens de zitting en wordt nadien geïnformeerd over de beslissing.  

Enige terughoudendheid wat betreft de rechten voor het slachtoffer wordt echter ingevoerd. 

Dit door het feit dat slachtoffers die gehoord wensen te worden, een legitiem en direct belang 

moeten kunnen aantonen. Bovendien wordt het slachtoffer wel geïnformeerd over een 

eventuele herroeping of herziening van de voorwaardelijke invrijheidstelling, maar wordt hij 

niet betrokken in de procedure hieromtrent.
37

  

                                                 
34

 P. HEBBERECHT, A. BALCAEN, S. DE KIMPE et al., “Over de aandacht voor het slachtoffer in de criminologie: 

van een progressieve emancipatorische bezorgdheid tot een neoliberale actuariële bekommernis” in: A. 

BALCAEN (ed.), Het slachtoffer van criminaliteit: tussen perceptie en realiteit?, Mechelen, Kluwer, 2006, (1) 10-

11. 
35

 A. BALCAEN (ed.), Het slachtoffer van criminaliteit: tussen perceptie en realiteit?, Mechelen, Kluwer, 2006, 

92. 
36

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen – Boek I, Antwerpen, Maklu, 2011, 46. 
37

 S. VERHELST, De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht, Mortsel, Intersentia, 2013, 568-570. 
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Met de wet van 17 mei 2006 worden bovenvermelde aspecten uitgebreid van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling naar de volledige fase van de strafuitvoering. Slachtoffers 

hebben het recht geïnformeerd te worden omtrent de modaliteiten die toegekend worden aan 

de veroordeelde, met uitzondering van de uitgaansvergunning. Ze dienen hiervoor wel zelf het 

initiatief te nemen door het afleggen van een slachtofferverklaring. Bij de procedure voor de 

strafuitvoeringsrechtbank heeft het slachtoffer tevens het recht gehoord te worden, eveneens 

op eigen initiatief en dit enkel omtrent de voorwaarden die in het belang van het slachtoffer 

kunnen worden opgelegd. Hieruit blijkt dat het slachtoffer geen volwaardige partij is in deze 

fase van de strafrechtsbedeling. Daarnaast kan het slachtoffer door deze nieuwe wet niet enkel 

geïnformeerd, maar ook gehoord worden omtrent een herroeping of herziening van de 

betreffende modaliteit.
38

 

 

In de hiernavolgende hoofdstukken worden definities weergegeven voor daders van 

verkrachting en aanranding van de eerbaarheid en de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten. Voor slachtoffers wordt in het kader van het onderzoek in deze 

masterproef gebruik gemaakt van de wettelijke definitie. De reden hiervoor is het feit dat 

enkel slachtoffers, die binnen deze wettelijke definitie vallen, in aanmerking komen om 

gehoord te worden en voorwaarden in zijn/haar belang kunnen worden opgelegd.  

 

Volgende categorieën personen vallen onder de noemer ‘slachtoffer’
39

:  

- De natuurlijke persoon wiens burgerlijke vordering ontvankelijk en gegrond wordt 

verklaard. 

- De natuurlijke persoon voor wie een vonnis of een arrest bepaalt dat er ten aanzien van 

hem strafbare feiten zijn gepleegd of zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

- De natuurlijke persoon die zich omwille van een situatie van materiële onmogelijkheid 

of kwetsbaarheid geen burgerlijke partij heeft kunnen stellen. 

- De nabestaande van de persoon van wie het overlijden rechtstreeks is veroorzaakt door 

het strafbaar feit of de nabestaande van een overleden persoon die zich burgerlijke 

partij had gesteld. 

- De naaste van een niet-overleden slachtoffer dat zich omwille van een situatie van 

materiële onmogelijkheid of kwetsbaarheid geen burgerlijke partij heeft kunnen 

stellen. 

 

                                                 
38

 S. VERHELST, De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht, Mortsel, Intersentia, 2013, 571-590. 
39

 Art. 2, 6° WERV.  
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2. Seksuele delinquenten 

In dit tweede hoofdstuk van het theoretisch luik wordt een passende definitie gezocht voor de 

daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid, waarop dit onderzoek betrekking 

heeft. Alvorens voor deze daders een definitie te kunnen formuleren, dient de bredere 

populatie seksuele delinquenten te worden bekeken. Zij maken hier immers deel van uit.  

 

Een eenvormige, juridische definitie van de seksuele delinquent bestaat vooralsnog niet. 

Wanneer de wetgever in de strafuitvoering bijzondere voorwaarden en afwijkende procedures 

voorziet ten aanzien van seksuele delinquenten, doet hij dit door te verwijzen naar een reeks 

wetsartikelen. In deze artikelen kan een opsplitsing gemaakt worden tussen enerzijds de 

artikelen 372-378bis van het Strafwetboek en anderzijds de artikelen 379-389 van het 

Strafwetboek. De eerste categorie artikelen bevat alle vormen van aanranding van de 

eerbaarheid en verkrachting. Deze delicten worden ook wel de contactdelicten of ‘hands-on’ 

delicten genoemd, omdat hierbij telkens sprake is van (seksueel) contact tussen de dader en 

het slachtoffer. De tweede reeks artikelen omvat seksuele misdrijven, ‘hands-off’ delicten, 

zoals bederf van de jeugd, prostitutie, openbare zedenschennis…
40

 

 

Ook in de rechtsleer worden seksuele misdrijven in verschillende categorieën ingedeeld. 

Enerzijds is er de categorie ‘agressions sexuelles / abus sexuelles’, zijnde seksueel geweld of 

misbruik. Daarnaast worden nog twee andere categorieën onderscheiden: ‘l’exploitation de la 

sexualité’, seksuele uitbuiting (bijvoorbeeld prostitutie van minderjarigen) en ‘l’évocation de 

la sexualité’, suggestieve handelingen van seksuele aard (bijvoorbeeld openbare 

zedenschennis). Verkrachting en aanranding van de eerbaarheid maken deel uit van de eerste 

categorie, waaronder nog verschillende, specifieke handelingen schuilgaan.
41

  

 

2.1. Verkrachting en aanranding van de eerbaarheid  

Vermits het aantal seksuele misdrijven en dus ook de daders van deze misdrijven een zeer 

grote variatie bevat, wordt in het kader van deze masterproef de keuze gemaakt louter te 

focussen op de ‘hands-on’ delicten, met name verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. 

Voor beide misdrijfomschrijvingen worden in de wetgeving, rechtsleer en rechtspraak 

verschillende definities gehanteerd. In het onderzoek naar de toepassingspraktijk van de 

                                                 
40

 S. DE DECKER, “Seks verandert alles?”, (115) 118-119. 
41

 I. WATTIER, “Les infractions d’attentat à la pudeur et du viol. État du droit positif et questions métapositifs” in: 

A. MASSET, G. COCO et al. (eds.), La poursuite et le traitement des acteurs d’infractions à caractère sexuel, 

Brugge, Die Keure, 2009, (17) 19. Hierna verkort : I. WATTIER, “Les infractions d’attentat à la pudeur et du 

viol.”.  
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verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten wordt geopteerd voor de wettelijke definitie, indien 

deze voorhanden is. Het is immers op basis van deze definitie dat de dader in kwestie 

veroordeeld werd en die maakt dat hij een vrijheidsstraf opgelegd kreeg. 

 

2.1.1. Aanranding van de eerbaarheid 

 

2.1.1.1. Wettelijke definitie  

Artikel 372, eerste alinea van het Strafwetboek voorziet voor elke aanranding zonder geweld 

op een slachtoffer jonger dan zestien jaar een opsluiting van vijf tot tien jaar. Artikel 373, 

eerste alinea van hetzelfde wetboek voorziet een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar 

voor elke aanranding met geweld of bedreiging.
42

 Wat er onder deze aanranding moet worden 

begrepen, wordt niet verder verduidelijkt.  

 

2.1.1.2. Rechtsleer en rechtspraak 

In de rechtsleer worden verdere verduidelijkingen aangereikt. A. DE NAUW heeft het over een 

handeling die ingaat tegen de goede zeden, met opzet gesteld ten aanzien van een persoon of 

met behulp van een persoon zonder geldige toestemming. Volgens M. RIGAUX en P.E. 

TROUSSE gaat het over elke fysieke handeling, die indruist tegen het algemeen gevoel van 

schaamte, gesteld ten aanzien van een andere persoon tegen diens wil in. A. DE NAUW 

onderscheidt drie gemeenschappelijke kenmerken voor elke aanranding: (1) het dient een 

aanval te zijn tegen de seksuele integriteit, (2) er ontbreekt toestemming van het slachtoffer en 

(3) er is de intentie een handeling in strijd met de zeden te stellen.
43

   

 

Ook in de rechtspraak worden definities aangereikt. Volgens een arrest van het Hof van 

Cassatie in 1997 is er slechts sprake van het misdrijf aanranding van de eerbaarheid indien 

handelingen worden gesteld met een zekere ernst, die de seksuele integriteit van een persoon 

schenden, zoals waargenomen door het collectieve bewustzijn van de samenleving op een 

bepaald moment. Een arrest van 2004 brengt meer duidelijkheid: “Aanranding van de 

eerbaarheid veronderstelt een dwingende inbreuk van de seksuele integriteit, gesteld ten 

aanzien van of met behulp van een levend persoon zonder een noodzakelijk fysiek contact te 

vereisen”.
44

  

 

                                                 
42

 Art. 372-373 van het Strafwetboek, BS 9 juni 1867. 
43

 I. WATTIER, “Les infractions d’attentat à la pudeur et du viol.”, (17) 20-22. 
44

 Ibid. 
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2.1.1.3. In het betreffende onderzoek 

Zoals reeds werd aangegeven, wordt in het kader van deze masterproef geopteerd voor de 

wettelijke definitie. Wat aanranding van de eerbaarheid betreft, wordt wel een straf voorzien 

in het Strafwetboek, maar wordt geen definitie van het misdrijf gegeven. Daarom wordt dit 

artikel in het onderzoek aangevuld met elementen uit de rechtsleer en rechtspraak: 

‘Aanranding van de eerbaarheid is elke handeling die indruist tegen de seksuele integriteit, 

gesteld ten aanzien van of met behulp van een persoon die daar niet in toestemt’.
45

  

 

2.1.1.4. Aard van de inbreuk 

Volgens M. RIGAUX en P.E. TROUSSE moet er sprake zijn van een fysiek/lichamelijk contact 

tussen de dader en het slachtoffer, alvorens te kunnen spreken van aanranding van de 

eerbaarheid. Lichamelijk betekent hier evenwel niet ‘contact tussen naakte lichamen’, ook de 

kledij wordt meegerekend bij het lichaam. Tevens is geen aanraking vereist. Louter het 

proberen een lichaamsdeel, beschermd door de notie eerbaarheid, te ontbloten, vormt een 

inbreuk, volgens deze auteurs.
46

 Ook de correctionele rechtbank van Brussel heeft geoordeeld 

dat het dwingen van iemand of het uitoefenen van druk op iemand om zich te ontkleden, een 

aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging uitmaakt. Het Hof van Beroep van 

Brussel ziet fysiek contact dus als essentieel element voor het misdrijf. 

Het Hof van Cassatie daarentegen heeft geoordeeld dat geen fysiek contact vereist is om over 

aanranding van de eerbaarheid te kunnen spreken.
47

 

 

Deze tegenspraak is vermoedelijk te wijten aan de begripsverwarring fysiek/lichamelijk. 

Aanranding van de eerbaarheid vereist wel fysiek contact tussen de dader en het slachtoffer, 

maar geen lichamelijk contact. Dit contact kan ook louter visueel zijn en daardoor misschien 

eerder psychologisch. Anderzijds heeft aanranding van de eerbaarheid wel betrekking op het 

lichaam van het slachtoffer, zonder dat het daarvoor aangeraakt moet worden door de dader. 

Ook het verplichten van het slachtoffer zich te ontkleden en het bekijken van het slachtoffer, 

is een vorm van aanranding van de eerbaarheid.
48

 

 

2.1.1.5.  Typologie en voorziene straf 

Er wordt in het Strafwetboek een onderscheid gemaakt tussen aanranding van de eerbaarheid 

zonder geweld of bedreiging en aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging. 

                                                 
45

 I. WATTIER, “Les infractions d’attentat à la pudeur et du viol.”, (17) 20-22. 
46

 I. WATTIER, “Les infractions d’attentat à la pudeur et du viol.”, (17) 36. 
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Artikel 372 Swb heeft betrekking op de aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of 

bedreiging, gepleegd ten aanzien van een minderjarige of met behulp van een minderjarige. 

Dus ook wanneer de minderjarige dienst doet als instrument of als hulpmiddel om de 

handeling te stellen in plaats van louter de handeling te ondergaan, maakt dit een misdrijf uit. 

Er zijn vier mogelijke hypothesen waarin sprake is van aanranding van de eerbaarheid: (1) de 

dader raakt de minderjarige aan, (2) de dader dwingt de minderjarige aanrakingen te stellen op 

zichzelf, (3) de dader dwingt de minderjarige hem aan te raken en (4) de dader verplicht de 

minderjarige aanrakingen op een derde te stellen. In de eerste hypothese is er sprake van 

aanranding ten aanzien van een minderjarige. Hypothesen twee tot en met vier worden 

meestal beschouwd als aanranding van de eerbaarheid met behulp van een minderjarige, met 

geweld of bedreiging.
49

 

Artikel 372 Swb maakt tevens een onderscheid naargelang de minderjarige de volle leeftijd 

van zestien jaar heeft bereikt.  

 

Daarnaast worden in het Strafwetboek verschillende verzwarende omstandigheden ingevoerd.  

Aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging gepleegd ten aanzien van of met 

behulp van een minderjarige jonger dan zestien jaar, wordt gestraft met een opsluiting van vijf 

tot tien jaar. Wordt deze handeling gesteld ten aanzien van of met behulp van een 

minderjarige bloedverwant, zelfs indien deze ouder is dan zestien jaar, dan volgt een straf van 

tien tot vijftien jaar.  

Aanranding met geweld of bedreiging wordt bestraft met een gevangenisstraf van zes 

maanden tot vijf jaar. Is het slachtoffer echter minderjarig, tussen de zestien en achttien jaar 

oud, dan wordt de straf opgetrokken naar vijf tot tien jaar opsluiting. Is het slachtoffer jonger 

dan zestien jaar, dan betreft de straf tien tot vijftien jaar opsluiting.  

Als de aanranding van de eerbaarheid de dood van het slachtoffer veroorzaakt heeft, dan volgt 

een opsluiting van twintig tot dertig jaar. Werd de aanranding van de eerbaarheid 

voorafgegaan door of ging deze gepaard met foltering of opsluiting, dan bestaat de straf uit 

een opsluiting van vijftien tot twintig jaar.  

Is de dader een bloedverwant van het slachtoffer of een andere persoon die een gelijkaardige 

positie in het gezin heeft, behoort de dader tot degenen die gezag over het slachtoffer 

uitoefenen, pleegt de dader de feiten omwille van haat tegen het slachtoffer op basis van ras, 

huidskleur…,  dan worden de straffen nog verder verhoogd.
50
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2.1.2. Verkrachting  

 

2.1.2.1. Wettelijke definitie  

In tegenstelling tot aanranding van de eerbaarheid, bestaat er voor verkrachting wel een 

wettelijke definitie, die ook in dit onderzoek wordt gebruikt. Deze definitie is: ‘Verkrachting 

is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een 

persoon die daar niet in toestemt.’
51

 

 

2.1.2.2. Constitutieve bestanddelen 

Om verkrachting van andere seksuele misdrijven te onderscheiden en te vermijden dat 

aanrakingen alleen gedefinieerd zouden worden als verkrachting, werd het criterium van de 

penetratie ingevoerd. Zonder penetratie, met om het even welk middel, kan bijgevolg geen 

sprake zijn van verkrachting. Een tweede criterium is het seksueel karakter van deze 

penetratie. Dit wordt beoordeeld op basis van de huidige aanvaarde normen voor seksueel 

gedrag.
52

  

 

Wat de aard van deze seksuele penetratie betreft, wordt niet langer een onderscheid gemaakt 

tussen de vaginale, orale en anale penetratie. Daarenboven wordt, wat betreft het middel voor 

de penetratie, het geslachtsdeel zowel als zender als als ontvanger beschouwd. Hierdoor kan 

ook seksuele penetratie van het geslachtsdeel door middel van een voorwerp als verkrachting 

worden beschouwd. Zowel de dader als het slachtoffer kunnen van het mannelijke of het 

vrouwelijke geslacht zijn.
53

  

 

De Belgische opvatting van het misdrijf verkrachting wordt onderbouwd door een zekere 

verdeling van rollen. Men gaat er vanuit dat de actieve persoon, de persoon die penetreert, de 

dader is en de passieve persoon, die gepenetreerd wordt, het slachtoffer.  Deze verdeling van 

rollen houdt echter niet langer stand wanneer de verkrachting plaatsvindt tussen een 

meerderjarige persoon en een minderjarige, jonger dan zestien jaar. In dat geval wordt de 

meerderjarige sowieso als dader beschouwd en wordt hij/zij ofwel veroordeeld wegens 

aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging ofwel wegens verkrachting.  

Hoewel de tekst van de wet het enkel heeft over een seksuele penetratie gepleegd op een 

persoon die daar niet in toestemt, wordt door een deel van de rechtsleer ook aanvaard dat 

                                                 
51

 Art. 375 van het Strafwetboek, BS 9 juni 1867.  
52

 I. WATTIER, “Les infractions d’attentat à la pudeur et du viol.”, (17) 56. 
53

 I. WATTIER, “Les infractions d’attentat à la pudeur et du viol.”, (17) 57. 



 

22 

gedwongen, seksuele penetratie door het slachtoffer op de dader als verkrachting wordt 

beschouwd. Anderen plaatsen dergelijke handelingen onder aanranding van de eerbaarheid.
54

  

 

2.1.2.3. Typologie en voorziene straf 

Volgens de wettelijke definitie, art. 375 van het Strafwetboek, wordt verkrachting bestraft met 

een opsluiting van vijf tot tien jaar. Het Hof van Cassatie benadrukt hierbij dat het aanvaarden 

van seksueel contact niet automatisch betekent dat toestemming gegeven wordt voor elke 

vorm van geslachtsgemeenschap.  

De afwezigheid van toestemming wordt vermoed wanneer de daad is opgedrongen door 

middel van geweld, dwang of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een 

lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer. Dit zijn voldoende, maar geen 

noodzakelijke voorwaarden. Ook bijvoorbeeld bedreiging of machtsmisbruik kunnen immers 

zorgen voor de afwezigheid van toestemming. Het gebruiken van een list is bijvoorbeeld het 

geval wanneer drugs of alcohol toegediend worden aan het slachtoffer, maar ook wanneer de 

dader het slachtoffer doet geloven dat hij over bepaalde professionele kwaliteiten bezit, die hij 

niet heeft.
55

  

 

Ook voor verkrachting worden, net zoals voor aanranding van de eerbaarheid, een aantal 

verzwarende omstandigheden voorzien, waaronder de leeftijd. Er werd reeds aangegeven dat 

de straf voor de verkrachting van een volwassene vijf tot tien jaar opsluiting bedraagt. Is het 

slachtoffer echter tussen de zestien en achttien jaar oud, dan wordt de straf opgetrokken naar 

tien tot vijftien jaar. De straf wordt vijftien tot twintig jaar als het slachtoffer tussen de 

veertien en zestien jaar oud is. Indien het slachtoffer jonger is dan veertien jaar, dan wordt de 

handeling getypeerd als verkrachting met behulp van geweld en bedraagt de straf vijftien tot 

twintig jaar. Is het slachtoffer jonger dan tien jaar, dan bedraagt de straf twintig tot dertig jaar 

opsluiting.  

Net zoals aanranding, wordt ook de verkrachting die de dood van het slachtoffer veroorzaakt, 

bestraft met een opsluiting van twintig tot dertig jaar. Wordt de verkrachting voorafgegaan 

door of gaat deze gepaard met foltering of opsluiting, dan verandert de straf in vijftien tot 

twintig jaar opsluiting. Ook als de dader een bloedverwant is van het slachtoffer of een andere 

persoon die een gelijkaardige positie heeft in het gezin of als deze gezag over het slachtoffer 

uitoefent, wordt de straf verder opgetrokken. Hetzelfde gebeurt wanneer het misdrijf gepleegd 
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wordt omwille van haat ten aanzien van het slachtoffer op basis van ras, afkomst, 

huidskleur…
56

 

 

2.2. Daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid 

Wat de daders van de misdrijven verkrachting en aanranding van de eerbaarheid betreft, zal in 

het onderzoek een afbakening gemaakt worden naar enkel de mannelijke daders van één van 

beide misdrijfomschrijvingen, minimum achttien jaar oud en  tussen 2007 en 2012 

veroordeeld tot een vrijheidsstraf. Het jaartal 2007 wordt gekozen omwille van het feit dat de 

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

het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (hierna 

afgekort: WERV) en de Wet houdende oprichting van strafuitvoeringrechtbanken dateren van 

2006.  Veroordelingen vóór 2007 worden volgens een andere procedure afgehandeld. 

Geografisch wordt eveneens een afbakening gemaakt naar de gerechtelijke arrondissementen 

West- en Oost-Vlaanderen. Deze vormen samen een ressort waarvoor eenzelfde 

strafuitvoeringsrechtbank bevoegd is.  
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3. De strafuitvoering  

In dit derde hoofdstuk van deel I wordt de strafuitvoering zelf meer uitgebreid besproken. 

Vooreerst wordt de belangrijkste hervorming op het vlak van de externe rechtspositie 

toegelicht. Daarna worden de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten afzonderlijk 

bestudeerd. Ten derde wordt meer aandacht besteed aan het bijzonder strafuitvoeringsregime 

voor seksuele delinqueten. Ten slotte worden achtereenvolgens het strafeinde en de weg der 

geleidelijkheid kort toegelicht.   

 

3.1. Hervorming  

Sinds eind jaren ’90 is er op het vlak van de strafuitvoering heel wat veranderd, mede onder 

invloed van de zaak-Dutroux. Zo is er met de wetten van 5 en 12 maart 1998 meer aandacht 

gegroeid voor de positie van het slachtoffer door, bijvoorbeeld, het recht in te voeren gehoord 

en geïnformeerd te worden. Deze rechten werden verder uitgebreid door de WERV van 17 

mei 2006. Ook de rechten van gedetineerden werden met deze wet aangepast. Een tweede wet 

van dezelfde datum richtte ook de strafuitvoeringsrechtbanken op.
57

   

 

De twee wetten van 2006 (WERV en Wet houdende oprichting van 

strafuitvoeringsrechtbanken) zijn de belangrijkste geweest in de hervorming van de externe 

rechtspositie. Waar de interne rechtspositie de relatie regelt tussen de gedetineerde en de 

penitentiaire overheid, regelt de externe rechtspositie de relatie tussen de gedetineerde en de 

samenleving. De externe rechtspositie van gedetineerden heeft betrekking op de extramurale 

aspecten van de detentie, bijvoorbeeld de continuïteit van de strafuitvoering (de 

uitgaansvergunning, het penitentiair verlof en de onderbreking van de strafuitvoering), de 

duur van de effectief te ondergane vrijheidsberoving (de voorlopige invrijheidstelling en de 

voorwaardelijke invrijheidstelling) en de buitengewone vormen van strafuitvoering (de 

beperkte detentie en het elektronisch toezicht).
58

    

Hoewel de hervorming nog niet is afgerond (bepaalde delen van de WERV zijn immers nog 

niet in werking getreden), heeft de externe rechtspositie toch een fundamentele wijziging 

ondergaan. De wet van 2006 voorziet strafuitvoeringsmodaliteiten, die voorheen niet wettelijk 
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geregeld waren, van een wettelijke basis.
59

  Voorheen was enkel de voorwaardelijke 

invrijheidstelling wettelijk geregeld in de wet Lejeune van 1888. Andere modaliteiten werden 

geregeld in ministeriële omzendbrieven. Deze vormden een weinig transparant en coherent 

geheel en waren zelfs voor ingewijden soms een onontwarbaar kluwen.
60

  

 

Beslissingen die de aard en de duur van de vrijheidsstraf wijzigen, hoorden vóór de wet van 

2006 tot de bevoegdheid van de uitvoerende macht, met name de Minister van Justitie. Na de 

invoering van deze wet werd deze bevoegdheid overgeheveld naar de rechterlijke macht, met 

name naar de nieuw op te richten strafuitvoeringsrechter en –rechtbank. Enkel de 

uitgaansvergunning en het penitentiair verlof blijven opdrachten voor de uitvoerende macht, 

omdat deze modaliteiten inherent zijn aan het standaardregime in detentie en zij de aard en de 

duur van de vrijheidsstraf niet wijzigen.
61

  

De strafuitvoeringsrechtbank neemt bijgevolg een groot deel van de bevoegdheden van de 

uitvoerende macht over. Deze rechtbank is multidisciplinair samengesteld en bevoegd voor 

straffen van meer dan drie jaar. Over straffen van drie jaar of minder dient volgens de wet een 

alleenzetelende strafuitvoeringsrechter te beslissen. Dit deel van de wet is echter nog niet in 

uitvoering, waardoor de uitvoerende macht hiervoor bevoegd blijft.
62

  

 

Niet enkel in 2006 werden belangrijke wijzigingen aangebracht op het vlak van de externe 

rechtspositie. Ook recenter werden een aantal aanpassingen aangebracht. In de 

beleidsverklaring van de vorige regering, Di Rupo I, werden aangaande justitie, meer 

specifiek aangaande de strafuitvoering, een aantal aandachtspunten naar voren geschoven. Zo 

had men de idee om de tijdsvoorwaarde voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te 

verhogen naar ½ en ¾ in geval van recidive. De voorwaardelijke invrijheidstelling van 

Michelle Martin, ex-echtgenote van Marc Dutroux, in 2012 heeft ervoor gezorgd dat de 

discussie over dit aspect van het regeerakkoord sterk gemediatiseerd werd. Daarbij kwam 

tevens de vraag om hoger beroep mogelijk te maken in de fase van de strafuitvoering.
63

  

 

Met de Wet van 17 maart 2013 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 

17 mei 2006 werd de bestaande wetgeving verscherpt. Verschillende 
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toelaatbaarheidsdrempels werden opgetrokken. Zo komen veroordeelden tot levenslang of tot 

dertig jaar opsluiting voortaan slechts in aanmerking voor een voorwaardelijke 

invrijheidstelling na vijftien jaar in plaats van tien jaar. Ingeval van recidive, indien men 

eerder veroordeeld werd tot een correctionele gevangenisstraf van minstens drie jaar, dient 

men voortaan minstens negentien jaar van de vrijheidsstraf te ondergaan vooraleer in 

aanmerking te komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. Werd men eerder 

veroordeeld tot een criminele straf, dan wordt de termijn opgetrokken tot drieëntwintig jaar. 

Bovendien worden voor een beperkte groep zwaargestraften, namelijk tot levenslang of tot 

dertig jaar opsluiting met terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, twee extra 

correctionele rechters toegevoegd aan deze rechtbank. Het toekennen van modaliteiten dient 

in dat geval te gebeuren met eenparigheid van stemmen. De gedetineerden worden door deze 

wetswijziging ook geresponsabiliseerd. Zij moeten voortaan zelf het initiatief nemen en de 

procedure voor een voorwaardelijke invrijheidstelling opstarten. Voordien gebeurde dit 

automatisch.
64

  

In de rechtbank van eerste aanleg waar de zetel van het Hof van Beroep is gevestigd, worden 

strafuitvoeringskamers opgericht als beroepsinstantie.
65

  

 

3.2. De verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten  

De uitvoering van vrijheidsstraffen in België is zeer variabel, zowel wat het type van 

invrijheidstelling betreft, als de modaliteit van uitvoering en de duur hiervan
66

. 

 

Wanneer in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van het begrip 

‘strafuitvoeringsmodaliteiten’, wordt verwezen naar de verschillende modaliteiten waarop een 

vrijheidsberovende straf kan worden uitgevoerd. Wanneer iemand door de rechter ten gronde 

veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf, kan hij deze volledig uitzitten in de gevangenis. Er 

bestaan echter verschillende alternatieven waardoor de veroordeelde zijn straf geheel of 

gedeeltelijk buiten de gevangenis kan ondergaan. Wanneer in deze masterproef het begrip 

‘strafuitvoeringsmodaliteiten’ wordt gebruikt, wordt dus verwezen naar deze verzameling 

alternatieven. Voor elk van de verschillende modaliteiten die bestudeerd zullen worden, wordt 

telkenmale de definitie gebruikt zoals zij uit de wet of uit de ministeriële omzendbrief blijkt.    
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De verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten kunnen in twee categorieën worden 

onderverdeeld. Het onderscheid dat in de WERV wordt gehanteerd, betreft de 

gevangenisstraffen van drie jaar of minder en de gevangenisstraffen van meer dan drie jaar. 

De vraag kan gesteld worden of deze cesuur op drie jaar wel een objectieve maatstaf is om 

een andere behandeling te rechtvaardigen. Zou een seksuele delinquent, een pleger van 

geweldsmisdrijven of een notoir recidivist niet in alle gevallen door de 

strafuitvoeringsrechtbank moeten worden beoordeeld of minstens volgens dezelfde 

procedure?
67

  

Vermits de wet van 2006 echter nog niet volledig in uitvoering is, zal in deze masterproef het 

onderscheid worden gemaakt op basis van de bevoegdheidsverdeling: de uitvoerende macht, 

met name de Minister van Justitie, de gevangenisdirectie en de Directie Detentiebeheer, en de 

rechterlijke macht, met name de strafuitvoeringsrechtbank. Met uitzondering van de 

uitgaansvergunningen en de penitentiaire verloven, die aan elke gedetineerde kunnen worden 

toegekend door de Directie Detentiebeheer, gebeurt de bevoegdheidsverdeling voor de 

overige modaliteiten op basis van de strafduur. De uitvoerende macht is bevoegd voor straffen 

tot en met drie jaar en de rechterlijke macht voor straffen boven de drie jaar. 

 

3.2.1. Uitvoerende macht   

Binnen deze eerste categorie kunnen volgende modaliteiten worden ondergebracht: de niet-

uitvoering van korte gevangenisstraffen, de voorlopige invrijheidstelling, de 

uitgaansvergunning, het penitentiair verlof, de onderbreking van de strafuitvoering, het 

elektronisch toezicht en de halve vrijheid. 

 

3.2.1.1. De niet-uitvoering van korte gevangenisstraffen  

Korte gevangenisstraffen hebben een aantal nadelen. Ten eerste is er bij een korte 

gevangenisstraf de onmogelijkheid om een onderzoeks- of begeleidingsplan uit te werken 

voor de re-integratie van de delinquent. Daarnaast worden door de korte gevangenisstraf ook 

allerlei negatieve sociale mechanismen in gang gezet die de re-integratie van de gedetineerde 

in het gedrang brengen. Te denken valt aan familiale relatiestoornissen, verlies van werk 

wegens ongewettigde afwezigheid en sociale stigmatisering. Om deze nadelen weg te werken, 

werden een aantal alternatieven ingevoerd waarvan de niet-uitvoering van korte 

gevangenisstraffen de meest radicale is.
68
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Meer nog omwille van de overbevolkingsproblematiek dan omwille van voorgaande nadelen, 

werden door verschillende Ministers van Justitie de voorbije decennia instructies 

uitgevaardigd om korte gevangenisstraffen niet uit te voeren. De nieuwe wet van 2006 

voorziet niet in deze mogelijkheid. Wel is een procedure voorzien die de veroordeelde toelaat,  

nog voor de aanvang van de detentie, aan de strafuitvoeringsrechter het verzoek te richten om 

de straf vanaf dag één onder de vorm van elektronisch toezicht of beperkte detentie te 

ondergaan.
69

   

Vermits de wet van 2006 nog niet in werking is getreden wat betreft de straffen onder de drie 

jaar, blijven de ministeriële omzendbrieven op dit punt van kracht. Vroeger werden 

hoofdgevangenisstraffen die de zes maanden niet overschreden, niet uitgevoerd. De 

veroordeelde werd niet opgesloten en diende geen voorwaarden na te leven.
70

  Sinds 1 

februari 2014 is dit teruggebracht tot vier maanden
71

.  

 

3.2.1.2. De voorlopige invrijheidstelling (VLV) 

De voorlopige invrijheidstelling is een vorm van vervroegde invrijheidstelling, die aan de 

gedetineerde toegekend wordt op basis van bepaalde, feitelijke omstandigheden. Deze heeft 

als gevolg dat de tenuitvoerlegging van de straf wordt opgeschort. De omstandigheden 

waarnaar verwezen wordt, moeten ofwel eigen zijn aan de persoon ofwel aan de 

rechtstoestand ofwel aan de penitentiaire politiek. Omstandigheden eigen aan de persoon zijn 

bijvoorbeeld humanitaire, psychosociale of medische redenen. Een voorbeeld van een 

omstandigheid eigen aan de rechtstoestand wordt teruggevonden bij een voorlopige 

invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of met het oog op 

overlevering. Het vrijstellingsbeleid om reden van de overbevolking van de gevangenissen is 

een voorbeeld van omstandigheden eigen aan de penitentiaire politiek.
72

  

 

Deze strafuitvoeringsmodaliteit wordt niet geregeld in de wet, maar in een ministeriële 

omzendbrief. Krachtens deze omzendbrief komt de beslissing omtrent de voorlopige 

invrijheidstelling toe aan de Minister van Justitie. In de praktijk echter wordt deze beslissing 

gedelegeerd aan de gevangenisdirectie of, bij wijze van uitzondering, aan de penitentiaire 

administratie.
73

 In de omzendbrief worden, afhankelijk van de strafduur, vaste data 
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vastgesteld waarop de gedetineerde in vrijheid wordt gesteld, zonder verdere voorwaarden.  

Bijvoorbeeld: van een straf tussen de zes en zeven maanden, dient slechts één maand in de 

gevangenis doorgebracht te worden. Op dit principe van invrijheidstelling op vaste datum 

bestaan echter een aantal uitzonderingen, waardoor toch bijzondere voorwaarden opgelegd 

kunnen worden aan de betrokkene of de invrijheidstelling uitgesteld of geweigerd kan 

worden. Dit is het geval wanneer bijzondere contra-indicaties worden vastgesteld, wanneer 

het gaat om een bepaalde categorie seksuele delinquenten of wanneer de veroordeelde ter 

beschikking van de regering werd gesteld.
74

   

 

Voor veroordeelden tot een gevangenisstraf van meer dan één jaar tot en met drie jaar, kan de 

gevangenisdirecteur een aantal bijzondere contra-indicaties weerhouden: de onmogelijkheid 

tot reclassering, een gebrek aan voldoende middelen van bestaan of opvangmogelijkheden 

en/of een manifest risico voor de fysieke integriteit van derden. In deze gevallen verkeert de 

directeur in de mogelijkheid om de gedetineerde door te verwijzen naar de hulpverlening of 

bijzondere voorwaarden op te leggen.
75

  

 

Veroordeelden tot een gevangenisstraf van meer dan één jaar tot en met drie jaar wegens 

feiten bedoeld in art. 372-386ter van het Strafwetboek (inclusief verkrachting en aanranding 

van de eerbaarheid), kunnen pas vervroegd in vrijheid worden gesteld na deskundig advies 

van de psychosociale dienst van de gevangenis en nadat de gevangenisdirecteur de contra-

indicaties heeft onderzocht. Deze contra-indicaties omvatten, naast de onmogelijkheid tot 

reclassering en het manifest risico voor de fysieke integriteit van derden, tevens het risico het 

slachtoffer lastig te vallen. Zij die veroordeeld werden voor feiten bedoeld in art. 372-378 van 

het Strafwetboek (verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen), dienen 

verplicht een behandeling of begeleiding te volgen. De beslissing hiertoe wordt niet door de 

gevangenisdirectie genomen, zoals voor andere gedetineerden wel het geval is, maar door de 

centrale penitentiaire administratie, met name de Directie Detentiebeheer van het Directoraat-

Generaal Penitentiaire Inrichtingen.
76

  

 

Zij die veroordeeld werden tot een terbeschikkingstelling van de regering, worden principieel 

uitgesloten van de mogelijkheid op een voorlopige invrijheidstelling.
77
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Vermits na een voorlopige invrijheidstelling de strafuitvoering opgeschort wordt, is dit in 

principe geen strafuitvoeringsmodaliteit. Intrekking is mogelijk wanneer de voorwaarden niet 

nageleefd worden of een nieuw wanbedrijf of een nieuwe misdaad gepleegd wordt.
78

 

 

3.2.1.3. De uitgaansvergunning (UV) 

Deze strafuitvoeringsmodaliteit wordt geregeld door de artikelen 4, 5 en 10 tot en met 14 van 

de wet van 2006. Bij toekenning van deze modaliteit mag de gedetineerde de gevangenis 

verlaten voor een termijn die niet langer is dan zestien uren. Van deze modaliteit bestaan twee 

varianten: de occasionele en de periodieke uitgaansvergunning.  In het eerste geval wordt een 

UV toegekend om sociale, morele, juridische, familiale, opleidings- of professionele belangen 

te behartigen die de aanwezigheid van de gedetineerde buiten de gevangenis vereisen of om 

een medisch onderzoek of een medische behandeling buiten de gevangenis te ondergaan. 

Omwille van het incidenteel karakter hiervan, is deze vorm van UV op elk moment van de 

detentieperiode mogelijk. De doelstelling van de periodieke uitgaansvergunning is het 

voorbereiden van de sociale re-integratie. Deze is mogelijk vanaf twee jaar voor de 

toelaatbaarheidsdatum voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. De uitgaansvergunning 

behoort tot het standaardregime voor gedetineerden.
79

  

 

Naast deze tijdsvoorwaarde mogen er in hoofde van de gedetineerde geen tegenaanwijzingen 

bestaan, waaraan niet door middel van bijzondere voorwaarden tegemoet kan worden 

gekomen. Deze tegenaanwijzingen omvatten het gevaar zich aan de uitvoering van de straf te 

onttrekken, het risico tijdens de UV nieuwe strafbare feiten te plegen en het risico het 

slachtoffer te verontrusten.
80

  

 

Een UV kan worden toegekend door de Minister van Justitie of door de Directie 

Detentiebeheer (DDB), hetgeen in de praktijk meestal gebeurt, op verzoek van de 

gedetineerde, na een met redenen omkleed advies te hebben ingewonnen van de 

gevangenisdirecteur. De DDB bepaalt de duur en de eventuele periodiciteit van de UV.
81

 

Naast de algemene voorwaarde dat de gedetineerde geen nieuwe strafbare feiten mag plegen, 

kunnen tevens bijzondere, geïndividualiseerde voorwaarden worden opgelegd, waarmee de 

gedetineerde dient in te stemmen. Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, kan de 

DDB deze aanpassen, zijn beslissing schorsen of herroepen. Werd de fysieke of psychische 
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integriteit van derden geschonden tijdens de UV, dan kan het openbaar ministerie de 

voorlopige aanhouding bevelen, waarna de DDB een nieuwe beslissing omtrent de UV dient 

te nemen.
82

  

 

Tijdens een lopende procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank (SURB), kan ook deze 

rechtbank een UV toekennen. Dit heeft als bedoeling hierdoor op korte termijn de werkelijk 

gevraagde modaliteit te kunnen toekennen. De gedetineerde krijgt de kans gedurende een 

beperkte periode te proberen zijn reclasseringsplan verder uit te werken. Binnen de twee 

maanden dient de SURB te oordelen over de gevraagde modaliteit.
83

 

 

3.2.1.4. Het penitentiair verlof (PV)  

Het penitentiair verlof wordt geregeld door de artikelen 6 tot en met 14 van de wet van 2006. 

Door dit PV kan de gedetineerde driemaal zesendertig uren per trimester de gevangenis 

verlaten met als doel zijn familiale, affectieve en sociale contacten in stand te houden en te 

bevorderen en/of zijn sociale re-integratie voor te bereiden. Het penitentiair verlof kan 

aangevraagd worden vanaf één jaar voorafgaand aan de datum waarop voorwaardelijke 

invrijheidstelling mogelijk wordt. De tegenaanwijzingen, die worden getoetst, zijn dezelfde 

als voor de uitgaansvergunning, evenals de procedure, het opleggen van voorwaarden en de 

maatregelen bij niet-naleving. In tegenstelling tot een UV, waar de DDB de duur van de 

modaliteit bepaalt, wordt de beslissing een PV toe te kennen geacht van rechtswege elk 

trimester verlengd te worden, behoudens andersluidende bepaling.
84

 Bij de eerste beslissing 

om een PV toe te kennen, moet het slachtoffer binnen de vierentwintig uren geïnformeerd 

worden
85

. Net zoals bij de UV, kan ook de SURB deze modaliteit uitzonderlijk toekennen.
86

  

  

3.2.1.5. De onderbreking van de strafuitvoering  

De artikelen 15 tot en met 20 van de wet van 2006 regelen de onderbreking van de 

strafuitvoering. Deze kan worden toegekend indien er ernstige en uitzonderlijke redenen van 

familiale aard aanwezig zijn. Wanneer deze modaliteit wordt toegekend, schorst zij de 

uitvoering van de straf voor een termijn van maximum drie maanden, die kan worden 
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hernieuwd. Aan deze modaliteit wordt geen tijdsvoorwaarde gekoppeld, vermits ze berust op 

uitzonderlijke redenen.
87

  

Er mogen voor de toekenning van een strafonderbreking geen contra-indicaties aanwezig zijn. 

Deze omvatten het gevaar zich aan de uitvoering van de straf te onttrekken, het risico ernstige 

strafbare feiten te plegen en/of het risico de slachtoffers te verontrusten. Net als de 

voorgaande modaliteiten, wordt de onderbreking van de strafuitvoering toegekend door de 

Minister van Justitie (in theorie) of de penitentiaire administratie (in de praktijk), op verzoek 

van de gedetineerde, na advies te hebben ingewonnen van de gevangenisdirecteur. Ook hier 

dient het slachtoffer binnen vierentwintig uren geïnformeerd te worden.
88

  

 

3.2.1.6. Het elektronisch toezicht (ET) 

Het elektronisch toezicht is een strafuitvoeringsmodaliteit waardoor de gedetineerde het 

geheel of een gedeelte van zijn vrijheidsstraf buiten de gevangenis kan ondergaan volgens een 

bepaald uitvoeringsplan, waarvan de naleving onder andere door elektronische middelen 

wordt gecontroleerd. In de praktijk betekent dit dat de veroordeelde niet langer in de 

gevangenis verblijft, maar zijn straf ondergaat in zijn verblijfplaats.
89

  

Deze modaliteit kan zowel toegekend worden aan veroordeelden tot een gevangenisstraf van 

drie jaar of minder als aan veroordeelden tot een gevangenisstraf van meer dan drie jaar. 

Indien men veroordeeld werd tot niet meer dan drie jaar gevangenisstraf, kan het ET op elk 

moment van de detentieperiode toegestaan worden. Volgens de wet van 2006 komt de 

beslissing tot ET in dit geval toe aan de strafuitvoeringsrechter.
90

 Vermits dit deel van de wet 

nog niet in werking is getreden, blijft het de Minister van Justitie of de penitentiaire 

administratie die deze beslissing neemt.  

 

Het elektronisch toezicht voor straffen tot en met drie jaar wordt geregeld in een omzendbrief 

van 2013. In principe is het de gevangenisdirecteur die de beslissing neemt ET toe te kennen. 

Wanneer de betrokkene echter veroordeeld werd tot meer dan één jaar gevangenisstraf, 

wegens feiten bedoeld in art. 372-387 van het Strafwetboek (aanranding van de eerbaarheid 

en verkrachting), gepleegd ten aanzien van minderjarigen, komt de bevoegdheid toe aan de 

Directie Detentiebeheer. De gevangenisdirecteur brengt de veroordeelde op de hoogte van de 

kenmerken van het ET. Deze dient hierin toe te stemmen.  
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De algemene voorwaarden, die door de betrokkene nageleefd moeten worden, omvatten onder 

andere het niet plegen van nieuwe feiten, telefonisch bereikbaar blijven, een vaste 

verblijfplaats hebben, gevolg geven aan de oproepingen van het Nationaal Centrum voor 

Elektronisch Toezicht (NICC), de justitieassistent en de gevangenisdirecteur en de concrete 

invulling van de strafuitvoeringsmodaliteit naleven.  

Het opleggen van bijzondere voorwaarden is in dit geval uitzonderlijk.
91

   

 

Indien de betrokkene veroordeeld werd wegens zedenfeiten ten aanzien van minderjarigen, 

zoals hierboven vermeld, brengt de gevangenisdirecteur hem eveneens op de hoogte van de 

kenmerken van het ET. De betrokkene dient hiermee akkoord te gaan. Daarna vraagt de 

directeur een maatschappelijke enquête aan bij het justitiehuis en, indien gewenst, een verslag 

van de PSD. Op basis hiervan formuleert de directeur een gemotiveerd advies, waarna de 

beslissing tot toekenning van ET genomen wordt door de DDB. De contra-indicaties waarop 

door de gevangenisdirecteur wordt gecontroleerd, zijn de volgende: (1) het standpunt van de 

eventuele meerderjarige huisgenoten, (2) de familiale context, (3) de verblijfplaats, (4) de aard 

van de gepleegde feiten, (5) het risico voor de fysieke integriteit van derden, (6) het risico op 

nieuwe strafbare feiten, (7) het gevaar dat de betrokkene zich aan de uitvoering van zijn straf 

zal onttrekken en (8) de houding ten aanzien van de slachtoffers. Indien het ET door de DDB 

wordt toegekend, dient de betrokkene zich aan een aantal algemene voorwaarden te houden. 

Deze zijn identiek aan de bovenvermelde algemene voorwaarden, indien ET toegekend wordt 

door de gevangenisdirecteur. Daarnaast kan de DDB bijzondere voorwaarden opleggen, 

indien nodig.
92

  

 

3.2.1.7. De halve vrijheid 

De halve vrijheid is een strafuitvoeringsmodaliteit die niet langer behouden blijft in de wet 

van 2006. Zolang deze wet echter niet in werking treedt voor straffen tot en met drie jaar, 

blijft deze modaliteit in de praktijk bestaan. Deze modaliteit geeft de gedetineerde de kans om 

tijdens zijn detentie professionele taken uit te voeren of een opleiding of een therapie te 

volgen buiten de gevangenis. Overdag kan hij hiervoor de strafinrichting verlaten gedurende 

de tijd nodig om deze activiteiten uit te voeren. De halve vrijheid is daarom vergelijkbaar met 

de beperkte detentie voor straffen van meer dan drie jaar.  
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De bedoeling van de halve vrijheid is de maatschappelijke re-integratie van de gedetineerde 

voor te bereiden door hem tijdens de detentieduur te laten deelnemen aan vorming of een 

beroepsactiviteit te laten uitvoeren in de vrije samenleving.
93

  

Deze modaliteit kan toegestaan worden vanaf zes maanden voor de toelaatbaarheidsdatum 

voor voorlopige invrijheidstelling of voor strafeinde. Indien de straf echter niet meer dan zes 

maanden bedraagt, kan deze modaliteit al vanaf de eerste dag toegekend worden. 

Op verzoek van de veroordeelde en met advies van de gevangenisdirecteur, wordt de 

beslissing tot het toekennen van halve vrijheid genomen door de DDB.
94

  

 

3.2.2. Rechterlijke macht    

In deze tweede categorie alternatieven worden volgende modaliteiten vermeld: de 

voorwaardelijke invrijheidstelling, de beperkte detentie, het elektronisch toezicht en de 

voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of met het 

oog op overlevering. De strafuitvoeringsrechtbank is voor al deze modaliteiten bevoegd, voor 

veroordeelden tot straffen boven de drie jaar.  

 

3.2.2.1. De voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)  

De voorwaardelijke invrijheidstelling is een modaliteit waarbij de gedetineerde zijn straf 

buiten de gevangenis kan ondergaan mits het naleven van een aantal voorwaarden gedurende 

een bepaalde proeftijd. Volgens de wet van 2006 kan deze modaliteit zowel toegekend 

worden aan gedetineerden die veroordeeld werden tot straffen van minder dan drie jaar als 

meer dan drie jaar. In het eerste geval is de strafuitvoeringsrechter bevoegd, maar dit deel van 

de wet is nog niet in werking getreden. In het tweede geval is de strafuitvoeringsrechtbank 

bevoegd.
95

  

 

De tijdsvoorwaarde waaraan voldaan moet worden, vooraleer in aanmerking te komen voor 

VI, verschilt naargelang de strafduur waartoe men veroordeeld is. In principe dient ⅓ van de 

straf ondergaan te zijn of ½ in het geval van herhaling, zonder echter meer te zijn dan veertien 

jaar. Bij een veroordeling tot levenslang of tot dertig jaar opsluiting dient men reeds vijftien 

jaar ondergaan te hebben. Werd men echter voorheen reeds veroordeeld tot een correctionele 

gevangenisstraf van minstens drie jaar, wegens onder andere zedenfeiten, en zit er minder dan 

tien jaar tijd tussen deze eerdere veroordeling en de recente veroordeling, dan dient men 

negentien jaar van de straf ondergaan te hebben vooraleer in aanmerking te komen voor VI. 
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Wordt men veroordeeld tot levenslang of tot dertig jaar en was men eerder reeds veroordeeld 

tot een criminele straf, dan moet minstens drieëntwintig jaar van de straf ondergaan worden.
96

  

 

Naast de tijdsvoorwaarde mogen er tevens geen contra-indicaties aanwezig zijn in hoofde van 

de gedetineerde, waaraan niet door middel van bijzondere voorwaarden kan worden tegemoet 

gekomen. Er worden in de wet van 2006 zes tegenaanwijzingen opgesomd die het weigeren 

van een VI toelaten: (1) de afwezigheid van vooruitzichten op een sociale re-integratie, (2) het 

risico nieuwe, ernstige, strafbare feiten te plegen, (3) het risico dat de gedetineerde de 

slachtoffers zou lastigvallen, (4) de houding van de gedetineerde ten aanzien van de 

slachtoffers, (5) wanneer de gedetineerde veroordeeld werd wegens zedenfeiten (art. 372-378 

Swb) gepleegd op of met behulp van minderjarigen: de weigering of ongeschiktheid om een 

noodzakelijk geachte behandeling of begeleiding te volgen en (6) de geleverde inspanningen 

om de burgerlijke partij(en) te vergoeden.
97

  

 

De beslissing een VI toe te kennen wordt genomen door de SURB op advies van de 

gevangenisdirecteur. Voor bepaalde seksuele delinquenten is tevens advies vereist van een 

dienst, gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van seksuele delinquenten. 

De algemene voorwaarden, waaraan de invrijheidgestelde moet voldoen, zijn dat hij geen 

nieuwe feiten mag plegen, over een vast adres moet beschikken en gevolg moet geven aan de 

oproepingen van het openbaar ministerie en de justitieassistent. Daarbovenop kunnen 

bijzondere, geïndividualiseerde voorwaarden opgelegd worden. In het geval van seksuele 

delinquenten is dit bijvoorbeeld het volgen van een behandeling of begeleiding.
98

   

 

Naar aanleiding van de voorwaardelijke invrijheidstelling van Michelle Martin werd de 

WERV in 2013 aangepast en verscherpt. Hierdoor werd de tijdsvoorwaarde voor VI 

opgetrokken van ⅓ naar ½ en van ½ naar ¾, in geval van recidive. Of dit een goede zaak is, 

valt te bediscussiëren. Het zal er ongetwijfeld toe leiden dat op assisenzaken nog meer gepleit 

zal worden over een jaar meer of minder bij de straftoemeting. Immers, wordt men 

veroordeeld tot drie jaar of minder, dan blijft de wet ongewijzigd en komt men na ⅓ van de 

straf in aanmerking voor VI/VLV, ook in staat van herhaling. Wie dus tot drie jaar 

gevangenisstraf veroordeeld wordt in staat van herhaling, kan na één jaar al vrijkomen. Wordt 
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men echter veroordeeld tot drie jaar en één dag, in staat van herhaling, dan kan men pas 

vrijkomen na twee jaar en één dag.
99

  

 

3.2.2.2. De beperkte detentie (BD)  

Wie beperkte detentie als strafuitvoeringsmodaliteit toegekend krijgt, mag de gevangenis op 

regelmatige wijze verlaten voor maximum twaalf uren per dag. Dit om professionele, 

opleidings- of familiale belangen te behartigen die de aanwezigheid van de betrokkene buiten 

de gevangenis vereisen. Volgens de wet van 2006 kan dit toegestaan worden aan 

veroordeelden tot straffen van drie jaar of minder alsook aan veroordeelden tot straffen van 

meer dan drie jaar. In het eerste geval kan dit op elk moment van de detentie, maar ook dit is 

nog niet in werking getreden. De halve vrijheid vult deze leemte vooralsnog in. In het tweede 

geval kan de BD toegekend worden door de SURB, met advies van de gevangenisdirecteur, 

aan al wie zich, op zes maanden na, in de tijdsvoorwaarden bevindt voor VI.  

De tegenaanwijzingen waarop gecontroleerd moet worden, zijn dezelfde als deze voor VI. 

Ook hier gelden de algemene voorwaarden dat er geen nieuwe feiten mogen worden gepleegd 

en gevolg moet worden gegeven aan de oproepingen van het openbaar ministerie en de 

justitieassistent. Daarnaast kunnen bijzondere voorwaarden opgelegd worden, zoals in het 

geval van seksuele delinquenten: een behandeling of begeleiding.
100

   

 

3.2.2.3. Het elektronisch toezicht (ET) 

Zoals reeds werd aangegeven (cf. supra I. Theoretisch luik, 3.2.1.6. Het elektronisch 

toezicht), is het elektronisch toezicht een strafuitvoeringsmodaliteit waarbij de gedetineerde 

het geheel of een gedeelte van zijn vrijheidsstraf buiten de gevangenis kan ondergaan volgens 

een bepaald uitvoeringsplan. Dit plan wordt onder meer door middel van elektronische 

middelen gecontroleerd. Het elektronisch toezicht kan zowel toegekend worden in geval van 

straffen tot en met drie jaar als in geval van straffen boven de drie jaar.
101

 Deze eerste 

categorie werd hierboven reeds aangehaald (cf. supra I. Theoretisch luik, 3.2.1.6. Het 

elektronisch toezicht). De tweede categorie wordt hier verder besproken.  

 

Om in aanmerking te komen voor ET dient, net zoals bij de meeste andere 

strafuitvoeringsmodaliteiten, aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Ten eerste 

bestaat ook hier een tijdsvoorwaarde. Iedereen die zich, op zes maanden na, in de 
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tijdsvoorwaarden voor voorwaardelijke invrijheidstelling bevindt, kan een aanvraag tot ET 

indienen. Daarnaast dienen ook voor het ET een aantal contra-indicaties te worden nagegaan. 

Deze zijn identiek aan de tegenaanwijzingen voor VI (cf. supra I. Theoretisch luik, 3.2.2.1. 

De voorwaardelijke invrijheidstelling).
102

  

 

Waar het ET voor straffen tot en met drie jaar toegekend wordt door de gevangenisdirecteur 

of door de DDB, vermits de wet van 2006 op dit punt nog niet in werking is getreden, wordt 

het ET voor straffen boven de drie jaar toegekend door de strafuitvoeringsrechtbank. Dit 

gebeurt op verzoek van de gedetineerde en met advies van de gevangenisdirecteur.  

De algemene voorwaarden, waaraan de gedetineerde zich dient te houden, zijn opnieuw 

dezelfde als de algemene voorwaarden bij VI. De onder toezicht gestelde mag geen nieuwe 

strafbare feiten plegen, moet een vast adres hebben en gevolg geven aan de oproepingen van 

het openbaar ministerie en de justitieassistent. Ook hier kunnen bijzondere, 

geïndividualiseerde voorwaarden bijkomen, zoals het volgen van een behandeling of 

begeleiding voor seksuele delinquenten.
103

 

 

3.2.2.4. De voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering 

van het grondgebeid of met het oog op overlevering 

Deze strafuitvoeringsmodaliteit is uitsluitend bestemd voor veroordeelden die geen recht op 

verblijf hebben in België of overgeleverd dienen te worden aan een buitenlandse autoriteit. De 

tijdsvoorwaarde waaraan voldaan moet worden, is dezelfde als deze voor de voorwaardelijke 

invrijheidstelling. Net zoals bij de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt de beslissing 

genomen door de SURB. Verschillende tegenaanwijzingen worden door deze rechtbank 

nagegaan: (1) de mogelijkheden van de gedetineerde om onderdak te hebben, (2) het risico 

voor de fysieke integriteit van derden, (3) het risico dat de betrokkene de slachtoffers zou 

lastigvallen, (4) de inspanningen van de betrokkene om de burgerlijke partij(en) te vergoeden 

en (5) het risico op recidive.
104

  

 

3.3. Bijzonder strafuitvoeringsregime voor seksuele delinquenten 

Na de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten elk afzonderlijk te hebben overlopen, 

worden, in dit onderdeel van hoofdstuk drie, vier kenmerken van het bijzonder 
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strafuitvoeringsregime voor seksuele delinquenten toegelicht: de adviesverplichting, de 

contra-indicaties voor het toekennen van een strafuitvoeringsmodaliteit, het al dan niet 

verplichte karakter van een begeleiding en behandeling en de striktere opvolging van 

dergelijke begeleiding en behandeling.  

 

3.3.1. De adviesverplichting  

Vooraleer een gevraagde strafuitvoeringsmodaliteit toe te kennen, dient de beslissingnemende 

instantie (gevangenisdirectie/DDB/SURB) hieromtrent advies in te winnen. De Directie 

Detentiebeheer en de strafuitvoeringsrechtbank vragen het advies van de gevangenisdirectie. 

Deze kan op zijn beurt het advies inwinnen van de psychosociale dienst van de gevangenis. In 

de praktijk is dit wel de regel.
105

 

 

Om tot een betere preventie van seksueel misbruik te komen, werd de adviesverplichting in 

2000 uitgebreid
106

. De adviesverplichting is eigenlijk een specifieke vorm van 

deskundigenonderzoek. Hoewel in principe elke gekwalificeerde gerechtsdeskundige een 

persoonlijkheidsonderzoek kan afleveren, wordt de adviesverplichting voor seksuele 

delinquenten voorbehouden aan leden van de psychosociale dienst van de gevangenis en aan 

gespecialiseerde, externe diensten. Wat dit advies echter moet inhouden, wordt niet verder 

verduidelijkt in de wettekst.
107

 Dient de psychosociale dienst of de gespecialiseerde dienst in 

te schatten of begeleiding of behandeling noodzakelijk dan wel wenselijk is? Of moet zij de 

beslissingnemende instantie louter informeren over de slaagkansen van de begeleiding of 

behandeling? De WERV van 2006 brengt op dit vlak duidelijkheid. De adviesverplichting 

betreft advies dat beoordeelt of een behandeling noodzakelijk is als voorwaarde bij het 

toekennen van een strafuitvoeringsmodaliteit. De rechtbank behoudt echter volledige 

beslissingsbevoegdheid.
108

 Het lijkt logisch deze adviesverplichting ook door te trekken naar 

de begeleiding, alsook de duur van deze behandeling en begeleiding. Het advies bindt de 

rechtbank niet, maar deze krijgt wel een motiveringsplicht wanneer van het advies afgeweken 

wordt.
109
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De wet van 2006 is echter nog niet volledig in werking getreden, waardoor een aantal 

ministeriële omzendbrieven van kracht blijven. Zo wordt de voorlopige invrijheidstelling 

geregeld door een omzendbrief. Seksuele delinquenten, veroordeeld tot een gevangenisstraf 

van één jaar of minder, vallen onder het normale regime voor voorlopige invrijheidstelling. 

Werd een gevangenisstraf opgelegd tussen één en drie jaar, dan wordt een onderscheid 

gemaakt naargelang het gaat om seksuele misdrijven of niet. Het bijzonder regime qua 

voorlopige invrijheidstelling wordt voorbehouden voor seksuele delinquenten die feiten 

pleegden ten aanzien van minderjarigen. In dat geval is het niet de gevangenisdirecteur, maar 

de DDB die beslist. Daarbij wordt een advies ingewonnen van een gespecialiseerd team 

binnen de psychosociale dienst.
110

 Seksuele delinquenten die feiten pleegden ten aanzien van 

meerderjarigen of minder dan één jaar gevangenisstraf opgelegd kregen, vallen bijgevolg door 

de mazen van het net.  

Met de wet van 2006 valt deze ondergrens van één jaar gevangenisstraf weg, evenals de 

beperking tot minderjarige slachtoffers.  

 

Elektronisch toezicht wordt eveneens bij ministeriële omzendbrief geregeld, voor zover de 

straf niet meer dan drie jaar bedraagt
111

. Tot vóór de wet van 2006 waren seksuele 

delinquenten, die feiten pleegden ten aanzien van minderjarigen, principieel uitgesloten van 

de mogelijkheid op elektronisch toezicht. Sinds de wet van 2006 komen alle seksuele 

delinquenten in aanmerking. Echter, wanneer de feiten gepleegd werden ten aanzien van 

minderjarigen, geldt een striktere toekenningsprocedure. In dat geval is het opnieuw de DDB 

die de beslissing neemt in plaats van de gevangenisdirecteur.
112

   

 

3.3.2. Contra-indicaties voor het toekennen van een modaliteit  

Voor het toekennen van de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten dienen een aantal 

contra-indicaties nagegaan te worden. Deze werden reeds weergegeven bij het bespreken van 

de verschillende modaliteiten (cf. supra I. Theoretisch luik, 3.2. De 

strafuitvoeringsmodaliteiten). Voor seksuele delinquenten worden vaak extra contra-indicaties 

voorzien. Volgens de omzendbrief met betrekking tot de voorlopige invrijheidstelling moet de 

gevangenisdirecteur, naast de reguliere contra-indicaties, bij seksuele delinquenten ook het 

risico inschatten dat de betrokkene het slachtoffer zal lastigvallen
113

. In de omzendbrief met 
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betrekking tot elektronisch toezicht wordt geen onderscheid gemaakt tussen de reguliere 

contra-indicaties en deze voor de seksuele delinquenten
114

.  

 

De wet van 2006 voegt een bijkomende contra-indicatie in, met name de weigering of de 

ongeschiktheid van de veroordeelde om een noodzakelijk geachte behandeling of begeleiding 

te volgen. Deze bijkomende tegenaanwijzing werd ingevoerd om tegemoet te komen aan het 

feit dat het volgen van een behandeling of begeleiding niet langer verplicht is. Het criterium 

‘weigering’ lijkt hier nogal duidelijk. Zolang de delinquent weigert een noodzakelijk geachte 

behandeling of begeleiding te volgen, komt hij niet in aanmerking voor de toekenning van een 

strafuitvoeringsmodaliteit. Minder duidelijk is het criterium ‘ongeschiktheid’. Indien 

ongeschikt zou verwijzen naar een type dader dat zelden of nooit gebaat is bij het volgen van 

een behandeling of begeleiding, zoals bijvoorbeeld multidelinquenten, dan zou dit reeds in het 

advies van de PSD vermeld kunnen worden. Volgens de parlementaire voorbereiding dient 

het criterium ‘ongeschiktheid’ ruimer geïnterpreteerd te worden. Situaties waarbij de 

betrokkene niet in staat is de behandeling of begeleiding loyaal en op voldoende efficiënte 

wijze te volgen, worden eveneens onder dit criterium begrepen. Deze zienswijze zorgt 

mogelijk voor discussies omtrent de begrippen loyaal en efficiënt. Immers, de graad van 

engagement of inzet evalueren, is geen makkelijke opdracht. Bovendien blijft de vraag 

wanneer dergelijke ongeschiktheid vastgesteld dient te worden. A priori lijkt dit moeilijk.
115

 

 

De contra-indicaties die weerhouden worden, mogen niet van die aard zijn dat er door middel 

van bijzondere voorwaarden aan tegemoet kan worden gekomen. Deze bijzondere 

voorwaarden worden opgelegd op basis van de risicotaxatie die werd gemaakt. Men streeft 

hiermee naar een risicobeperking.
116

 De inhoud van deze bijzondere voorwaarden zal 

onderzocht worden in deel III, het empirisch luik (cf. infra III, Empirisch luik, 2. 

Dossierstudie, 2.3. Opgelegde voorwaarden).  

 

3.3.3. Het volgen van een behandeling of begeleiding 

Afhankelijk van de juridische grondslag is het volgen van een behandeling of begeleiding 

verplicht dan wel facultatief. Bij de invoering van het bijzonder strafuitvoeringsregime voor 
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seksuele delinquenten eind jaren ’90, had deze behandeling of begeleiding een verplicht 

karakter. Latere wetten hebben deze verplichting vervangen door een mogelijkheid.
117

  

 

De omzendbrief in verband met de VLV stelt dat het volgen van een behandeling of 

begeleiding verplicht is, indien de betrokkene veroordeeld werd wegens een contactdelict ten 

aanzien van minderjarigen tot een gevangenisstraf tussen één en drie jaar. De betrokkene mag 

zelf de instelling kiezen waar de behandeling of begeleiding gevolgd zal worden, mits 

goedkeuring door de DDB. Krachtens deze omzendbrief krijgen seksuele delinquenten steeds 

recidivebeperkende, geïndividualiseerde voorwaarden opgelegd.
118

  

De omzendbrief in verband met elektronisch toezicht daarentegen stelt dat de DDB niet 

verplicht is steeds geïndividualiseerde voorwaarden op te leggen
119

.  

 

De wet van 2006 heeft het volgen van een behandeling of begeleiding facultatief gemaakt. 

Hiervan bestaan zowel voorstanders als tegenstanders. Voorstanders wijzen op het feit dat de 

gespecialiseerde diensten hierdoor minder overspoeld worden door personen die niet geschikt 

zijn voor een behandeling of begeleiding, deze a priori weigeren of het niet nodig hebben. 

Tegenstanders wijzen voornamelijk op het risico op recidive.  

De strafuitvoeringsrechtbank bepaalt de duur van de behandeling of begeleiding.
120

   

 

3.3.4. Striktere opvolging van de behandeling of begeleiding 

Net zoals de adviesverplichting, werd ook de opvolging van de behandeling of begeleiding 

uitgebreid in 2000. Doelstelling hiervan was de naleving beter te kunnen nagaan. Om dit te 

kunnen realiseren, vindt een modulering van het beroepsgeheim plaats. Het beroepsgeheim 

blijft uiteraard behouden, maar de wet van 2000 omschrijft een aantal uitzonderingen hierop. 

Zo dient het verslag van de hulpverleningsinstantie, naast de meer formele aspecten 

(aanwezigheden, ongewettigde afwezigheden en het eenzijdig stopzetten van de 

hulpverlening), ook twee meer inhoudelijke aspecten te bevatten: moeilijkheden die bij de 

uitvoering van de behandeling of begeleiding de kop opsteken en situaties die een risico 

inhouden voor derden. De Raad van State wees op het gevaar van deze verplichting voor de 

uitholling van het beroepsgeheim, indien deze moeilijkheden ook privé-informatie of 

medische informatie zou omvatten. Zodoende hieraan tegemoet te komen, werd later 

gepreciseerd dat de bevoegde diensten enkel verplicht zijn het stopzetten van de behandeling 
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of begeleiding te melden. De overige informatie is louter facultatief te melden. Dit 

onderscheid wordt echter nergens vermeld in de samenwerkingsakkoorden tussen Justitie en 

de hulpverlening.
121

  

 

De justitieassistent is de centrale figuur in het opvolgen van de behandeling of begeleiding. 

Ook de politie heeft een rol te spelen in het controleren van seksuele delinquenten, die niet in 

de gevangenis verblijven.
122

  

 

Wat de voorlopige invrijheidstelling betreft, gelden de geïndividualiseerde voorwaarden 

(bijvoorbeeld behandeling of begeleiding) voor reguliere veroordeelden gedurende een 

variabele termijn, voor de rest van de opgelegde strafduur. Seksuele delinquenten daarentegen 

krijgen een vaste begeleidingstermijn van twee jaar.  

Ook voor het verkrijgen van elektronisch toezicht kan het volgen van een begeleiding een 

voorwaarde zijn. Het uurrooster van de betrokkene wordt opgesteld, rekening houdend met de 

tijd nodig om aan deze voorwaarde te voldoen.  

De wet van 2006 verandert op dit vlak niet veel in vergelijking met de oude wet op de 

voorwaardelijke invrijheidstelling. Alleen de meldingsplicht bij stopzetting van de 

behandeling of begeleiding wordt niet langer apart opgenomen. Het elektronisch toezicht en 

de beperkte detentie krijgen in de wet van 2006 een nieuwe herroepingsgrond, wanneer de 

betrokkene de concrete invulling van het programma, inclusief behandeling of begeleiding 

niet naleeft.
123

  

 

3.4. Strafeinde  

Geen enkele gedetineerde kan verplicht worden om gebruik te maken van de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten, zoals in het vorige deel van dit hoofdstuk weergegeven (cf. 

supra I. Theoretisch luik, 3.2. De strafuitvoeringsmodaliteiten). Het blijft steeds een vrije 

keuze. Het is niet ondenkbaar dat een delinquent, veroordeeld tot iets meer dan drie jaar, die 

kan kiezen tussen de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen (onder voorwaarden, 

gedurende een proeftijd van twee jaar) en de mogelijkheid om zijn straf volledig uit te zitten 

en vrij te komen zonder voorwaarden en opvolging, in de verleiding zou kunnen komen voor 

dit laatste te kiezen. In het verleden kwamen invrijheidstellingen bij strafeinde vaak voor. 

Ook seksuele delinquenten, voor wie een bijzonder strafuitvoeringsregime van toepassing is, 

kiezen steeds vaker voor strafeinde. Wanneer de gedetineerde echter voor strafeinde kiest, kan 
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men hem niet verplichten in behandeling te gaan of zich verder te laten begeleiden. Het enige 

wat men kan doen om dit te vermijden, is proberen de gedetineerde warm te maken voor de 

verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten.
124

 In dit deel van hoofdstuk drie wordt daarom 

kort ingegaan op het strafeinde.  

 

3.4.1. Redenen voor strafeinde  

Sommige gedetineerden kiezen bewust voor strafeinde, omdat zij niet gemotiveerd zijn een 

behandeling of begeleiding te volgen of omdat zij hun schuld ontkennen.  

Voor een aantal andere gedetineerden, die wel gemotiveerd zijn en één of enkele jaren van 

strafeinde verwijderd zijn, is een vervroegde invrijheidstelling gewoon niet mogelijk. Er doen 

zich bij hen mogelijks een aantal tegenaanwijzingen voor en/of hun reclasseringsplan werd 

niet voldoende uitgewerkt. In dat geval kunnen zij de gevangenis niet vervroegd verlaten. Het 

lijkt nogal tegenstrijdig dat deze personen, waarvan de strafuitvoeringsrechtbank oordeelt dat 

zij nog niet klaar zijn om in de vrije samenleving te worden opgenomen, na een paar jaar toch 

in die samenleving terecht zullen komen.
125

  

 

Bovendien stelt zich hier een bijkomend probleem. Voor veel gedetineerden is het zeer 

moeilijk om aan de vereisten van de contra-indicaties en het reclasseringsplan te voldoen. Zij 

vinden niet gemakkelijk een weg naar buiten, omwille van een aantal redenen: er is geen 

gespecialiseerde behandeling mogelijk, er zijn lange wachtlijsten, ze vinden geen huisvesting, 

ze hebben weinig of geen sociale contacten of worden als recidivegevaarlijk beschouwd… De 

verscherping van de wet in 2013 doet hier uiteraard geen goed aan. En ook de voorwaarden 

waaraan men zich dient te houden, worden vaak niet als gemakkelijk beschouwd. Vooral het 

intrusieve karakter speelt de gedetineerden vaak parten. Ook dat kan meespelen bij het 

aanvragen van een vervroegde invrijheidstelling: men aanvaardt niet zomaar alles als 

voorwaarde of men aanvaardt ze, maar kan ze niet naleven, waardoor de kans bestaat dat men 

nadien voor strafeinde opteert.
126

  

 

Zeker langgestraften, die hun strafeinde naderen, beginnen uiteraard ook te rekenen. Als men 

vervroegd vrij kan komen, moet men voorwaarden naleven gedurende een proeftermijn van 

twee jaar (voor straffen tussen de drie en vijf jaar) of een proeftermijn van vijf tot tien jaar (in 

geval van een tijdelijke criminele straf of minstens vijf jaar correctionele straf). Gedetineerden 
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gaan net zo goed hun kosten en baten hierbij afwegen. In een onderzoek van L. ROBERT 

(2008) stelt een personeelslid van de gevangenis van Andenne strafeinde voor als een ‘choix 

imposé’. Men probeert eerst vervroegd vrij te komen. Lukt dit echter niet, dan lopen de 

reacties uiteen. Sommige gedetineerden haken gefrustreerd of ontgoocheld af en/of beginnen 

te rekenen. Volgens dit onderzoek zou het aandeel seksuele delinquenten dat voor strafeinde 

kiest iets groter kunnen zijn dan het aandeel andere gedetineerden.
127

  

 

3.5. De weg der geleidelijkheid  

De weg der geleidelijkheid is een systeem waarbij de gedetineerde, veroordeeld tot meer dan 

drie jaar gevangenisstraf, stapsgewijs opbouwt naar een voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Hij begint daarbij met uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven, gevolgd door beperkte 

detentie, elektronisch toezicht en uiteindelijk een voorwaardelijke invrijheidstelling. Op die 

manier wordt de overgang van de vrijheidsberoving naar de vrije samenleving een gradueel 

proces. Deze weg der geleidelijkheid zit impliciet ingebouwd in de wet van 2006. De 

toelaatbaarheidsdata voor de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten illustreren dit. Twee 

jaar voor de toelaatbaarheidsdatum voor VI komt de gedetineerde in aanmerking voor een UV 

en één jaar voor die datum komt hij in aanmerking voor PV. Zes maanden voor de 

toelaatbaarheidsdatum voor VI kan men ET of BD aanvragen. VI is, na zes maanden, de 

eindstap in dit proces.
128

 UV en PV moeten daarom ook deel uitmaken van het 

standaardregime van de gedetineerden.  

Aan de hand van deze weg der geleidelijkheid kan de veroordeelde zijn reclasseringsplan, 

gedurende elke verdere stap, concretiseren en zijn re-integratie in de samenleving 

voorbereiden. Op het einde van dit proces zou het reclasseringsplan op die manier volledig 

gestructureerd moeten zijn en is de gedetineerde klaar om terug in de samenleving 

opgenomen te worden. Een volledig geconcretiseerd reclasseringsplan omvat verschillende 

aspecten, zoals werk of een zinvolle dagbesteding, woonst en, indien nodig, begeleiding. 

Daarnaast biedt deze weg ook de mogelijkheid om controle op de veroordeelde uit te oefenen. 

Gedurende elke stap van dit proces krijgt de veroordeelde meer vrijheid. Hij wordt hierin 

opgevolgd en moet zich bewijzen vooraleer verder te mogen evolueren.
 129

  

 

 

                                                 
127

 L. ROBERT, “Geleidelijke terugkeer of plotse overgang naar de samenleving? Langgestrafte gedetineerden in 

de gevangenis van Andenne” in: T. DAEMS, P. PLETINCX, L. ROBERT et al. (eds.), Achter tralies in België, Gent, 

Academia Press, 2009, (183) 183-184. 
128

 V. SCHEIRS, De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk, Antwerpen, Maklu, 2014, 205.  
129

 Y. VAN DEN BERGE, De uitvoering van vrijheidsstraffen, Gent, Larcier, 2010, 112.  



 

45 

II. Methodologisch luik  

 

In dit tweede luik van de masterproef wordt de methodologie achter het onderzoek toegelicht. 

In een eerste hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de vraagstelling, waarop het onderzoek een 

antwoord probeert te formuleren. In een tweede hoofdstuk komt de onderzoeksstrategie aan 

bod, gevolgd door het onderzoeksmateriaal in het derde hoofdstuk. Hoofdstuk vier heeft 

betrekking op de onderzoekstechnieken.  
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1. Vraagstelling 

Om de doelstelling van dit onderzoek te realiseren, probeert deze masterproef een antwoord te 

formuleren op één centrale vraag: ‘Hoe ziet de toepassingspraktijk van de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten eruit voor daders van verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid binnen de gerechtelijke arrondissementen West- en Oost-Vlaanderen?’.  

 

Deze vraag is er vooral op gericht na te gaan hoe de strafuitvoeringsmodaliteiten, zoals 

voorzien in theorie (cf. supra I. Theoretisch luik, 3.2. De verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten), in de praktijk toegepast worden. Hoe ziet het 

strafuitvoeringsregime eruit voor daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid, 

hoe vaak maken zij gebruik van de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten, waar wordt op 

gelet bij de toekenning/weigering van de strafuitvoeringsmodaliteiten aan deze daders, welke 

voorwaarden worden aan hen opgelegd en welke problemen doen zich tijdens de 

strafuitvoering voor hen voor?  

De afbakening wordt gemaakt naar de gerechtelijke arrondissementen West- en Oost-

Vlaanderen. 

 

Deze centrale vraag wordt verder opgesplitst in vier deelvragen:  

 

1. Hoe ziet de strafuitvoering eruit voor seksuele delinquenten?   

De bedoeling van deze vraag bestaat erin inzicht te krijgen in de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten: hun inhoud, bevoegde instantie alsook de bijzondere 

procedurestappen en voorwaarden die bestaan voor daders van seksuele delicten.  Deze 

vraag werd reeds in het vorige deel van deze masterproef (cf. supra I. Theoretisch luik, 3. 

De strafuitvoering) beantwoord.  

 

2. Hoeveel daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid, met een dossier in de 

gerechtelijke arrondissementen West- en Oost-Vlaanderen, werden veroordeeld tussen 

2007 en 2012 en hoe vaak werden de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten 

toegestaan aan deze daders?  

Deze vraag dient een beeld te schetsen van de omvang van de populatie daders van beide 

misdrijfomschrijvingen in de betrokken arrondissementen en van de kwantitatieve 

toepassingspraktijk van de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten.  
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3. Welke zijn de redenen voor toekenning/weigering van de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten aan daders van verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid en welke voorwaarden worden bij de toepassing van de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten opgelegd aan deze daders?   

 

4. Welke knelpunten of moeilijkheden doen zich voor bij de toepassing van de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten voor daders van verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid?  
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2. Onderzoeksstrategie 

Het onderzoek, dat in het kader van deze masterproef wordt verricht, is op te vatten als een 

casestudy. De toepassingspraktijk van de strafuitvoeringsmodaliteiten voor daders van 

verkrachting en aanranding van de eerbaarheid binnen de gerechtelijke arrondissementen 

West- en Oost-Vlaanderen vormt de te bestuderen case, waarvan getracht wordt een 

diepgaand en integraal beeld te verkrijgen. Mede hierdoor kan het onderzoek opgevat worden 

als een kwalitatieve onderzoeksstrategie.  

 

Om dergelijk diepgaand en integraal beeld van de strafuitvoeringspraktijk te verkrijgen en de 

verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden, werd gebruik gemaakt van verschillende 

vormen van dataverzameling. Verschillende methoden werden gehanteerd alsook 

verschillende bronnen geraadpleegd. Er is bijgevolg sprake van een methodentriangulatie en 

een bronnentriangulatie. Hoewel de casestudy in principe gebruik maakt van kwalitatieve 

onderzoeksmethoden, is het eveneens mogelijk kwantitatieve methoden te gebruiken.
130

 Dit is 

in het kader van deze masterproef ook het geval.  

 

Deze casestudy betreft een ideografische casestudy, omdat het vooral de bedoeling is de case 

onder studie te begrijpen door er een beschrijving van te maken
131

. Daarnaast kan deze 

casestudy ook opgevat worden als een instrumentele gevalstudie
132

, vermits het 

achterliggende doel van deze beschrijving het aansturen betreft van het strafuitvoeringsbeleid 

dat ten aanzien van daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid wordt gevoerd.  
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3. Onderzoeksmateriaal 

Er werd reeds aangegeven dat er in het onderzoek sprake is van een bronnentriangulatie. 

Enerzijds werd data verzameld in de bestaande literatuur omtrent seksuele delinquenten, de 

misdrijven verkrachting en aanranding van de eerbaarheid, de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten en het bijzonder strafuitvoeringsregime voor seksuele 

delinquenten. Daarnaast werd ook secundaire data bestudeerd. Dit betreft zowel kwantitatieve 

data om een zicht te krijgen op de kwantitatieve toepassing van de verschillende modaliteiten 

alsook kwalitatieve data. Wat deze laatste betreft, werd data verzameld in bestaande dossiers 

enerzijds. Anderzijds werd ook data verzameld bij informanten, leden van de psychosociale 

dienst van de gevangenis, die inzicht kunnen geven in de knelpunten bij de toepassing van de 

strafuitvoeringsmodaliteiten.  

 

3.1. Dossierstudie  

Voor het onderzoek in het kader van deze masterproef werd ervoor geopteerd een bezoek te 

brengen aan elk van de zeven gevangenissen binnen de gerechtelijke arrondissementen West- 

en Oost-Vlaanderen. Daar kunnen de dossiers die betrekking hebben op een mannelijke dader, 

minimum achttien jaar, van verkrachting of aanranding van de eerbaarheid en tussen 2007 en 

2012 veroordeeld tot een vrijheidsstraf, bekeken worden. Om dit te realiseren werd 

toestemming gevraagd aan de Federale Overheidsdienst Justitie, het Directoraat-Generaal 

Penitentiaire Inrichtingen.  Uiteindelijk werd toestemming verkregen voor vijf van de zeven 

gevraagde gevangenissen: Brugge, Ieper, Ruiselede, Oudenaarde en Beveren. De 

gevangenissen van Gent en Dendermonde reageerden niet op de aanvraag.  

 

In de bestudeerde dossiers werd onder meer aandacht besteed aan een aantal kenmerken van 

de betrokkene, de feiten waarvoor de betrokkene werd veroordeeld, de modaliteiten die reeds 

werden aangevraagd, de redenen voor het toekennen of weigeren van de gevraagde 

modaliteiten alsook de voorwaarden die bij toekenning werden opgelegd. Om op een 

uniforme manier te werk te gaan, werd een checklist gehanteerd van gegevens die in de 

dossiers verzameld moesten worden (cf. infra bijlage 6). Deze gegevens werden op een 

anonieme manier verwerkt zodoende de privacy van de betrokkenen te respecteren.  
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3.2. Interviews  

Naast de dossierstudie werden tevens enkele leden van de psychosociale dienst van de 

gevangenis geïnterviewd omtrent de knelpunten die zich voordoen op het vlak van de 

strafuitvoering bij daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. Om de 

uitvoering van dit onderzoek haalbaar te houden, werd getracht per bezochte gevangenis 

ongeveer twee leden van de psychosociale dienst te bevragen.  

Aangezien er geen eerdere ervaring is met het afnemen van interviews, werd geen topiclijst, 

maar een uitgebreider vragenprotocol gehanteerd, waarin reeds vooraf doorgedacht werd over 

mogelijke vraagformuleringen (cf. infra bijlage 7). 

 

De wijze van steekproeftrekking die gehanteerd werd, was volledig afhankelijk van de 

bereidwilligheid van de gevangenissen en de PSD-medewerkers om al dan niet mee te werken 

aan het onderzoek. Voorafgaand werd hiervoor eveneens toestemming gevraagd aan de 

Federale Overheidsdienst Justitie, het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen. In 

dezelfde vijf gevangenissen werd aan potentiële respondenten een informatiebrief en een 

Informed Consent Formulier (ICF) bezorgd (cf. infra bijlage 8 en 9). De gevangenisdirectie 

besliste meestal zelf, in onderling overleg met de medewerkers van de psychosociale dienst, 

welke mensen geïnterviewd mochten worden.  

 

3.3. Kwaliteit van het onderzoek  

Door het onderzoek te beperken tot twee gerechtelijke arrondissementen en hierbinnen slechts 

vijf van de zeven gevangenissen en door slechts een beperkt aantal leden van de PSD te 

interviewen, werd de externe validiteit van het onderzoek beperkt. In het kader van kwalitatief 

onderzoek is de generaliseerbaarheid, zoals dit mogelijk is bij een klassiek kwantitatief 

onderzoek, sowieso reeds moeilijk. Deze generaliseerbaarheid werd in dit onderzoek dan ook 

niet beoogd. Echter, in kwalitatief onderzoek wordt vaak de term ‘overdraagbaarheid’ 

gebruikt. De logica achter deze ‘case-to-case overdracht’ is dat kwalitatief onderzoek toelaat 

om een case zo grondig te beschrijven dat de lezer van het onderzoeksrapport op basis hiervan 

kan beoordelen of dezelfde conclusies ook van toepassing zijn op de case waarin de lezer 

geïnteresseerd is, bijvoorbeeld andere gerechtelijke arrondissementen, gevangenissen of 

delinquenten.
133
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Bovendien werd de kwaliteit van het onderzoek ook verbeterd door het feit dat gebruik werd 

gemaakt van een data- en methodentriangulatie. Deze triangulaties versterken daarbij niet 

enkel de externe validiteit, maar ook de interne validiteit (de geloofwaardigheid van de 

proposities).
134

  

 

Om de interne betrouwbaarheid of de mate waarin andere onderzoekers tot dezelfde 

uitspraken zouden komen op basis van dezelfde data te verhogen, wordt zo transparant 

mogelijk gerapporteerd over het verloop van het onderzoek.  

Wat de externe betrouwbaarheid of reproduceerbaar van het onderzoek betreft, wordt zoveel 

mogelijk informatie over de onderzoekssubjecten, de omstandigheden van het 

onderzoek…gegeven.
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4. Onderzoekstechnieken 

Zoals reeds werd aangegeven, werd in dit onderzoek gebruik gemaakt van een 

methodentriangulatie.  

 

Om de eerste deelvraag ‘Hoe ziet de strafuitvoering eruit voor seksuele delinquenten?’ te 

kunnen beantwoorden, werd een literatuurstudie uitgevoerd. Hierbij werd een overzicht 

gegeven van de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten.  Specifieke aandacht werd besteed 

aan de bijzondere voorwaarden en procedurestappen, die ingevoerd werden voor daders van 

seksuele delicten. Deze vraag werd reeds beantwoord in deel I van deze masterproef (cf. 

supra I. Theoretisch luik, 3. De strafuitvoering).  

 

De tweede deelvraag betreft ‘Hoeveel daders van verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid, met een dossier in de gerechtelijke arrondissementen West- en Oost-Vlaanderen, 

werden veroordeeld tussen 2007 en 2012 en hoe vaak werden de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten toegestaan aan deze daders?’. Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden, werd gebruik gemaakt van een secundaire data-analyse. Na contactname met 

verschillende diensten kon de bevoegde instantie uiteindelijk begin december gevonden 

worden bij de FOD Justitie, DG EPI, Directie Strategische Coördinatie, Dienst Management 

Informatie. De medewerking met de contactpersoon aldaar verliep uiterst stroef en erg 

moeizaam. Na herhaaldelijke, aanhoudende pogingen en heel wat aandringen werden in 

februari toch een beperkt aantal gegevens bezorgd, die gebruikt konden worden om deze 

tweede deelvraag te beantwoorden. Door de beperktheid van deze gegevens werd ervoor 

geopteerd deze aan te vullen met gegevens uit de activiteitenverslagen van het DG EPI.  

 

Om de derde deelvraag ‘Welke zijn de redenen voor toekenning/weigering van de 

verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten aan daders van verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid en welke voorwaarden worden bij de toepassing van de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten opgelegd aan deze daders?’ te beantwoorden, werd eveneens 

gebruik gemaakt van een secundaire data-analyse. Aan de hand van een dossierstudie binnen 

vijf gevangenissen van de gerechtelijke arrondissementen West- en Oost-Vlaanderen werd 

nagegaan welke redenen voor toekenning/weigering werden opgegeven en welke 

voorwaarden zoal opgelegd werden aan deze daders.  

 

Alle dossiers binnen deze vijf gevangenissen, die betrekking hebben op daders van 

voorgaande misdrijfomschrijvingen, veroordeeld tussen 2007 en 2012, werden ingekeken. Het 
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terugvinden van deze dossiers bleek echter niet overal een makkelijke opgave. In de 

gevangenissen van Ieper en Ruiselede kent de directie haar gedetineerden allemaal bij naam 

en weet zij tevens voor welke feiten de betrokkene veroordeeld werd. Zij konden onmiddellijk 

de juiste dossiers ter beschikking stellen. De gevangenissen van Brugge, Oudenaarde en 

Beveren daarentegen zijn groter, waardoor dit niet het geval was. Aangezien dossiers enkel op 

naam opgezocht kunnen worden, moest eerst een namenlijst opgevraagd worden bij de FOD 

Justitie.  

In de dossiers konden een aantal persoonlijke gegevens van de gedetineerde nagegaan 

worden, alsook de gepleegde feiten en opgelegde strafmaat, de redenen voor 

toekenning/weigering van de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten en de daarbij 

opgelegde voorwaarden.   

 

De laatste deelvraag waarop een antwoord gezocht werd, is ‘Welke knelpunten of 

moeilijkheden doen zich voor bij de toepassing van de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten voor daders van verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid?’. Het antwoord op deze vraag werd bekomen door het afnemen van enkele 

interviews met deskundigen ter zake, namelijk leden van de psychosociale dienst van de 

gevangenis. Zij dienen immers ondersteuning te bieden aan de gedetineerde bij het opstellen 

van het reclasseringsplan en formuleren tevens advies omtrent de toekenning van 

verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten. Hierdoor zijn zij zeer geschikt als informanten bij 

het verwerven van inzicht in de moeilijkheden die rijzen op het vlak van de strafuitvoering.  
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III. Empirisch luik   

 

In dit derde en tevens laatste deel van de masterproef worden de resultaten van het empirisch 

onderzoek weergegeven. In een eerste hoofdstuk komen de kwantitatieve resultaten aan bod. 

Het gaat hierbij om een aantal gegevens verkregen uit de activiteitenverslagen van de FOD 

Justitie, DG Penitentiaire Inrichtingen, aangevuld met de verkregen gegevens bij de Directie 

Strategische Coördinatie, dienst Management Informatie. In een tweede hoofdstuk worden de 

resultaten van de dossierstudie weergegeven, gevolgd door de resultaten van de interviews 

met PSD-medewerkers in hoofdstuk drie.  
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1. Kwantitatieve gegevens 

Om een zicht te krijgen op de toepassingspraktijk van de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten, is het in eerste instantie belangrijk over een aantal kwantitatieve 

gegevens te beschikken. Welk detentieregime komt het vaakst voor? Wat is de voornaamste 

reden van invrijheidstelling? Hoeveel seksuele delinquenten werden tijdens de periode 2007-

2012 veroordeeld wegens feiten van verkrachting of aanranding van de eerbaarheid? En 

welke strafuitvoeringsmodaliteiten werden aan deze delinquenten toegekend? Op deze vragen 

wordt in dit eerste hoofdstuk een antwoord geformuleerd.  

 

1.1. Activiteitenverslagen DG EPI 

Om een zicht te krijgen op de kwantitatieve aspecten verbonden met de strafuitvoering en 

wegens de beperktheid van de verkregen gegevens bij de dienst Management Informatie, 

werden de jaarverslagen/activiteitenverslagen van het Directoraat-Generaal Penitentiaire 

Inrichtingen (DG EPI) bestudeerd. Net zoals de dossierstudie, werden deze jaarverslagen 

beperkt tot de periode 2007-2012. Hierbij dient te worden vermeld dat de 

activiteitenverslagen betrekking hebben op alle gedetineerden en niet enkel op daders van 

verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. De cijfers worden echter gebruikt om een 

eerste zicht te verwerven op de kwantitatieve strafuitvoering.  

 

In eerste instantie werd in de activiteitenverslagen aandacht besteed aan de gemiddelde 

dagelijkse bevolking per detentieregime. Het voordeel van deze ‘gemiddelde bevolking’ is dat 

extreme schommelingen in de gedetineerdenbevolking over een volledig jaar tot een 

minimum worden herleid en tegelijk rekening wordt gehouden met alle verblijven in de 

gevangenis
136

. De informatie over het detentieregime wordt pas sinds 2008 in de 

activiteitenverslagen vermeld, waardoor het jaar 2007 in deze bespreking ontbreekt. De 

informatie werd tevens per bezochte gevangenis bekeken, met uitzondering van Beveren, 

omdat deze gevangenis pas geopend werd in 2014.  

 

Uit de bestudeerde gegevens blijkt de overgrote meerderheid van de gevangenisbevolking, die 

fysiek in de gevangenis aanwezig is, onder het gewone detentieregime te vallen. Zij staan dus 

voortdurend onder het toezicht van de penitentiaire inrichting, met uitzondering van de 

toekenning van uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven. Tevens aanwezig in de 

strafinrichting zijn de gedetineerden die onder het regime van beperkte detentie of halve 
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vrijheid vallen. Zij zijn in de minderheid in vergelijking met het gewone regime, maar kennen 

wel een toename tussen 2008 en 2010 van 66 naar 76, gevolgd door een daling in 2011 naar 

69 en een nieuwe toename naar 71 in 2012. Het aantal gedetineerden dat fysiek afwezig is in 

de strafinrichting, maar onder het regime van elektronisch toezicht staat, kent eveneens een 

toename voor de periode 2008-2012, van ongeveer 600 naar ongeveer 1009 (cf. infra bijlage 

1).
137

  

 

Wat de afzonderlijke gevangenissen betreft, worden niet steeds dezelfde trends gevolgd. Er 

doen zich veel meer schommelingen voor. Globaal gesproken, kan gesteld worden dat in drie 

van de vier gevangenissen het aantal gedetineerden onder beperkte detentie of halve vrijheid 

toeneemt, met uitzondering van Ruiselede (cf. infra bijlage 1).  

Wat het aantal gedetineerden onder elektronisch toezicht betreft, kennen de vier 

gevangenissen een globale toename over de periode 2008-2012. Ook daar gaan echter 

verschillende schommelingen over de jaren heen onder schuil (cf. infra bijlage 1).
138

  

 

Er dient hierbij opgemerkt te worden dat deze cijfers voor de verschillende gevangenissen 

moeilijk met elkaar vergeleken kunnen worden. Elke gevangenis heeft immers een eigen 

populatie. Zo is de gevangenis van Brugge één van de grootste van ons land, waardoor het 

aantal gedetineerden onder de verschillende regimes automatisch al hoger zal liggen in 

vergelijking met de gevangenissen van Ieper en Ruiselede, die veel kleiner zijn. Daarnaast telt 

de gevangenis van Brugge heel wat langgestraften, terwijl de gevangenis van Ieper in feite 

een arresthuis is, waar tevens een aantal kortgestraften verblijven. De gevangenis van 

Oudenaarde is een strafhuis waar tevens vooral langgestraften verblijven. In Ruiselede 

verblijven de gedetineerden dan weer in een open instelling.
139

  

 

Naast de gemiddelde dagbevolking per detentieregime, werd tevens aandacht besteed aan de 

invrijheidstellingen per reden van schrapping. Deze gegevens konden wel verkregen worden 

voor de volledige periode 2007-2012 en dit eveneens voor elk van de vier gevangenissen.  

Het totaal aantal invrijheidstellingen exclusief elektronisch toezicht schommelt over de 

verschillende jaren, maar kent globaal gezien een daling van 14 434 naar 13 855 in 2012 (cf. 
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infra bijlage 2). Het aantal invrijheidstellingen onder het regime van elektronisch toezicht 

daarentegen kent een constante toename tot in 2011 van 1603 naar 2736. In 2012 neemt dit 

aantal lichtjes af tot 2662 (cf. infra bijlage 3).   

Wat de afzonderlijke gevangenissen betreft, vertonen drie van de vier gevangenissen een 

daling in het aantal invrijheidstellingen exclusief ET, conform de algemene trend, met 

uitzondering van Oudenaarde (cf. infra bijlage 2). Het aantal invrijheidstellingen onder ET 

kent voor de vier gevangenissen een toename tijdens de periode 2007-2012, conform de 

algemene trend (cf. infra bijlage 3).
140

 

 

Het merendeel van de invrijheidstellingen van gedetineerden die niet onder elektronisch 

toezicht geplaatst zijn, heeft betrekking op beklaagden, die opnieuw in vrijheid gesteld 

worden voor het definitieve vonnis. Daar heeft deze masterproef echter geen betrekking op.  

Van de redenen van invrijheidstelling waaraan in deze masterproef wel aandacht wordt 

besteed, is de algemene voorlopige invrijheidstelling de meest voorkomende, zowel exclusief 

als onder ET. Daarna gevolgd door strafeinde, de bijzondere voorlopige invrijheidstelling 

(bijvoorbeeld met het oog op de verwijdering van het grondgebied) en de voorwaardelijke 

invrijheidstelling. Vooral de toename van strafeinde van 420 (381 excl. ET + 39 onder ET) in 

2007 naar 709 (648 excl. ET + 61 onder ET) in 2012 valt daarbij op. Sinds 2009 wordt meer 

dan de helft van het aantal voorwaardelijke invrijheidstellingen ten uitvoer gelegd nadat de 

betrokkene een deel van zijn straf onder ET heeft uitgezeten (cf. infra bijlagen 2 en 3).
141

  

 

De vier bestudeerde gevangenissen lijken deze trends echter niet volledig te volgen. Enkel de 

gevangenissen van Brugge en Ruiselede kennen een globale toename wat strafeinde betreft. In 

Ieper en Oudenaarde daarentegen neemt het aantal invrijheidstellingen bij strafeinde af, 

exclusief en onder ET opgeteld. De voorwaardelijke invrijheidstelling in de gevangenis van 

Ieper wordt in 2012 vaker ten uitvoer gelegd zonder voorafgaand ET, in tegenstelling tot de 

algemene trend, die wel gevolgd wordt door de overige drie gevangenissen (cf. infra bijlagen 

2 en 3).
142

 

 

1.2. VI en strafeinde  

Onderzoekers MAES en TANGE voerden in 2012 een onderzoek naar de evolutie van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling in het licht van de roep naar een strengere strafuitvoering. 
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Daaruit blijken zich een aantal opvallende wijzingen voor te doen in het 

invrijheidstellingsbeleid van de afgelopen jaren.  

 

Ten eerste wordt een toenemende dualisering vastgesteld tussen de kortgestraften en de 

langgestraften
143

. Deze dualisering kwam tevens aan bod in één van de interviews met 

medewerkers van de psychosociale dienst (cf. infra III. Empirisch luik, 3. Interviews PSD). 

De voorlopige invrijheidstelling is vandaag de dag de belangrijkste 

invrijheidstellingsmodaliteit geworden, zo blijkt ook uit de hiervoor vermelde 

activiteitenverslagen, in tegenstelling tot vroeger, toen meer voor strafeinde geopteerd werd. 

Het belang van strafeinde neemt af in de periode 1980-2010, volgens onderzoek van MAES & 

TANGE, van 70% naar 8%. De laatste jaren wordt echter een nieuwe kentering vastgesteld. 

Steeds vaker wordt opnieuw voor strafeinde gekozen.
144

  

De voorwaardelijke invrijheidstelling daarentegen kent een duidelijke toename in de periode 

1980-1990. Daarna neemt dit opnieuw af, vooral omwille van de uitbreiding van het 

toepassingsgebied van de voorlopige invrijheidstelling. Ook de overschrijdingstermijn neemt 

toe. Dit vooral omwille van het feit dat de strafuitvoeringsrechtbank ook andere modaliteiten 

dan de gevraagde kan toekennen.
145

  

Door deze evoluties merkt men dat het aantal gedetineerden met strafeinde en met 

voorwaardelijke invrijheidstelling op zeker ogenblik dichter naar elkaar toe groeiden (cf. infra 

bijlage 4).
146

 

 

1.3. Daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid  

Bovenstaande gegevens, die betrekking hebben op alle gedetineerden, kunnen worden 

aangevuld met de gegevens verkregen bij de FOD Justitie, DG Penitentiaire Inrichtingen, 

Directie Strategische Coördinatie, Dienst Management Informatie. Deze gegevens hebben 

betrekking op daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid.  

 

Ten eerste werd de vraag gesteld naar het aantal personen dat tussen 2007 en 2012 

veroordeeld werd tot een vrijheidsstraf wegens feiten van verkrachting of aanranding van de 

eerbaarheid. Dit bleek voor deze dienst geen gemakkelijke vraag te zijn. Enkel straffen die 

werkelijk uitgevoerd worden, worden door hen geregistreerd. In het kader van deze 
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masterproef is dat ook het opzet. Bovendien kan eenzelfde gedetineerde meerdere straffen 

ondergaan, al dan niet in de loop van dezelfde detentie. Het aantal personen dat ten minste een 

vrijheidsstraf onderging voor deze feiten, gebaseerd op de globale gevangenispopulatie tussen 

2007 en 26/09/2014 (de laatst beschikbare gegevens) bedraagt 2552.
147

 

 

Daarnaast werd gevraagd naar het onderscheid tussen daders van verkrachting en aanranding 

van de eerbaarheid in de gevangenissen van West- en Oost-Vlaanderen, waarop het onderzoek 

betrekking heeft, en de overige gevangenissen van ons land. Hiervoor werden door de 

betrokken dienst niet het aantal personen geteld, als wel het aantal veroordelingstitels. 

Sommige gedetineerden hebben immers meerdere veroordelingen. Daarom ligt dit cijfer 

hoger dan het aantal veroordeelden, met name 2869. Bovendien ondergaat een gedetineerde 

zijn straf niet steeds in dezelfde gevangenis. De meeste gedetineerden worden tijdens hun 

detentie getransfereerd tussen verschillende gevangenissen. De betrokken dienst heeft het 

aantal veroordelingstitels geteld van personen, veroordeeld tussen 2007 en 2012 wegens de 

gevraagde feiten, die ooit in een gevangenis van één van beide arrondissementen verbleven 

hebben. Over de periode 2007-2012 werden 793 van de 2869 veroordelingstitels ooit in één 

van de zeven gevangenissen van de arrondissementen West- en Oost-Vlaanderen uitgevoerd 

(cf. infra bijlage 5).
148

  

 

Vervolgens werd gevraagd naar het aantal toegekende strafuitvoeringsmodaliteiten voor 

personen, veroordeeld tot een vrijheidsstraf tussen 2007 en 2012 wegens feiten van 

verkrachting of aanranding van de eerbaarheid. Hiervoor werd door de betrokken dienst het 

aantal toekenningsbeslissingen geteld voor elke modaliteit, met uitzondering van het regime 

van beperkte detentie (cf. halve vrijheid) en elektronisch toezicht voor veroordeelden tot 

straffen van niet meer dan drie jaar. Deze beslissingen worden niet geregistreerd als dusdanig. 

Alleen het begin van het daadwerkelijke nieuwe regime wordt geregistreerd. Bijgevolg werd 

ook dit aantal geteld. Bijkomend werd opgemerkt dat bepaalde modaliteiten, zoals PV en UV, 

later opgevolgd kunnen worden door meerdere, concrete modaliteiten. In totaal werd voor de 

gevangenissen van West- en Oost-Vlaanderen 1078 keer een bepaalde modaliteit toegekend. 

De modaliteit die het vaakst toegekend werd (709 keer), is de uitgaansvergunning, gevolgd 

door het elektronisch toezicht (146 keer) en het penitentiair verlof (106 keer). De modaliteiten 

die het minst vaak toegekend werden, zijn de voorlopige invrijheidstelling met het oog op de 
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verwijdering van het grondgebied (12 keer), de beperkte detentie (32 keer) en de 

voorwaardelijke invrijheidstelling (73 keer) (cf. infra bijlage 6).
149

  

 

1.4. Besluit  

In dit eerste hoofdstuk werden een aantal kwantitatieve gegevens omtrent de strafuitvoering 

toegelicht. De meeste van deze gegevens hadden betrekking op gedetineerden in het 

algemeen, waardoor niet met zekerheid kan worden gesteld dat dit eveneens van toepassing is 

op daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid.  

 

De meerderheid van de gedetineerden verblijft in de gevangenis onder het gewone 

detentieregime. Slechts een minderheid valt onder het regime van beperkte detentie of halve 

vrijheid. Wat het detentieregime voor gedetineerden buiten de gevangenis betreft, met name 

onder elektronisch toezicht, werd een toename vastgesteld gedurende de bestudeerde periode.  

Niet enkel het aantal gedetineerden onder het regime van ET kent een toename, ook het aantal 

invrijheidstellingen onder ET kent een quasi constante toename. Dit in tegenstelling tot het 

aantal invrijheidstellingen exclusief ET, dat gekenmerkt wordt door een daling.  

De algemene voorlopige invrijheidstelling is de meest voorkomende reden van 

invrijheidstelling, gevolgd door strafeinde, de bijzondere voorlopige invrijheidstelling en de 

voorwaardelijke invrijheidstelling. Waar strafeinde echter vroeger een afname kende en VI 

een toename, doet zich op heden een omgekeerde trend voor. Strafeinde lijkt toe te nemen en 

VI kent een daling. Meer dan de helft van deze voorwaardelijke invrijheidstellingen doet zich 

voor na een gedeelte van de straf in de vorm van elektronisch toezicht te hebben uitgezeten.  

 

Wat de daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid betreft, konden een aantal 

gegevens bij de penitentiaire administratie te Brussel opgevraagd worden. Daaruit bleek dat 

het aantal personen, gebaseerd op de globale gevangenispopulatie, dat in de periode 2007-

2012 ten minste een vrijheidsstraf wegens feiten van verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid uitvoerde, 2552 bedraagt.  Het aantal veroordelingstitels lag iets hoger. Daarvan 

werden er 793 tijdens de bestudeerde periode uitgevoerd in één van de gevangenissen van de 

arrondissementen West- en Oost-Vlaanderen. 1078 keer werd aan deze veroordeelden een 

strafuitvoeringsmodaliteit toegekend, waarvan de UV, het ET en het PV de meest 

voorkomende zijn.  
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2. Dossierstudie  

Naast de kwantitatieve toepassingspraktijk van de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten 

voor daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid, werd in het onderzoek ook 

aandacht besteed aan de meer kwalitatieve toepassing. De moeilijkheden en knelpunten op het 

vlak van de strafuitvoering, op basis van interviews, komen aan bod in het hiernavolgende 

hoofdstuk. In dit hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op de resultaten van de dossierstudie.  

 

In de vijf bezochte gevangenissen, met name Brugge, Ieper, Ruiselede, Oudenaarde en 

Beveren, konden de dossiers ingekeken worden van de mannelijke veroordeelden, 

veroordeeld wegens feiten van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid tussen 2007 en 

2012.  

Zoals reeds werd aangegeven (cf. supra II. Methodologisch luik, 4. Onderzoekstechnieken), 

bleek het terugvinden van de nodige dossiers geen evidentie. Bovendien bestond er tussen de 

gevangenissen onderling een groot verschil in het aantal ter beschikking gestelde dossiers. In 

Ieper en Ruiselede ging het om een beperkt aantal dossiers, met name twee en vier 

respectievelijk. In Oudenaarde en Beveren waren er iets meer dossiers, zeven en elf. In de 

gevangenis van Brugge waren de meeste dossiers van daders van verkrachting en aanranding 

van de eerbaarheid aanwezig, met name zevenendertig. In totaal werden dus eenenzestig 

dossiers bestudeerd.  

 

De dossiers werden op een uniforme manier bestudeerd aan de hand van een ckecklist (cf. 

infra bijlage 6). In een eerste onderdeel van dit hoofdstuk zal stilgestaan worden bij een aantal 

persoonlijke kenmerken van de veroordeelden alsook bij de feiten. Daarna zal meer uitgebreid 

aandacht besteed worden aan de strafuitvoering zelf, met name de redenen voor 

toekenning/weigering van de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten en de daarbij 

opgelegde voorwaarden, respectievelijk in onderdelen twee en drie.  

 

2.1. Persoonlijke kenmerken en de feiten  

 

2.1.1. Persoonlijke kenmerken 

Vooraleer een aantal persoonlijke kenmerken van de eenenzestig bestudeerde veroordeelden 

toe te lichten, is het belangrijk op te merken dat deze gegevens enkel van toepassing zijn op 

de eenenzestig veroordeelden zelf. Het ligt niet in de lijn van deze masterproef om de 

gegevens te generaliseren naar andere daders van verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid. Dat kan het voorwerp uitmaken van andere onderzoeken.   
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Alle bestudeerde dossiers betroffen mannelijke daders, vermits het onderzoek in het kader van 

deze masterproef daartoe beperkt werd.  

De leeftijd van de betrokken veroordeelden (op het ogenblik van inzage in het dossier) kende 

een grote spreiding, van minimum 22 jaar tot maximum 69 jaar. Slechts zes van de 

eenenzestig personen waren tussen de 20 en 30 jaar oud. Dertien personen waren tussen de 30 

en 40 jaar oud en zeventien tussen de 40 en 50 jaar. De overige vijfentwintig personen, meer 

dan één op drie, waren ouder dan 50 jaar op het ogenblik van inzage in het dossier.  

 

De meerderheid van de betrokken personen heeft de Belgische nationaliteit. Slechts zes 

personen hadden een andere nationaliteit, met name één Albanees, één Pool, één Soedanees, 

één Nederlander, één Marokkaan en één Fransman. Deze personen met een vreemde 

nationaliteit werden allen teruggevonden in de gevangenis van Brugge.  

 

Het opleidingsniveau kon in de meerderheid van de dossiers niet achterhaald worden. Slechts 

in zevenentwintig dossiers was dit mogelijk. Het is daarom belangrijk enige voorzichtigheid 

aan de dag te leggen bij het maken van conclusies. Van de veroordeelden van wie het 

opleidingsniveau wel teruggevonden kon worden in het dossier, hebben er elf geen diploma. 

De overige zestien personen hadden vooral praktische opleidingen genoten, bijvoorbeeld in de 

metaal- of houtbewerking, de schrijnwerkerij, bouwtechnieken… 

De professionele activiteiten van de betrokkenen konden in de meerderheid (58) van de 

dossiers wel teruggevonden worden. Zestien van hen zijn werkloos en zeven zijn invalide. Zij 

die wel een beroep hebben, zijn, in de meerderheid van de gevallen (15), arbeider.  

 

In zes van de eenenzestig dossiers kon geen informatie verzameld worden over de burgerlijke 

staat van de betrokkene. Van de overige vijfenvijftig personen bleek de meerderheid (27) 

ongehuwd te zijn, gevolgd door vijftien gescheiden personen, negen gehuwde en vier 

samenwonende personen.  

In elf dossiers kon niet achterhaald worden of de betrokkene kinderen heeft. Van de overige 

vijftig personen hebben er dertig kinderen. Twintig anderen hebben geen kinderen. Het aantal 

kinderen varieert tussen de één en de elf.  

 

De meest voorkomende achtergrondproblemen, die werden aangetroffen in de dossiers, 

betreffen een alcohol- en/of drugsverslaving, financiële problemen, een scheiding van de 

ouders toen de betrokkene nog minderjarig was, een agressieve en/of alcoholverslaafde vader, 

een regelmatig verblijf in verschillende instellingen toen de betrokkene minderjarig was, een 
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agressieproblematiek en een seksuele problematiek. Een aantal van deze elementen werden 

eerder in deze masterproef bestempeld als risicofactoren voor recidive (cf. supra I. 

Theoretisch luik, 1.2.2. Risicofactoren).   

 

2.1.2. Feiten  

De kwalificatie van de feiten waarvoor de eenenzestig betrokken personen werden 

veroordeeld, betreffen allen varianten op de basismisdrijven verkrachting en aanranding van 

de eerbaarheid. In de meerderheid van de gevallen (39 dossiers) betreft dit feiten ten aanzien 

van één of meerdere minderjarige slachtoffers.  

 

De opgelegde strafmaat varieert tussen de zeven maanden en tien jaar vrijheidsberovende 

straf. In dertien gevallen werd de opgelegde straf geheel of gedeeltelijk uitgesteld mits het 

naleven van probatievoorwaarden. Aangezien het dossier in deze gevallen toch bestudeerd 

kon worden in de gevangenis, impliceert dit het herroepen van het probatie-uitstel. In vijftien 

gevallen werd er bovenop de vrijheidsbenemende straf een terbeschikkingstelling van de 

regering of de strafuitvoeringsrechtbank uitgesproken.  

 

Wat het gerechtelijk verleden van de betrokkenen betreft, kon in drie dossiers geen 

strafregister teruggevonden worden en zes andere beschikten over een blanco strafregister. De 

meerderheid echter (52 personen) had een gevuld strafregister, waarvan vierentwintig onder 

meer omwille van eerdere seksuele delicten.  

Tien van de eenenzestig betrokkenen kenden tevens een verleden van seksueel misbruik.  

 

In de meerderheid van de gevallen (44) hadden de feiten betrekking op één of twee 

slachtoffers (28 keer één slachtoffer + 16 keer twee slachtoffers). In de overige gevallen 

waren meerdere slachtoffers betrokken, gaande van drie tot negen. In de meerderheid van de 

gevallen (44) waren de slachtoffers meisjes/vrouwen.  

Wat de relatie tussen de dader en de slachtoffers betreft, blijkt dit in iets meer dan ⅓ van de 

gevallen om familie te gaan, waarbij de dader de vader, stiefvader, oom of grootvader van de 

slachtoffers is. In tien andere gevallen gaat het om kennissen of vrienden, vooral van de 

ouders van de slachtoffers en in nog eens tien gevallen is er geen relatie tussen de dader en het 

slachtoffer. In negen gevallen is de dader de partner of ex-partner van het slachtoffer. In dat 

geval is het slachtoffer vaker een meerderjarige persoon.  
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2.2. Redenen voor toekenning/weigering 

In de bestudeerde dossiers werd uitgebreid aandacht besteed aan de fase van de 

strafuitvoering. Er werd nagegaan welke strafuitvoeringsmodaliteiten door de betrokkene 

reeds werden aangevraagd en welke beslissing uiteindelijk werd genomen door de 

gevangenisdirectie/ de DDB/ de SURB. De motivering die werd opgegeven door deze 

beslissingnemende instanties werd bekeken. Omdat vaak door de beslissingnemende instantie 

verwezen wordt naar het advies van de gevangenisdirectie en de PSD, werden ook deze 

adviezen bestudeerd.  

 

In geval van strafonderbreking werd geoordeeld door de gevangenisdirectie. Deze modaliteit 

wordt toegestaan met het oog op elektronisch toezicht. Hier kwam echter weinig tot geen 

motivering aan te pas. Het betreft een eenvoudig document met de vermelding dat 

strafonderbreking wordt toegestaan met de daarbij horende voorwaarden.  

 

De Directie Detentiebeheer oordeelt over de uitgaansvergunningen en de penitentiaire 

verloven alsook over het elektronisch toezicht en de voorlopige invrijheidstellingen voor 

veroordeelden tot straffen van drie jaar of minder.  Wanneer de gevraagde modaliteit door de 

DDB wordt toegekend, wordt meestal een motivering voorzien alsook voorwaarden die de 

betrokkene dient te respecteren. Aan deze voorwaarden wordt meer aandacht besteed in het 

hiernavolgend onderdeel van dit hoofdstuk (cf. infra III. Empirisch luik, 2.3. Opgelegde 

voorwaarden). De motivering blijkt meestal een korte samenvatting te zijn van het advies van 

de gevangenisdirectie. In het geval de modaliteit echter geweigerd wordt door de DDB, wordt 

in een groot aantal dossiers geen aparte motivering opgenomen. De DDB verwijst hiervoor 

simpelweg naar het advies van de gevangenisdirectie:  

 

“Rekening houdend met de tegenaanwijzingen, zoals weerhouden in het advies 

van de directie, waaraan niet tegemoet kan worden gekomen door het opleggen 

van voorwaarden.”
150

 

 

In de motivering van de DDB tot toekenning van een modaliteit komen een aantal onderdelen 

steeds terug: de feiten, de houding van de betrokkene ten aanzien van de feiten en het 

slachtoffer (Is er schuldinzicht en verantwoordelijkheidszin?), zijn strafrechtelijk verleden, 

zijn persoonlijkheid en criminogenese (achtergrondproblematiek(en) die aanleiding hebben 

gegeven tot de feiten), de risicotaxatie, de prognose en het reclasseringsplan.  
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 Dossier nummer 20, gevangenis Brugge, 20 maart 2015.  
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In dossier nummer 1 bijvoorbeeld werd door de DDB een voorlopige invrijheidstelling 

toegestaan. In de motivering werden volgende elementen vermeld:  

 

“De betrokkene heeft een alcohol- en gokproblematiek. De feiten werden 

tevens onder invloed van alcohol gepleegd. Uit het persoonlijkheidsonderzoek 

van de PSD blijkt dat de betrokkene geen parafilie heeft. Tijdens zijn detentie 

deden zich geen noemenswaardige problemen voor. Betrokkene erkent 

bovendien de feiten en is gemotiveerd om aan zijn problemen te werken. Er is 

tevens een goed uitgewerkt reclasseringsplan aanwezig. Aandachtspunten 

zijn het hebben van een gestructureerde woonst met administratieve 

ondersteuning, het opvolgen van zijn alcoholproblematiek, het volgen van een 

financiële begeleiding alsook een begeleiding inzake de seksuele deviantie 

met aandacht voor psycho-educatie omtrent seksualiteit en het hebben van 

een dagbesteding.”
151

   

 

Ook in dossier nummer 4 tot toekenning van een occasionele uitgaansvergunning komen deze 

onderdelen aan bod:  

 

“Rekening houdend met de feiten en de houding van betrokkene ten aanzien 

van de feiten en de slachtoffers (cognitieve distorties, gedeeltelijke erkenning, 

neemt zijn verantwoordelijkheid niet op) en met zijn 

persoonlijkheidskenmerken (geen manifeste persoonlijkheidsstoornissen, wel 

een ernstige psychische onbalans en een overduidelijke seksuele problematiek 

[…]), is ter voorkoming van recidive een gespecialiseerde, residentiële 

behandeling noodzakelijk.”
152

 

 

Omdat de betrokkene in dit dossier in aanmerking kwam voor één van de drie 

gespecialiseerde centra, werd de UV hem toegestaan door de DDB om op intakegesprek te 

kunnen.   

 

Wat de adviezen betreft waarnaar heel vaak verwezen wordt door de Directie Detentiebeheer, 

kunnen twee adviezen worden vermeld. Enerzijds is er het advies van de gevangenisdirectie 

en anderzijds dat van de PSD. Heel vaak komen deze adviezen met elkaar overeen. Zeker in 
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 Dossier nummer 4, gevangenis Ruiselede, 5 maart 2015.  
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de grote gevangenissen blijkt het advies van de directie soms een quasi letterlijke weergave 

van het advies van de PSD te zijn.  

In deze adviezen wordt een evaluatie gemaakt van de wettelijke tegenindicaties, op basis 

waarvan een positieve of negatieve uitspraak wordt gedaan. Drie tegenindicaties komen in elk 

adviesverslag terug: (1) het risico zich aan de uitvoering van de straf te onttrekken, (2) het 

risico op het plegen van nieuwe feiten en (3) het risico op het lastigvallen of verontrusten van 

de slachtoffers.   

Het gedrag van de betrokkene in het verleden en tijdens de detentie wordt gebruikt als 

argument pro of contra de nieuwe aanvraag. Bijvoorbeeld in dossier nummer 19, advies van  

de PSD omtrent een UV:  

 

“Risico zich aan de uitvoering van de straf te onttrekken: […] Na het einde van 

zijn strafonderbreking is betrokkene zich zelf komen aanbieden. Dit risico 

wordt daarom niet weerhouden. […] 

Risico op het plegen van nieuwe feiten: […] Hij kreeg reeds kansen tijdens 

VOV en probatie, maar deze mochten niet baten. Begeleiding is noodzakelijk 

om de kans op herval in te perken.  

Risico op het lastigvallen van de slachtoffers: Betrokkene schond tijdens vorige 

detenties de voorwaarde geen contact te zoeken met het slachtoffer. Het 

slachtoffer was evenwel zelf vragende partij voor herstel van het contact en 

kwam terug op bezoek. Ondertussen is dit contact opnieuw verbroken. Een 

contactverbod lijkt aangewezen.”
153

  

 

Wat het risico op het onttrekken aan de uitvoering van de straf betreft, wordt, naast het gedrag 

van de betrokkene in het verleden, tevens rekening gehouden met de resterende strafduur, de 

persoonlijkheid van de betrokkene, de aan- of afwezigheid van schuldinzicht en de aan- of 

afwezigheid van een sociaal netwerk waarin de betrokkene terecht kan.  

Voor het risico op herval wordt uiteraard vooral rekening gehouden met de resultaten van de 

risicotaxatie en het gerechtelijk verleden van de betrokkene. Het is echter niet zo dat iemand 

met een hoog risicoprofiel per definitie een negatieve beslissing krijgt. Er wordt tevens 

rekening gehouden met de korte tijdsduur van een UV, de mogelijkheid de betrokkene te laten 

vergezellen door een vertrouwenspersoon tijdens een UV, de aanwezigheid van een 

aangepaste begeleiding, schuldinzicht en de bereidheid aan zijn problemen te werken.  
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 Dossier nummer 19, gevangenis Brugge, 20 maart 2015.  
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Wat het risico betreft op het lastigvallen van het slachtoffer, wordt niet enkel rekening 

gehouden met eerdere nalevingen/schendingen van voorwaarden. Niet iedereen heeft immers 

in het verleden reeds kansen gekregen. Het risico wordt als minimaal ingeschat wanneer de 

betrokkene de feiten niet ontkent, zijn straf aanvaardt, geen wrok of haat koestert ten aanzien 

van het slachtoffer, inspanningen levert om de burgerlijke partij(en) te vergoeden, stelt 

akkoord te gaan met een contactverbod, op heden geen contact meer heeft met het 

slachtoffer… Wanneer het slachtoffer familie is of zelfs het kind van de betrokkene, wordt 

hier uiteraard ook extra aandacht aan besteed.  

 

Wanneer een modaliteit door de DDB wordt geweigerd, verwijzen zij vaak kort naar het 

advies van de gevangenisdirecteur, zoals reeds werd aangegeven. In dit advies worden 

dezelfde contra-indicaties overlopen als bij de toekenning van een modaliteit. De redenen 

voor toekenning en weigering zijn met name de mate waarin positief of negatief ‘gescoord’ 

wordt op deze indicaties.  

 

Waar een negatief advies van de PSD en de directie echter bijna steeds gevolgd wordt door 

een negatieve beslissing van de DDB, wordt een positief advies niet steeds door een positieve 

beslissing gevolgd.  

De betrokkene uit dossier nummer 55 bijvoorbeeld kreeg een positief advies van de PSD en 

de gevangenisdirecteur omtrent ET. Zij vermeldden hierbij het verleden van de betrokkene. 

Hij had reeds een VLV gekregen, maar na verloop van tijd stapelden de problemen in zijn 

opvangmilieu (betrokkene verbleef bij zijn partner en schoonmoeder) zich op, wat uiteindelijk 

leidde tot een agressie-incident. De plooien waren op het ogenblik van de adviesformulering 

echter reeds gladgestreken. De betrokkene kon ook na dit incident nog steeds terecht bij een 

hulpverleningscentrum voor een ambulante begeleiding.  Zijn bereidheid om zich te laten 

begeleiden werd zowel door de directie als door de PSD als positief beschouwd. Mits 

adequate ondersteuning en het opleggen van controle kon het risico op herval gereduceerd 

worden, oordeelden de directie en de PSD. De betrokkene erkende de feiten en nam 

grotendeels zijn verantwoordelijkheid op. Er was geen contact meer met de slachtoffers. Op 

basis van deze argumentatie werd door de directie en de PSD een positief advies uitgebracht. 

De DDB oordeelde echter op volgende manier: De betrokkene werd reeds viermaal 

veroordeeld voor geweld- en seksuele feiten. Eerder geboden kansen werden door hem niet of 

onvoldoende aangegrepen. De kans op nieuwe gewelddelicten was aanwezig, de kans op 

seksuele feiten was eerder klein. De DDB oordeelde dat de betrokkene nood heeft aan een 

sterk gestructureerde reclassering. Hij kreeg reeds UV’s om een zinvolle dagbesteding uit te 
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werken, maar slaagde er niet in deze te concretiseren. Tijdens zijn PV had de betrokkene een 

gesprek met een ambulant hulpverleningscentrum. Dit werd door de DDB wel als positief 

beschouwd. De eindbeslissing echter betrof een weigering van ET.
154

  

 

Tevens opvallend is het feit dat het recidiverisico zwaarder doorweegt in het formuleren van 

advies en bij het nemen van de eindbeslissing. Zelfs als er geen aanwijzingen zijn dat de 

betrokkene zich zal onttrekken aan de uitvoering van de straf en dat hij het slachtoffer zal 

lastigvallen of verontrusten, wordt vaak toch een negatieve beslissing genomen wanneer het 

risico op herval hoog is én hieraan niet tegemoet kan worden gekomen door het opleggen van 

voorwaarden. De betrokkene uit dossier nummer 4 bijvoorbeeld kreeg een negatief advies van 

de directie en de PSD omtrent een PV en werd deze tevens geweigerd door de DDB. Enkel 

het recidiverisico werd bij hem weerhouden, omdat er op dat ogenblik geen begeleiding 

voorhanden was.
155

  

Ook de betrokkene uit dossier nummer 6 werd een PV geweigerd. Het advies van de directie 

en de PSD vermeldde het volgende: 

 

“Risico zich aan de uitvoering van de straf te onttrekken: Er zijn geen 

indicaties voor het onttrekken aan de straf. Betrokkene wil zelf een residentiële 

opname en ook de familie steunt dit plan. 

Risico op het plegen van nieuwe feiten: Therapie is noodzakelijk. Een PV 

zonder therapeutisch voortraject biedt onvoldoende garanties. De kans op 

herval is daarom momenteel te groot.  

Risico op het lastigvallen van de slachtoffers: geen meldingen op dit vlak. De 

betrokkene is tevens gestart met het vergoeden van de burgerlijke partijen.”
156

  

 

Over de overige strafuitvoeringsmodaliteiten (VI, ET, BD) voor veroordeelden tot straffen 

boven de drie jaar wordt geoordeeld door de strafuitvoeringsrechtbank. In het vonnis van de 

SURB komen tevens een aantal onderdelen naar voren, waarmee rekening wordt gehouden bij 

het nemen van de eindbeslissing: de feiten, de criminogenese (de achterliggende oorzaken bij 

de feiten), het recidiverisico, eerder genoten modaliteiten en hun verloop, het 

reclasseringsplan, de houding van de betrokkene ten aanzien van de feiten en het slachtoffer 

en de resterende strafduur.  
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In dossier nummer 12 bijvoorbeeld wordt naar een aantal van deze elementen verwezen. De 

betrokkene heeft een alcoholprobleem, een negatief zelfbeeld, is agressief, vertoont 

depressieve stemmingen en heeft een hoge behoefte aan seksualiteit. De PSD benadrukt de 

noodzaak van een residentiële behandeling. De betrokkene is echter niet gemotiveerd en ziet 

meer heil in een ambulante therapie in combinatie met antabuse (libidoremmende medicatie). 

Bijgevolg oordeelt de SURB dat niet tegemoet kan worden gekomen aan de 

tegenaanwijzingen en wordt de aanvraag tot ET geweigerd.
157

 

Ook in dossier nummer 23 met betrekking tot VI komen deze elementen aan bod. De 

betrokkene is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en tien jaar terbeschikkingstelling van 

de SURB voor het misbruik van de mentaal geretardeerde dochters van zijn toenmalige 

partner. Hij is een recidivist, want is toe aan zijn vierde veroordeling. Uit het 

persoonlijkheidsonderzoek blijkt dat de betrokkene een pedofiele pleger is. Hij heeft een 

negatieve houding ten aanzien van de feiten en de slachtoffers. Bovendien legt hij de 

verantwoordelijkheid bij de slachtoffers zelf en beweert hij dat zij geen schadelijke gevolgen 

hebben ondervonden ten gevolge van de feiten. Het risico op nieuwe feiten wordt hoog 

ingeschat. De betrokkene is wel bereid een residentiële behandeling te volgen en staat 

hiervoor op een wachtlijst. De strafuitvoeringsrechtbank oordeelt echter dat de veiligheid van 

de samenleving in deze primeert boven de reclasseringsmogelijkheden van de betrokkene en 

weigert zijn aanvraag tot VI.
158

  

 

In tegenstelling tot de DDB, kan de SURB niet volstaan met een korte verwijzing naar het 

advies van de directie en de PSD. Haar vonnis dient steeds gemotiveerd te worden. Dit 

impliceert echter niet dat er geen rekening wordt gehouden met deze adviezen. In de adviezen 

komen dezelfde drie contra-indicaties aan bod, zoals voorheen besproken. Daar komen nog 

twee extra tegenaanwijzingen bij: (1) de afwezigheid van vooruitzichten op sociale 

reclassering en (5) de houding van de betrokkene ten aanzien van de slachtoffers.  

 

Waar de DDB zich meestal aansluit bij het negatief advies van de directie en de PSD en vaker 

in omgekeerde richting van dit advies afwijkt (een positief advies gevolgd door een negatieve 

beslissing), durft de SURB zich wel vaker anders te positioneren dan de directie en de PSD. 

Mogelijks kan dit verklaard worden door het feit dat de SURB rechtstreeks contact heeft met 

de veroordeelde, in tegenstelling tot de DDB die enkel op basis van het dossier en het PSD-

verslag kan oordelen.  
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De betrokkene uit dossier nummer 5 bijvoorbeeld kreeg zowel van de directie als van de PSD 

een negatief advies omtrent VI . Het reclasseringsplan was voldoende uitgewerkt en ook de 

risico’s op herval en op het lastigvallen van het slachtoffer bleken eerder beperkt te zijn. De 

directie en de PSD wensten echter nog enige tijd te wachten vooraleer VI toe te kennen, 

vermits de betrokkene zich nog in het beginstadium van ET bevond. De SURB daarentegen 

oordeelde dat de tijd rijp was voor VI. Het elektronisch toezicht verliep goed, de betrokkene 

had maandelijkse gesprekken inzake zijn agressie- en seksuele problematiek, zijn 

alcoholcontroles waren negatief en hij beschikte over een dagbesteding.
159

  

Ook in dossier nummer 61 kreeg de betrokkene een negatief advies omtrent VI. De directie 

wees op het feit dat de betrokkene reeds BD kreeg, maar dit niet goed verliep. Op het 

ogenblik van de adviesformulering beschikte hij nog steeds niet over een woonst. Wat de 

andere tegenindicaties betreft, met name het risico op herval, de houding ten aanzien van het 

slachtoffer en het risico dit slachtoffer lastig te vallen, werd door de directie geen 

opmerkingen gemaakt. De SURB daarentegen oordeelde anders. Het risico op nieuwe feiten 

werd door hen weerhouden. De steunfiguren van de betrokkene bleken een bedenkelijke 

reputatie te hebben, de betrokkene heeft nooit enige stabiliteit gekend en heeft reeds een 

strafrechtelijk verleden sinds zijn minderjarigheid. Twee jaar voorafgaand aan het vonnis van 

de SURB, werd reeds BD toegekend. Dit liep echter niets steeds van een leien dakje. De 

betrokkene gedroeg zich dreigend ten aanzien van de justitieassistent en dronk regelmatig 

alcohol. Zijn voorwaarden werden daarom verscherpt, waarna zich een kentering in zijn 

gedrag voordeed. De SURB benadrukt dat de betrokkene verder bereid moet zijn op een 

correcte en ernstige manier samen te werken met de justitieassistent. De VI werd 

toegekend.
160

  

 

Vaak wordt door de veroordeelde tot een straf van meer dan drie jaar, een dubbele aanvraag 

ingediend bij de SURB, voor het verkrijgen van ET en BD. Afhankelijk van het 

reclasseringsplan kan dan één van beide modaliteiten worden toegekend. De veroordeelde uit 

dossier nummer 10 bijvoorbeeld diende beide aanvragen tegelijk in. Zowel de 

gevangenisdirectie als de PSD wezen in hun advies omtrent ET op het feit dat de reclassering 

van de betrokkene onvolledig was, met name de woonreclassering ontbrak. Beperkte detentie 

daarentegen leek volgens beiden de beste optie voor het volgen van een begeleiding en het 
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zoeken naar vrijwilligerswerk. De strafuitvoeringsrechtbank oordeelde op een zelfde manier, 

ET werd geweigerd en BD werd toegekend, mits het starten met vrijwilligerswerk.
161

  

 

2.3. Opgelegde voorwaarden 

Naast de redenen voor toekenning of weigering van de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten, werd in de dossiers tevens nagegaan welke voorwaarden 

opgelegd worden aan daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid in geval van 

een positieve beslissing. De veel voorkomende voorwaarden zullen in dit onderdeel van 

hoofdstuk twee per modaliteit overlopen worden. Het betreft daarbij zowel de algemene 

voorwaarden, die voor elke veroordeelde worden voorzien, als de bijzondere voorwaarden, 

die op maat van de betrokkene worden opgelegd. Ook de slachtoffergerichte voorwaarden 

vallen onder deze laatste categorie.  

De doelstelling van deze voorwaarden is het voorkomen of reduceren van de kans op herval.  

 

2.3.1. Voorlopige invrijheidstelling  

De meeste bestudeerde dossiers hadden betrekking op veroordeelden tot straffen boven de 

drie jaar. Hierdoor kwamen slechts een beperkt aantal personen in aanmerking van een 

voorlopige invrijheidstelling. Slechts in vier dossiers werd deze VLV ook toegekend door de 

DDB. Algemene voorwaarden die daarbij werden opgelegd zijn
162

:  

 Na vrijlating binnen 48 uur contact opnemen met het justitiehuis.  

 Intensief meewerken aan de maatschappelijke begeleiding van de justitieassistent en 

de gemaakte afspraken en richtlijnen strikt naleven. 

 Een vast verblijfadres hebben en niet van woonst, werk, begeleiding of therapie 

veranderen zonder voorafgaand overleg met de justitieassistent. 

 Van algemeen goed gedrag zijn. 

 Regelmatig tewerkgesteld zijn of actief zoeken naar werk.  

 Verbod contact te zoeken met (ex-)gedetineerden en personen met een ongunstige 

reputatie. 

 

Afhankelijk van de problematiek van de betrokkene kunnen tevens één of meerdere van 

volgende, bijzondere voorwaarden opgelegd worden: 

 Zijn administratieve en financiële situatie laten opvolgen. 
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 Zich inzake zijn seksuele deviantie laten behandelen in een gespecialiseerd 

hulpverleningscentrum, de daar gegeven adviezen opvolgen, actief meewerken aan 

deze behandeling en deze volgen zolang nodig wordt geacht. 

 Een cursus seksualiteit of psycho-educatie rond seksualiteit volgen in nauwe 

samenspraak met de justitieassistent. 

 Verplichting therapie op te starten bij een gespecialiseerde dienst of zich ambulant te 

laten begeleiden en hieraan actief en ernstig meewerken. 

 Verbod op alcoholgebruik of –misbruik, druggebruik en –bezit en medicatiemisbruik. 

 Verbod van cafébezoek en van bezoek aan andere drankgelegenheden. 

 Verbod te gokken of deel te nemen aan kansspelen en zich op te houden in locaties 

waar dergelijke activiteiten worden georganiseerd. 

 

In het belang van het slachtoffer kunnen volgende voorwaarden opgelegd worden:  

 Inspanningen leveren om de burgerlijke partijen af te betalen.  

 Verbod om op om het even welke wijze, hetzij persoonlijk, hetzij telefonisch, 

schriftelijk of via derden, contact te zoeken met het slachtoffer/de slachtoffers en 

zijn/haar/hun familie. Bij een toevallige ontmoeting het contact onmiddellijk, spontaan 

en discreet verbreken. 

 Verbod zich te begeven en zich te vestigen in …….. (regio).   

 

2.3.2. Uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven 

De uitgaansvergunningen en de penitentiaire verloven zijn de twee 

strafuitvoeringsmodaliteiten die het vaakst voorkwamen in de dossiers.  

Bij alle toekenningen van UV en PV door de DDB wordt steeds één algemene voorwaarde 

gesteld, met name: geen nieuwe strafbare feiten plegen.  

 

Daarnaast worden heel wat bijzondere voorwaarden voorzien. Deze bijzondere voorwaarden 

zijn echter niet zo heel ‘bijzonder’, vermits dezelfde voorwaarden in de meeste dossiers 

terugkeren. Volgende, bijzondere voorwaarden komen herhaaldelijk voor:  

 De uitgaansvergunning / het verlof voorbereiden in samenspraak met de PSD en de 

gemaakte afspraken strikt naleven.  

 De uitgaansvergunning / het verlof is enkel gericht op de vooropgestelde doelstelling 

(bijvoorbeeld het doorlopen van een intakeprocedure of het brengen van een bezoek 

aan een ziek familielid in geval van UV, het aanhalen van familiale banden en het 

voorbereiden van de reclassering in geval van PV).  
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 De uitgaansvergunning is enkel op te nemen na concrete afspraken.  

 De uitgaansvergunning onder begeleiding van een vertrouwenspersoon, goedgekeurd 

door de directie, laten plaatsvinden. 

 De uitgaansvergunning enkel laten plaatsvinden mits voorafgaand antabuse 

ingenomen wordt. 

 Zijn verlof doorbrengen op het opgegeven verlofadres.  

 Zich houden aan de huisregels (in geval van PV).  

 Interne en externe evaluatie na het verlofblok.  

 Zich rechtstreeks naar de afspraak begeven en na afloop onmiddellijk terugkeren naar 

de inrichting.  

 Het naleven van de uren van terugkeer naar de gevangenis.  

 Van algemeen goed gedrag zijn.  

 

Daarnaast worden bij UV en PV eveneens voorwaarden opgelegd in het belang van de 

slachtoffers. Deze komen sterk overeen met de eerder vermelde voorwaarden in verband met 

de voorlopige invrijheidstelling.  

 Verbod op enigerlei wijze contact te zoeken met de slachtoffers en hun familie, zich 

op te houden in de omgeving van de slachtoffers en bij een toevallige ontmoeting zelf 

spontaan en direct het contact verbreken.  

 Regioverboden.  

 

Naast de voorwaarden in verband met de UV en PV zelf en deze in het belang van het 

slachtoffer, worden tevens voorwaarden opgelegd met betrekking tot de problematiek van de 

betrokkene of de feiten waarvoor men veroordeeld werd.  

 Verbod zich op te houden in de omgeving van speelpleinen, scholen, zwembaden, 

sportpleinen, jeugdclubs en andere gelegenheden waar frequent minderjarigen 

aanwezig zijn.  

 Verbod van contact met minderjarigen tenzij in de aanwezigheid van een andere, 

betrouwbare volwassene.  

 Verbod van alcoholgebruik of –misbruik, drugsgebruik en –bezit en 

medicatiemisbruik.  

 Verbod van cafébezoek en van bezoek aan andere drankgelegenheden. 

 Verbod zich op te houden in plaatsen of met personen die inzake verdovende middelen 

of criminaliteit een ongunstige of verdachte reputatie hebben.  
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 Verbod van wapendracht en wapenbezit.  

 Verbod van contact met mededaders en medeplichtingen. 

 

2.3.3. Onderbreking van de strafuitvoering 

Ook deze modaliteit met het oog op elektronisch toezicht kwam in de bestudeerde dossiers 

weinig aan bod, slechts vijf keer. De voorwaarden echter die door de gevangenisdirecteur 

werden opgelegd, waren in alle gevallen dezelfde, met name
163

:  

 Een vaste verblijfplaats hebben.  

 Onmiddellijk gevolg geven aan de oproepingen van de penitentiaire administratie.  

 De afspraken met de justitieassistent strikt naleven.  

 Deze vergunning steeds bij zich hebben. 

 

2.3.4. Elektronisch toezicht, beperkte detentie en voorwaardelijke 

invrijheidstelling  

Deze modaliteiten werden in verschillende dossiers aangevraagd, maar werden in de 

meerderheid van de gevallen geweigerd.  

 

De voorwaarden die bij elektronisch toezicht worden opgelegd, konden slechts in één dossier 

worden achterhaald.  

De algemene voorwaarden die bij ET opgelegd worden, zijn
164

:  

 Zich akkoord verklaren met de standaardinvulling van ET.  

 Het akkoord hebben van de meerderjarige huisgenoten.  

 Geen nieuwe strafbare feiten plegen.  

 Een vaste verblijfplaats hebben.  

 Gevolg geven aan de oproepingen van de justitieassistent en het openbaar ministerie.  

 Zijn dagbesteding naleven:  

o Gericht op re-integratie op professioneel en educatief vlak  

o Of gericht op het familiaal vlak  

o Of gerechtvaardigd door een specifieke situatie van invaliditeit  

 Het naleven van de invulling van ET.  
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Daarnaast worden ook een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd, afhankelijk van de 

problematiek van de betrokkene
165

: 

 Intensief meewerken aan de begeleiding van de justitieassistent en zijn richtlijnen 

strikt naleven. 

 Inspanningen leveren om de burgerlijke partij af te betalen. 

 Inspanningen leveren om werk te vinden en daarna regelmatig in dienstverband 

tewerkgesteld zijn. 

 Op psychosociaal vlak een begeleiding volgen en sociale, financiële en 

administratieve ondersteuning aanvaarden.  

 Verbod op alcoholgebruik of –misbruik, drugsgebruik en –bezit en medicatiemisbruik.  

 Verbod zich op te houden met personen en in gelegenheden die inzake onwettige, 

delinquente praktijken een ongunstige of verdachte reputatie hebben.  

 

Een beperkte detentie werd in drie dossiers opgelegd met voorwaarden. De algemene 

voorwaarden voor BD worden tevens teruggevonden bij ET, met name: geen nieuwe strafbare 

feiten plegen en gevolg geven aan de oproepingen van de justitieassistent en het openbaar 

ministerie. Ook de bijzondere voorwaarden zijn grotendeels aan elkaar gelijk, zoals het 

meewerken aan de begeleiding van de justitieassistent, de burgerlijke partijen afbetalen, 

regelmatig tewerkgesteld zijn in dienstverband, het verbod op alcoholgebruik- of misbruik…  

Andere voorwaarden die in de dossiers tegengekomen werden in het geval van BD,  zijn: geen 

tuchtsanctie oplopen in de gevangenis, een ambulante begeleiding door een gespecialiseerde 

hulpverleningsinstelling volgen, een zinvolle dag- en vrijetijdsbesteding hebben, het 

slachtoffer niet contacteren, niet werken op plaatsen waar dikwijls en/of voornamelijk 

minderjarigen aanwezig zijn…
166

 

 

Wat de voorwaardelijke invrijheidstelling betreft, werden voorwaarden teruggevonden in zes 

dossiers. De algemene voorwaarden zijn opnieuw dezelfde als deze van het elektronisch 

toezicht en de beperkte detentie: geen nieuwe strafbare feiten plegen, een vast adres hebben 

en gevolg geven aan de oproepingen van de justitieassistent, het openbaar ministerie en de 

strafuitvoeringsrechtbank.  

Ook de bijzondere voorwaarden, zoals bij ET en BD, kunnen bij een voorwaardelijke 

invrijheidstelling worden opgelegd, zoals het meewerken aan de begeleiding van de 
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justitieassistent, het vergoeden van de burgerlijke partijen, het verbod contact te zoeken met 

de slachtoffers of zich op plaatsen te begeven met een ongunstige reputatie inzake verdovende 

middelen of criminaliteit…
167

  

Afhankelijk van de problematiek van de betrokkene kunnen ook één of meerdere van 

onderstaande voorwaarden opgelegd worden: 

 Met betrekking tot uw seksuele problematiek een behandeling volgen in een 

gespecialiseerde instelling waarin u ook zult verblijven en de bewijzen hiervan 

voorleggen aan uw justitieassistent. Met deze behandeling niet stoppen, tenzij in 

samenspraak met de hulpverlener en uw justitieassistent. 

 Na deze behandeling gaan wonen op een adres dat bepaald wordt in samenspraak met 

de hulpverlening van de instelling en uw justitieassistent.  

 Na de behandeling actief zoeken naar werk, daarna regelmatig werken in 

dienstverband en de bewijzen  voorleggen aan de justitieassistent.  

 Na de behandeling een nieuw (ambulant) reclasseringsplan opstellen met aandacht 

voor een zinvolle dag- en vrijetijdsbesteding en deze ter goedkeuring voorleggen aan 

de strafuitvoeringsrechtbank. 

 Budgetbegeleiding volgen bij een gespecialiseerde hulpverleningsinstantie en 

bewijzen voorleggen aan de justitieassistent.  

 Bereid zijn tot het ondergaan van drugscontroles op vraag van de justitieassistent, de 

drughulpverlening en het openbaar ministerie.  

 Verbod kinderen te fotograferen.  

 Verbod in het bezit te zijn van een computer aangesloten op internet.  

 Verbod aanwezig te zijn in de woning van een (toekomstige) partner wanneer in deze 

woning ook minderjarige kinderen of kleinkinderen verblijven.  

 Verbod contact te hebben met minderjarigen behalve zijn eigen kinderen, maar dan 

wel in het bijzijn van een andere volwassene.  

 

2.4. Besluit  

In dit hoofdstuk werden de resultaten van de dossierstudie besproken. Eenenzestig dossiers, 

verspreid over de vijf bezochte gevangenissen, werden bestudeerd. Een aantal persoonlijke 

kenmerken van de betrokken veroordeelden werd in eerste instantie overlopen: geslacht, 

leeftijd, opleidingsniveau… Daarbij dient opgemerkt te worden dat deze kenmerken niet 
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zonder meer gegeneraliseerd mogen worden naar andere veroordeelden dan de betrokken 

eenenzestig.  

De dossiers hadden allen betrekking op mannelijke daders. Meer dan één op de drie bleek op 

het ogenblik van inzage in het dossier ouder te zijn dan 50 jaar. De meerderheid was arbeider 

van beroep. Daarnaast bleek de meerderheid tevens ongehuwd te zijn en kinderen te hebben. 

De betrokkenen beschikten over uiteenlopende achtergrondkenmerken.  

De feiten waarvoor men veroordeeld werd, hadden voornamelijk betrekking op minderjarige, 

vrouwelijke slachtoffers. De grote meerderheid van de betrokkenen heeft een gerechtelijk 

verleden, waarvan ongeveer de helft wegens eerdere seksuele delicten. De meeste slachtoffers 

waren familie van de dader.  

 

Bij de toekenning of weigering van een strafuitvoeringsmodaliteit, wordt zowel door de DDB 

als door de SURB met een aantal steeds terugkerende elementen rekening gehouden: de 

feiten, de houding van de betrokkene ten aanzien van de feiten en het slachtoffer, zijn 

strafrechtelijk verleden, zijn persoonlijkheid en criminogenese, de risicotaxatie, de prognose 

en het reclasseringsplan.  

 

Heel vaak wordt door de DDB verwezen naar het advies van de gevangenisdirectie bij het 

nemen van een beslissing, ofwel letterlijk in één standaardzin ofwel door een korte 

samenvatting van het advies te maken. De SURB daarentegen is uitgebreider in haar 

motivering.  

Het advies van de directie is grotendeels gelijk aan dat van de PSD. Beiden maken een 

evaluatie van een aantal wettelijke tegenindicaties. Het gedrag van de betrokkene in het 

verleden en tijdens de huidige detentie alsook de resterende strafduur, de persoonlijkheid van 

de betrokkene, zijn schuldinzicht en de bereidheid aan zijn problemen te werken, spelen een 

rol bij het formuleren van dit advies.  

Waar het negatief advies van de directie en de PSD meestal gevolgd wordt door de DDB, 

wordt een positief advies niet steeds door een positieve beslissing gevolgd. De SURB durft 

meer in deze richting af te wijken van de adviezen.  

 

De elementen, die hierboven werden opgesomd en waarmee rekening wordt gehouden bij het 

advies en bij de eindbeslissing, worden ook voor andere veroordeelden beoordeeld. Echter, 

wanneer rekening gehouden wordt met de feiten, blijken seksuele feiten de rechtsorde toch 

meer te beroeren en maatschappelijk gevoeliger te liggen dan andere feiten. Wat de houding 

van de betrokkene ten aanzien van de feiten en het slachtoffer betreft, zijn ontkenning en 
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minimalisatie problemen die bij seksuele delinquenten vaak voorkomen, gezien de soms 

aanwezige seksuele problematiek van de betrokkene (cf. infra III. Empirisch luik, 3.2. Advies 

en de contra-indicaties). Ook het risico op recidive is bij seksuele delinquenten hoger. Deze 

elementen wegen bijgevolg zwaarder door dan bij andere veroordeelden.  

 

Wordt de modaliteit ondanks voorgaande elementen toch toegestaan, dan worden meestal 

voorwaarden opgelegd om het risico op herval te verminderen, zoals zich laten begeleiden 

voor zijn alcohol-, drugs-, gok- en/of seksuele problematiek, geen contact zoeken met de 

slachtoffers en andere minderjarigen, zich niet ophouden in de omgeving van de slachtoffers 

of andere minderjarigen… 
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3. Interviews PSD  

De kwantitatieve resultaten en de resultaten van de dossierstudie (cf. supra III. Empirisch 

luik, 1. Kwantitatieve gegevens en 2. Dossierstudie) worden verder aangevuld met interviews 

met medewerkers van de psychosociale dienst van de gevangenis. Zij zijn immers de meest 

aangewezen personen om een zicht te geven op de knelpunten of moeilijkheden in de fase van 

de strafuitvoering.  

Er werd getracht in elk van de vijf gevangenissen, waarvoor toestemming werd verkregen 

voor het onderzoek, twee PSD-medewerkers te interviewen. Dit is echter niet in elke 

gevangenis gelukt.  

 

Respondent 1 werkt in de gevangenis van Brugge, vooral met langgestraften. Respondent 2 

werkt tevens in Brugge, maar dit op de vrouwenafdeling. Voorheen werkte zij echter in een 

andere gevangenis op een mannenafdeling, waardoor zij vanuit haar ervaring toch kon 

meewerken aan het onderzoek.  

 

Respondenten 3 en 4 zijn tewerkgesteld in de gevangenis van Ieper, die vooral beklaagden en 

kortgestraften huisvest.  

Door de onderbezetting bij de PSD in de gevangenis van Beveren, kon daar slechts één 

medewerker geïnterviewd worden, respondent 5.  

 

In de gevangenis van Oudenaarde wensten wel twee personen deel te nemen (respondenten 6 

en 7). Omdat deze gevangenis echter vooral uit “langgestraften en moeilijke, zware 

gevallen”
168

 bestaat, moet steeds per twee aan eenzelfde dossier gewerkt worden. 

Respondenten 6 en 7 stonden er dan ook op het interview samen af te leggen, omdat zij 

beweerden toch dezelfde antwoorden te zullen geven. Beïnvloeding kon hierdoor niet volledig 

uitgesloten worden. Wel werd geprobeerd beide respondenten evenveel aan het woord te laten 

en hen telkens te laten uitspreken. De meningen en antwoorden van beiden bleken inderdaad 

zo goed als gelijk te zijn.  

 

De gevangenis van Ruiselede is een kleinere gevangenis met een open regime, waar slechts 

één persoon werkt met seksuele delinquenten. Deze persoon bleek echter langdurig ziek te 

zijn. Een face-to-face interview was hierdoor niet mogelijk. Er werd daarom voorgesteld het 

interview via mail te organiseren. Hier zijn echter verschillende nadelen aan verbonden, zoals 

het gebrek aan controle over de omstandigheden waarin de vragen beantwoord worden en de 
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onmogelijkheid om bijkomende vragen te stellen of dieper in te gaan op bepaalde 

antwoorden. Ruiselede is echter de enige gevangenis waar een vorm van pretherapie voor 

seksuele delinquenten aanwezig is. Hiernaar werd ook herhaaldelijk verwezen door de andere 

respondenten. Daarom werd het toch belangrijk gevonden enkele vragen te kunnen stellen aan 

deze medewerker van de PSD.  

Ook dit voorstel om de vragen via mail te beantwoorden, bleek echter niet eenvoudig. 

Uiteindelijk werd door respondent 8 enkel een bijkomende vraag omtrent het pretherapeutisch 

programma voor seksuele delinquenten via mail beantwoord.  

 

De interviews vonden allen, met uitzondering van interview 8, plaats in een vergaderzaaltje in 

de betreffende gevangenis. Slechts een enkele keer werd het interview onderbroken door het 

afgaan van de telefoon, omdat de betrokken PSD-medewerker er die dag alleen voor stond. 

De gestelde vraag werd daarna nog eens herhaald en het antwoord van de respondent kort 

samengevat, zodoende de betrokkene terug op weg te helpen bij het verder beantwoorden van 

de vraag.  

In elk interview, uitgezonderd met respondent 8, werden zeven grote vragen gesteld aan de 

hand van een vragenprotocol (cf. infra bijlage 7). In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 

bevindingen uit de interviews weergegeven.  

 

3.1. Het reclasseringsplan  

In het interview werden de respondenten in eerste instantie bevraagd over de 

voorbereidingsfase, vooraleer een bepaalde strafuitvoeringsmodaliteit kan worden toegekend. 

In deze voorbereidingsfase wordt door de gedetineerde, in samenspraak met de PSD, een 

reclasseringsplan opgesteld.  

 

De meest voorkomende problemen voor daders van verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid bij het opstellen van dit plan, blijken vooral te maken te hebben met het volgen 

van een therapie. Op basis van de problematiek van de betrokkene wordt gezocht naar een 

geschikte therapie. Deze problematiek is uiteraard vaak een seksuele problematiek, maar dit 

kan eveneens een andere problematiek zijn, zoals een verslavingsproblematiek. De PSD 

achterhaalt op basis van een uitgebreid onderzoek welke vorm van therapie het meest 

aangewezen is: ambulante of residentiële. Vaak is er hierover discussie met de betrokkene, 

omdat deze meent geen begeleiding nodig te hebben. Zo blijkt ook uit onderstaand citaat van 

respondent 6:  
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“VI is voor hen vrijheid hé. En een opname is geen vrijheid, dat is het 

verderzetten van de straf. Dan kiezen ze liever voor strafeinde.”
169

  

 

Kan een overeenkomst worden bereikt, dan kan men op zoek gaan naar een plaats in een 

gespecialiseerd centrum. Het vinden van een plaats voor residentiële behandeling blijkt echter 

in geen enkele gevangenis een evidentie. Er zijn slechts drie gespecialiseerde centra in 

Vlaanderen waar daders van zedendelicten hiervoor terecht kunnen. Bovendien werken zij 

regiogebonden. Vooraleer een veroordeelde toegelaten wordt tot deze centra, dient hij op 

intakegesprek te gaan. Respondent 5 verwoordt het probleem als volgt:  

 

“Wij melden standaard bij de drie aan. Maar als die alle drie weigeren, loopt 

het vast. En zo zijn er mannen die tot strafeinde gaan. […] Eigenlijk hebben we 

dus een probleem met de voorzieningen. Zolang de overheid niet investeert, ja, 

blijft dat een probleem”
170

 

 

Wordt de betrokkene wel weerhouden door een centrum, dan is een bijkomend probleem het 

bestaan van lange wachtlijsten.  

 

Een ander probleem, dat vaak voorkomt bij het opstellen van het reclasseringsplan, is de 

ontkenning, de minimalisatie van de feiten of de schuldverschuiving. Het is belangrijk dat de 

betrokkene over de feiten kan praten en zijn verantwoordelijkheid hiervoor erkent. Alleen dan 

kan immers aan zijn problematiek gewerkt worden. Dit blijkt uit onderstaand citaat van 

respondent 2:  

 

“Bij ontkenning zitten we vast. Dan weigeren de centra. Dat gebeurt vaak bij 

seksuele delinquenten. Als we op pad gaan, zoeken, dan gaat het meestal vlot. 

Een keer dat ze hun verhaal kunnen doen, erkennen wat hun 

verantwoordelijkheden zijn… Maar meestal zeggen ze dat het slachtoffer het 

uitgelokt heeft of gevraagd heeft of…. Maar een keer dat ze alles op een rij 

hebben en hun verhaal kunnen doen, valt dat goed mee.”
171

 

 

De ambulante begeleiding gaat meestal vlotter. Een mogelijk probleem daarbij is het 

opvangnetwerk van de betrokkene. Soms ontbreekt zo’n netwerk, in andere gevallen kan dit 
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netwerk onvoldoende structuur of informele sociale controle bieden. Een bijkomend probleem 

voor seksuele delinquenten is het feit dat er misschien kinderen aanwezig zijn binnen het 

gezin.  

 

Daarnaast lopen de meningen van de respondenten uiteen over de mate waarin seksuele 

delinquenten dezelfde problemen ervaren als andere gedetineerden, zoals het vinden van 

woonst, werk of een opleiding. Volgens sommige respondenten vormt woonst wel een 

probleem, vooral wanneer het slachtoffer in het gezin aanwezig is en hierdoor mogelijks de 

voorwaarde opgelegd zal worden om niet naar dit gezin terug te keren. Volgens anderen is het 

vinden van woonst niet zo moeilijk of zelfs makkelijker in vergelijking met bijvoorbeeld 

drugsverslaafden.  

 

3.2. Advies en de contra-indicaties  

Wanneer een aanvraag voor een bepaalde strafuitvoeringsmodaliteit ingediend wordt, is het 

de taak van de PSD om advies hieromtrent te formuleren. Zij baseren zich hiervoor op de 

wettelijke tegenindicaties. Is er een reclasseringsplan? Wat is het recidiverisico? Wat is de 

houding van de betrokkene ten aanzien van het slachtoffer en het risico op het lastigvallen van 

het slachtoffer? Deze indicaties zijn voor elke gedetineerde hetzelfde, alleen blijken het 

recidiverisico en de houding van de betrokkene ten aanzien van het slachtoffer bij seksuele 

delinquenten net iets belangrijker te zijn.  

 

“Hun houding. Als ze de schuld verschuiven in de schoenen van het slachtoffer 

of externe factoren, dan is dat niet goed om begeleiding te vinden. Ontkenning. 

Als je niet ziet dat er een probleem is, dan geef ik negatief advies.”
172

 

 

Uit bovenstaand citaat blijkt dat ook probleeminzicht en de bereidheid om over de feiten te 

praten belangrijke elementen zijn, waarop gelet wordt door de PSD. Het risico op recidive 

hangt hier mee samen. Wanneer men niet over de feiten kan praten, is dit risico groter.  

Onderstaand citaat vat de belangrijkste elementen voor het advies samen:  

 

“Of het reclasseringsplan uitgewerkt is of niet. En de risicotaxatie. Ik kijk ook 

naar de medewerking aan het onderzoek. Als ze blijven ontkennen, dan is het 
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moeilijk om positief te zijn. Als er wrok of haat is tegenover het slachtoffer, dat 

is een reden om negatief te zijn. En schuldinzicht.”
173

 

 

Bijgevolg zijn vooral het ontbreken van een volledig uitgewerkt reclasseringsplan, het bestaan 

van een kans op herval, het ontbreken van probleeminzicht en het risico op het lastigvallen 

van het slachtoffer de belangrijkste moeilijkheden op het vlak van de contra-indicaties.  

 

3.3. De opgelegde voorwaarden 

Wanneer de beslissingnemende instantie een modaliteit toekent, kunnen daarbij verschillende 

voorwaarden opgelegd worden. Niet al deze voorwaarden blijken echter even makkelijk te 

aanvaarden en/of na te leven voor daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. 

Zo blijkt het volgen van een therapie voor sommigen geen evidentie:  

 

“Er is vooral een externe motivatie, omdat het moet.”
174

 

 

Het verbod op plaatsen te komen waar veel kinderen aanwezig zijn, zoals speelpleinen, 

scholen en zwembaden, wordt door bijna alle respondenten aangegeven als moeilijk. Zeker 

wanneer de betrokkene zelf kinderen heeft. Daarnaast vormen ook het contactverbod met het 

slachtoffer (vooral wanneer het slachtoffer familie is), het verbod op het gebruik van internet 

en de regioverboden moeilijkheden. Zo blijkt ook uit onderstaand citaat van respondent 4: 

 

“Het verbod op internetgebruik is ook moeilijk. Dat was het grootste deel van 

hun dagbesteding hé. […] De dag van vandaag is dat toch ook in iedereen zijn 

leven ingebakken.  

Bij incestgezinnen is er soms ook de voorwaarde met bepaalde familieleden 

geen contact te zoeken. Dat is ook enorm moeilijk. Ook omdat die familieleden 

soms zelf vragende partij zijn voor contact.”
175

 

 

Respondent 3 is de enige die aangeeft dat ook de inname van libidoremmende medicijnen 

soms moeilijk is:  
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“Bij sommigen is ook inname moeilijk, maar dat gebeurt maar zelden, van 

medicatie die libidoremmend zijn. […] Dat is toch redelijk ingrijpend en heeft 

ook bijwerkingen.”
176

 

 

Ten slotte: 

 

“De meest simpele voorwaarde kan al heel moeilijk zijn.”
177

 

 

Weigeren gedetineerden deze voorwaarden, omdat ze beseffen dat ze moeilijk na te leven 

zijn? Of ruiken ze de vrijheid en aanvaarden ze deze toch?  

Op het ogenblik dat de gedetineerde voorwaarden opgelegd krijgt, werden deze meestal al 

besproken met de PSD. Ze beseffen dus waar ze voorstaan. Als ze niet bereid zijn de 

voorwaarden te aanvaarden, dan blijkt dit bijgevolg ook al uit de bespreking met de PSD en 

zal deze niet positief adviseren. Als de betrokkenen al zo ver gevorderd zijn en het gaat dan 

over de voorwaarden, dan wordt meestal niet geweigerd. Of zoals respondent 6 het 

verwoordt:  

 

“Als de deur op een kier staat, gaat hij tekenen.”
178

  

 

Respondent 2 heeft het nog maar één keer meegemaakt dat iemand zijn voorwaarden 

weigerde:  

 

“Die man was veroordeeld voor feiten op zijn dochter. Ondertussen was hij 

gescheiden van zijn vrouw, die een nieuwe vriend had. Die man mocht wel nog 

zijn zoon zien, maar niet meer zijn dochter. Één van de voorwaarden was ook 

dat hij geen contact mocht hebben met de moeder van het slachtoffer, dus zijn 

ex-vrouw. Hij heeft dat geweigerd, omdat hij zei dat hij dan ook zijn zoon niet 

meer zou kunnen zien. Ik vloog toen echt achterover. Iemand die zijn vrijheid 

niet neemt alleen maar voor een voorwaarde. Terwijl daar misschien wel een 

oplossing voor gevonden kon worden.”
179
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Er zijn dus weinig gedetineerden die weigeren. Wat wel vaker voorkomt, is dat de 

gedetineerde, na het aanvaarden van de voorwaarden, discussieert met de justitieassistent om 

de voorwaarden te versoepelen of voorwaarden weg te laten.  

 

3.4. Seksuele delinquenten vs. andere gedetineerden 

Er werd de respondenten tijdens het interview gevraagd of het, volgens hen, voor daders van 

verkrachting en aanranding van de eerbaarheid even moeilijk/makkelijk is om van 

strafuitvoeringsmodaliteiten te genieten in vergelijking met andere gedetineerden. De 

antwoorden hierop varieerden naargelang de gevangenispopulatie waarmee de respondenten 

werken. Herhaaldelijk werd hierbij het onderscheid gemaakt tussen straffen van minder dan 

drie jaar en straffen van meer dan drie jaar.  

 

PSD-medewerkers die vooral met langgestraften werken, zoals in Brugge en Oudenaarde, 

zien hier weinig verschil in. Volgens hen hangt de moeilijkheidsgraad vooral af van de 

persoon in kwestie, zijn persoonlijkheid en problematiek. Zo blijkt ook uit onderstaand citaat 

van respondent 1: 

 

“Het is moeilijk daar een lijn in te trekken. Dat is niet opvallend moeilijker of 

makkelijker. Hangt vooral af van de persoonlijkheid. Voor mensen met een 

agressieproblematiek is dat ook moeilijk. Hangt ook af van de onderliggende 

problematiek. Voor diefstal bijvoorbeeld is er geen problematiek en dus ook 

geen therapie nodig. Dat is dan al iets dat niet in het reclasseringsplan moet. 

[…] Maar het is gewoon afhankelijk van de gedetineerden.”
180

  

 

Wanneer echter gewezen wordt op het bijzonder strafuitvoeringsregime voor seksuele 

delinquenten (cf. supra I. Theoretisch luik, 3.3. Bijzonder strafuitvoeringsregime voor 

seksuele delinquenten), erkennen deze respondenten wel dat er een verschil bestaat in 

tijdsduur. Het duurt voor seksuele delinquenten langer vooraleer het onderzoek van de PSD 

afgerond is. Maar dit maakt het, volgens hen, niet moeilijker een strafuitvoeringsmodaliteit te 

krijgen:  

 

“Het verslag is sowieso uitgebreider. Dat duurt veel langer, omdat wat we 

nodig hebben, we soms niet krijgen. Maar eens aangemeld en geadviseerd, 

gaat het soms makkelijker. […] Niet moeilijker, maar het duurt langer. Wij zijn 
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ook voorzichtiger met zo’n feiten. Bij een andere ga je misschien al eens 

zeggen “allé, we gaan dat eens proberen”, maar bij zo’n feiten niet hé.”
181

 

 

PSD-medewerkers die vooral met kortgestraften werken, merken wel degelijk een verschil in 

moeilijkheidsgraad. Respondent 3 legt dit zeer duidelijk uit. Wat de straffen onder de drie jaar 

betreft, kunnen de meeste veroordeelden onmiddellijk in strafonderbreking met het oog op 

elektronisch toezicht. Zij komen ’s morgens de gevangenis binnen en gaan ’s avonds alweer 

buiten. Voor hen is het een uitzondering als ze blijven zitten. Voor seksuele delinquenten 

daarentegen is de procedure moeilijker. Het is in dat geval niet de gevangenisdirecteur, maar 

de DDB die beslist. Dit op basis van een gespecialiseerd advies. Het opstellen van zo’n advies 

duurt echter al gauw enkele maanden. Voor seksuele delinquenten is blijven zitten dus eerder 

regel dan uitzondering. Wat de straffen boven de drie jaar betreft, wordt steeds door de 

strafuitvoeringsrechtbank beslist. De feiten maken dan ook volgens deze respondent weinig 

verschil bij de beoordeling. 

 

“Achter Dutroux is alles opgesplitst: seksuele delinquenten en andere. Dat is 

nog altijd niet veranderd. Is dat goed? Ja, maar ook niet. […] Toen ik begon te 

werken, 15 jaar geleden, plus en min drie jaar liep dan redelijk gelijk. In al die 

jaren is dat steeds meer uiteengelopen. Min drie jaar is steeds lakser 

geworden, vooral om de overbevolking tegen te gaan. Ze zijn strenger 

geworden op de plus drie jaar. Die seksuele delinquenten zijn meer en meer 

met de plus drie mee geëvolueerd. En dat klopt eigenlijk niet hé, dat is niet 

ok.”
182

  

 

3.5. Oplossingen 

Na alle moeilijkheden en knelpunten besproken te hebben en de vergelijking te hebben 

gemaakt met andere gedetineerden, werd de respondenten tevens gevraagd wat er zou moeten 

gebeuren om hieraan tegemoet te komen. Wat zijn mogelijke oplossingen en hoe kan het 

beleid hierin bijgestuurd worden? In elke gevangenis werd op deze vraag op dezelfde manier 

gereageerd: meer mogelijkheden voor therapie buiten de gevangenis en pretherapie in de 

gevangenis.  
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De instellingen buiten de gevangenis zouden over meer plaatsen moeten beschikken en 

minder selectief mogen zijn. Hun criteria moeten worden verlaagd:   

 

“De centra zouden ook moeten openstaan voor mensen die ontkennen. Wij 

kunnen wel proberen in de gevangenis daar verandering in te brengen, maar 

het is toch vooral aan de centra om motiverend te werken. Schaamte, schuld… 

dat is net het moeilijke. Daar moet net buiten aan gewerkt worden. Maar als ze 

niet genoeg kunnen vertellen, zijn ze nu niet welkom. […] Als ze ontkennen, 

blijven ze zitten.”
183

  

 

Vooral het belang van pretherapie kwam tijdens de interviews sterk naar voren. De 

respondenten zijn het er unaniem over eens dat reeds tijdens het verblijf in de gevangenis al 

een stuk van de begeleiding moet plaatsvinden, die de gedetineerde voorbereidt op zijn 

behandeling buiten de gevangenis. Zij verwijzen hiervoor allemaal naar de enige gevangenis 

waar dit nu reeds het geval is: Ruiselede, het ‘Uitweg’-project. Dit zou uitgebreid moeten 

worden naar elke gevangenis, want momenteel wordt er in geen enkele andere gevangenis 

begeleiding geboden aan de gedetineerden. Respondenten 6 en 7 noemen de tijd in detentie op 

dit vlak zelfs verloren tijd.  

 

“Er moeten meer subsidies komen voor intramurale therapieën. Nu zijn er 

maar een paar gevangenissen waar dat is. Als wij echt vastlopen, dan proberen 

wij die daar aan te melden. Doorstromingen zijn dan makkelijker. Maar er zijn 

niet veel mogelijkheden, enkel Ruiselede. […] Dat moet uitgebreider. Want 

hier is niets hé, nougatbollen. Zo’n zaken moeten wij hebben.”
184

 

 

Over het ‘Uitweg’-project werd meer uitleg gegeven door respondent 8. Dit pretherapeutisch 

programma is een voorbereidende groep voor zedendeliquenten, georganiseerd met middelen 

van Fides, Beernem. De doelgroep zijn de seksuele delinquenten met een hoog risico op 

recidive en voor wie behandeling noodzakelijk is. De doelstelling van dit programma, dat 

twee uur per week doorgaat, is het aanleren van groepsvaardigheden, spreken in groep, 

slachtofferempathie, motivatiebevordering, communicatietraining…zodat de kans op het 

volhouden van therapie na invrijheidstelling verhoogt. Dit project is er niet enkel voor 

gedetineerden die in Ruiselede verblijven. Andere gedetineerden, die aangemeld worden bij 
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Fides en er op intakegesprek gaan, kunnen worden getransfereerd naar Ruiselede als 

voorbereiding op de extramurale therapie.  

Respondent 8 is positief over dit project, maar geeft aan dat om dit project uit te breiden naar 

andere gevangenissen extra financiële middelen nodig zullen zijn. Bovendien moet de 

uitbreiding van de instroomgroepen eveneens leiden tot een grotere uitstroom, wat momenteel 

niet het geval is.
185

  

 

3.6. Strafeinde  

Het kwam reeds in eerdere citaten aan bod. Wanneer de gedetineerde geen therapie wenst te 

volgen of wanneer hij geweigerd wordt door de gespecialiseerde centra, blijft hij vaak zijn 

straf tot het einde uitzitten. De zesde, grote vraag uit het interview werd daarom aan dit 

strafeinde gewijd.  

 

Voor een minderheid van de veroordeelden wegens verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid is strafeinde een bewuste keuze van bij aanvang van de detentie. Dit komt vooral 

voor bij antisociale of psychopathische daders. Zij denken vaak: “Ik blijf wel zitten, ik doe 

geen moeite. Er is toch geen probleem. Als ik buiten kom, doe ik gewoon verder.” 

 

De meerderheid van de veroordeelden echter hoopt op zijn ⅓ of  ⅔ vrij te komen. Voor hen is 

strafeinde vaker het gevolg van het mislukken van eerdere aanvragen voor bepaalde 

modaliteiten. Wanneer zij herhaaldelijk geweigerd worden door de hulpverleningscentra, 

hoeft het voor hen na verloop van tijd niet meer. Ook wanneer de beslissingnemende instantie 

overtuigd blijft van het belang van een residentiële opname, maar de betrokkene deze nood 

zelf niet erkent, gebeurt het dat de betrokkene uiteindelijk opgeeft en beslist zijn straf tot het 

einde uit te zitten.  

Strafeinde blijkt dus eerder een evolutie te zijn, zo blijkt uit volgend citaat van respondent 3:  

 

“Maar ze maken ook de balans op. Mensen zijn opportunistisch op dat vlak. 

Nu nog een VLV voor twee jaar of nog drie maanden in detentie…dan liever 

die drie maanden. Mensen evolueren naar strafeinde.”
186

  

 

De leden van de PSD beseffen wel wat het risico is van strafeinde. Zo blijkt uit dit citaat van 

respondent 2:  
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“Soms adviseren wij jaren residentieel, maar als we dan op zes maanden van 

strafeinde zitten, adviseren we toch ambulante. Beter dat, dan dat ze op 

strafeinde vrij komen zonder therapie.”
187

 

 

Wanneer de respondenten gevraagd werd welke maatregelen nuttig/nodig zijn om te 

voorkomen dat daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid voor strafeinde 

kiezen of hiernaar evolueren, werden verschillende antwoorden gegeven.  

De meesten verwijzen opnieuw naar het gebrek aan therapeutische mogelijkheden, zowel 

binnen als buiten de gevangenis. De hulpverleningscentra zouden ook gedetineerden moeten 

aanvaarden die de feiten nog ontkennen. Ook pretherapie in de gevangenis moet uitgebreid 

worden, zodoende de gedetineerden voor te bereiden op hun reclassering.  

 

Sommigen menen dat er door hen weinig gedaan kan worden om hier verandering in te 

brengen. Zij leggen mogelijke oplossingen meer bij de rechters. De mogelijkheid wordt 

geopperd voor het opleggen van langere straffen en/of het systematisch opleggen van een 

terbeschikkingstelling van de SURB als stok achter de deur. Volgens hen kan dit de 

gedetineerde ontraden voor strafeinde te kiezen. Onder andere respondent 3 geeft dit aan:  

 

“Wat wel misschien kan, is dat de rechter systematisch een 

terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank oplegt van 10 jaar 

bijvoorbeeld. Dan is er een stok achter de deur. Maar dat hangt niet van ons 

af. Dat is aan de rechter. Dan gaan ze waarschijnlijk wel kiezen voor de 

modaliteiten. Ze hebben dan meer te verliezen. Meer mensen gaan dan 

waarschijnlijk geen strafeinde kiezen. Wij zelf kunnen daar, vrees ik, weinig 

aan doen.”
188

 

 

Anderen zien dan weer wel een verantwoordelijkheid voor henzelf weggelegd in het 

ombuigen van de evolutie naar strafeinde. Volgens hen is het belangrijk dat zij een 

vertrouwensband kunnen opbouwen met de gedetineerde. Wanneer de medewerker van de 

PSD onmiddellijk over de feiten begint te praten, is dit echter bijzonder moeilijk. Daarom 

moet meer tijd in de gedetineerde geïnvesteerd worden van bij aanvang van de detentie. 

Helaas blijkt dit in het huidige klimaat van besparingen, door de grote hoeveelheid dossiers 

per persoon en hun functieomschrijving als adviesverleners niet mogelijk.   
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“Hoe meer tijd dat je kan investeren in de gevangenis, hoe verder dat je kan 

gaan in een dossier. Mensen die binnenkomen in voorhechtenis, die hebben 

vaak nood aan emotionele ondersteuning of hulp bij kleine dingen, zoals een 

katje dat thuis alleen zit, opvang voor zoeken. Als ze dan veroordeeld worden, 

heb je al een vertrouwensband opgebouwd. Dan kan je makkelijker over de 

feiten praten. Eigenlijk moeten we kunnen investeren daarin. Maar met de 

besparingen bij de PSD, hebben we minder middelen daarvoor en gaan er 

steeds meer voor strafeinde gaan. […]  Het is belangrijk dat we vertrouwen 

kunnen opbouwen. Als we direct beginnen duwen, dat lukt niet. Zo zijn er veel 

mensen die voor strafeinde kiezen. Zeker voor minder dan drie jaar.”
189

   

 

“We moeten wel blijven investeren in mensen. Investeren in kleine dingen, 

domme dingen. Als ik strikt mijn taken doe, kan ik geen band opbouwen. Als 

die band lukt, is er minder strafeinde.”
190

 

 

3.7. De weg der geleidelijkheid  

De laatste vraag van het interview had betrekking op de weg der geleidelijkheid. Aan de 

respondenten werd in eerste instantie gevraagd wat hun mening hieromtrent is.  

De meesten blijken hier een voorstander van te zijn. Voor sommigen is dit een evidentie en is 

het gewoon onmogelijk om de gedetineerde van vandaag op morgen in vrijheid te stellen. De 

tussenstappen worden daarbij als een soort test beschouwd. Slaagt de betrokkene erin één dag 

in vrijheid door te brengen? En een weekend? Kan hij zich aan de voorwaarden houden?  

 

Anderen interpreteren deze weg minder strikt. De volgorde UV – PV – ET – VI wordt 

geprefereerd boven UV – PV – BD – VI of nog UV – PV – BD – ET – VI.  

Beperkte detentie kan wel als tussenstap genomen worden, wanneer elektronisch toezicht niet 

mogelijk is, omdat de betrokkene bijvoorbeeld niet bij familie terecht kan of niet voldoende 

financiële middelen heeft voor een eigen woonst. Is dit wel mogelijk, dan wordt de voorkeur 

gegeven aan elektronisch toezicht, omdat beperkte detentie een erg moeilijk regime is. Zo 

blijkt ook uit het citaat van respondent 1:  

 

“Zij die BD hebben, verblijven in de gevangenis onder invloed van anderen. 

Bijvoorbeeld middelenmisbruik komt er vaak voor. En de zwakkeren worden er 
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 Interview met respondent 3, medewerker PSD, Ieper, 26 februari 2015. 
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soms afgeperst. Dat gebeurt in de andere delen van de gevangenis ook, maar 

daar nog meer. Dus niet noodzakelijk BD. Soms wel, dat is goed voor mensen 

die geen opvangmogelijkheden hebben. Woonst zoeken met een beperkt budget 

vanuit de gevangenis is niet evident. In BD zijn er meer mogelijkheden op dat 

vlak. Maar er is niet meer controle dan bij ET, integendeel zelfs.”
191

  

 

Anderen zijn meer genuanceerd in hun antwoord. Voor hen is de weg der geleidelijkheid geen 

must, maar afhankelijk van het dossier. In sommige dossiers is dit noodzakelijk, maar voor de 

meeste seksuele delinquenten echter niet. Soms is deze weg zelfs niet mogelijk. Wanneer 

iemand weerhouden wordt in een gespecialiseerd centrum voor het volgen van een 

behandeling, wordt dit niet verder vertraagd door allerlei tussenstappen. In dat geval krijgt de 

betrokkene al vrij snel VI.  

 

“Soms positief, soms negatief. Als de persoon een residentiële problematiek 

heeft en hij kan opgenomen worden, dan moeten we dat niet vertragen. Dan 

moet hij zo snel mogelijk naar dat centrum. Hoe rapper ze buiten zijn, op hun 

plek uiteraard, hoe beter. Maar bij sommigen werkt niets, dan moeten we 

gefaseerd werken. Bij sommigen is dat echt noodzakelijk. Ik ben dus niet voor 

en niet tegen. Het hangt van de persoon af. Hoe langer binnen, hoe beter bij 

sommigen.”
192

  

 

Naast hun mening over deze weg der geleidelijkheid, werd de respondenten tevens gevraagd 

in welke mate deze weg toegepast wordt voor daders van verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid. Ook hier werden verschillende antwoorden opgetekend, die deels samenhangen 

met de gevangenispopulatie.  

 

Leden van de PSD die tewerkgesteld zijn in gevangenissen met vooral langgestraften, zoals 

Brugge en Oudenaarde, geven aan dat deze weg in de praktijk zeker toegepast wordt, al dan 

niet met beperkte detentie als tussenstap.  

In gevangenissen met kortgestraften daarentegen, zoals Ieper, blijkt deze weg veel minder 

gevolgd te worden. De tijd die nodig is om een volledig adviesverslag op te stellen, duurt 

vaak erg lang. Wanneer deze afgerond is, werd de toelaatbaarheidsdatum voor een voorlopige 

invrijheidstelling meestal al bereikt.  
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Een vaak voorkomende reden waarom de weg der geleidelijkheid niet of slechts gedeeltelijk 

wordt gevolgd, is de mogelijkheid voor een residentiële opname. Wanneer een opnameplaats 

voor handen is, wordt quasi onmiddellijk een voorlopige of voorwaardelijke invrijheidstelling 

toegekend, zonder PV en ET/BD als tussenstappen. Vanuit deze residentiële behandeling 

wordt dan verder een geleidelijke weg toegepast.  

 

3.8. Besluit  

Aan de hand van interviews met PSD-medewerkers werd nagegaan welke moeilijkheden en 

problemen zich voordoen voor daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid op 

het vlak van de strafuitvoering. Tijdens de voorbereidingsfase, bij het opstellen van het 

reclasseringsplan, blijkt dit voornamelijk de therapie te zijn, zowel de weigering van de 

betrokkene een therapie te volgen als het vinden van een behandelingsplaats. Ook ontkenning, 

minimalisatie en schuldverschuiving komen vaak voor bij seksuele delinquenten en maakt het 

moeilijk een reclasseringsplan uit te werken.  

Het ontbreken van een volledig uitgewerkt reclasseringsplan, naast het bestaan van een kans 

op herval, het ontbreken van probleeminzicht en het risico op het lastigvallen van het 

slachtoffer, blijkt dan ook een belangrijke moeilijkheid te zijn op het vlak van de wettelijke 

contra-indicaties.  

 

Eens een strafuitvoeringsmodaliteit kan worden verkregen, worden vaak voorwaarden 

opgelegd. Deze werden in het vorige hoofdstuk met betrekking tot de dossierstudie toegelicht. 

Voorwaarden die voor daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid moeilijk 

liggen, zijn: het volgen van een therapie, het verbod op plaatsen te komen waar veel kinderen 

aanwezig zijn, het contactverbod met het slachtoffer alsook de regioverboden en het verbod 

van internetaansluiting. Ook al liggen deze voorwaarden echter moeilijk, vaak zal niet 

geweigerd worden.  

 

Afhankelijk van de strafmaat is het voor seksuele delinquenten moeilijker een 

strafuitvoeringsmodaliteit te krijgen dan voor de overige gedetineerden. Boven de drie jaar 

wordt aangegeven dat dit geen probleem is. Er wordt echter wel toegegeven dat het voor 

seksuele delinquenten langer duurt vooraleer een modaliteit toegekend te krijgen. Mijns 

inziens vormt deze tijdsduur ook een element dat bijdraagt tot de moeilijkheidsgraad. Onder 

de drie jaar wordt wel onmiddellijk erkent dat het voor seksuele delinquenten moeilijker is.  
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Door alle respondenten worden twee oplossingen aangereikt voor voornoemde moeilijkheden: 

meer therapeutische plaatsen in instellingen buiten de gevangenis en meer pretherapie in de 

gevangenis. Het ‘Uitweg’-project in Ruiselede zou uitgebreid moeten worden naar de andere 

gevangenissen.  

Ook het probleem van strafeinde, waarnaar men steeds vaker evolueert, zou op deze manier 

kunnen worden aangepakt. Andere, vermelde mogelijkheden zijn het opleggen van langere 

straffen en/of systematische terbeschikkingstellingen van de SURB en het opbouwen van een 

vertrouwensband met de gedetineerden door van bij aanvang van de detentie meer in hen te 

investeren. Hiervoor zijn echter meer mensen en middelen nodig.  

 

De meeste respondenten blijken een voorstander te zijn van de weg der geleidelijkheid. Zij 

moet echter niet steeds strikt geïnterpreteerd worden, veel is afhankelijk van het betreffende 

dossier. Bij kortgestraften wordt deze weg minder toegepast dan bij langgestraften.  
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Algemeen besluit  

 

Zoals werd aangegeven in de inleiding, werden in deze masterproef twee ruimere contexten 

samengevoegd: de strafuitvoering en de seksuele delinquenten. Contexten die bijzonder 

actueel zijn en maatschappelijk erg gevoelig liggen. Toch is het belangrijk ook voor seksuele 

delinquenten een adequate strafuitvoering te voorzien met het oog op het voorkomen van 

recidive en het maximaal re-integreren van de betrokkene.  

Verspreid over verschillende luiken en hoofdstukken werd nagegaan hoe de 

toepassingspraktijk van de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten eruit ziet voor daders 

van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid binnen de gerechtelijke arrondissementen 

West- en Oost-Vlaanderen. Vier deelvragen werden daarbij beantwoord, aan de hand van 

verschillende methoden (literatuurstudie, secundaire data-analyse, dossierstudie, interviews).  

 

 

In een eerste luik werd een theoretische achtergrond voorzien bij beide contexten. Het 

spanningsveld in de fase van de strafuitvoering tussen het perspectief van de maatschappij en 

dat van het slachtoffer enerzijds (beschermen tegen recidive) en het perspectief van de dader 

anderzijds (recht op re-integratie) werd toegelicht. Om beide perspectieven te verzoenen, is 

het noodzakelijk dat aan de problemen van de veroordeelde wordt gewerkt en dit door het 

gebruik van verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten. Bij dit gebruik dient uiteraard 

rekening te worden gehouden met het risico op recidive, zoals blijkt uit de risicotaxatie, en de 

risicofactoren in hoofde van de seksuele delinquent. De twee benaderingen voor het uitvoeren 

van dergelijke taxatie, waarvan de klinische benadering in België wordt gehanteerd, alsook de 

verschillende soorten risicofactoren werden in het eerste luik uitvoering besproken. Aan de 

hand van bijzondere voorwaarden bij de toepassing van de strafuitvoeringsmodaliteiten kan 

aan dit risico op herval tegemoet gekomen worden.  

 

Wat de seksuele delinquenten betreft, bleek geen eenvormige, juridische definitie te bestaan. 

De wetgever verwijst hiervoor naar een aantal wetsartikelen, waarbij een onderscheid kan 

worden gemaakt tussen de ‘hands-on’ en de ‘hands-off’ delicten. Deze masterproef beperkte 

zich tot de ‘hands-on’ delicten (verkrachting en aanranding van de eerbaarheid), die tevens in 

het eerste luik uitvoerig werden besproken. Definities uit wetgeving, rechtspraak en rechtsleer 

werden overlopen alsook een aantal kenmerken van de misdrijfomschrijvingen en de 

strafmaat. In deze masterproef werd ervoor geopteerd de wettelijke definitie van beide 

misdrijven te hanteren. Wanneer het gaat over daders van deze misdrijven, werd in het 
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onderzoek een afbakening gemaakt naar mannelijke daders, minimum achttien jaar oud en 

tussen 2007 en 2012 veroordeeld, met een dossier in de gerechtelijke arrondissementen West- 

en Oost-Vlaanderen.  

 

Het eerste luik werd afgesloten met een nadere toelichting bij de strafuitvoering. Op het vlak 

van de externe rechtspositie van gedetineerden deed de grootste hervorming zich voor met de 

wetten in 2006. De verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten kregen hierdoor een wettelijke 

regeling en de strafuitvoeringsrechtbanken werden opgericht.  

De verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten werden allen inhoudelijk toegelicht. Voor 

seksuele delinquenten bestaan deze modaliteiten ook. Zij worden echter onderworpen aan een 

bijzonder strafuitvoeringsregime, waardoor het voor hen moeilijker is van deze modaliteiten 

te genieten. Zo dient er voor seksuele delinquenten steeds een gespecialiseerd advies te 

worden ingewonnen, alvorens een modaliteit kan worden toegekend. Dit maakt dat het voor 

hen langer duurt alvorens een modaliteit te kunnen krijgen. Daarnaast worden voor hen extra 

contra-indicaties voorzien, zoals het risico op het lastigvallen van het slachtoffer en de 

weigering of ongeschiktheid een behandeling of begeleiding te volgen. Het volgen van zo’n 

behandeling of begeleiding was vroeger verplicht. De wet van 2006 heeft deze behandeling en 

begeleiding echter facultatief gemaakt. Dit betekent echter geen versoepeling, want de 

behandeling en begeleiding worden strikter opgevolgd. Daarvoor vindt een modulering van 

het beroepsgeheim plaats. 

Deze toelichting bij de strafuitvoering voor seksuele delinquenten vormt tevens het antwoord 

op de eerste deelvraag.  

 

Met betrekking tot de tweede deelvraag werden een aantal kwantitatieve gegevens verzameld 

over de toepassingspraktijk van de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten. Enerzijds kon 

aan de hand van de activiteitenverslagen van het DG EPI achterhaald worden dat het gewone 

detentieregime, waarbij men voortdurend onder toezicht van de penitentiaire inrichting staat, 

het vaakst voorkomt. Elektronisch toezicht kent wel een toename. Daarnaast blijkt ook het 

aantal invrijheidstellingen onder elektronisch toezicht toe te nemen, terwijl dit aantal exclusief 

ET afneemt. De voornaamste reden van invrijheidstelling is de voorlopige invrijheidstelling. 

Tevens werd aangegeven dat strafeinde een toename kent, terwijl de voorwaardelijke 

invrijheidstelling afneemt. Beiden groeien naar elkaar toe. Deze gegevens hebben betrekking 

op alle gedetineerden. Conclusies met betrekking tot seksuele delinquenten kunnen hier niet 

uit afgeleid worden. De gegevens konden wel per betrokken gevangenis bekeken worden.  
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Anderzijds konden met betrekking tot daders van verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid gegevens opgevraagd worden bij de dienst Management Informatie te Brussel. Zo 

blijken er tussen 2007 en 2012 2552 personen ten minste een vrijheidsstraf te hebben 

ondergaan wegens feiten van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. Eenzelfde 

persoon kan echter meerdere keren worden veroordeeld, waardoor het aantal 

veroordelingstitels iets hoger ligt. 793 van deze titels werd tijdens de bestudeerde periode 

geheel of gedeeltelijk uitgevoerd in één van de gevangenissen van de arrondissementen West- 

en Oost-Vlaanderen. 1078 keer werd een strafuitvoeringsmodaliteit toegekend, voornamelijk 

uitgaansvergunningen.  

 

De derde deelvraag wordt beantwoord door de resultaten van de dossierstudie. Eenenzestig 

dossiers werden bestudeerd. Een aantal persoonlijke kenmerken en kenmerken met betrekking 

tot de feiten werden in het derde luik besproken.  

Uit deze dossiers bleken zowel de DDB als de SURB met een aantal elementen rekening te 

houden bij het beoordelen van een aanvraag tot een strafuitvoeringsmodaliteit: de feiten, de 

houding van de betrokkene ten aanzien van de feiten en het slachtoffer, zijn strafrechtelijk 

verleden, zijn persoonlijkheid en criminogenese, de risicotaxatie, de prognose en het 

reclasseringsplan.  

Zowel de DDB als de SURB houden, in meerdere of mindere mate, rekening met het advies 

van de gevangenisdirectie en de PSD. In de meerderheid van de dossiers blijken beide 

adviezen onderling en de eindbeslissing grotendeels overeen te komen. In deze adviezen 

worden een aantal wettelijke tegenindicaties geëvalueerd.  

Deze beoordelingselementen en tegenindicaties zijn voor de meeste gedetineerden dezelfde. 

Echter bij seksuele delinquenten wegen een aantal van deze elementen zwaarder door, zoals 

de feiten, die de rechtsorde meer beroeren, de houding van de betrokkene ten aanzien van de 

feiten en het slachtoffer, die vaak gekenmerkt wordt door ontkenning en minimalisatie en het 

risico op recidive, dat bij seksuele delinquenten groter is.  

 

Wanneer een strafuitvoeringsmodaliteit wordt toegekend, worden vaak verschillende 

voorwaarden opgelegd om aan het risico op herval tegemoet te komen. Dit zijn algemene 

voorwaarden, zoals geen nieuwe feiten plegen en een vaste verblijfplaats hebben. Daarnaast 

worden, op maat van de betrokkene, bijzondere voorwaarden opgelegd, zoals de verplichting 

een behandeling te volgen, het verbod op plaatsen te komen waar frequent minderjarigen 

zijn…  Ook slachtoffergerichte voorwaarden vallen onder deze categorie, bijvoorbeeld het 
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verbod contact te zoeken met de slachtoffers. Zo ‘bijzonder’ zijn deze voorwaarden echter 

niet, vermits zij in bijna alle bestudeerde dossiers aan bod kwamen.  

 

Om ten slotte de vierde deelvraag te beantwoorden, werd gebruik gemaakt van interviews met 

leden van de psychosociale dienst van de gevangenis. Er werden hen een aantal vragen 

gesteld omtrent de moeilijkheden, die zich in de fase van de strafuitvoering voordoen, voor 

daders van beide misdrijfomschrijvingen. Het niet willen volgen van een therapie, het niet 

vinden van een behandelingsplaats, het ontbreken van probleeminzicht… blijken een aantal 

moeilijkheden te zijn. Daarnaast zijn ook de oplegde voorwaarden geen eenvoudige opgave, 

voornamelijk wat de therapie betreft alsook het verbod contact te hebben met de 

slachtoffers…  

Uit de literatuurstudie bleek het voor seksuele delinquenten moeilijker te zijn om van een 

strafuitvoeringsmodaliteit te genieten in vergelijking met andere gedetineerden. Ook in de 

dossierstudie bleken een aantal elementen voor deze delinquenten zwaarder door te wegen in 

de besluitvorming. In de interviews echter werd dit enkel voor kortgestraften uitdrukkelijk 

bevestigd. Medewerkers van de PSD die werken met langgestraften zagen hier geen verschil 

in. Echter, na hen te wijzen op de resultaten van de literatuurstudie, erkenden zij wel de 

langere tijdsduur alvorens een modaliteit te kunnen krijgen. Dit is, mijns inziens, toch ook een 

element dat bijdraagt tot de moeilijkheidsgraad.  

 

Om deze problemen en het probleem van de vaak voorkomende evolutie naar strafeinde aan 

te pakken, werden door alle respondenten twee hoofdoplossingen genoemd: meer 

therapeutische opvangplaatsen buiten de gevangenis en meer pretherapie in de gevangenis. 

Specifiek wat strafeinde betreft, werden twee bijkomende oplossingen vermeld. Sommigen 

wijzen in de richting van de rechters die langere straffen en/of systematische 

terbeschikkingstellingen zouden moeten opleggen. Anderen echter zien ook een rol voor 

henzelf hierin weggelegd: meer investeren in de gedetineerden van bij aanvang van de 

detentie om zo een vertrouwensband te kunnen opbouwen.  

 

Ik hoop met deze masterproef een bijdrage te kunnen leveren aan het beleid dat ten aanzien 

van daders van ‘hands-on’ delicten wordt gevoerd. Zelfs in tijden van crisis, wanneer een 

kritische inzet van middelen aangewezen is, is het belangrijk aandacht te besteden aan deze 

populatie. Het belang van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op re-integratie van 

seksuele delinquenten én het voorkomen van recidive is niet te onderschatten. Extra middelen 

zijn nodig om te kunnen investeren in de gedetineerden, een vertrouwensband met hen te 
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kunnen opbouwen en te voorkomen dat zij naar strafeinde evolueren. Daarnaast zou in alle 

gevangenissen een pretherapeutisch project voor seksuele delinquenten uitgebouwd moeten 

kunnen worden en zouden de hulpverleningscentra buiten de gevangenis meer plaatsen 

moeten hebben. Dat dit op korte termijn niet te realiseren valt, is duidelijk. Extra besparingen 

op het gevangeniswezen, de psychosociale diensten, de hulpverleningcentra… dienen echter 

vermeden te worden.  

 

Bijkomend onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van de genoemde oplossingen is 

nodig. In de interviews werd enkel de opinie van medewerkers van de PSD toegelicht. 

Meningen van de gevangenisdirecties, de leden van de strafuitvoeringsrechtbank, de 

hulpverleningscentra, de justitiehuizen…en de veroordeelden zelf zouden in bijkomend 

onderzoek achterhaald moeten worden.  Ook onderzoek voor gans België is aangewezen. 

Daarnaast gaat het hier enkel om daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. 

Of bovenstaande bevindingen ook gelden voor daders van ‘hands-off’ delicten en bij 

uitbreiding voor elke gedetineerde in ons land, kan tevens het voorwerp uitmaken van andere 

onderzoeken.  

Hopelijk kan dan op lange termijn, ondanks de maatschappelijke gevoeligheid rond 

gedetineerden in het algemeen en rond daders van verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid in het bijzonder, toch de politieke wil gevonden worden iets aan voornoemde 

problemen te doen.  
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Bijlage 5: veroordelingstitels West- en Oost-Vlaanderen + toegekende 

strafuitvoeringsmodaliteiten  

 

Veroordelingstitels West- en Oost-Vlaanderen 

 

Veroordelingen voor verkrachting of aanranding van de eerbaarheid in uitvoering  

al dan niet in een gevangenis van West- en Oost-Vlaanderen (periode t.e.m. 26/09/2014) 

    

Jaar van de veroordeling 

Ooit gedetineerd* in W.-/O.-

VL 

Totaal Neen Ja 

2007 330 148 478 

2008 333 145 478 

2009 301 117 418 

2010 359 122 481 

2011 366 123 489 

2012 387 138 525 

Totaal 2076 793 2869 

* in het kader van de uitvoering van de vermelde veroordelingen 
  

Bron: FOD Justitie, DG Penitentiaire Inrichtingen, Directie Strategische Coördinatie, Dienst 

Management Informatie. 

 

Toegekende strafuitvoeringsmodaliteiten 

 

Aantal beslissingen van toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten** 

voor gedetineerden al dan niet van een West- en Oost-Vlaamse gevangenis 

in detentie voor verkrachting of aanranding van de eerbaarheid 
 (veroordelingen tussen 2007 en 2012) (toekenning tot 26/09/2014) 
 

    

Modaliteiten 

Ooit gedetineerd* in W.-/O.-

VL 

Totaal Neen Ja 

Beperkte detentie 26 32 58 

Elektronisch toezicht 392 146 538 

Penitentiaire verlof 417 106 523 

Uitgangsvergunning 1303 709 2012 

Voorwaardelijke invrijheidstelling 191 73 264 

Voorlopige invrijheidstelling 

 m.o.o. verwijdering 18 12 30 

Totaal 2347 1078 3425 

* in het kader van de uitvoering van de vermelde veroordelingen 
 ** excl. toekenning na voorziening in Cassatie 

   

Bron: FOD Justitie, DG Penitentiaire Inrichtingen, Directie Strategische Coördinatie, Dienst 

Management Informatie. 
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Bijlage 6: checklist dossierstudie  

 

 

  
Datum inzage: …./…./…. 

Vindplaats dossier: gevangenis …… 

 

Identificatie dossier  

Dossiernummer: ………………….. 

Naam betrokkene: ……………………….. 

Nummer voor anonimisering: ………. 

 

Kenmerken van de dader 

Geslacht : M/V (sowieso M, selectie van het onderzoek)  

Leeftijd op basis van geboortedatum: …../…../….. (….jaar)  

Nationaliteit: ………………… 

Woonplaats:  

 België 

 Buitenland : …………………. 

 Geen 

Recht op verblijf in België: Ja/Nee 

Opleidingsniveau: ………………………. 

Professionele activiteiten:  

 Werkloos  

 Beroep: …………………… 

 Gepensioneerd  

Burgerlijke staat:  

 Ongehuwd       

 Gehuwd    

Gescheiden    

 Samenwonend  

Weduwnaar  

Kinderen: Ja/Nee  

 Indien Ja, hoeveel: …. 

Achtergrondproblematiek(en) bv. alcohol, drugs, seksualiteit:  

………………………………………… 
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Aard en omstandigheden feiten  

Kwalificatie misdrijf: …………………. 

Datum veroordeling: ..../…../…… 

Strafmaat: ………………………… 

Gerechtelijk verleden: Ja/Nee  

 Indien ja: ook zedenfeiten? Ja/Nee + welke:…………………… 

       Andere feiten? Ja/Nee + welke:……………………… 

Verleden van seksueel misbruik: Ja/Nee  

 ……………………………………………….. 

Slachtoffer(s) 

 Aantal: …….. 

 Geslacht: M/V 

 Leeftijd/geboortedatum: …….. …../…../….. 

Relatie dader – slachtoffer:  

 Familie 

 Partners 

 Vrienden/Kennissen  

 Geen relatie  

 

Strafuitvoering 

Gevangenis: …………….. 

Arrondissement SURB: ………………………….. 

Datum strafbegin: …./…../…. 

Aangevraagde modaliteit(en): …………….. 

Toelaatbaarheidsdatum modaliteiten: 

 VI …/…/….. 

 PV …/…/…. 

 UV …/…/…. 

 BD – ET …/…/…. 

 VLV …/…/…. 

Datum strafeinde: …../…../….. 

Datum aanvraag: …../…../….. 

Beslissingnemende instantie:  

 Gevangenisdirecteur  / Directie Detentiebeheer / Strafuitvoeringsrechtbank 
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Adviezen:  

 Gevangenisdirecteur: Positief/Negatief 

    Motivering:   

 

 PSD : Positief/Negatief 

  Motivering:  

 

Werd(en) de gevraagde modaliteit(en) toegekend? Ja/Nee + Motivering:  

 

Gestelde voorwaarden:  

 Algemene:  

 

 Bijzondere:  

 

Verloopt toepassing geslaagd?:  

 Eventuele problemen in verleden/heden:  
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Bijlage 7: Vragenprotocol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Als lid van de PSD ondersteunt u gedetineerden bij het opstellen van een reclasseringsplan en 

formuleert u advies omtrent de toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten. 

a. Op welke domeinen stelt u de meeste problemen vast voor daders van verkrachting en 

aanranding van de eerbaarheid bij het opstellen van dit reclasseringsplan (bv. woonst, 

tewerkstelling, behandeling en begeleiding…)?  

b. Wat zijn de elementen waarmee u rekening houdt bij het opstellen van advies 

(specifiek voor daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid) en die 

bepalen of dit advies positief of negatief is?   

 

2. Bij de toekenning van de strafuitvoeringsmodaliteiten worden een aantal contra-indicaties 

afgetoetst.  

a. Welke zijn volgens u de meest voorkomende knelpunten voor daders van verkrachting 

en aanranding van de eerbaarheid op het vlak van deze indicaties?  

(bv. Wordt meestal geweigerd omwille van het risico op nieuwe feiten, omwille van 

de houding ten aanzien van het slachtoffer….?)  

 

3. Naast deze tegenindicaties, kunnen verschillende voorwaarden opgelegd worden aan de 

aanvrager. Dit zijn algemene voorwaarden, maar ook bijzondere voorwaarden.  

a. Welke zijn volgens u de meest voorkomende problemen voor daders van verkrachting 

en aanranding van de eerbaarheid op het vlak van deze voorwaarden? Met andere 

woorden, welke voorwaarden zijn voor deze daders het moeilijkst te aanvaarden en/of 

na te leven?  

b. Weigeren ze dan of proberen ze wel, maar falen ze in de naleving?   

 

4.   

a. Denkt u dat het voor daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid even 

makkelijk/moeilijk is om van de verschillende modaliteiten gebruik te maken in 

vergelijking met andere gedetineerden?  

b. Indien moeilijker, wat zijn dan vooral de moeilijkheden voor hen?  

 

5. Welke maatregelen dienen volgens u genomen te worden om tegemoet te komen aan 

voornoemde knelpunten en moeilijkheden? Wat zijn mogelijke oplossingen? Hoe kan het 

beleid bijgestuurd worden? 
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6. Gedetineerden kunnen ook beslissen geen gebruik te maken van de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten en hun straf tot het einde uit te zitten.  

a. Is dit volgens u een bewuste keuze van bij aanvang van de detentie of is dit eerder het 

gevolg van het mislopen van eerdere aanvragen tot verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten? 

b. Wat dient er, volgens u, te gebeuren om te voorkomen dat daders van verkrachting en 

aanranding van de eerbaarheid voor strafeinde “kiezen”? 

 

7.  

a. Wat is uw mening over de weg der geleidelijkheid?  

b. Wordt deze weg, volgens u, ook in de praktijk toegepast voor daders van verkrachting 

en aanranding van de eerbaarheid?  

c. Indien niet, waarom niet? En zou dit volgens u wel moeten?  
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Bijlage 8: Informatiebrief  

 

 

Informatiebrief  

 

Formulier dat toelicht wat het onderzoek precies inhoudt 

 

Beste deelnemer, 

 

Vooreerst mijn dank voor uw interesse om deel te nemen aan dit onderzoek. In het kader van 

mijn masterproef in de Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit van Gent voer ik 

een onderzoek uit naar de strafuitvoering voor daders van verkrachting en aanranding van de 

eerbaarheid.  

 

Het doel van dit onderzoek bestaat erin het bestaande strafuitvoeringsbeleid voor seksuele 

delinquenten te helpen verbeteren door inzicht te verwerven in de toepassingspraktijk van de 

verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten. Één van de vragen waar ik met deze masterproef 

een antwoord op hoop te kunnen formuleren, heeft betrekking op de knelpunten of 

moeilijkheden waar daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid vaak mee 

kampen in de fase van de strafuitvoering. Het gaat hierbij over moeilijkheden om te voldoen 

aan de criteria, nodig voor de toekenning van de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten.  

 

Om een antwoord op deze vraag te kunnen formuleren, worden 2 methoden gebruikt: 

(1) Een dossieranalyse waarin nagegaan wordt welke voorwaarden zoal opgelegd worden aan 

daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid bij de toekenning van 

strafuitvoeringsmodaliteiten.   

 

(2) Om een beter zicht op de knelpunten en moeilijkheden te verkrijgen, zal u een aantal vragen 

worden gesteld. Deze vragen hebben geen betrekking op individuele dossiers, waardoor de 

anonimiteit van de betrokkenen ten allen tijde gerespecteerd wordt. Het betreft vragen in 

algemene zin over de moeilijkheden die u vaststelt tijdens uw werk met daders van feiten van 

verkrachting en aanranding van de eerbaarheid.  

 



 

xxxi 

Deelname aan het onderzoek zal ongeveer 30 minuten duren. Het staat u evenwel vrij om ten 

allen tijde uw deelname stop te zetten. 

 

Alle gegevens van het onderzoek zullen op anonieme wijze worden verwerkt. Deze gegevens 

zullen tijdens de verwerking niet aan uw naam of andere persoonlijke gegevens (zoals uw 

telefoonnummer of e-mail) gekoppeld worden. Indien u dit wenst, kunnen de resultaten van 

dit onderzoek u na afronding bezorgd worden.  

 

Voor bijkomende vragen kunt u steeds bij mij terecht op onderstaande contactgegevens.  

 

Jolien Van Goethem        

Master Criminologische Wetenschappen UGent     

Peterseliestraat 90  

8000 Brugge  

Jolien.VanGoethem@UGent.be 

0474/21 91 79 
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Bijlage 9: Informed Consent Formulier  

 

 

Informed Consent 

 

Ik ondergetekende, ......................................................................................, verklaar hierbij dat 

ik, als participant aan een onderzoek van de masterstudente Criminologische Wetenschappen 

Jolien Van Goethem (Universiteit Gent): 

 

(1) de informatiebrief heb gelezen. Die geeft uitleg over de aard van de vragen die tijdens het 

onderzoek zullen worden aangeboden. Op elk ogenblik wordt me de mogelijkheid geboden om 

bijkomende informatie te verkrijgen. 

 

(2) totaal vrijwillig deelneem aan het onderzoek. 

 

(3) de toestemming geef aan de studente om mijn resultaten op anonieme wijze te bewaren, te 

verwerken en te rapporteren. 

 

(4) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder moment stop 

te zetten.  

 

(5) ervan op de hoogte ben dat ik het resultaat van de onderzoeksbevindingen kan krijgen. 

 

Gelezen en goedgekeurd te  .............................(plaats) op  .....................(datum) 

 

Handtekening van participant: …………………………………… 

 

 

 

 

 

 


