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deliberately loses one of the most powerful incentives to reform.” 

 

(Brodeur, 2007, p. 85) 
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1. INLEIDING 
 

 

Het is een feit dat naties op politiek vlak steeds meer naar elkaar toe groeien ten gevolge van 

de internationalisering. Op het vlak van de strafrechtsbedeling echter, tracht iedereen vast te 

houden aan zijn eigenheid (Karstedt, 2015), zo ook op het echelon van de strafuitvoering. Het 

strafrecht betreft immers een beleidsdomein dat veel zegt over de identiteit van een land. 

Termen als ‘Scandinavisch exceptionalisme’, ‘American exceptionalism’ enzovoort worden 

vaak in de literatuur beschreven (Daems, 2013). Zo zou de strafuitvoering in Scandinavische 

landen humaan zijn (Pratt, 2008) en die in de Verenigde Staten, waar miljoenen mensen 

opgesloten zitten, bitter hard (Whitman, 2005). Dat strafregimes van verschillende landen van 

elkaar te onderscheiden zijn, is het discours dat de laatste tijd vaak gevolgd wordt.  

Anderzijds zijn er criminologen die de focus wel leggen op convergentie: zij brachten  

bijvoorbeeld de effecten van het neo-liberalisme en de impact van internationale instellingen 

(zoals de EU) op het strafdiscours in kaart (Daems, 2013). De verspreiding van het neo-

liberalisme wordt door Wacquant (2014) uitvoerig  geportretteerd, deze zou een punitieve 

trend met zich meebrengen.  

Suzanne Karstedt (2015) merkt op dat landen die dezelfde waarden onderschrijven, die een 

soortgelijk traject achter de rug hebben en die met gelijkaardige problemen geconfronteerd 

worden, de mosterd bij elkaar kunnen halen op het vlak van strafrechtelijk beleid. Zo vormen 

de Scandinavische landen een cluster van culturele peers waardoor ze enkele typerende 

eigenschappen op het gebied van de strafuitvoering met elkaar delen (Karstedt, 2015, p. 377). 

Australië ziet de Verenigde Staten dan weer als cultureel gelijken, waardoor de ‘Zero 

Tolerance’ strategie, die afkomstig is uit New York, geadopteerd kon worden in New South 

Wales (Chan, 2005).  

Fysieke nabijheid draagt bij, maar is zeker geen noodzakelijke factor om de onderlinge 

beïnvloeding tussen landen mogelijk te maken (Karstedt, 2015).  

Praktijken en ideeën worden ook niet  passief geëxporteerd van de ene naar de andere context, 

laat dat duidelijk zijn. Beleidsmakers zijn selectief receptief en kiezen voor die ideeën die 

interessant zijn voor het onderhouden en construeren van de strafrechtelijke identiteit (Chan, 

2005). De praktijk zal nog ‘vertaald worden’ naar een lokale context.  
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Wanneer België en Noorwegen onder een dergelijke peer cluster worden ondergebracht, 

zouden veel criminologen België bij enkele andere West-Europese landen zetten, terwijl 

Noorwegen uiteraard onder de groep Scandinavische landen zou komen te liggen. Maar 

verschillen zij wel in de mate waar iedereen vanuit gaat?  

 

Het lijkt erop dat de hypothese waarbij de Scandinavische strafuitvoering een uitzondering op 

de regel in het “tijdperk van strafrechtelijke overdaad” (Pratt, 2008, p.119) zou zijn, minstens 

gedeeltelijk begraven moet worden (Ugelvik & Dullum, 2012). Niet alleen is een stijging te 

bemerken in de gevangenispopulatie, ook de dreiging van een overbevolkingsproblematiek is 

hen niet vreemd. Bovendien moet een onderscheid gemaakt worden tussen regimes in open en 

gesloten gevangenissen voor wat betreft de beleving van het gevangenisleven (Johnsen, 

Granheim & Helgesen, 2011). 

In haar classificatie van de cultures of control plaatst Suzanne Karstedt (2015, p. 386) België 

en Noorwegen niet onder dezelfde noemer: Noorwegen is te situeren in de ‘Order and trust’ 

cluster en België behoort tot de ‘Trust in the rule of law’ groep. In de eerste heerst een hoge 

mate van wederzijds vertrouwen en vertrouwen in publieke instellingen. De burgers eisen van 

de overheid de orde te garanderen en zijn in het algemeen tevreden over hun bekwaamheid 

ervan. Hierin verschilt Noorwegen van België: vertrouwen in anderen en in de overheid zijn 

afgenomen bij die laatste, waardoor “het principe van de rechtsstaat de hoeksteen is 

geworden” in het penale discours (Karstedt, 2015, p. 386). Het is de rechterlijke macht die de 

orde moet waarborgen, niet de overheid. In haar configurationele vergelijking van penale 

regimes echter, categoriseert Karstedt (2015, p. 384) België en Noorwegen wel onder 

eenzelfde klasse: ‘High entry & standard prison conditions’. Deze groep van landen wordt 

volgens haar gekenmerkt als diegene met de meest menswaardige omstandigheden en een 

lage graad van opsluiting. Paradoxaal genoeg kent deze klasse evenwel hoge cijfers qua 

instroom. Dit kan verklaard worden door de frequente uitvoering van korte vrijheidsstraffen 

(Karstedt, 2015).  

 

Recente beleidsvoorstellen en -verklaringen van de Belgische minister van Justitie Koen 

Geens op het gebied van de strafuitvoering getuigen van vooruitstrevende gedachten, ideeën 

die afwijken van het penale beleid dat tot op dat moment gevolgd werd. In Noorwegen lijkt 

men de omgekeerde beweging te maken sinds in de regering twee rechtsgeoriënteerde partijen 

zetelen. 
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Wanneer zou blijken dat de strafuitvoeringspolitiek die gevolgd wordt in beide landen naar 

elkaar toe beweegt, zouden ze elkaar in de toekomst kunnen inspireren, oftewel ‘cultural 

peers’ worden. Een voorwaarde hiervoor is wel dat een voedingsbodem wordt aangelegd 

waarin ideeën van het andere land kunnen gedijen.  

Daarom wordt ook gekeken naar ontwikkelingen binnen de culturele en socio-economische 

domeinen in de Belgische en Noorse samenleving. Een trend of beleidsbeslissing kan immers 

niet los gezien worden van de context waarbinnen deze ontstaat. We onderzoeken derhalve de 

stand van zaken van beide landen inzake drie issues: welvaart, democratie en mensenrechten. 

Snacken (2010) beweert dat deze macrofactoren een significante rol spelen in het bepalen van 

de mate van punitiviteit.  

 

Concreet kan de interne doelstelling van deze masterproef geformuleerd worden als het 

genereren van kennis betreffende de overeenkomsten en verschillen tussen België en 

Noorwegen op het vlak van strafuitvoering. Er zal worden ingegaan op zowel de 

gevangenisstraf, als op het gebruik van alternatieve straffen. In een tweede instantie worden 

die gelijkenissen en verschillen in hun historisch, politiek en sociaal-economisch kader 

geplaatst.  

Aangezien we hierdoor inzichten krijgen in het potentieel van België en Noorwegen als 

cultural peers, slaat de externe doelstelling van de masterproef op het nut dat een dergelijke 

vergelijking kan hebben inzake het sturen of ondersteunen van het strafrechtelijk beleid in de 

toekomst.  
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2. METHODOLOGIE  
 

2.1. LITERATUURONDERZOEK  

 

 

Deze verhandeling is gebaseerd op een literatuuronderzoek. Voor de analyse van de 

verschillen en overeenkomsten in de strafuitvoering en voor het duiden van het 

maatschappelijk kader, zal evenwel worden gewerkt met verschillende databronnen (bv. 

werkloosheidsgraad, sociale uitgaven enzovoort). Deze dienen om de in de literatuur 

gevonden ideeën te ondersteunen of te falsifiëren en zijn dus te beschouwen als 

complementair aan de kennisbronnen. Eigenlijk betreft deze masterproef een ‘casestudy’ 

aangezien twee specifieke cases worden geselecteerd uit een reeks van mogelijkheden. 

Daarenboven is het de bedoeling een diepgaand en integraal inzicht te krijgen in de stand van 

zaken van de strafuitvoering in België en Noorwegen; de cases slaan dan op de situaties op 

dat vlak. De gevalstudie is vergelijkend van aard (comparatief perspectief: infra) (Decorte, 

Tieberghien & Petintseva, 2015). Een zuivere casestudy doet aan methodentriangulatie (bv. 

zowel interviews als een literatuuronderzoek en een participerende observatie) (Decorte, 

Tieberghien & Petintseva, 2015, p. 178), maar omdat het hier een mengvorm van het 

literatuuronderzoek en de gevalstudie betreft, is dat element afwezig in de masterproef. Wel is 

er sprake van bronnentriangulatie (Decorte, Tieberghien & Petintseva, 2015): er wordt beroep 

gedaan op verschillende informatiebronnen, zoals  beleidsteksten, mediabronnen, wet- en 

regelgeving, cijfers uit diverse onderzoeken en natuurlijk ook op wetenschappelijke literatuur 

(Decorte, Tieberghien & Petintseva, 2015, p. 178).  

Om inzicht te krijgen in het cultureel en socio-economisch kader van de landen, werden drie 

indicatoren gekozen die in de wetenschappelijke literatuur naar voren worden gebracht als 

belangrijke achtergrondfactoren waartegen beleidsontwikkelingen op het vlak van de 

strafuitvoering zich afspelen. Snacken  (2010) schrijft dat de mate van welvaart, in hoeverre 

democratie aanwezig is en in welke mate men oog heeft voor mensenrechten, bepalend is 

voor het niveau van punitiviteit die kan waargenomen worden binnen de strafrechtelijke 

keten. Aangezien verschillen in de strafuitvoering tussen landen vaak betrokken worden op 

discrepanties in punitiviteit, zijn deze 3 indicatoren uitstekende bronnen om ons iets te 

vertellen over de cultuur en structuur van de Belgische en Noorse samenleving. 
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Om systematisch tewerk te kunnen gaan, werden concrete vragen opgesteld aan de hand van 

de bevindingen uit het verkennende literatuuronderzoek. Deze ondersteunden de verdere 

zoektocht in het kluwen van bronnen dat te vinden is over de centrale thema’s in deze 

verhandeling. 

 

A. In hoeverre verschilt de strafuitvoering in Noorwegen van die in België?  

a.  Hoeveel gevangenissen zijn er in beide landen, met welke capaciteit?  

b.  Hoeveel gevangenen tellen die gevangenissen (per aantal inwoners), wat is de 

 bezettingsgraad? 

c.  Hoeveel procent van die gevangenen bestaat uit voorlopig gehechten?  

d.  Wat zijn de omstandigheden in die gevangenissen?  

e.  Welke re-integratiemogelijkheden zijn ingebouwd in dit gevangenisregime?  

f.  In welke mate worden die toegepast/toegekend aan gedetineerden?  

 

g.  Welke alternatieve straffen zijn voorhanden in het land?  

h.  Hoe vaak wordt ervan gebruik gemaakt?  

i.  Vanuit welke optiek wordt naar ASM gekeken?  

 

j. In hoeverre wordt de strafuitvoering gedifferentieerd naar cliënten die nood 

hebben aan zorg of hulpverlening? (bv. situatie geïnterneerden of druggebruikers)  

 

B. Welke maatschappelijke processen liggen ten grondslag aan recente evoluties?  

 

Welvaart  

k. Wat is het BNP? Welke evoluties kende deze indicator de laatste jaren?  

l. Wat is de inkomensongelijkheid in beide landen?  

m. Wat is de armoedegraad? 

n. Hoeveel sociale uitgaven kunnen worden geobserveerd? Wat is de evolutie 

hiervan?  

o. Wat is de werkloosheidsgraad? Wat is de evolutie hierin (zie economische crisis)? 
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Democratie  

p. In welke mate is er sprake van een majoritaire of consensuele democratie? 

q. Welke politieke partijen zetelen momenteel in de regering? Wat is de politieke 

kleur ervan?  

r. In hoeverre is er sprake van ‘populisme’?  

s. Welke regeringen waren daarvoor aan de macht?  

 

Mensenrechten  

t. Tot op welke hoogte zijn mensenrechten in de grondwet te vinden?  

u. Hoe verhoudt de relatie tussen overheid - individu zich?  

v. Wat is de rechtspositie van gedetineerden?  

w. Kende het land veel migratiestromen? Hoe worden die immigranten behandeld?  

 

Deze vragen zullen in het corpus van deze masterproef worden beantwoord. Per hoofdstuk zal 

eveneens aangegeven worden hoe meerduidige termen werden geïnterpreteerd en vertaald 

naar ‘meetbare’ concepten.  

Niet op al deze vragen werd een (sluitend) antwoord gevonden. Het was moeilijk deze vele en 

brede onderzoeksvragen te beantwoorden in het kader van een relatief korte masterproef, waar 

de student overigens maar één schooljaar tijd voor krijgt.  Daarnaast botste ik op verschillende 

praktische problemen zoals het betreurenswaardige gebrek aan statistieken in België. Ook de 

taalbarrière bij het zoeken van beleid en wetten in Noorwegen vormde een evidente 

hinderpaal; deze thesis is dan ook grotendeels gebaseerd op bronnen waarvan Engelstalige 

versies beschikbaar waren en dient als zodanig gelezen te worden.  
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2.2.  DE COMPARATIEVE PENOLOGIE 

 

 

De verhandeling gaat uit van een comparatief perspectief. Er bestaat een lange traditie binnen 

de criminologie die vergelijkingen tussen de strafrechtelijke ketens van verschillende landen 

maakt. Wat is de meerwaarde van de vergelijkende penologie?  

“Simply stated, a country that is either too modest or too arrogant to compare itself to others 

and to subscribe to international penal and human rights standards deliberately loses one of 

the most powerful incentives to reform.” (Brodeur, 2007, p. 85) 

In 1964 rapporteerden Beaumont en Tocqueville al over het gevangeniswezen in de VS en de 

mogelijke toepassing ervan in Frankrijk bijvoorbeeld (Brodeur, 2007). Meestal echter, worden 

extremen tegenover elkaar bestudeerd om de duidelijke divergentie te benadrukken. Zo zet 

Pratt (2008) het Scandinavisch exceptionalisme lijnrecht tegenover de punitieve trend die ‘de 

rest van de wereld’ in zijn greep heeft. Dankzij de egalitaire cultuur en de onderlinge 

solidariteit krijgen maatregelen met het oog op leedtoevoeging geen kans in deze 

samenlevingen, stelt Pratt (2008) vast. 

Whitman (2005) spreekt dan weer over een grote kloof tussen het milde Europa en ‘harsh’ 

Amerika,  die ontstaan is naar aanleiding van de ontwikkeling van de sociale verzorgingsstaat 

in Europa, die afwezig bleef in de VS. Ook Garland (2007) ziet de Amerikaanse penal state 

als een uitzondering. In Europa kunnen dezelfde tendensen vastgesteld worden die de VS 

onderging, zoals de ontmanteling van de welvaartstaat, de vrije markt, anti-immigrant 

boodschappen, de dominantie van rechtse politieke partijen enzovoort. Maar hoewel deze 

geassocieerd kunnen worden met verhoogde detentiegraden en een hardere criminele politiek, 

nergens zijn die strafrechtelijke ontwikkelingen zo extreem uitgevallen als in de Verenigde 

Staten (Garland, 2007).  

Anderen trachten convergentieprocessen te duiden tussen landen. Wacquant (2014) 

bijvoorbeeld, waarschuwt wel voor het neoliberalisme dat van de Verenigde Staten overwaait 

naar Europa. De loononzekerheid inherent aan deze economische politiek, brengt angsten en 

sociale ongelijkheden met zich mee die resulteren in de bestraffing van de armen. 
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Academici die wijzen op crossnationale congruentie doen hierbij vaak beroep op het clusteren 

van landen. Een voorbeeld dat in de inleiding al gegeven werd, was Karstedt (2015) met haar 

configurationele vergelijking en culturen van controle.  

Cavadino en Dignan (2006) categoriseren landen onder vier soorten politieke economieën, 

namelijk: het neo-liberalisme, het conservatief corporatisme, het sociaal-democratisch 

corporatisme en het Oosters corporatisme. Elke cluster wordt gekenmerkt door bepaalde 

eigenschappen zoals de mate van sociale (on)gelijkheid en de opsluitingsgraad (Cavadino & 

Dignan, 2006).  

Lappi-Seppälä verklaart de heroriëntatie van het strafrechtelijk regime in Finland vanaf de 

helft van de 20
e
 eeuw als een gevolg van het breken van de banden met de Sovjet Unie en de 

daaropvolgende aansluiting bij de Noordse Raad (Brodeur, 2007). Finland begon zich te 

profileren als een deel van Scandinavië waarop ook de gevangenispopulatie terugliep 

(Brodeur, 2007). 

Snacken en van Zyl Smit (2013) stellen dan weer dat het strafrechtelijk beleid binnen Europa 

wordt geharmoniseerd en dat de Europese penale identiteit voornamelijk bestaat uit een 

human rights discours. Baker (2013) benadrukt voornamelijk de rol die de Europese Unie 

speelt in deze harmonisatie. De EU  kenmerkt zich op het vlak van de menselijke waardigheid 

en rechten, in het bijzonder het recht op leven (zie doodstraf) (Baker, 2013). Het is inderdaad 

zo dat de EU een significante rol speelt in deze oriëntatie. Het Verdrag van Lissabon  is de 

wettelijke basis voor de adoptie van richtlijnen betreffende het strafrecht (Daems, 2013). In 

art. 83 paragraaf 1 van het Treaty on the Functioning of the European Union wordt bepaald: 

“Het Europees Parlement en de Raad kunnen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij 

richtlijnen minimumvoorschriften vaststellen betreffende de bepaling van strafbare feiten en 

sancties in verband met vormen van bijzonder zware criminaliteit met een 

grensoverschrijdende dimensie die voortvloeit uit de aard of de gevolgen van deze strafbare 

feiten of uit een bijzondere noodzaak om deze op gemeenschappelijke basis te bestrijden”. 

Daarbovenop beschikt de EU over zijn eigen Europol en Eurojust (Daems, 2013). Doch 

bestaan er binnen Europa nog allerlei instellingen die eveneens een impact hebben op het 

strafrechtelijk beleid. Daems (2013) somt de belangrijkste instanties op: er is de Raad van 

Europa, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en ook het Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) dient hier 

genoemd te worden.  
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Zoals Brodeur (2009) zegt, biedt het clusteren van landen ons de mogelijkheid om de 

verspreiding van een strafrechtelijke cultuur te onderzoeken.  

Het is wel belangrijk om deze clusters te blijven herevalueren want de strafrechtsbedeling is 

constant onderhevig aan ontwikkelingen. Deze thesis neemt dus de proef op de som en gaat 

na in hoeverre de twee ogenschijnlijk van elkaar afwijkende landen effectief van elkaar 

verschillen. 
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DEEL I: KARAKTERISTIEKEN VAN DE 

STRAFUITVOERING IN BELGIË EN NOORWEGEN  

1. DE GEVANGENISSEN IN BELGIË EN NOORWEGEN  
 

1.1. GROOTTE & BEZETTING 
 

1.1.1. BELGIË  

 

In België zijn er 32 gevangenissen: 16 in Vlaanderen, 2 te Brussel  en 14 in Wallonië.  

Daarnaast worden sinds de veelbesproken overbevolkingsproblematiek 650 plaatsen gehuurd 

in de gevangenis in Tilburg, Nederland (Federale Overheidsdienst Justitie, 2016). De meeste 

gevangenissen bieden plaatsen voor zowel verdachten die voorlopig gehecht worden als voor 

veroordeelden, andere zijn te benoemen als strafhuis of arresthuis pur sang. Open 

gevangenisregimes zijn zeldzaam in België. Het Penitentiair Landbouwcentrum in Ruiselede 

is een van de weinige voorbeelden. De meeste gevangenissen kennen een gesloten, enkelen 

een halfopen (Merksplas bijvoorbeeld) detentieregime (Federale Overheidsdienst Justitie, 

2016). Ook bestaan er centra waar jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben 

gepleegd, ondergebracht kunnen worden. Sinds de zesde staatshervorming vallen deze 

instellingen onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen (Federale Overheidsdienst 

Justitie, 2016). Paifve is een inrichting ter bescherming van de maatschappij en dus een 

bestemming uitsluitend voor geïnterneerden (Federale Overheidsdienst Justitie, 2016). 

Daarnaast bestaan er sinds kort Forensische Psychiatrische Centra in zowel Gent als 

Antwerpen (Regie der Gebouwen, 2016).  

 

Het masterplan 2008-2012-2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane 

omstandigheden zorgde ervoor dat (Regie der Gebouwen, 2016):  

- Bijkomende cellen werden/worden gebouwd op bestaande locaties om de 

populatiedruk op te vangen; 

- Nieuwe inrichtingen werden/worden gebouwd, om te kunnen beantwoorden aan de 

stijgende behoefte aan plaatsen en tegelijk buffercapaciteit te voorzien zodat 

verouderde inrichtingen zonder problemen gerenoveerd kunnen worden; 
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- Nieuwe inrichtingen werden/worden gebouwd zodat oude gebouwen afgebroken 

kunnen worden 

 

Classificatie capaciteit  

Johnsen, Granheim en Helgesen (2011) categoriseren kleine (minder dan 50 gedetineerden), 

medium (tussen 50 en 100 gedetineerden) en grote gevangenissen (meer dan 100) op basis 

van het aantal beschikbare plaatsen. 

 

Kleine gevangenissen Middelgrote gevangenissen Grote gevangenissen 

Dinant: 32 Hoei: 63 Aarlen: 111 

 Ieper: 55  Andenne: 396 

 Mechelen: 84 Antwerpen: 439 

 Ruiselede: 48 Bergen: 274 

  Beveren: 312 (nieuw) 

  Brugge: 608 

  Dendermonde: 178 
1
 

  Doornik: 180 
2
 

  Gent: 311 

  Hasselt: 450 

  Haren: 1190 
3
 

  Hoogstraten: 170 

  Itter: 420 

  Jamioulx: 268 

  Lantin: 342 

  Leuven: 350 

  Hulpgevangenis Leuven: 149 

  Leuze-en Hainaut: 312 (nieuw) 

  Marche-en-Famenne: 312 (nieuw) 

  Marneffe: 130 

  Merksplas: 671 

  Namen: 134 

                                                             
1 Nieuwe gevangenis: 444 plaatsen 
2 4 nieuwe cellen sinds renovatie 
3 ter vervanging Vorst-Berkendael en Sint-Gillis 
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  Nijvel: 192 

  Oudenaarde: 132 

  Paifve: 208 

  St-Gillis: 502 

  Saint-Hubert: 235 

  Turnhout: 273 
4
 

  Vorst-Berkendael: 443 

  Wortel: 307 
5
 

Tabel 1 

 

Zoals opvalt, is er slechts één gevangenis die in de classificatie van bovenstaande auteurs 

onder de categorie ‘kleine gevangenissen’ zou worden ondergebracht. België telt ook slechts 

4 medium gevangenissen; de rest betreft grote gevangenissen waar minstens 100 

gedetineerden verblijven.  

 

De bouw van de gevangenis van Haren in hartje Brussel is een ambitieus project. Haren zou 

het grootste gevangeniscomplex worden van België. Het zou zowel mannenafdelingen, een 

vrouwenafdeling als een jeugdinstelling herbergen. In plaats van een Ducpétiauxgevangenis, 

gaat het concept uit van de idee van een ‘gevangenisdorp’ (Regie der Gebouwen, 2016).  

Op het eerste zicht lijkt deze gigantische gevangenis in strijd te zijn met de visie van De 

Huizen, een vzw die streeft naar kleinschalige, menselijke detentie.  

De Huizen willen voor elke gedetineerde een planbegeleider die de gedetineerde ondersteunt 

in zijn resocialisatieproces (De Huizen, 2016). Nochtans, men is vertrokken uit de idee 

kleinschaliger samenlevingsomgevingen voor gedetineerden te creëren. Geens (2016) vertelt 

dat een leefeenheid een eigen, apart beheerd geheel van maximaal 11 kamers zal omvatten. 

Ook is het duidelijk dat men het gebouw deel wou laten uitmaken van de samenleving en 

hierin te integreren.             

 

 

 

 

 

                                                             
4 Oorspronkelijk 192, maar door verbouwingen dankzij masterplan nu vermeerderd 
5 120 nieuwe cellen sinds masterplan 
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Figuren 1 en 2: Schetsen van de toekomstige gevangenis in Haren. (Regie der Gebouwen, 2016) 

 

In België zit 105 op 100 000 inwoners in detentie (gemeten in maart 2014). Dat is in Europa 

geen uitzonderlijk hoog, maar ook niet bepaald een laag cijfer. De evolutie van de 

gevangenispopulatie wordt in volgende tabel geduid (International Centre for Prison Studies, 

2016): 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                       Tabel 2 

 

België is gekend om zijn overbevolking binnen de gevangenismuren. Daarom werd nagegaan 

wat de effectieve bezettingsgraad is, tegenover de aanwezige capaciteit. 

Volgens het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen (2015) bedroeg de gemiddelde 

bevolking in het jaar 2014 11 578 personen, waar de werkelijke capaciteit op 9931 

gedetineerden lag.  

 

De bezetting verschilde van gevangenis tot gevangenis: zo zat Antwerpen met een 

overbevolking van wel 50%, terwijl Leuven-centraal bijvoorbeeld nog enkele plaatsen over 

had. De totale overbevolkingsgraad omvatte 16,6 % in 2014 (Directoraat-Generaal 

Penitentiaire Inrichtingen, 2015).  

Jaar Totale 

populatie 

Per 

100 000 

inwoners 
2000  8,688  85  

2002  8,605  83  

2004  9,245  89  

2006  9,635  92  

2008  9,858  92  

2010  10,561  97  

2012  11,212  102  

2013  12,126  108  
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In 2013 was dat nog gemiddeld 34,2 % (Aebi & Delgrande, 2014) en op 1 maart 2014 volgens 

World Prison Brief (2016): 22,7%.  We lijken dus op de goede weg te zijn, wat valt te 

verklaren door alle genomen reducerende maatregelen.  

 

Onder de gemiddelde bevolking vastgesteld door het Directoraat-Generaal Gevangeniswezen 

in 2014 (11 578) bevonden zich gemiddeld 3610 beklaagden. 31,2% (bijna 1 op 3) van de 

gevangenispopulatie, wordt voorlopig gehecht in afwachting van zijn proces.  

 

1.1.2. NOORWEGEN  

 

Noorwegen aan de andere kant, een land met de helft het bevolkingsaantal in vergelijking met 

België, telt 43 gevangenissen. Het relatief hoge aantal inrichtingen dient verklaard te worden 

op basis van de uitgestrektheid van het land en het oogmerk om de strafuitvoering te laten 

plaatsvinden nabij de woonplaats en aldus het sociaal netwerk van de gedetineerde 

(Kriminalomsorgen, 2016). 

De grootte van de gevangenissen verschilt opmerkelijk van die in België; een inrichting 

beschikt gemiddeld over 70 plaatsen (Kriminalomsorgen, 2016). 

 

Wanneer dezelfde classificatie van Johnsen, Granheim en Helgesen (2011) wordt gebruikt, 

valt meteen op dat er veel meer gevangenissen onder de linkertabel, maar ook in de middelste 

tabel ondergebracht kunnen worden. Sommige gevangenissen hebben een ‘avdeling’, maar 

aangezien de meeste afdelingen in een ander dorp zijn ondergebracht en dus plaatsruimtelijk 

niet echt onderdeel uitmaken van een groter complex, werden deze apart in de classificatie 

ingedeeld. Het woord ‘overgangsbolig’ staat voor een overgangshuisvesting. Het beleid staat 

voor een geleidelijke vrijheid, waarbij men het einde van de straf uitzit in open regimes die 

meer aansluiten bij het leven en de dagstructuur buiten de gevangenismuur (normalisatie) 

(Kriminalomsorgen, 2016).  

 

Kleine gevangenissen Middelgrote gevangenissen Grote gevangenissen 

Ålesund fengsel
6
: 27 plaatsen Bjørgvin fengsel: 90 Åna fengsel: 164 

Âna,  Rødgata avdeling: 24 Bodø fengsel: 50 Bastøy fengsel: 115 

Arendal fengsel: 32 Drammen fengsel: 54 Bergen fengsel: 258 

Arendal fengsel, Evje avdeling: 20 Hedmark fengsel Bruvoll Halden fengsel: 250 

                                                             
6 ‘Fengsel’ betekent gevangenis 

http://www.kriminalomsorgen.no/alesund-fengsel.5056879-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/bjoergvin-fengsel.5064971-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/ana-fengsel.5017540-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/ana-fengsel-roedgata-avdeling.5037463-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/bodoe-fengsel.5025717-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/bastoey-fengsel.5018998-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/arendal-fengsel.4990863-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/drammen-fengsel.5042115-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/bergen-fengsel.5017356-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/arendal-fengsel-evje-avdeling.5023602-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/hedmark-fengsel-bruvoll-avdeling.5023992-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/halden-fengsel.5024512-237612.html
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avdeling: 70 

Arendal fengsel, Håvet avdeling: 13 Hedmark fengsel, Ilseng 

avdeling og administrasjon: 86 

Ila fengsel og forvaringsanstalt: 

120 

Arendal fengsel, Kleivgrend 

avdeling: 28 

Hustad fengsel: 52 Kongsvinger fengsel: 117 

 

Arupsgate overgangsbolig: 20 

 

(Indre Østfold fengsel, Trøgstad 

avdeling: 90) 
7
 

Nordre Vestfold fengsel, Hof 

avdeling: 109 

Bergen fengsel, Osterøy avdeling: 31 Ravneberget fengsel: 50 Norgerhaven fengsel (Nederland): 

242 

Bjørgvin fengsel, Ungdomseininga: 4 

plaatsen 
8
 

Sandeid fengsel: 88 

 

Oslo fengsel: 392 

Bodø fengsel, Fauske avdeling: 18 Sem fengsel: 62 Ringerike fengsel: 160 

Bodø fengsel, overgangsbolig 

avdeling: 12 

Stavanger fengsel: 71 Trondheim fengsel: 144 

 

Bredtveit fengsel og 

forvaringsanstalt: 45 

Telemark fengsel, Skien 

avdeling: 82 

Ullersmo fengsel: 190 

Bredtveit fengsel og 

forvaringsanstalt, avdeling B2 (lager 

beveiligingsniveau): 19 

Tromsø fengsel: 59  

Drammen overgangsbolig: 12 Ullersmo fengsel, Kroksrud 

avdeling: 60 

 

Halden overgangsbolig: 24 Verdal fengsel: 60  

Hassel fengsel: 26    

Haugesund fengsel: 18   

Hedmark fengsel, Hamar avdeling: 

31 

  

Indre Østfold fengsel, Eidsberg 

avdeling: 17 

  

Kristiansand fengsel: 44   

Lyderhorn overgangsbolig: 18   

Mosjøen fengsel: 15   

Nordre Vestfold fengsel, Horten 

avdeling: 16 

  

Søndre Vestfold fengsel, Berg 

avdeling: 48 

  

Søndre Vestfold fengsel, Larvik 

avdeling: 16 

  

Søndre Vestfold fengsel, Sandefjord 

avdeling: 13 

  

Sandaker overgangsbolig: 16   

Sarpsborg fengsel: 25   

Solholmen overgangsbolig: 15   

Stavanger fengsel, Auklend 

overgangsbolig: 13 

  

Telemark fengsel, Kragerø avdeling: 

18 

  

Trondheim fengsel, Kongensgate 

avdeling: 10 

  

                                                             
7 Gesloten sinds 8 april voor renovatie. In 2017 zal deze terug geopend worden, de capaciteit zal dan 120 

plaatsen bedragen.  
8 Voor minderjarigen 

http://www.kriminalomsorgen.no/arendal-fengsel-haavet-avdeling.5023643-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/hedmark-fengsel-ilseng-avdeling-og-administrasjon.5023913-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/hedmark-fengsel-ilseng-avdeling-og-administrasjon.5023913-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/ila-fengsel-og-forvaringsanstalt.5021585-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/arendal-fengsel-kleivgrend-avdeling.5023388-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/arendal-fengsel-kleivgrend-avdeling.5023388-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/hustad-fengsel.5044947-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/kongsvinger-fengsel.5024064-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/arupsgate-overgangsbolig.5025025-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/indre-ostfold-fengsel-troegstad-avdeling.5044528-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/indre-ostfold-fengsel-troegstad-avdeling.5044528-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/nordre-vestfold-fengsel-hof-avdeling.5048688-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/nordre-vestfold-fengsel-hof-avdeling.5048688-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/bergen-fengsel-osteroey-avdeling.5061712-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/ravneberget-fengsel.5031538-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/norgerhaven-fengsel-nederland.5777803-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/bjoergvin-fengsel-ungdomseininga.5061597-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/sandeid-fengsel.5029218-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/oslo-fengsel.5044463-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/bodoe-fengsel-fauske-avdeling.5026275-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/sem-fengsel.5053070-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/ringerike-fengsel.5031519-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/bodoe-fengsel-overgangsbolig-avdeling.5028991-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/bodoe-fengsel-overgangsbolig-avdeling.5028991-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/stavanger-fengsel.5023354-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/trondheim-fengsel.5026298-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/bredtveit-fengsel-og-forvaringsanstalt.5022891-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/bredtveit-fengsel-og-forvaringsanstalt.5022891-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/telemark-fengsel-skien-avdeling.5055557-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/telemark-fengsel-skien-avdeling.5055557-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/ullersmo-fengsel.5023061-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/bredtveit-fengsel-og-forvaringsanstalt-avdeling-b2.5022929-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/bredtveit-fengsel-og-forvaringsanstalt-avdeling-b2.5022929-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/tromsoe-fengsel.5024488-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/drammen-overgangsbolig.5046531-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/ullersmo-fengsel-kroksrud-avdeling.5023147-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/ullersmo-fengsel-kroksrud-avdeling.5023147-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/halden-overgangsbolig.5142007-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/verdal-fengsel.5031042-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/hassel-fengsel.5031497-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/haugesund-fengsel.5029007-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/hedmark-fengsel-hamar-avdeling.5023885-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/indre-ostfold-fengsel-eidsberg-avdeling.5044586-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/indre-ostfold-fengsel-eidsberg-avdeling.5044586-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/kristiansand-fengsel.5028717-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/lyderhorn-overgangsbolig.5057635-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/mosjoeen-fengsel.5030896-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/nordre-vestfold-fengsel-horten-avdeling.5030537-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/nordre-vestfold-fengsel-horten-avdeling.5030537-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/soendre-vestfold-fengsel-berg-avdeling.5029286-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/soendre-vestfold-fengsel-berg-avdeling.5029286-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/soendre-vestfold-fengsel-larvik-avdeling.5027969-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/soendre-vestfold-fengsel-larvik-avdeling.5027969-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/soendre-vestfold-fengsel-sandefjord-avdeling.5029257-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/soendre-vestfold-fengsel-sandefjord-avdeling.5029257-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/sandaker-overgangsbolig.5018829-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/sarpsborg-fengsel.5049071-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/solholmen-overgangsbolig.5023666-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/stavanger-fengsel-auklend-overgangsbolig.5052412-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/stavanger-fengsel-auklend-overgangsbolig.5052412-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/telemark-fengsel-krageroe-avdeling.5053074-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/trondheim-fengsel-kongensgate-avdeling.5056588-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/trondheim-fengsel-kongensgate-avdeling.5056588-237612.html
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Trondheim fengsel, Leira avdeling: 

28 

  

Vestoppland fengsel, Gjøvik 

avdeling: 24 

  

Vestoppland fengsel, Valdres 

avdeling: 25 

  

Vik fengsel: 39   

                                                                                                                                                        Tabel 3  

 

De gevangenissen, maar ook de departementen onderling, zijn eveneens te onderscheiden op 

het vlak van veiligheidsniveaus. Noorwegen wordt vaak genoemd als voorbeeld voor zijn vele 

open gevangenissen die de re-integratie van gedetineerden begunstigd. Door de eenzijdige 

media-aandacht die er enkele jaren geleden was voor de gevangenis van Bastøy 
9
 (Kapteijns, 

2010; Vanderbeken, 2014), en vanwege de academische aandacht voor het Scandinavisch 

exceptionalisme, krijgen velen tevens het idee dat de gevangenissen er allemaal kleine, 

leefgemeenschappen zijn, gevestigd in huizen in het midden van de groene natuur, zonder 

veel beton of prikkeldraad.  

Mathiesen (2012), een Noorse criminoloog, plaatst tegenover dit stereotiepe beeld de 

gevangenis van Ringerike. Die laatste zou volgens velen als de ergste, slechtste gevangenis in 

Noorwegen zijn. Het uitzicht van deze inrichting, sluit in elk geval meer aan bij het idee dat 

wij Belgen hebben van een gevangenis.  

  

Figuren 3 en 4: Bastøy versus Ringerike (Kriminalomsorgen, 2016) 

 

Mathiesen (2012) slaat daarenboven acht op het feit dat slechts 37% van de 

gevangeniscapaciteit een laag beveiligingsniveau kent, terwijl in 63% van de beschikbare 

cellen een gesloten, hoog beveiligingsregime heerst.  

 

                                                             
9  De gevangenis van Bastøy wordt nu met wezenlijk ‘gevangenistoerisme’ geconfronteerd (Vanderbeken, 

2014). 

http://www.kriminalomsorgen.no/trondheim-fengsel-leira-avdeling.5056851-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/vestoppland-fengsel-gjoevik-avdeling.5024017-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/vestoppland-fengsel-gjoevik-avdeling.5024017-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/vestoppland-fengsel-valdres-avdeling.5024039-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/vestoppland-fengsel-valdres-avdeling.5024039-237612.html
http://www.kriminalomsorgen.no/vik-fengsel.5041683-237612.html
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Dat bewijzen ook de cijfers:  

 

Tabel 4  (Kristoffersen, 2013) 

 

In Noorwegen was in 2015 ongeveer 71 op 100 000 inwoners gedetineerd (World Prison 

Brief, 2016). Internationaal gezien, is dit een laag cijfer. Ook het verschil met België (105) is 

op dit vlak betekenisvol.  

                                

     

                                                

 

                                               Tabel 5  

                                                 (World Prison Brief, 2016)                                         

                                                                                                                             

 

 

Jaar Totaal 

aantal 

Per 100 000 

inwoners 
2000 2,548 57 

2002 2,832 62 

2004 3,028 66 

2006 3,250 70 

2008 3,387 71 

2010 3,624 74 

2012 3,591 72 

2014 3,717 72 
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                                                                                                  Figuur 5 (Statistics Norway, 2016) 

 

Ondanks die minimale daling de voorbije 3 jaar, kunnen we toch vaststellen dat er sprake is 

van een algemene stijging doorheen de laatste 35 jaar (International Centre for Prison Studies, 

2015). Ook de onderstaande grafiek uit illustreert dit.  

 

 

In 2015 bedroeg de capaciteit in Noorwegen 3823 plaatsen, waarvan 97% bezet was (World 

Prison Brief, 2016). Dat lijkt ideaal, maar de Kriminalomsorgen directie (penitentiaire dienst) 

streeft een maximum bezetting van 94% na. In de eerste helft van 2015 bereikte de 

bezettingsgraad echter een historisch hoogtepunt met 98%. Na de opening van Norgerhaven 

viel de bezettingsgraad terug tot 90%. Op 22 januari 2016 bedroeg de bezetting 93%, de 

gevangenis in Nederland inbegrepen (Kriminalomsorgen, 2016). De penitentiaire dienst 

beoogt een menselijke strafuitvoering, waardoor niet afgeweken wordt van het 

‘1persoon,1cel’ principe. Er is om die reden een wachtlijst ontstaan van veroordeelden die 

hun straf nog niet hebben uitgevoerd.  

Men probeert deze lijst weg te werken (Kriminalomsorgen, 2016). Ugelvik schat de 

uitspraken die nog niet uitgevoerd zijn momenteel op een 1100 tal (Ugelvik, 2016).  
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Van de totale gevangenispopulatie, bekleedde 26,3% in mei 2015 het statuut van beklaagde. 

Dat getal ligt opnieuw lager dan in België. Ondanks het vermoeden van onschuld en het 

subsidiaire karakter dat aan deze beslissing wordt toegeschreven, wordt de voorlopige 

hechtenis overmatig toegepast omwille van de bescherming van de maatschappij en het 

bestraffende signaal dat het uitzendt (Morgenstern, 2013).  

Er zitten ook disproportioneel veel vreemdelingen in voorlopige hechtenis. De beslissing lijkt 

bijna een automatische reflex bij de autoriteiten. Een probleem in de Noorse gevangenissen is 

dat beklaagde vaak niet de kans krijgen om te participeren in georganiseerde activiteiten 

enzovoort omdat ze apart gehouden worden van de veroordeelden (Morgenstern, 2013). Deze 

kwesties zijn ook België niet vreemd. Op de problematiek van de vreemdelingen binnen de 

strafuitvoering zal in deel II meer uitvoerig worden ingegaan.   

 

 

1.2. DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN: HUMAAN? 

 

 

In dit hoofdstuk wordt er voor elk van de landen ingegaan op enkele thema’s met betrekking 

tot de levensomstandigheden binnen de gevangenis, die in de literatuur vaak terugkomen.  

We beginnen met België.  

 

1.2.1. OVERBEVOLKING 

 

In november 2014 werd België nog veroordeeld door het Europees Hof voor de rechten van 

de mens voor de overbevolking. De zaak betrof een Roemeen die ongeveer een jaar 

gedetineerd was en die naar het Hof stapte om de onmenselijke, vernederende behandelingen 

die hij had moeten doorstaan aan te kaarten. Hij werd opgesloten in een veel te kleine cel met 

twee medegedetineerden die rookten en in zijn bijzijn drugs gebruikten. Het Hof gaf hem 

gelijk. Het was niet de eerste keer dat België veroordeeld werd (De Morgen, 2014). 

Gedurende oktober en september 2013 bezocht het CPT de gevangenissen van Antwerpen, 

Vorst, Merksplas en Doornik. Het CPT stelde vast dat gedetineerden in gezamenlijke cellen 

vaak maar over 3m² woonruimte beschikten. Soms lagen er zelf matrassen op de grond om 

extra mensen te kunnen herbergen (CPT, 2016).  
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Een vergelijking tussen de jaarverslagen van het Dictoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen 

wijst op een daling van de overbevolking tussen 2013 en 2014 van ongeveer 8 %. Dat is deels 

toe te schrijven aan het masterplan. Minister van Justitie Koen Geens beseft wel dat het 

bijbouwen alleen geen duurzame oplossing biedt. Een uitbreiding moet gecombineerd worden 

met een strafrechtelijk beleid (Geens, 2014). Daarbij, ook al is er sprake van een daling, een 

overbevolking van 16,6% is nog steeds problematisch en er is dus zeker nog ruimte voor 

verbetering. 

1.2.2. PERSONEEL 

 

Het aantal penitentiair beambten dat aanwezig is in de gevangenissen is belangrijk in die zin 

dat het de werkdruk van dit personeel beïnvloedt. Bij een personeelstekort zal men natuurlijk 

sneller neigen de taken te beperken tot de statische veiligheid, wat de levensomstandigheden 

van de gedetineerden zal aantasten (Liebling, 2011). SPACE I kan ons hier cijfers over 

verschaffen. De laatste cijfers over het aantal FTE’s werkzaam in de gevangenis betreffen het 

jaar 2012.  

In 2012 werkten 8 498,90 mensen voltijds binnen de gevangenismuren in België, waarvan 

7033,74 FTE’s bewakingspersoneel. Daartegenover stonden gemiddeld 12 310 gedetineerden, 

wat maakt dat de ratio gedetineerden per pba voor 2012 neerkwam op 1,8 (Aebi & Delgrande, 

2014). Dat is een tamelijk lage ratio wanneer wordt gekeken naar andere Europese, zelfs 

West-Europese, landen.  

Desondanks vinden in België geregeld stakingen van het gevangenispersoneel plaats, ook 

omwille van personeelstekorten. Sinds zijn bezoek in april 2005 houdt het CPT zich reeds 

bezig met deze problematiek, want tijdens een staking van 17-22 september 2003 in de 

gevangenis van Andenne pleegden 2 gedetineerden zelfmoord (CPT, 2016). Tijdens een 

staking van het bewakingspersoneel valt het leven binnen de gevangenis stil: zo worden de 

gedetineerden bezoeken ontzegd, worden activiteiten (ook de wandeling en douches) afgelast, 

dienst- en hulpverlening zeer beperkt gehouden en transfers gehinderd (Gernay, 2015). Dit 

betreft een inbreuk op het Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke 

of Vernederende Behandeling of Bestraffing. Men zou een minimumdienstverlening moeten 

kunnen garanderen (Merckx & Verbruggen, 2011).  

 

http://www.cpt.coe.int/lang/nld/nld-convention.pdf
http://www.cpt.coe.int/lang/nld/nld-convention.pdf
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Volgens informatie die de delegatie verzamelde tijdens haar bezoek in 2013 werden er in 

2010 officieel 200 dagen van stakingen geregistreerd en ongeveer 170 dagen in 2011 en 2012 

(CPT, 2016). Na druk van zowel het CPT als de Centrale Toezichtsraad, werd een protocol 

351 in het leven geroepen dat het sociaal overleg zou moeten bevorderen en dus stakingen kan 

voorkomen (Gernay, 2015). Dit initiatief voldoet niet aangezien het niet van toepassing is bij 

“emotionele” stakingen (na een incident) door de gevangenisofficieren en ook niet tijdens 

nationale stakingen. Het comité noemt het protocol dan ook een mislukking en besliste hierop 

(in maart 2014) om een procedure te openen die kan leiden tot het uitbrengen van een 

openbare uitspraak over het thema (art. 10, paragraaf 2 van het Europees Verdrag) (CPT, 

2016). 

In de regeringsverklaring van 14 oktober 2014 wordt benadrukt dat de nieuwe regering van 

plan is een minimumdienst in bepaalde openbare diensten in te voeren. “Deze minimale 

dienst, gekwalificeerd als “gegarandeerde dienst” in het akkoord, beoogt drie openbare 

diensten: de NMBS, Belgocontrol en de gevangenissen” (Gernay, 2015). Wat betreft die 

laatste is begin 2015 een werkgroep opgezet, maar er is tot hiertoe nog niets uit de bus 

gekomen (Gernay, 2015).  

Intussen staakt het gevangenispersoneel opnieuw, al bijna 3 weken, in de Brusselse en Waalse 

gevangenissen. Dat resulteerde in erbarmelijke levensomstandigheden voor de gedetineerden 

(Fiers, 2016). Intussen werden al rechtszaken aangespannen tegen de Belgische staat van 

individuele gedetineerden (Sokol, 2016). Het leger is ingezet om humanitaire ondersteuning te 

bieden, maar deze is ontoereikend (Baert & De Greef, 2016). Geens is al enkele keren met een 

voorstel gekomen betreffende nieuwe aanwervingen en het afbreken van besparingen, maar dit 

werd telkenmale verworpen, waardoor men nog steeds niet tot een oplossing gekomen 

(Truyts, 2016). En hoewel stemmen zijn opgegaan om nu de minimale dienstverlening in te 

voeren, de politieke partijen in de regering komen niet tot een akkoord. Deze zal dus nog niet 

voor morgen zijn (Deloof, 2016).  

 

Naast deze problematiek zouden ook ontwikkelingen op het vlak van wetgeving doen 

vermoeden dat het gevangenispersoneel voorstanders zijn van een streng, repressief 

gevangenisregime.  
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In 2013 werd de systematische naaktfouille ingevoerd in functie van de veiligheid. Het artikel 

werd enkele maanden later evenwel vernietigd door het Grondwettelijk Hof omdat dit in strijd 

is met het verbod op vernedering en onmenselijke behandeling (Daems, 2013). Daarnaast was 

er ook sprake van de ontwikkeling van een speciaal interventieteam en worden nu meer 

controles met drugshonden uitgevoerd (Daems, 2013).  

Bij bevraging in de gevangenis van Brugge komt echter naar voren dat de meerderheid van 

pba’s dynamische veiligheid belangrijker achtten dan statische en dat niemand tegen de 

materiële levensomstandigheden is die staan beschreven in de Basiswet, met uitzondering van 

het recht op het dragen van eigen kledij (Boelens & Vander Beken, 2014). Ook pleiten ze 

voor een betere detentieplanning om de terugkeer naar de maatschappij beter te ondersteunen. 

Rond het thema tucht bestaan er wel veel frustraties: de huidige procedures zijn te 

gedetailleerd en duren te lang waardoor tuchtmaatregelen als inefficiënt worden bestempeld 

en als desastreus voor de autonomie en het gezag van het bewakingspersoneel (Boelens & 

Vander Beken, 2014). 

 

Het gevangenispersoneel in België wordt standaard 3 maanden opgeleid. De basisopleiding 

bestaat uit het volgen van lessen in het opleidingscentrum (Brugge of Marneffe), afgewisseld 

met stage in enkele inrichtingen, waar ze individueel worden begeleid door een mentor. 

Hierna kunnen beambten nog voortgezette opleidingen volgen te Merksplas (Federale 

Overheidsdienst Justitie, 2016).  

Het CPT gaf in zijn rapport van 2013 kritiek op het feit ten gevolge van de structurele 

personeelsproblemen, contractuele werkkrachten worden ingezet die vaak pas een opleiding 

volgen nadat men reeds is beginnen werken in de gevangenis (CPT, 2016).  

 

1.2.3. ISOLATIE  

 

De opsluiting in een strafcel, is in België een tuchtsanctie. Art. 132, 4° van de Basiswet 

betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden bepaalt dat deze 

kan worden opgelegd voor een maximumduur van 9 dagen voor een inbreuk van de eerste 

categorie en voor een maximumduur van 3 dagen voor een inbreuk van de tweede categorie. 

Isolatie kan voor een maximumduur van 14 dagen worden opgelegd in geval van 

gijzelneming. Er kan dus alleen een tuchtsanctie worden getroffen naar aanleiding van de in 

de wet beschreven gedragingen.  
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Art. 136 bepaalt de rechten waarover de gedetineerde moet blijven beschikken gedurende de 

termijn van de sanctie zoals de wandeling, maaltijden, bezoek van advocaat en dergelijke.  

 

De wet van 2 maart 2010 ‘tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het 

gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden’ wijzigde enkele bepalingen van het 

tuchtregime; art. 8 tot en met 13 van deze wet handelen over deze thematiek.  

Ook sinds de wet van 1 juli 2013 zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Opvallend is dat 

deze wetten de tuchtregeling verstrengen, terwijl het art. 134 §2 dat handelt over de 

minimumvereisten van de strafcel nog steeds niet in werking is getreden (Daems, Eechaudt, 

Maes & Vander Beken, 2014).  

 

Het CPT merkte in 2013 op dat het gebruik van handboeien of metalen kettingen overbodig is 

in kale cellen. Zo ook dienen de metalen ringen aan de bedden verwijderd te worden. 

Daarnaast werd het dagelijks bezoek van een arts niet altijd nageleefd (CPT, 2016). 

De levensomstandigheden in  de strafcellen in Antwerpen en Doornik werden genoegzaam 

bevonden. Die in Merksplas en Vorst waren ontoereikend: zo ontbraken toiletten en was er 

onvoldoende verluchting en verlichting bijvoorbeeld.  

Wel kon men concluderen dat maximumstraf van 9 dagen maar weinig werd uitgevoerd in de 

praktijk, wat een goede zaak is (CPT, 2016). 

 

1.2.4. HYGIËNE EN GEZONDHEIDSZORG 

 

In art. 44 van de Basiswet staat neergeschreven: “Het inrichtingshoofd draagt er zorg voor dat 

de gedetineerde in staat wordt gesteld zijn uiterlijk en zijn lichamelijke hygiëne dagelijks 

behoorlijk te verzorgen”.  

De gemeenschappelijke bepalingen van het huishoudelijk reglement bepalen dat de 

penitentiaire administratie indien nodig, een aantal toiletartikelen gratis ter beschikking moet 

stellen aan de gedetineerden, namelijk: zeep, tandenborstel, toiletpapier, shampoo, tandpasta, 

scheermesje, scheerschuim en maandverband.” (Daems et al., 2014). In de praktijk is het 

garanderen van de hygiëne geen evidentie, zeker niet in overbevolkte gevangenissen. Het 

CPT constateerde in 2013 dat gedetineerden in Vorst en Doornik geen toiletten op de cel 

hadden waardoor ze ’s nachts op een emmer moesten gaan.  
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De linnen in Vorst werden te weinig gewassen: gedetineerden beweerden dat het soms 2 

maanden kon duren. Vorst werd ook geconfronteerd met ratten.  

De omstandigheden in de keuken in deze gevangenis beoordeelde het comité evenzeer als 

zorgwekkend; niet alleen werden de hygiënenormen niet gevolgd, men had er ook last van 

ongedierte (CPT, 2016).  

 

Gezien het feit dat de artikelen met betrekking tot de gezondheidszorg van de Basiswet nog 

niet in werking traden, moeten we ons wenden tot de artikelen 96 tot 104 van het Algemeen 

Reglement en de artikelen 148 tot 167 van de Algemene Instructie (Leman, 2013). Het 

principe van de gelijkwaardigheid, dat beoogt dat de medische verzorging binnen en buiten de 

gevangenismuren op een zelfde manier wordt toegediend, werd reeds geformuleerd in artikel 

96 A.R. De medische zorgen worden toegediend door artsen verbonden aan de penitentiaire 

inrichting, tandartsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen (Art. 96, 1ste lid A.R.) (Leman, 

2013).  

 

Het is niet Justitie die in België de (medische) hulpverlening voorziet binnen de 

gevangenismuren, maar de eigenlijke overheidsdepartementen die zich met hulp- en 

dienstverlening bezig houden. Zo kan verwezen worden naar het samenwerkingsakkoord 

tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest inzake de Hulp- 

en Dienstverlening aan Gedetineerden (Reflectiegroep zorg en detentie, 2014). De 

gezondheidszorg wordt verleend door aan de gevangenis verbonden zorgverleners, die 

onafhankelijk zijn en het beroepsgeheim moeten respecteren (Reflectiegroep zorg en detentie, 

2014). De penitentiaire gezondheidszorg zal deel uitmaken van de algemene gezondheidszorg 

(Geens, 2015). Er zijn momenteel contractuele en statutaire zorgverleners aan het werk 

binnen de gevangenismuren, maar de meerderheid betreft zelfstandigen. Door het gebrek aan 

een statuut of contract, worden zij niet steeds billijk en tijdig vergoed (Reflectiegroep zorg en 

detentie, 2014). Ook het CPT (2016) merkte al op dat artsen klaagden over het feit dat ze te 

laat betaald werden en sommige middelen niet mochten voorschrijven. Een van de gevolgen 

hiervan was dat dokters weigerden te werken ’s nachts, tijdens weekends en op feestdagen, 

wat opnieuw de continuïteit van zorg in gevaar brengt. 

 

Zieke gedetineerden kunnen overgebracht worden naar een penitentiair medisch centrum en 

indien nodig naar een ziekenhuis, waar dan bewaking wordt voorzien.  
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Een nieuwe gedetineerde wordt binnen de 24 uur ontvangen door een arts en binnen de 4 

dagen door iemand van de psychosociale dienst, “met het oog op het toelichten van 

mogelijkheden tot sociale, psychosociale, juridische en familiale bijstand” (Daems, Vander 

Beken, Eechaudt, Maes, 2014). Het CPT oordeelt dat de check-up door de dokter bij 

aankomst te beperkt is, de consultatie bestaat maar uit enkele vragen en een korte visuele 

inspectie. Er wordt wel systematisch getest voor TBC maar voor het overige worden alleen 

screenings uitgevoerd wanneer het gezondheidspersoneel oordeelt dat iemand behoort tot een 

risicogroep voor een bepaalde aandoening (CPT, 2016).   

 

De vrije keuze van arts moet enigszins gerelativeerd worden. Men kan enkel met de 

toestemming van de directeur en op eigen kosten, een beroep doen op een arts naar eigen 

keuze. Het bezoek van een arts kan alleen worden geweigerd om redenen van orde en 

veiligheid (Leman, 2013).  

 

Ondanks de focus op de normalisatie van de hulpverlening binnen de gevangenis en de 

verschillende ‘rechten’ die worden opgesomd in tal van bepalingen, dient men voor ogen te 

houden dat het afdwingen ervan in de praktijk bemoeilijkt wordt. Gezien de overbevolking en 

het personeelstekort, kennen de medische diensten een enorme werkdruk en hebben zij 

onvoldoende tijd om diep in te gaan op alle hulpvragen die ze ontvangen (Reflectiegroep zorg 

en detentie, 2014). SPACE I van 2012 toont aan dat slechts 243.45 FTE’s (para)medisch 

personeel aanwezig waren voor 12 310 gedetineerden. Daarnaast stonden 337.30 voltijdse 

werkkrachten in voor psychologische bijstand en de enquêtes/doorlichtingen (zie 

psychosociale dienst). Dat is internationaal gezien niet slecht, maar er zijn veel landen die 

beter doen (Aebi & Delgrande, 2014).  

Het CPT getuigt dat meer respect betuigd moet worden aan de vertrouwensrelatie dokter-

patiënt en het beroepsgeheim. Er moet een lijst opgemaakt worden van medicatie die verdeeld 

wordt door het gezondheidspersoneel zelf (zoals substitutiemiddelen, antipsychotica en ARV) 

in plaats van door het gevangenispersoneel (CPT, 2016).  

Het bestaan van letsels of verwondingen dient gedocumenteerd worden in het medische 

dossier. Daarnaast dienen ook de verklaringen die de gedetineerde hiervoor geeft te worden 

opgeslagen, die daarna geconfronteerd worden met de objectieve bevindingen die volgen uit 

een medisch onderzoek (CPT, 2016).  
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Bovendien moet er meer aandacht besteed worden aan de mentale gezondheid; Er is te weinig 

psychologische en psychiatrische hulp beschikbaar binnen de gevangenismuren (CPT, 2016; 

Reflectiegroep zorg en detentie, 2014). 

De problematiek van geïnterneerden in de gevangenis heeft internationale aandacht gekregen. 

In 2013 wees het CPT andermaal op de ernst van de situatie van de gedetineerden die moeten 

verblijven in de psychiatrische annexen van de gevangenissen. Deze zijn ontworpen voor 

tijdelijke zorg (en observatie), maar de psychiatrische patiënten verblijven vaak meer dan 2 

jaar in deze afdelingen (CPT, 2016). Op het moment van het bezoek van de delegatie, 

verbleven 1165 van de  bijna 4000 geïnterneerden in zo’n psychiatrische afdeling binnen de 

gevangenis. De behandeling van deze mensen blijft al te vaak beperkt tot het farmacologische 

deel; zorg in de zin van therapie, revalidatie en activiteiten voor deze patiënten zijn zo goed 

als afwezig. Er is dan ook niet echt sprake van een multidisciplinair hulpverleningsteam 

binnen de gevangenismuren. De CPT oordeelde dat er nog niet genoeg gedaan werd om deze 

situatie te veranderen (CPT, 2016). België werd hiervoor ook verschillende keren veroordeeld 

door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Het Laatste Nieuws, 2015).  

In het regeerakkoord, de beleidsverklaring van de minister van Justitie en het Justitieplan gaat 

er dan ook heel veel aandacht naar de correcte zorg voor deze specifieke doelgroep. Men wil 

een zorgtraject ontwikkelen voor deze mensen (Geens, 2014) en recent zijn er tevens 

forensisch psychiatrische centra opgericht in Gent en Antwerpen om geïnterneerden op te 

vangen (Regie der Gebouwen, 2016). Ook voor middelengebruikers is het 

hulpverleningsaanbod in de gevangenissen ontoereikend. Behoudens enkele lokale projecten 

en een overgevraagd centraal aanmeldingspunt, bestaat er niets. Een globaal, geïntegreerd 

drugsbeleid ontbreekt (Reflectiegroep zorg en detentie, 2014).  

 

Wat ook een indicator is van de levensomstandigheden in de gevangenissen, is het aantal 

zelfmoorden dat plaatsvindt binnen de muren. In 2014 bedroeg dat aantal in België 18, in 

2013 waren het er nog 14 (Bennett, 2015). 
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1.2.5. VRIJE TIJD: ACTIVITEITEN & FACILITEITEN 

 

 

Hoofdstuk V van Titel V van de Basiswet behandelt de rechten die de gedetineerde heeft op 

vorming en vrijetijdsbesteding. De administratie staat ervoor in dat de gedetineerde kan 

deelnemen aan activiteiten die gericht zijn op de persoonlijke ontplooiing, op het zinvol 

doorbrengen van de detentietijd, en op het behoud of de verbetering van vooruitzichten op een 

geslaagde reïntegratie in de vrije samenleving. In dit hoofdstuk komt opnieuw de idee van het 

normaliseringsbeginsel en de resocialisering naar voren (Leman, 2013). 

 

Vorming slaat hier op allerlei initiatieven die onderwijs, alfabetisering, beroepsopleiding of 

voortgezette beroepsopleiding, sociaal-culturele vorming en sociale vaardigheidstraining, 

creatieve en culturele activiteiten of lichamelijke opvoeding beogen (art. 76, §2).  

 

De zogenaamde ‘wandeling’ is een fundamenteel recht en bestaat eruit dat de gedetineerde 

minimaal één uur per dag de kans krijgt om in de buitenlucht te vertoeven (art. 79). Dit 

gebeurt normaal in groep. Ook moet hij minstens 2u sport kunnen beoefenen (art. 79). 

Voor de rest worden rechten met betrekking tot lectuur, radio en televisie (art. 77) toegelicht, 

rechten op opleiding en scholing (art. 78) en het uitoefenen van een niet-winstgevende 

activiteit mits toestemming van de directeur (art. 80).  

 

Dankzij het KB van 8 april 2011 traden de bovenstaande artikelen in werking vanaf 1 

september 2011. Het aanbod aan activiteiten in de Belgische gevangenissen is echter nog 

steeds ontoereikend. Het CPT constateerde dat gedetineerden meestal 21 uur op de cel 

verblijven omdat er te weinig te doen is (CPT, 2016).  

In het volgende hoofdstuk betreffende re-integratie wordt er dieper ingegaan op de 

mogelijkheden om een opleiding te volgen of te werken tijdens het uitzitten van de straf.  

 

De Basiswet is een mooie, informatieve constructie, maar door de geleidelijke 

inwerkingtreding verliest ze heel wat van haar kracht. Ook het gevangenispersoneel zelf 

getuigt dat ze niet steeds kunnen volgen daar het een kluwen is van wetgeving die nu de 

interne rechtspositie van de gedetineerden bepaalt (Boelens & Vander Beken, 2014). Daarbij 

komt nog dat het toezicht op de toepassingen van deze bepalingen ondermaats is; de 

voorziene klachteninstantie stond beschreven in één van de artikelen die nog niet in werking 

getreden is.  
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De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en de Commissie van Toezicht, 

opgericht in 2003, behandelen immers geen individuele zaken. Wanneer men beroep zou 

willen aantekenen tegen een tuchtsanctie kan de gedetineerde momenteel enkel terecht bij de 

Raad van State of een rechter van eerste aanleg (Maes et al., 2014; CPT, 2016).  

 

Dezelfde thema’s aangaande de levensomstandigheden in de gevangenis worden nu 

besproken voor de case Noorwegen. 

 

1.2.6. OVERBEVOLKING 

 

 

In het vorige hoofdstuk werd de bezettingsgraad in Noorwegen al vrij uitvoering besproken. 

Uitgaande van het principe van 1 persoon per cel, is de bezettingsgraad nog nooit hoger 

geweest dan 98% (Kriminalomsorgen, 2016).  

Kriminalomsorgen (2016) streeft echter een bezetting van maximaal 94% na, waardoor snel 

werd gezocht naar een oplossing van het probleem. Uiteindelijk werd besloten om capaciteit 

te huren in Nederland; een verhaal dat ons bekend in de oren klinkt. Daarnaast bestaat er een 

wachtlijst van veroordeelden die hun straf op een later tijdstip moeten uitvoeren (Ugelvik, 

2016). 

1.2.7. PERSONEEL 

 

In Noorwegen ondergaan pba’s in wording een opleiding van 2 jaar. Men krijgt les in onder 

andere de psychologie, de criminologie, het recht en de ethiek (Kriminalomsorgen, 2016).  

Pratt (2007) looft de lange duur en het multidisciplinair karakter van de vorming en stelt dat 

de penitentiaire bewaking in Scandinavië wordt beschouwd als een eervol, aimabel beroep.  

Er is ook veel personeel werkzaam in de Noorse gevangenissen: in 2013 werden 3 527,4 

FTE’s tewerkgesteld binnen de inrichtingen, waarvan 2 440,4 voltijdse equivalenten met 

bewakingsopdrachten (Aebi & Delgrande, 2014). Hiertegenover stonden gemiddeld 3 649 

opgeslotenen, wat een ratio geeft van 1,5 gedetineerden per pba (Aebi & Delgrande, 2014). 

T. Mathiesen (2012) daarentegen haalt aan dat tussen 2004 en 1 oktober 2009 ten minste 25% 

van het personeel ongeschoold waren (die aldus geen opleiding van 2 jaar volgden). In de 

zomervakantie loopt dit soms zelfs op tot 50%. De vorming van vervangende werkkrachten 

verschilt (Mathiesen, 2012).  
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Pratt (2013) schept tevens het idee dat de pba’s eerder als sociaal werkers worden ingezet, 

maar de studie van Johnsen, Granheim & Helgesen (2011) bewijst dat de sfeer binnen de 

gevangenis en de onderlinge relaties tussen gedetineerden en personeel afhankelijk zijn van 

de grootte van de inrichting. Kleine gevangenissen met een open regime begunstigen 

constructieve en informele verstandhoudingen.  

 

1.2.8. ISOLATIE 

 

Noorwegen heeft al veel kritiek gekregen voor de regels rond en de aanwending van de 

isolatie. In de Noorse wet op de strafuitvoering, bepaalt § 37 dat de gehele of gedeeltelijke 

ontzegging van gezelschap een ‘preventieve’ maatregel is die genomen kan worden, wanneer 

dit nodig wordt geacht om (1°): 

a) te voorkomen dat gedetineerden de gevangenissfeer op een bijzonder negatieve manier 

blijven beïnvloeden, wanneer een schriftelijke waarschuwing niet voldoet 

b) te voorkomen dat gedetineerden zichzelf zouden verwonden of anderen zouden 

bedreigen of verwonden 

c) materiële schade te voorkomen  

d) criminele handelingen te voorkomen 

e) de vrede, orde en veiligheid te bewaren 

 

Men mag deze maatregelen “niet langer dan nodig” opleggen, maar er bestaat in Noorwegen 

geen echte, maximum tijdslimiet. Wel wordt na 14 dagen (of na 30 dagen wanneer het een 

gedeeltelijke ontzegging van gezelschap betreft) op het regionale niveau bekeken of de 

maatregel stopgezet moet worden of niet. Pas na 42 dagen, moeten de penitentiaire diensten 

om de 14 dagen worden ingelicht over de situatie.  

Een arts moet meteen verwittigd worden van de genomen maatregel en het personeel dient 

minstens een keer per dag bij de geïsoleerde langs te gaan.  

 

Wanneer het waarschijnlijk is dat meerdere gevangenen een inbreuk uit °1 begaan of reeds 

begaan hebben, of wanneer dringende omstandigheden dit vereisen, kan men de beslissing 

nemen om een grotere groep of zelfs alle gedetineerden geheel of gedeeltelijk van gezelschap 

uit te sluiten voor een periode van 3 volle dagen. Deze periode kan eventueel verlengd 

worden met opnieuw 3 dagen wanneer dit zo beslist wordt op regionaal niveau.  
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Ook de penitentiaire dienst kan omwille van omstandigheden met betrekking tot personeel of 

de infrastructuur, of op vraag van de gedetineerde zelf, beslissen tot de isolatie. 

Het gebruik van een beveiligingscel (of een bed met riemen) wordt beschreven in § 38 van de 

Wet op de Strafuitvoering. Dit kan het gevolg zijn van het trachten voorkomen van de in § 38 

opgesomde situaties. Het regionale niveau en de nationale penitentiair dienst worden bij deze 

dwangmaatregelen wel sneller verwittigd. 

Strafmaatregelen kunnen genomen worden wanneer gedetineerden regels overtreden die een 

invloed hebben op de rust, orde en discipline binnen de muren of wanneer zij bepaalde 

voorwaarden schenden. Een van de straffen in § 40 is het ontzeggen van vrijetijdsactiviteiten 

(in gezelschap) voor een maximale duur van 20 dagen.  

Wanneer het waarschijnlijk is dat een gedetineerde een inbreuk heeft gepleegd die kan 

worden gestraft met de in § 40 voorziene sancties, kan de penitentiaire dienst ook in eerste 

instantie beslissen tot de (gedeeltelijke of gehele) uitsluiting van gezelschap van 24u (§ 39). 

 

Het wordt duidelijk dat het nemen van een vrij zware maatregel maar aan een beperkt aantal 

voorwaarden wordt verbonden. Daarnaast is het opvallend dat er heel wat maatregelen kunnen 

worden getroffen die slechts een preventief oogmerk hebben, nog voor een handeling zich 

effectief heeft gesteld.  

 

De specifieke kwestie van de eenzame opsluiting van beklaagden is een oud zeer. Hoewel 

voornamelijk Denemarken hiervoor meermaals onder vuur heeft gelegen, beschrijven 

sommige academici het als een Scandinavisch fenomeen (Smith, 2012). 

 

In de Noorse wet op de strafrechtelijke procedure handelt sectie 186a over de isolatie van 

beklaagden tijdens de voorlopige hechtenis. De isolatie is een maatregel genomen uit 

voorzorg door een rechter, omdat het risico bestaat dat de beklaagde anders het onderzoek (en 

de bewijsstukken) in het gevaar zal brengen.  

Deze isolatie kan steeds per 2 weken verlengd worden, in ‘uitzonderlijke omstandigheden’ 

kan de maatregel om de 4 weken worden geëvalueerd. De persoon in kwestie mag niet meer 

dan 6 of 8 weken worden geïsoleerd, wanneer hij/zij beschuldigd wordt van een misdrijf die 

respectievelijk met een straf tot 6 jaar of een gevangenisstraf van meer dan 6 jaar worden 

gestraft. In uitzonderlijke omstandigheden kan ze voor maximaal 12 weken worden 

aangewend.  
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Uit de literatuur blijkt dat deze eenzame opsluiting tijdens de voorlopige hechtenis frequent 

instrumenteel en oneigenlijk gebruikt wordt. Tussen juli 2011 en 2012 ondergingen 12% van 

de beklaagden in de Noorse gevangenissen geheel solitaire opsluiting (Shalev, 2015). Vaak 

wordt het regime aangewend omdat het  gewoon ‘makkelijk’ is (Shalev, 2015).  

De National Institution for Human Rights (2012) stelt vast dat de voorziening eerder als een 

straf wordt gehanteerd dan als om een maatregel om de orde en veiligheid te bewaren. Dit 

gaat uiteraard in tegen de filosofie achter het instrument.  

Ook zijn er voorbeelden te vinden waar de isolatie soms uitgevoerd werd zonder 

voorafgaande rechterlijke beslissing (National Institution for Human Rights, 2012). Zowel de 

Verenigde Naties als de CPT hebben de praktijk al afgekeurd.  

 

De overdadige aanwending van de isolatie van gedetineerden is een ernstige problematiek die 

in de schaduw van de ‘humane’ Scandinavische strafuitvoering lijkt te bestaan. De 

psychologische effecten van een isolatieregime mogen zeker niet onderschat worden. De kans 

op het krijgen van een depressieve of angststoornis is vele malen groter wanneer de 

beschuldigde zijn voorlopige hechtenis solitair doorbrengt (Andersen, Sestoft, Lillebaek et al., 

2000). 

1.2.9. HYGIËNE & GEZONDHEIDSZORG  

 

In § 3-16 van de verordeningen op de strafuitvoeringswet staat beschreven dat het 

gevangenispersoneel contact moet opnemen met de publieke gezondheidszorg wanneer een 

gedetineerde dit verzoekt. Wanneer het gevangenispersoneel vermoedt dat een gedetineerde 

ziek is, verwittigen zij automatisch de gepaste diensten. Alleen een minderjarige krijgt meteen 

na aankomst in de gevangenis bezoek van iemand uit de gezondheidszorg. Deze organisaties 

dienen rekening te houden met de veiligheidsmaatregelen binnen de gevangenis, zo ook in 

verband met de verdeling en de bewaring van medicijnen.  

 

In Noorwegen wordt uitgegaan vanuit het ‘import model’ . Dat wil zeggen dat lokale, 

gemeentelijke organisaties uit de vrije samenleving naar de gevangenis komen om hun 

diensten te verlenen. De Noorse gevangenissen bezitten zowel op (para)medisch vlak, als op 

het vlak van onderwijs, tewerkstelling, religie en bibliotheek niet over 

gevangenisdepartementen die hun diensten exclusief aanbieden aan gedetineerden 

(Kriminalomsorgen, 2016).  
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De voordelen hiervan zijn dat er continuïteit is in de zorg, want de gedetineerde kan beroep 

blijven doen op de diensten nadat hij/zij vrijkomt. Daarnaast is het goedkoper voor de 

gevangenissen omdat elke burger recht heeft op deze diensten. Tenslotte brengt het de 

gemeenschap naar de gevangenissen, wat de re-integratie ten goede komt, maar ook het 

stigma reduceert, dat leeft over de gevangenis en gevangenen (Kriminalomsorgen, 2016).  

 

Het import model blijkt geen garantie voor een kwalitatieve gezondheidszorg.  

Een studie uitgevoerd door Bjorngaard, Rustad & Kjelsberg (2009) wijst uit dat er 

ontevredenheid bestaat rond de toestand gezondheidszorg in de gevangenissen bij de 

gedetineerden. Vooral gedetineerden met slaapproblemen en zij die problemen kennen in hun 

mentale gezondheid (psychiatrie) vertonen een hoge ontevredenheid. De auteurs roepen ook 

op om de voorzieningen voor drugsbehandeling verder te ontwikkelen (Bjorngaard, Rustad & 

Kjelsberg, 2009).  

 

Het aantal dokters dat werkte binnen de gevangenismuren in 2013, wordt in SPACE (2014) 

geschat op een 120-tal. Deze dokters stonden in voor de zorgen van 3649 gedetineerden.  

De ratio gedetineerden per FTE (para)medisch personeelslid in België voor 2012 bedroeg 

meer dan 50, terwijl er in Noorwegen in 2013 bij wijze van spreken 1 dokter voorhanden was 

per 30 gedetineerden (Aebi & Delgrande, 2014).  

 

Het is een feit dat de materiële levensomstandigheden vaak veel beter zijn in Scandinavische 

gevangenissen (Neumann, 2012). Dat neemt niet weg dat de opsluiting nog steeds als een 

straf wordt gezien (Neumann, 2012). Het open regime dat zo kenmerkend is aan de Noorse 

instituties, brengt ook nieuwe ‘pains of imprisonment’ met zich mee, namelijk: angst en 

grenzeloosheid, rolverwarring, dubbelzinnigheid, verantwoordelijkheid en relatieve deprivatie 

(Shammas, 2014). Deze kunnen zwaar op de mentale gezondheid van de gedetineerden 

wegen.  

Om verder in te gaan op het geestelijk welzijn van de gedetineerden, bekijken we de 

zelfmoordcijfers voor de Noorse gevangenissen. Ryland (2014) schrijft dat in 2013, 11 

zelfmoorden plaats grepen in Noorse gevangenissen, wat een verdubbeling is tegenover het 

jaar ervoor. Volgens SPACE I pleegden 4 mensen zelfmoord in 2012. 
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1.2.10. VRIJE TIJD: ACTIVITEITEN & FACILITEITEN 

 

§ 18 van de strafuitvoeringswet schrijft de penitentiaire dienst voor om ervoor te zorgen dat er 

overdag genoeg bedrijvigheidmogelijkheden zijn voor de gedetineerden, zoals tewerkstelling, 

opleidingen en programma’s allerlei. 

 

Er is de laatste jaren veel internationale aandacht naar Noorwegen gegaan omwille van de 

spectaculaire gevangenissen, zoals Bastøy (Kapteijns, 2010) en Halden. De befaamde foto 

van een zonnebadende gedetineerde zijn de wereld rond gegaan (James, 2013).   

Halden is voorzien van onder andere een “geluidsstudio, jog paden en een huis met twee 

slaapkamers waar gedetineerden hun familie kunnen laten overnachten” (Pratt, 2013, p. 1).  

De cellen worden uitgerust met flatscreen TV’s en in de keuken kunnen kookcursussen 

gevolgd worden (Pratt, 2013). In verschillende Noorse gevangenissen mogen de 

gedetineerden onder begeleiding boodschappen gaan doen in de dichtstbijzijnde winkel 

(Vander Beken, 2014).  

 

Er wordt minder gesproken over de gevangenissen die zich in een slechtere staat bevinden. De 

cellen in Ullersmo bijvoorbeeld zijn geenszins luxueus te benoemen, ze zijn klein en er is een 

ruimte voor een douche en een toilet, meer niet (Vander Beken, 2014).  

De gevangenen in Noorwegen kunnen sporten en hobby’s uitoefenen tijdens de vrije tijd, 

vaak onder deskundige begeleiding. In de filosofie van het Noors strafuitvoeringsbeleid, zijn 

deze activiteit een belangrijk gegeven die de isolatie en negatieve effecten van de opsluiting 

beperken (Kriminalomsorgen, 2016). Dankzij het import model (zie 1.2.9.) kunnen 

gedetineerden boeken, tijdschriften en kranten lenen uit de openbare bibliotheek van de 

Noorse bevolking (Kriminalomsorgen, 2016).  
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1.3. RE-INTEGRATIE: VOORZIENINGEN EN TOEKENNING 

 

 

Om de terugkeer naar de samenleving te ondersteunen, kunnen tijdens de strafuitvoering 

verschillende stappen gezet worden. Zo is het belangrijk dat de gedetineerde contacten kan 

blijven onderhouden met zijn sociaal netwerk zodat hij niet geïsoleerd geraakt en in een zwart 

gat valt wanneer zijn zittijd erop zit. Al verliest een gedetineerde zijn vrijheid, hij behoudt het 

recht op gezinsleven en correspondentie zoals bepaald in art. 8 van het EVRM (Daems, 

Vander Beken, Eechaudt, Maes, 2014). 

Het hebben van een zinvolle tijdsbesteding, zoals het volgen van opleidingen en 

tewerkstelling, is eveneens van belang voor de resocialisatie.  

Tenslotte zijn er ‘strafuitvoeringsmodaliteiten’ in het leven geroepen opdat geleidelijke 

invrijheidsstelling mogelijk wordt, waarbij de gedetineerde stilletjes aan terug zijn 

verantwoordelijkheden kan opnemen en een persoonlijke structuur in zijn leven kan brengen.  

Dit hoofdstuk is dan ook verdeeld in de volgende 3 luiken: onderhoud intieme relaties, arbeid 

en opleiding en strafuitvoeringsmodaliteiten. Opnieuw wordt eerst de stand van zaken in 

België geanalyseerd, waarna wordt overgegaan op de situatie in Noorwegen.  

 

1.3.1. ONDERHOUD INTIEME RELATIES 

 

Onder Titel V van de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 

gedetineerden vinden we Hoofdstuk III ‘contacten met de buitenwereld’ terug. Hieronder 

vallen de rechten met betrekking tot de briefwisseling, de telefonie en het bezoek.  

 

Gedetineerden mogen onbeperkt brieven verzenden en ontvangen, met tussenkomst van de 

directeur (art.54). De binnenkomende post wordt gecontroleerd. Dit betekent niet dat deze 

gelezen wordt; daartoe moeten immers geïndividualiseerde redenen voorhanden zijn (art.55). 

De directeur mag beslissen de brief of een bijgevoegd voorwerp/substantie niet af te leveren 

als dit nodig is voor de orde of veiligheid binnen de gevangenis, op voorwaarde dat de 

gedetineerde hiervan geïnformeerd wordt, alsook van de motivatie hiertoe (art. 55, §2 en §3).  

Uitgaande post mag alleen gecontroleerd worden wanneer er geïndividualiseerde 

aanwijzingen bestaan dat dit noodzakelijk is voor de orde of veiligheid (art. 56). Opnieuw 

bestaat de mogelijkheid om de brief niet op te sturen (§2). De gedetineerde dient 

geïnformeerd te worden en de reden wordt hierbij gemotiveerd (§3).  
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Brieven afkomstig van of gericht aan de in art. 57 opgesomde personen en instanties mogen 

niet onderworpen worden aan controle.   

 

De gedetineerde heeft het recht om dagelijks, op eigen kosten, op de tijdstippen en voor de 

duur bepaald door het huishoudelijk reglement te bellen (art.64, §1). Dit recht kan afgenomen 

worden als geïndividualiseerde aanwijzingen bestaan dat het telefonisch gesprek de 

handhaving van de orde of de veiligheid kan bedreigen (§3). Opnieuw dient de gedetineerde 

hiervan op de hoogte gebracht te worden en moet deze beslissing schriftelijk worden 

meegedeeld met motivatie. Er bestaat ook een mogelijkheid tot registratie, bewaring en 

raadpleging van de door de gedetineerde gevormde telefoonnummers alsook de mededeling 

daarvan aan gerechtelijke overheden, in de gevallen die door de wet zijn bepaald (§5). 

 

Verdachten hebben normaal het recht om dagelijks bezoek te ontvangen, terwijl 

veroordeelden het recht driewekelijks kunnen uitoefenen, verspreid over 3 dagen (waarvan 

ten minste 1 dag in het weekend en woensdagnamiddag) (art. 58, §1 en §2). Dit bezoek duurt 

minimaal 1 uur. Minstens eenmaal per maand geniet men het recht op ongestoord bezoek 

gedurende minimum 2 uur (§4).  

Gedetineerden mogen bezocht worden door bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, de 

voogd, de echtgenoot, de samenwonende partner, de broers, zusters, ooms en tantes nadat 

deze personen van hun hoedanigheid hebben doen blijken (art.59, §1). Anderen moeten een 

toelating krijgen van de directeur (§2).  

Het weigeren van bezoek kan door de directeur alleen als tijdelijke maatregel worden 

aangewend wanneer geïndividualiseerde aanwijzingen bestaan dat het bezoek een bedreiging 

zou zijn voor de orde en veiligheid binnen de gevangenismuren en wanneer het bezoek achter 

glas ontoereikend is om mogelijk gevaar af te wenden (§1 en §2). Daarnaast kan een bezoeker 

geweigerd worden indien deze persoon zich van geen gerechtvaardigd belang kan doen 

blijken (§2). Voor het weigeren van bezoek is een schriftelijke motivatie vereist (§3).  

Het ongestoord bezoek kan de gedetineerde worden ontzien  omwille van verschillende 

redenen, die opgelijst worden in art. 59, §1 en §2.   

 

Pas met het Koninklijk Besluit van 8 april 2011 werd beslist om deze artikelen van de 

Basiswet inzake de contacten met de buitenwereld uit te voeren vanaf 1 september 2011.  

In dit KB staat eveneens beschreven dat een gedetineerde en de tweede partij één maand na de 

opsluiting een verzoek kunnen doen tot ongestoord bezoek (art.15).  
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Wanneer het niet één van de personen van de groep opgesomd in art. 59, §1 betreft (zie §2), is 

een bijkomende voorwaarde dat er reeds een band van 6 maanden tussen de betrokkenen 

bestaat die toelaat te geloven in de oprechtheid van de relatie (art.15). De directeur neemt 

minimaal 1 maand na de aanvraag een beslissing (art.18), met inachtname van het advies van 

de psychosociale dienst (art. 17). Wanneer het ongestoord bezoek geweigerd wordt, kan men 

3 maanden na de afwijzing overgaan tot een nieuwe aanvraag (art. 18).  

 

Ook kinderen kunnen gedetineerden in de gevangenis bezoeken. Art. 60 § 2 van de Basiswet 

bepaalt dat het de verantwoordelijkheid is van het inrichtingshoofd om ervoor te zorgen dat 

bezoek plaatsvindt in “omstandigheden die de banden met het affectief milieu in stand houden 

of bevorderen”, in het bijzonder wanneer minderjarigen hun ouders komen bezoeken.  

De huishoudelijke reglementen en collectieve brief nr. 105 bevatten meer gedetailleerde 

voorschriften omtrent dit thema. Normaal moeten minderjarigen jonger dan 16 jaar 

bijvoorbeeld vergezeld worden door een volwassene of ze moeten in het bezit zijn van de 

toestemming van degene die het ouderlijk gezag uitoefent en een kopie van zijn of haar 

identiteitskaart. Wanneer het de gedetineerde is die ouderlijk gezag uitoefent, wordt het 

bezoek geweigerd als de andere ouder zich er schriftelijk tegen verzet (Daems et al., 2014). 

De collectieve brief 107 gebiedt de inrichtingen maandelijks minimaal één activiteit te 

organiseren waarin gewerkt wordt rond de ouder-kindrelatie om de impact van de detentie tot 

een minimum te herleiden (Daems et al., 2014; Leman, 2013).  

 

Daarnaast laat de Belgische wet toe dat kinderen bij vrouwelijke gedetineerden kunnen 

opgroeien, tot een leeftijd van 3 jaar. Hiertoe worden speciale, aangepaste voorzieningen 

getroffen. In november 2012 verbleven 13 kinderen in de gevangenis (Library of Congress, 

2016). Art. 15 van de Basiswet stelt dat de Koning gevangenissen of afdelingen van 

gevangenissen aanwijst die specifiek bestemd zijn voor de onderbrenging van onder andere 

“gedetineerden die in de gevangenis worden opgenomen samen met hun kind van minder drie 

jaar” (3°).  

1.3.2. ARBEID & OPLEIDING 

 

Aangaande arbeid in de gevangenis, is de wetgeving een onoverzichtelijk, versnipperd 

kluwen. Heel het Hoofdstuk VI van titel V van de Basiswet is immers nog niet in werking 

getreden. 
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Wel werd reeds een artikel van de Basiswet aangepast, artikel 84 kreeg een paragraaf 4 dat 

stelt: “De in de gevangenis beschikbaar gestelde arbeid maakt niet het voorwerp uit van een 

arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten” (Daems et al., 2014). Men doelt hiermee op het feit dat gedetineerde 

geen recht op sociale zekerheid hebben.  

 

Er zijn wel enkele gemeenschappelijke bepalingen in  de huishoudelijke reglementen te 

bespeuren: elke gedetineerde heeft recht om te werken, voor zover er arbeid aanwezig is.  

De directeur verdeelt het werk onder zij die om arbeid verzochten (Daems et al., 2014). 

De gedetineerde werkt maximaal 8u per dag, met een pauze van minstens 30min. vanaf 6 u. 

Men kan wekelijks 2 dagen rust opnemen. De gedetineerde behoudt onverminderd zijn recht 

op de wandeling en op bezoek (Daems et al. 2014). 

De gevangenisarbeid kan stopgezet of geweigerd worden ten gevolge van een tuchtmaatregel. 

Daarenboven kan de arbeid beëindigd worden indien de gevangene niet voldoet aan de aan de 

post verbonden voorwaarden of wanneer men zonder geldige reden afwezig was (Daems et 

al., 2014). 

De gedetineerde mag ook, zelfstandig of in dienstverband, werken op zijn cel wanneer de 

directeur zijn goedkeuring heeft gegeven. De directeur zal dit initiatief afkeuren wanneer de 

bedoelde arbeid een bedreiging vormt ten aanzien van de orde of de veiligheid binnen de 

gevangenis, of wanneer de controle ervan door de administratie een disproportionele 

arbeidsbelasting met zich meebrengt (Daems et al., 2014). 

 

Men wil de gevangeniscontext normaliseren door werk aan te bieden, wat bovendien 

behulpzaam kan zijn in het latere beroepsleven. De filosofie achter de penitentiaire arbeid is 

aldus gericht op de rehabilitatie en resocialisatie (Leman, 2013).  

In art. 63 §1 van het A.R. staat bijvoorbeeld geschreven: “Bij toepassing van de bepalingen 

van artikel 30bis, eerste, tweede en derde lid van het Strafwetboek wordt de gevangenisarbeid 

ingericht om actief bij te dragen tot de heropvoeding en de sociale reclassering. Bijzondere 

aandacht wordt daarbij besteed aan de beroepsopleiding.” (Leman, 2013, p. 68) 

Oorspronkelijk10 stond in artikel 84, §1 van de Basiswet dat de inkomsten vergaard uit 

gevangenisarbeid zoveel mogelijk moesten overeenstemmen met de inkomsten die men in de 

vrije samenleving krijgt voor gelijkaardige activiteiten.  

                                                             
10 De bepalingen zijn ondertussen geschrapt. 
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Daarnaast had men recht op een ‘dervingsvergoeding’ wanneer men niet kon werken in de 

gevangenis ten gevolge van een gebrek aan arbeid (Leman, 2013).  

Dit gedachtegoed vond ook zijn ingang in de regeling van de verdeling van de vergoeding van 

de gedetineerde. Van de vergoeding gaat 40% naar de overheid voor de beheerskosten (art. 66 

A.R.). Het overige bedrag werd voorheen verdeeld binnen het reservefonds; enerzijds een 

‘uitgangskas’ dat werd vastgezet tot aan de invrijheidsstelling, anderzijds een beschikbaar 

gedeelte waarmee de gedetineerde bijvoorbeeld aankopen in de kantine kon doen (Leman, 

2013). Met het artikel 30 van het KB van 8 april 2011 werd artikel 67 A.R. echter opgeheven 

waardoor de inkomsten niet meer verdeeld worden en het gehele reservefonds nu beslagbaar 

is (Leman, 2013).  

 

Een interessant gegeven is dat er volgens de Europese rechtspraak geen recht op 

gevangenisarbeid bestaat; gedetineerden  hebben slechts recht op de beschikbare arbeid 

(Leman, 2013). Ook in art. 81 Basiswet is dit principe opgenomen.  

Niet alle gedetineerden kunnen dan ook werken binnen de Belgische gevangenismuren. In het 

rapport van het CPT van 2013 staat te lezen dat in Vorst bijvoorbeeld 25% van de 

gedetineerden een betaalde job had. In Doornik waren slechts 30 personen aan het werk, 

hoewel er wel veel meer activiteiten en vormingen waren voorzien. Antwerpen voorzag 140 

mensen aan het werk (100 binnen de diensten van de gevangenis, 40tal op een werkplaats in 

de gevangenis). De inrichting in Merksplas bood verschillende workshops aan en 

organiseerde 200 banen voor gedetineerden, alsook 100 gevangenen die konden werken 

binnen de diensten van de gevangenis (CPT, 2016).  

 

De voorzieningen inzake vorming en opleiding binnen de penitentiaire inrichtingen gaat uit 

van hetzelfde oogmerk. Artikel 76, §1 stelt dat de penitentiaire administratie er zorg voor 

moet dragen dat de gedetineerde een zo ruim mogelijke toegang krijgt tot 

vormingsactiviteiten ingezet met het oog op zijn persoonlijke ontplooiing, op het zinvol 

doorbrengen van zijn detentietijd, en op het behoud of de verbetering van vooruitzichten op 

een geslaagde re-integratie in de vrije samenleving.  

De vormingsactiviteiten hebben betrekking op alle vormen van onderwijs, alfabetisering, 

beroepsopleiding of voortgezette beroepsopleiding, sociaal-culturele vorming en sociale 

vaardigheidstraining, creatieve en culturele activiteiten en lichamelijke opvoeding (art. 76, 

§2).  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2005011239&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=%28text+contains+%28%27%27%29%29#Art.77
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Art. 78 stelt dat zowel veroordeelden als verdachten die daartoe bereid en bekwaam zijn, het 

recht hebben om, “conform het individueel detentieplan en naargelang van de wijze van 

strafuitvoering die op hem van toepassing is, binnen, buiten of vanuit de gevangenis een 

onvoltooide opleiding af te maken, zich om te scholen of bij te scholen, of een 

beroepsopleiding of voortgezette opleiding te volgen.” 

 

De artikelen aangaande vorming en vrije tijd zijn uitgevoerd per artikel 31, 1° van het (eerste) 

KB van 8 april 2011.  

Wanneer ook hoofdstuk VI rond arbeid en met name art. 86 (§2) wordt uitgevoerd, zullen zij 

die een opleiding/scholing volgen, de mogelijkheid krijgen om hiervoor een toelage te 

krijgen. Dit is zeker bevorderlijk om gedetineerden te stimuleren deel te nemen aan 

opleidingen, wat goed is voor de re-integratie. De wet formuleert ook dat dit het doel is van de 

toelage.  

 

Tenslotte kan een veroordeelde een regime van halve vrijheid krijgen in België. Dit betreft 

een strafregime waarbij de gedetineerde tijdens weekdagen een uitgangsvergunning krijgt om 

overdag een job uit te kunnen oefenen of om een opleiding te volgen. Een voorwaarde is dat 

de veroordeelde een straf uitzit van ten hoogste 3 jaar (Directoraat-Generaal Penitentiaire 

Inrichtingen, 2015). 

 

1.3.3. STRAFUITVOERINGSMODALITEITEN  

 

De voorzieningen 

Voor dit hoofdstuk wordt beroep gedaan op 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 (2006). Deze werd deels gewijzigd door de Wet 

houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer 

in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten van 15 december 2013. 

 

De uitgaansvergunning (art. 4 en 5 WERP) geldt voor maximum 16u en kan uitgevoerd 

worden “twee jaren die de datum voorafgaan waarop de veroordeelde tot voorwaardelijke 

invrijheidstelling kan worden toegelaten”.  
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Bij penitentiair verlof mag de gedetineerde de gevangenis verlaten voor een termijn van 

maximaal 36 uur, gedurende 3 keer per trimester (art. 6 §1). Het PV kan toegekend worden 

een jaar voor de datum waarop de gedetineerde in aanmerking komt voor voorwaardelijke 

invrijheidsstelling (art. 7 §1).  

In zeer uitzonderlijke omstandigheden komt een gedetineerde in aanmerking voor de 

onderbreking van de strafuitvoering (art. 15). 

 

Bovenstaande modaliteiten worden toegekend door de minister van Justitie aangezien zij niet 

het karakter hebben de aard van de straf te veranderen.  

Onderstaande modaliteiten bezitten wel een dergelijk karakter en daarom is de goedkeuring 

ervan een bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbank (Robert & Mine, 2014). 

 

Beperkte detentie (art. 21 WERP) is een uitvoering van de vrijheidsstraf waarbij de 

gedetineerde (die veroordeeld is tot een totale gevangenisstraf van meer dan drie jaar), 

regelmatig de penitentiaire inrichting mag verlaten voor een duur van maximum 12 uur per 

dag. Deze kan worden toegekend omwille van professionele, familiale of opleidingsbelangen 

die zijn aanwezigheid buiten de gevangenis vereisen (Directoraat-Generaal Penitentiaire 

Inrichtingen, 2015). De halve vrijheid (supra: 1.3.2.) wordt in tegenstelling tot de beperkte 

detentie uitsluitend omwille van opleidings- of tewerkstellingsredenen toegekend. 

 

Het elektronisch toezicht (art. 22) wordt gehanteerd om een deel of het geheel van een 

vrijheidsstraf uit te voeren, maar dan thuis met behulp van elektronische middelen. De 

beperkte detentie en het ET kunnen worden toegekend vanaf 6 maanden voor de persoon in 

kwestie in aanmerking komt voor VI of indien hij/zij “veroordeeld is tot één of meer 

vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbare gedeelte niet meer dan drie jaar bedraagt” (art. 23). 

Die laatste optie is dus een ‘voordeurs’mogelijkheid, terwijl de eerste mogelijkheid de 

achterdeur betreft. 

  

De voorwaardelijke invrijheidstelling laat toe een deel van de straf te ondergaan buiten de 

gevangenismuren, als men zich akkoord verklaart met bepaalde voorwaarden. De 

tijdsvoorwaarden verschillen naargelang de duur van de vrijheidsstraf waartoe de persoon in 

kwestie werd veroordeeld en zijn terug te vinden in art. 25 van de wet op de externe 

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

17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en 

de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, 

werden de tijdsvoorwaarden voor langgestraften verstrengt. Daarnaast moet de procedure 

voor VI en voorlopige invrijheidstelling nu opgestart worden op ‘schriftelijk verzoek van de 

veroordeelde’ in plaats van naar aanleiding van een advies van de gevangenisdirecteur. Deze 

wordt de wet Martin genoemd. Ze lijkt uit te gaan van een wantrouwen tegenover de 

strafuitvoeringsrechtbanken (Maes & Tange, 2014).  

Ook de voorwaarden voor de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op de verwijdering 

van het grondgebied of met het oog op overlevering verschillen naar het geval. In art. 26 staan 

zij opgesomd. De wet voorziet dus heel wat middelen om de strafuitvoering te differentiëren 

en af te stemmen op de noden van de gedetineerde en het re-integratieproces.  

Sinds 2013 is er een schijnbaar punitieve trend op te merken, die de mogelijkheden een beetje 

aan banden legt. Huidig minister Koen Geens echter, wil afzien van de wet Martin 

bijvoorbeeld (Geens, 2015, p. 47).  

 

De voorlopige invrijheidstelling is een construct dat verschillende motivaties die aan de 

basis liggen voor het vrijlaten van gedetineerden probeert te dekken. De ‘wettelijke’ basis kan 

teruggevonden in de ministeriële omzendbrief nr. 1771 van 17 januari 2005 (Verbeiren, 

2011). Deze maakt een onderscheid in de (Verbeiren, 2011, p. 44):  

-voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden (met recht op verblijf) voor wie het totaal 

aan hoofdgevangenisstraffen tot en met drie jaar bedraagt; 

-voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden zonder recht op verblijf; 

-voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden die het voorwerp uitmaken van een verzoek 

tot uitlevering; 

-voorlopige invrijheidstelling wegens gezondheidsredenen 

In de Wet op de Externe Rechtspositie worden slechts 2 types van voorlopige 

invrijheidstelling onderscheiden: die met het oog op verwijdering van het grondgebied of  

uitlevering (art. 26) en de  voorlopige invrijheidstelling om medische redenen (art.72) 

(Verbeiren, 2011).  
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Niettemin zijn de praktijken van de MO 1771 blijven voortbestaan, die onder de bevoegdheid 

van de minister van Justitie blijven horen. Deze wordt vooral instrumenteel aangewend, om 

de overbevolking te bestrijden bijvoorbeeld (Verbeiren, 2011).  

 

De toepassing  

Volgens cijfers uit het Jaarverslag van 2014 van het Directoraat-Generaal Penitentiaire 

Inrichtingen, kreeg slechts 1208 van de 3082 aanvragen tot penitentiair verlof een positief 

gevolg, wat neerkomt op 39%. De overige aanvragen werden afgewezen of kregen geen 

gevolg. Anderzijds werden 2799 (55%) aanvragen tot uitgaansvergunning goedgekeurd, op 

een totaal van 5055 (Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen, 2015). Waar normaal 

deze modaliteiten inherent moeten zijn aan een standaardregime met het oog op een 

geleidelijke terugkeer (Van Den Berge & Verbrugge, 2014), hanteerden de ministers van 

Justitie een extensieve interpretatie van de tegenaanwijzingen (Robert & Mine, 2014). 

Wanneer de directie positief advies gaf, werd alsnog 44,2 % van de aanvragen geweigerd 

door de Dienst Detentie Beheer (Robert & Mine, 2014).  

 

Volgens ditzelfde rapport genoot amper (gemiddeld) 0,8 op  11 578,3 gedetineerden van een 

halve vrijheid. Gemiddeld 74,4 op 11 578,3  gedetineerden verworven een regime beperkte 

detentie. Dit zijn bitter lage cijfers. 

 

Het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen (2016) verschaft ons een evolutie in de 

wijze van invrijheidsstelling gedurende de periode 2008-2012: 

 

Wijze van invrijheidstelling   2008 2009 2010 2011 2012 

Voorlopige hechtenis N 8582 8769 8607 8656 7940 

  jaar % 52,4% 50,3% 48,7% 48,3% 46,3% 

Voorwaardelijke invrijheidstelling N 742 711 688 781 715 

  jaar % 4,5% 4,1% 3,9% 4,4% 4,2% 

Voorlopige invrijheidstelling (algemeen) N 5030 5870 6258 6365 6211 

  jaar % 30,7% 33,7% 35,4% 35,5% 36,2% 

Voorlopige invrijheidstelling (specifiek) N 327 319 258 272 311 

  jaar % 2,0% 1,8% 1,5% 1,5% 1,8% 

Strafeinde N 458 532 637 612 697 

  jaar % 2,8% 3,1% 3,6% 3,4% 4,1% 

Genade (individuële) N 0 0 0 1 1 

  jaar % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Geïnterneerden N 462 418 472 466 446 

  jaar % 2,8% 2,4% 2,7% 2,6% 2,6% 
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Minderjarigen N 520 499 578 603 604 

  jaar % 3,2% 2,9% 3,3% 3,4% 3,5% 

Vreemdelingen (excl. VLV) N 184 228 96 66 37 

  jaar % 1,1% 1,3% 0,5% 0,4% 0,2% 

Andere N 72 94 89 107 192 

  jaar % 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 1,1% 

Totaal N 16377 17440 17683 17929 17154 

  jaar % 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 6 

 

Het aantal mensen dat na strafeinde vrijkomt kent een kleine stijging. Dit aantal is tegen 2012 

bijna even groot als het aandeel van de gedetineerden die voorwaardelijk in vrijheid worden 

gesteld. De algemene voorlopige invrijheidstelling is (afgezien van de voorlopige hechtenis) 

de koploper. In 2014 kwamen 689 mensen vrij naar aanleiding van hun strafeinde, slechts 297 

op basis van een voorwaardelijke invrijheidstelling en 3885 via de algemene voorlopige 

invrijheidstelling (Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen, 2015). Maes en Tange 

(2014) schrijven dat van de wettelijke VI-kandidaten 30% uiteindelijk vrijkomt omreden van 

strafeinde. De populatie waarbij we dit kunnen observeren zijn vooral mensen die gestraft 

waren met straffen van meer dan 3 jaar tot 5 jaar en  van meer 5 jaar tot 7 jaar. 

 

Het elektronisch toezicht in België bestaat uit een achterdeurmogelijkheid (sinds 1998) en een 

voordeurvoorziening (2000) (Vander Beken, 2013). Het ET is uitgegroeid tot een middel om 

de overbevolkingsproblematiek in te dijken, waardoor het kwalitatieve aspect van begeleiding 

en opvolging een beetje verloren is gegaan (Vander Beken, 2013).  

In de onderstaande statistiek van de Justitiehuizen betreffende het aantal opdrachten binnen de 

penitentiaire sector, spring het ET er uit (Federale Overheidsdienst Justitie, 2013): 

 

Tabel 7 

Type 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kleur 

Voorwaardelijke 

invrijheidstelling 

746 783 795 599 765 768 717 695 793 726 693 blauw 

Voorlopige 

invrijheidstelling 

785 698 246 182 231 246 278 290 299 212 178 Roze 

Beperkte 

detentie 

    180 174 211 216 180 169 183 Oranje 

Elektronisch 

toezicht 

    1463 2896 3199 3478 3694 3561 5011 Groen 

Vrijheid op 

proef 

561 523 684 525 521 564 547 575 598 587 507 Paars 

Andere 13 29 103 13 21 28 29 20 10 21 24 Rood 

Totaal 2105 2033 1828 1319 3181 4676 4981 5274 5574 5278 6596  
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Figuur 6 

 

De justitieassistenten beschikten over wel 5011 dossiers van mensen die onder ET werden 

geplaatst als strafuitvoeringsmodaliteit in 2013, wat overigens een serieuze stijging betreft in 

het aantal mensen onder ET geplaatst tegenover het jaar ervoor. De cijfers vergaren jammer 

genoeg geen inzicht in hoeveel mensen via het voordeursmechanisme in een regime van ET 

werden geplaatst en hoeveel mensen het ET kregen bij wijze van achterdeur voorziening.  

 

1.3.4. ONDERHOUD INTIEME RELATIES 

 

In het strafuitvoeringbeleid in Noorwegen blijken contacten met de buitenwereld essentieel. 

In de beleidstekst  ‘Punishment that works - less crime - a safer society’ (2008) wordt 

aangehaald dat gedetineerden niet geïsoleerd van de vrije samenleving mogen geraken en op 

de hoogte moeten blijven wat er gaande is in de buitenwereld. Daarnaast wordt ook de 

detentieschade tegenover de familie (in het bijzonder kinderen) en vrienden genoemd als een 

reden voor het faciliteren van onder andere bezoek (Norwegian Ministry of Justice and the 

Police, 2008).  

De briefwisseling wordt door § 30 van de Wet op de Strafuitvoering geregeld. Normaal 

gezien mag elke gedetineerde brieven ontvangen en posten. In inrichtingen met zeer hoge 

beveiligingsniveaus worden uitgaande en inkomende brieven steeds gecontroleerd, in 

gevangenissen met een hoog niveau kan men hiervan  afzien tenzij het om redenen van 

veiligheid vereist is.  

Ook in inrichtingen met lage beveiligingsniveaus worden alleen brieven gecontroleerd 

wanneer hiertoe veiligheidsredenen zijn. Controle kan ook plaatsvinden nadat de gedetineerde 

de brief reeds heeft gekregen. De controle betreft hier zowel het openen als het lezen van post. 
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In inrichtingen met een bijzonder hoog veiligheidsniveau kan men de gedetineerden dan ook 

verplichten om te corresponderen in een taal die het gevangenispersoneel begrijpt.  

Men kan (stukken van) brieven weigeren te verzenden of achterhouden voor de gedetineerde 

wanneer deze handelen over het ‘plegen van criminele feiten, het ontduiken van de 

strafuitvoering of over gedragingen die de orde en veiligheid kunnen hinderen’.  

 

De gedetineerden mogen telefoontjes plegen in Noorwegen, tenzij anders bepaald (art. 32).  

De telefoongesprekken van de gedetineerden in de inrichtingen met een bijzonder hoog 

veiligheidsregime zullen automatisch gecontroleerd worden. Dit gebeurt ook bij de 

gedetineerden van een inrichting met een hoog veiligheidsniveau, tenzij dit niet nodig geacht 

wordt. De gedetineerden uit gevangenissen met een laag beveiligingsniveau kunnen worden 

gecontroleerd indien hiertoe veiligheidsredenen bestaan. De controle bestaat uit het luisteren 

naar het gesprek. Er kan daarom van gedetineerden verlangd worden dat ze bellen in een taal 

die het gevangenispersoneel begrijpt. De gedetineerde wordt op voorhand van  de controle op 

de hoogte gebracht. Tevens kan  beslist worden om de tweede beller te identificeren. Wanneer 

het waarschijnlijk is dat de gedetineerde van plan is om de strafuitvoering te ontduiken, kan 

men opteren om de telefoongesprekken op te nemen. Opnieuw wordt de gedetineerde hiervan 

geïnformeerd. Men kan van gedetineerden verlangen dat ze bellen in een taal die het 

gevangenispersoneel begrijpt. Een telefoongesprek kan geweigerd worden wanneer er een 

reden is om aan te nemen dat het telefoongesprek zal worden misbruikt voor de planning of 

het plegen van een strafbaar feit, de ontduiking van uitvoering van de straf, of van 

handelingen die de vrede, orde en veiligheid zullen verstoren. Men kan deze maatregel slechts 

treffen wanneer andere maatregelen (zoals het afluisteren) niet volstaan.  

 

Aangaande het bezoek, geregeld in art. 31 van de Strafuitvoeringswet, gelden dezelfde regels 

als bij de briefwisseling en de telefonie met betrekking tot de controle die in relatie staat met 

het beveiligingsniveau van de betrokken inrichting. Onder controle, kunnen volgende 

maatregelen worden verstaan: supervisie door het gevangenispersoneel, luisteren van het 

personeel naar het gesprek, gebruik van een glazen wand en het verbod op fysiek contact 

tussen de gedetineerde en zijn bezoek. Deze maatregelen kunnen gecombineerd worden, maar 

de toepassing ervan moet strikt noodzakelijk zijn.  

Men kan de gedetineerde het recht op bezoek ontzien omwille van de redenen die reeds 

werden opgesomd bij briefwisseling en telefonie. De weigering wordt alleen toegepast 

wanneer controlemaatregelen ontoereikend zijn.  
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Onder de verordeningen op de Strafuitvoeringswet, wordt in §3 – 28 bepaald dat de 

gedetineerde een lijst moet aanmaken met maximaal 4 personen door wie hij bezocht wil 

worden.  

Nadien kunnen de opgegeven personen vervangen worden door anderen. Een bezoeker mag 

geen objecten mee binnenbrengen of toesturen naar de gevangene, tenzij hiervoor een 

specifieke toestemming werd verkregen.  

Omtrent kinderen, wordt in § 31 gesteld dat het bezoek moet plaatsvinden in een speciaal 

daarvoor ontworpen kamer en dat zorg gedragen moet worden voor bezoek van kinderen.  

 

In Noorwegen mogen moeders hun kinderen niet mee in de gevangenis nemen. Een tot een 

vrijheidsstraf veroordeelde moeder wordt daarom samen met haar baby ondergebracht in een 

mødrehjem, een moederhuis, totdat het kind oud genoeg is (meestal 9 maanden oud) om van 

haar gescheiden te zijn (Library of Congress, 2016). Soms mogen vrouwen met een korte straf 

deze volledig uitzitten in een dergelijk moederhuis. Wanneer ze echter als beklaagde 

voorlopig gehecht worden, hebben de moeders meestal niet het geluk om naar een mødrehjem 

te mogen gaan (zie supra: isolatie). Het dient wel gezegd te worden dat moeders met kinderen 

jonger dan 9 maanden vaak alternatieve straffen opgelegd krijgen (Library of Congress, 

2016). 

1.3.5. ARBEID & OPLEIDING 

 

Vooral op het vlak van de organisatie van opleidingen en arbeid profileren de Noren zich.  

Kriminalomsorgen (2016) brengt het hebben van werk expliciet in verband met de kans op 

recidive. Men wil de positie van de veroordeelden op de arbeidsmarkt dan ook versterken, 

door hen een scala van  mogelijke opleidingen en werkplaatsen voor te leggen.  

75% van de activiteiten die worden georganiseerd binnen de Noorse gevangenismuren hebben 

betrekking op werk. Men streeft ernaar de werkgelegenheid zo op te drijven dat alle 

gevangenen de mogelijkheid krijgen tot tewerkstelling (Kriminalomsorgen, 2016).  

De Noorse gevangenissen kennen  meestal zeer moderne werkplaatsen (Vander Beken, 2013).  

Mathiesen (2012) stelt de nuttigheid van het aangeboden werk naar de toekomst toe evenwel 

in vraag.  
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De wettelijke basis van de gevangenisarbeid in Noorwegen bevindt zich in § 18 aangaande 

arbeid, opleiding, programma’s en andere voorzieningen dat de penitentiaire dienst 

verantwoordelijk stelt voor faciliteiten die een zinvolle dagbesteding mogelijk maken.  

In de verordeningen op de strafuitvoeringswet (§3 - 12) staat geschreven dat gedetineerden 

geen opleiding moeten volgen of aan programma’s moeten deelnemen onder dwang. Wanneer 

ze kiezen om dit niet te doen, kunnen ze evenwel bevolen worden te werken.  

Artikel 19  bepaalt dat gedetineerden  recht  hebben op een dagloon. Men kan volgens §3 – 13 

dit loon wel aanpassen wanneer de gevangene afwezig was of wanneer hij ‘slecht’ heeft 

gewerkt. Ook zij die niet kunnen werken omwille van omstandigheden, zij die zichzelf 

isoleren, zij die in voorlopige hechtenis verblijven en die niet werken, en zij die niet willen 

werken op een feestdag, hebben recht op een kleine uitkering.  

Buiten de tewerkstelling binnen de gevangenis bestaat in Noorwegen een regime gelijkaardig 

aan de halve vrijheid in België: de penitentiaire dienst kan gevangenen de toestemming geven 

om deel te nemen aan werk, een opleiding, programma's of andere activiteiten buiten de 

gevangenis wanneer veiligheidsredenen dit niet tegenspreken, en er geen reden is om aan te 

nemen dat de gevangene in kwestie de uitvoering van  zijn straf zal pogen ontlopen  (§20).  

 

Na deze uiteenzetting zal het niet verbazen dat in Noorwegen meer dan 550 personeelsleden 

werkzaam zijn binnen de gevangenismuren die instaan voor beroepsopleidingen en het 

houden van workshops (Aebi & Delgrande, 2014).  

 

1.3.6. STRAFUITVOERINGSMODALITEITEN 

 

De voorzieningen  

In Noorwegen bestaat dus ook de semi-vrijheid. Deze modaliteit kan  goedgekeurd worden 

wanneer een derde van de uitgesproken straf, en minsten 4 maanden,  werden uitgezeten en 

dit voor een maximale duur van 1 jaar. Deze duur kan verlengd worden tot 2 jaar als de halve 

vrijheid wordt aangewend voor het volgen van een vorming die deel uitmaakt van het 

educatief plan van de gedetineerde (§3 – 14 in de verordeningen).  

Daarnaast bestaat er een modaliteit die omschreven kan worden als iets tussen een 

uitgaansvergunning en het penitentiair verlof dat we in het Belgische systeem kennen. In het 

Engels wordt deze modaliteit de ‘leave of absence’ genaamd (art. 33).   
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Ze kan worden aangewend voor slechts enkele uren, als zorgverlof en daarnaast heeft men 

recht op 18 keer (omwille van bijzondere redenen 30 dagen) 24u verlof (§3 - 30). Vooraleer 

de modaliteit wordt toegekend, vindt een risicotaxatie plaats.  

Het zorgverlof kan ten allen tijde aangevraagd worden, de andere leaves of absences worden 

pas na een derde van de straf mogelijk (§3 – 30).  

Strafonderbreking is onder bijzondere omstandigheden mogelijk (§35 Wet op de 

Strafuitvoering).  Aan deze twee modaliteiten kunnen voorwaarden verbonden worden, zoals 

bepaald in artikel 36.  

 

Om positieve ontwikkelingen in het leven van de gedetineerde te waarborgen die de kans op 

recidive reduceren, kan de strafuitvoering na de helft van de straf buiten de gevangenis 

worden verder gezet (§16). De gedetineerde moet dan voldoen aan bepaalde voorwaarden: de 

gedetineerde moet vooreerst een vaste woonst en werk hebben of een opleiding volgen. 

Daarnaast mag de veroordeelde geen verboden middelen gebruiken. Daarenboven kan de 

penitentiaire dienst, wanneer ze dit nodig achten, speciale voorwaarden opleggen zoals het 

volgen van een drugsbehandeling of een contactverbod voor bepaalde personen. Minstens 

eenmaal per week wordt de gedetineerde uitgenodigd bij de penitentiaire dienst (§3 – 8).  

 

Tenslotte kent Noorwegen een vrijstelling op proef. Wanneer tweederde van de straf werd 

uitgezeten en minimaal 60 dagen (inclusief de dagen in voorlopige hechtenis), kan de 

penitentiaire dienst de gedetineerde vrij stellen op proef (§42). Deze modaliteit kan ook na de 

helft van de straf ingesteld worden indien er speciale redenen voorhanden zijn.  

De proeftijd (alsook de eventuele voorwaarden) vervallen ten allen tijde op de dag dat de 

volledige straf uitgezeten zou zijn. Een vaste voorwaarde is dat de veroordeelde geen nieuwe 

feiten pleegt. Op basis van veiligheidsargumenten kan de penitentiaire dienst oordelen dat de 

veroordeelde bijkomende voorwaarden dient te vervullen zoals het verschijnen in sobere 

toestand voor de autoriteiten of het voldoen van bepaalde voorwaarden inzake tewerkstelling, 

woonplaats enzovoort (§43). De toekenning van de modaliteit volgt na een beoordeling van 

de gedetineerde.  Wanneer een aanvraag wordt afgekeurd moet de beslissing geëvalueerd 

blijven worden (§3 – 41). Ook hier heeft de gedetineerde de plicht om op bepaalde tijdstippen 

te verschijnen voor de autoriteiten (§3 - 42).  
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De toepassing 

Voor overgegaan kan worden met enkele cijfers, moet het duidelijk zijn dat deze geen 

betrekking hebben op vreemdelingen die hun straf uitzitten in Noorwegen. Deze moeten hun 

straf vaak helemaal tot het einde uitzitten en worden dan gerepatrieerd naar hun 

herkomstland. In Sanctions that works (2008) schrijft het Noorse ministerie van Justitie en 

Politie dat het ‘veel moeilijker of zelfs onmogelijk is om bezoek en maatregelen met het oog 

op rehabilitatie te organiseren voor zij die na hun straf worden overgebracht naar hun land van 

origine. Tezelfdertijd bestaat wel 35,2% van de Noorse gevangenispopulatie uit 

vreemdelingen (International Centre for Prison Studies, 2016). 

 

In het jaaroverzicht van Kriminalomsorgen vinden we dat de voortzetting van de 

strafuitvoering buiten de gevangenis (§ 16) in 2006 slecht in 16 gevallen toegepast. In 2007 

zien we een plotse stijging naar 64 die zich voortzet tot 2009 (71 zaken). Het getal zakt weer 

in 2010 waarna het opnieuw stijgt met 85 voortzettingen buiten de gevangenis en in 2014 

waren het er 75 (Kriminalomsorgen, 2016).  

 

Tussen de periode van 2008 tot 2012 werden bij de probatiediensten in Noorwegen het 

onderstaande aantal nieuwe zaken aanhangig gemaakt (Kriminalomsorgen, 2016): 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Voorwaardelijke 

vrijlating onder 

supervisie  

(§16 of §42 met 

voorwaarden) 

950 897 820 859 792 

Supervisie 

behandeling of 

alcoholproblemen 

489 540 531 574 523 

Supervisie met 

elektronisch 

toezicht 

99 784 1001 1064 

 

1490 

 

Tabel 8 
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Aangezien de voorwaarden die genomen kunnen worden bij de strafuitvoeringsmodaliteiten 

van de gevangenisstraf gedeeltelijk overlappen met de maatregelen die genomen kunnen 

worden in het kader van een alternatieve straf, kunnen we voor bovenstaande tabel niet 

uitmaken welke zaken aanhangig werden gemaakt naar aanleiding van een 

strafuitvoeringsmodaliteit.  

 

 

1.4. TUSSENTIJDSE CONCLUSIE  

 

 

De vorige hoofdstukken gingen na in hoeverre de strafuitvoering van de gevangenisstraf in 

België en Noorwegen van elkaar verschilt.  

 

Meteen werd duidelijk dat de grootte van de gevangenissen significant van elkaar afwijken. 

De gevangeniscapaciteit in Noorwegen wordt immers verdeeld over vele kleine inrichtingen. 

De materiële levensomstandigheden in de Noorse gevangenissen zijn over het algemeen 

bijzonder, maar men mag niet vergeten dat de Noorse gevangenissen hierin onderling kunnen 

verschillen, zoals dat ook in België het geval is.  

De lage opsluitinggraad in Noorwegen is uitzonderlijk, daar bestaat geen twijfel over. 

Desalniettemin merken we een stijging in dit cijfer de laatste 35 jaar.  

Ook werden oplossingen voor de gevangeniscapaciteit in het buitenland gezocht en is er een 

wachtlijst van mensen ontstaan die hun straf nog moeten uitvoeren. Dat is een probleem 

waarmee ook België kampt. 

 

Daarnaast is het excessief gebruik van de voorlopige hechtenis een zwak in beide 

strafrechtsbedelingen. Ook de disproportionele aanwezigheid van vreemdelingen in de 

voorlopige hechtenis en hun beperkte mogelijkheden op de strafuitvoeringsmodaliteiten, is 

een problematiek die de landen delen.  

 

We stelden vast dat de ratio’s van het aantal gedetineerden per pba in Noorwegen en België 

niet zo erg verschillen en dat de vermeende meer punitieve attitudes van het 

bewakingspersoneel in België gerelativeerd dienen te worden.  
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In Noorwegen is de dynamiek tussen gedetineerden en de penitentiair beambten daarenboven 

afhankelijk van het veiligheidsniveau en het type afdeling.  

De isolatie is een tuchtsanctie in België. Het gebruik van isolerende maatregelen wordt in 

Noorwegen daarentegen preventief ingezet en er bestaan bovendien weinig restricties die de 

gedetineerden van een buitensporige toepassing kunnen beschermen. Verder is ook de 

precaire situatie van Noorse beklaagden in isolatieregimes aangehaald.  

 

Beide landen kampen met een ontevredenheid over het aanbod van mentale gezondheidszorg 

en drughulpverlening. Ook kennen ze een relatief hoog zelfmoordcijfer, ongeacht de 

‘humane’ omstandigheden binnen de inrichtingen. Het importmodel is een basiswaarde 

binnen de Noorse gevangenissen, iets wat kadert in het normalisatieprincipe. In België is men 

recent aan een inhaalbeweging begonnen om de gezondheidszorg binnen de muren 

evenwaardig te maken als die in de vrije samenleving. Geens (2015) wil de artikelen van de 

Basiswet inzake de gezondheidszorg uitvoeren en wil een globaal gezondheidsplan opstellen 

in samenwerking met de FOD Volksgezondheid. De zorg voor geïnterneerden is hierin een 

topprioriteit geworden sinds de internationale kritieken.  

 

Wat betreft de zinvolle dagbesteding, blinkt Noorwegen uit op het vlak van tewerkstelling. 

Toch kunnen we ons vragen stellen bij het feit dat dit in dit strafuitvoeringsstelsel eerder als 

een plicht wordt aanzien dan als een recht.  

In principe biedt de Basiswet en de Wet betreffende de externe rechtspositie meer 

rechtswaarborgen voor gedetineerden dan de Strafuitvoeringswet in Noorwegen. De 

Belgische artikelen zijn meer gedetailleerd en beperkingen op deze rechten kunnen alleen 

verantwoord worden op basis van de in de wet omschreven, specifieke voorwaarden. 

Desondanks is de uitvoering van de Basiswet jammer genoeg afhankelijk van Koninklijke 

Besluiten, waardoor deze over de laatste 11 jaar slechts geleidelijk in werking is getreden.  

Het gebrek aan een klachteninstantie voor gedetineerden is - onder meer - een gemis 

aangezien gedetineerden nu nergens terecht kunnen (behalve bij een rechter) om hun rechten 

te kunnen afdwingen.  

 

In Noorwegen wordt de gedetineerde voorbereid op de terugkeer naar de vrije maatschappij 

dankzij § 41 van de Strafuitvoeringswet en dankzij het systeem van transfers van hoge 

beveiligingsniveaus naar ‘overgangsbolige’ inrichtingen.  
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In België werd een stelsel van strafuitvoeringsmodaliteiten ontwikkeld om een abrupte 

invrijheidsstelling te vermijden, maar deze worden nog te weinig in de praktijk toegepast.  

Het regeerakkoord voorziet evenwel in de uitvoering van de bepaling omtrent 

detentieplanning. Geens wil een risks-needs assesment invoeren die de gedetineerde naar de 

juiste plaats begeleidt. Men moet de gedetineerde huizen in een passend veiligheidsniveau en 

hem programma’s en activiteiten op maat aanbieden (Geens, 2015, p. 73).  

 

 

2. ALTERNATIEVE STRAFFEN IN BELGIË EN NOORWEGEN  
 

 

2.1. THEORETISCHE ACHTERGROND 

 

2.1.1. HET BELANG  

 

Comparatieve analyses voor wat betreft het gebruik van alternatieve straffen en 

strafuitvoeringsmodaliteiten zijn gering aangezien er vanuit de academische wereld historisch 

gezien meer interesse is voor de gevangenisstraf (McNeill, 2013). Nochtans maken de 

alternatieve straffen integraal deel uit van de strafuitvoering. Het aantal mensen dat onder 

supervisie van Justitie staat is tevens veel groter dan het aantal mensen dat zich in de 

gevangenis bevindt. ASM kunnen ons tenslotte veel vertellen over het ‘succes’ van de 

leedtoevoeging en de straftheorieën waaruit wordt vertrokken in desbetreffende landen.  

 

Niettemin staan de  ASM vandaag nog steeds in de schaduw van de opsluiting en de 

opsluitingsgedachte is zelfs geïnfiltreerd in de ASM met het massaal gebruik van het 

elektronisch toezicht (McNeill, 2013, p. 180). 

 

We kunnen besluiten dat deze masterproef dan ook beperkt informatief zou zijn wanneer we 

ons alleen zouden concentreren op de gevangenisstraf.  
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2.1.2. INTRINSIEKE ‘SOFTHEID’ VAN                         

ALTERNATIEVE STRAFFEN?  

 

De idee van gemeenschapsgerichte straffen is ontstaan in de context van de verzorgingsstaat, 

waar de welvaart en de ‘verbetering’ van individuen een verantwoordelijkheid van de staat 

was (Robinson, McNeill & Maruna, 2012). Alternatieve straffen en maatregelen werden toen 

gezien als een middel tot ‘normalisatie’, een begrip dat zo goed als afwezig was in de 

gevangenissfeer (Robinson, McNeill & Maruna, 2012). Men zag de ASM niet als 

strafoplegging maar juist als een voorziening die kon dienen om een gevangenisstraf (en diens 

soms destructieve gevolgen) te voorkomen (McNeill, 2013). Niet alleen wordt vandaag meer 

voor alternatieve maatregelen en straffen gekozen, er worden er ook constant nieuwe op de 

markt gebracht, zoals de recent de  family group conferences bijvoorbeeld.  

We kunnen hierdoor spreken van ‘mass supervision’ in de meeste Europese landen eerder dan 

van het alom bekende ‘mass incarceration’(McNeill, 2013, p. 172).  

 

Uitgaan van de veronderstelling dat een hoog gebruik van alternatieve straffen en maatregelen 

de veruiterlijking is van een lage punitiviteit is kort door de bocht. Deze veronderstelling kan 

enkel kloppen als en slechts als het gebruik ervan niet voor net widening zorgt.  

Spijtig genoeg zijn de ASM elastisch van aard en daardoor mee geëvolueerd en aangepast aan 

het tijdskader. De loononzekerheid neemt toe in het neo-liberalisme, de kloof tussen arm en 

rijk wordt weer groter, waardoor vertrouwen en solidariteit onder druk komt te staan en 

mensen niet meer achter de ‘softheid’ van de ASM staan (Wacquant, 2014). Al is het een 

onderschatting om de ASM soft te noemen; sommigen vinden bepaalde ASM confronterender 

en harder dan de klassieke gevangenisstraf (McNeill, 2013, p. 182).  

 

Ten gevolge van deze ontwikkeling, verdwijnen de ASM niet, maar krijgen een nieuwe 

identiteit die moet zorgen voor hun legitimatie (McNeill, 2013).  

Ze worden vandaag meer en meer aangewend als een efficiënt middel om straffeloosheid 

tegemoet te komen en tegelijk de dure en zware gevangenisstraf te mijden (Robinson, 

McNeill & Maruna, 2012). McNeill (2013, p. 179) onderscheid drie doelstellingen van het 

gebruik van ASM: de bescherming van de maatschappij (risico’s beheren), het strafrechtelijk 

reductionisme & voor rehabilitatie- en inclusiedoeleinden.  



63 

 

Met welk oogmerk ze worden ingezet verschilt van land tot land en van rechter tot rechter, 

maar meestal zijn er in elk land voor alle deze doelen wel argumenten in het beleid terug te 

vinden. 

 

Eerst wordt er voor België nagegaan welke alternatieve straffen rechters voorhanden hebben. 

Daarna wordt nagegaan in welke mate er van deze straffen gebruik wordt gemaakt en wordt 

kort ingegaan op de ideologie achter de toepassing ervan.  

Daaropvolgend wordt hetzelfde voor Noorwegen bestudeerd.  

 

2.2. VOORZIENINGEN  

 

 

De alternatieve straffen in België slaan op het (probatie)uitstel, de (probatie)opschorting en de 

werkstraf (Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, 2015). Ook de geldboete kan in principe als 

een alternatieve straf worden opgevat.  

Het (probatie)uitstel en de (probatie)opschorting dateren al van 29 juni 1964, uit de wet 

betreffende opschorting, uitstel en de probatie.  

 

Bij een opschorting (artikel 3 tot en met 6 van de wet van 29 juni 1964) oordeelt de rechter 

dat de feiten die de beklaagde ten laste worden gelegd, bewezen zijn, maar schort hij de 

uitspraak van de veroordeling op voor een bepaalde proeftermijn. Deze termijn kan, 

afhankelijk van de feiten, lopen van 1 tot 5 jaar (Federale Overheidsdienst Justitie, 2016). Ze 

kan worden opgelegd bij mensen die nog niet veroordeeld zijn tot een criminele straf of (een 

hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden) of tot een gelijkwaardige straf die in 

aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis van het Strafwetboek (art. 3). Een 

tweede voorwaarde is dat het feit niet strafbaar is met een correctionele gevangenisstraf van 

meer dan 20 jaar, en het niet van die aard schijnt te zijn dat het gestraft moet worden met een 

hoofdstraf van meer dan 5 jaar correctionele gevangenisstraf (art. 3).  

 

Bij een uitstel (art. 8) van de straf, wordt er wel een straf opgelegd, maar wordt de uitvoering 

ervan (of van een gedeelte ervan) voor een bepaalde termijn uitgesteld. Deze proeftermijn 

kan, afhankelijk van de feiten, lopen van 1 jaar tot 5 jaar (Federale Overheidsdienst Justitie, 

2016).  
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De veroordeelde mag hiertoe in het verleden nog niet veroordeeld geweest zijn tot een 

criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan 3 jaar (of tot een gelijkwaardige 

straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis van het Strafwetboek) 

en de huidige veroordeling mag niet één of meer hoofdvrijheidsstraffen van meer dan 5 jaar 

gevangenis bedragen (art. 8 § 1).  Een gewoon (zonder voorwaarden) uitstel kan ook niet 

worden gelast indien de veroordeelde veroordeeld is geweest tot een hoofdgevangenisstraf 

van meer dan 12 maanden of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt 

overeenkomstig artikel 99bis van het Strafwetboek (art. 8 § 1). 

 

Men spreekt van probatieopschorting of –uitstel wanneer de rechter aan de proeftermijn van 

voorwaarden (bv. verplichting een vorming te volgen of een contactverbod) verbindt.  

Het niet naleven van de voorwaarden kan leiden tot een aanpassing van de voorwaarden of 

zelfs een herroeping van de opschorting of het uitstel (Federale Overheidsdienst Justitie, 

2016). Tijdens de uitvoering van de probatieopschorting of het probatieuitstel wordt de 

persoon in kwestie begeleid door een justitieassistent die zal nagaan of de opgelegde 

voorwaarden worden nageleefd (Federale Overheidsdienst Justitie, 2016), dit wordt bepaald 

door art. 9 van Hoofdstuk V van de wet.  

 

De werkstraf is een hoofdstraf die terug te vinden is onder Afdeling V ter onder Hoofdstuk II 

van het Strafwetboek. De werkstraf bestaat uit een aantal uren onbezoldigd werk ten bate van 

de gemeenschap in de vrije tijd. Ze kan minimum 20 en maximum 300 uren bedragen. De 

rechter spreekt ook een vervangende gevangenisstraf en/of een geldboete uit die kan worden 

uitgevoerd wanneer de opgelegde prestatie toch niet werd uitgevoerd (Federale 

Overheidsdienst Justitie, 2016). De rechter kan aanduidingen geven over de concrete invulling 

van de werkstraf (art. 37 quinquies, § 4) om bijvoorbeeld een verband te garanderen tussen de 

aard van de feiten en de aard van het werk dat uitgevoerd moet worden (Federale 

Overheidsdienst Justitie, 2016). De werkstraf kan enkel worden uitgevoerd bij openbare 

diensten van de Staat, de gemeenten, de provincies, de gemeenschappen of de gewesten, 

verenigingen zonder winstoogmerk of bij stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of 

cultureel oogmerk (art. 37 sexies, § 1). Artikel 37 septies, paragraaf 1 bepaalt dat de 

veroordeelde wordt opgevolgd door een justitieassistent die rapporteert aan de 

probatiecommissie.  
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De werkstraf kan voor heel wat feiten worden opgelegd (tenzij de feiten bestraft kunnen 

worden met een maximum van 20 jaar gevangenisstraf wanneer het misdrijf niet wordt 

gecorrectionaliseerd), maar er bestaan feiten waarvoor ze niet van toepassing is; deze zijn 

terug te vinden onder art. 37 quinquies, § 1.  

 

Wanneer een geldboete wordt opgelegd, moet een bepaalde geldsom worden betaald aan de 

Staat. De bedragen, die moeten worden vermenigvuldigd met de opdeciemen, variëren naar de 

ernst van de feiten (Federale Overheidsdienst Justitie, 2016). Boetes wegens overtreding 

bedragen ten minste 1 euro en ten hoogste 25 euro, behoudens de bij de wet uitgezonderde 

gevallen. Misdaden of wanbedrijven worden gestraft met een boete van ten minste 26 euro 

(art. 38 Strafwetboek).  

Ook rechtspersonen kunnen veroordeeld worden tot het betalen van een geldboete 

(onderafdeling II van afdeling VI onder Hoofdstuk II). Een geldboete wordt vaak ook samen 

met een vrijheidsstraf opgelegd; in dat geval is de geldboete een ‘bijkomende straf’. 

 

Sinds 1 mei 2016 kunnen rechters het elektronisch toezicht opleggen als autonome straf voor 

een duur van maximaal 1 maand tot maximaal 1 jaar. Eventueel kunnen hierbij bijzondere 

voorwaarden worden opgelegd (Vlaanderen Justitiehuizen, 2016). Potpourri II kondigde deze 

inwerkingtreding aan, alsook die van de probatiestraf.  

De probatiestraf bestaat uit de verplichting om aan bepaalde voorwaarden te voldoen 

gedurende minstens 6 maanden en maximaal 2 jaar.  

Deze nieuwe hoofdstraffen werden geïntroduceerd met de wet van 7 februari 2014 tot 

invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf en die van de probatiestraf in de 

wet van 10 april 2014 tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en 

tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de 

opschorting, het uitstel en de probatie. Nu ressorteren ze respectievelijk onder Afdeling V bis 

en Afdeling V quater van het Strafwetboek.  

Minister van Justitie Koen Geens (2015) voorziet in de toekomst ook de invoering van de 

bijzondere verbeurdverklaring als autonome hoofdstraf.  
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2.3. TOEPASSING 

 

 

In België bedroeg de totale gevangenispopulatie op 1 september 2013 12 697 personen 

(SPACE I), waarvan 2645 beklaagden (Aebi & Delgrande, 2014). Er waren dus 10 052 

veroordeelden die een vrijheidsstraf uitzaten, ten opzichte van 39 483 personen die op 31 

december van datzelfde jaar een alternatief op opsluiting ondergingen (voor een eventuele 

straf én na een straf) (Aebi & Chopin, 2014). De populairste ASM zijn op dat moment het 

uitstel (13031 personen), dader-slachtoffer bemiddeling (5159), de probatieopschorting (6464 

personen) en de werkstraf (8232 personen).  Naast deze momentopname krijgen we via 

SPACE ook inzicht in de instroom.  Het aantal mensen dat in 2012 begon aan een bepaalde 

straf bedroeg: 4000 voor uitstel, 2232 voor de probatieopschorting en tenslotte begonnen 9562 

veroordeelden aan een werkstraf. Gedurende heel 2012 werden 18 311 nieuwe 

verdachten/veroordeelden gedetineerd (inclusief elektronisch toezicht) (Aebi & Chopin, 

2014).  

De cijfers, maar ook de verhoudingen stemmen niet overeen met de gevonden data op 

nationaal niveau (infra). Toch wordt van beiden gebruik gemaakt aangezien SPACE een 

vergelijking met Noorwegen mogelijk maakt.  

De Federale Overheidsdienst Justitie (2016) geeft ons inzage in het aantal nieuwe dossiers 

inzake werkstraffen per jaar (dossiers die tussen 1 januari en 31 december aan de 

Justitiehuizen werden overgemaakt): 

Figuur 7 
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Tot 2008 kende het aantal werkstrafdossiers een toename. In 2011 kende het aantal een 

significante daling (9333), waarna het cijfer terug stilletjes is gestegen met een totaal van 

9902 dossiers in 2013.  

 

Zoals onderstaande tabel weergeeft, behelst het uitstel een beduidend aantal beslissingen 

uitgesproken door de politionele en correctionele rechtbanken in België. Het totaal aantal 

beslissingen tot uitstel van de vrijheidsstraf is over de laatste 20 jaar evenwel behoorlijk 

gedaald. Tegelijkertijd is het aandeel van het probatie-uitstel in het totaal aantal beslissingen 

tot uitstel toegenomen.  

 

Uitstel vrijheidsstraf politionele en correctionele rechtbanken nationaal 

(Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, 2015) 

DATUM 

PUBLICATIE 

TOTAAL 

BESLISSINGEN 

TOTAAL 

UITSTEL   

(% van alle 

beslissingen) 

GEWOON UITSTEL  

(% van alle beslissingen  tot  

uitstel) 

PROBATIE 

2013 26505 10882  (41,06%) 8338    (76,62%) 2544 

2012 27629 12051  (43,62%) 9366    (77,72%) 2685 

2011 26550 11281  (42, 49%) 8710    (77,21%) 2571 

2010 24955 10714  (42,93%) 8140    (75,98%) 2574 

2009 23933 10241  (42,79%) 7870    (76,85%) 2371 

2008 23677 10404  (43,94%) 8079    (77,65%) 2325 

2007 24818 11232  (45,26%) 9134    (81,32%) 2098 

2006 25110 11534  (45,93%) 9578    (83,04%) 1956 

2005 25803 12225  (47,38%) 10247  (83,82%) 1978 

2004 26319 12841  (48,79%) 10897  (84,86%) 1944 

2003 26447 13373  (50,57%) 11341  (84,81%) 2032 

2002 27556 14746  (53,51%) 12536  (85,01%) 2210 

2001 28210 15087  (53,48%) 12787  (84,76%) 2300 

2000 26609 14361  (53,97%) 12205  (84,99%) 2156 

1999 24471 13690  (55,94%) 11840  (86,49%) 1850 

1998 26014 14573  (56,02%) 12542  (86,06%) 2031 

1997 26289 14904  (56,69%) 12962  (86,97%) 1942 

1996 29154 16100  (55,22%) 14039  (87,20%) 2061 

1995 29827 16243  (54,46%) 14587  (89,80%) 1656 

Tabel 9  
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Het aantal beslissingen tot opschorting fluctueert van jaar tot jaar, al zijn er in de periode 

2008-2013 minder uitspraken betreffende opschortingen genomen dan de jaren ervoor.  

Na een daling van het aandeel beslissingen met probatie vanaf 2004, begint het vanaf 2008 

terug op te lopen. In 2012 hielden 1 op 5 beslissingen tot opschorting probatievoorwaarden in, 

in 2013 was dat al bijna 1 op 4.  

 

Aantal beslissingen tot opschorting, nationaal 

(Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, 2015) 

JAAR 

PUBLICATIE 

BESLISSINGEN GEWONE 

OPSCHORTINGEN  

BESLISSINGEN 

PROBATIE- 

OPSCHORTING 

TOTAAL 

OPSCHORTI

NG 

 N % N % N 

2013 5739 75,54% 1858 24,46% 7597 

2012 7971 79,93% 2001 20,07% 9972 

2011 6466 81,28% 1489 18,72% 7955 

2010 6400 81,24% 1478 18,76% 7878 

2009 5789 78,44% 1591 21,56% 7380 

2008 6116 78,93% 1633 21,07% 7749 

2007 8137 83,48% 1610 16,52% 9747 

2006 9146 86,01% 1488 13,99% 10634 

2005 8307 84,54% 1519 15,46% 9826 

2004 6940 86,80% 1055 13,20% 7995 

2003 6699 79,61% 1716 20,39% 8415 

2002 7063 68,43% 3259 31,57% 10322 

2001 6665 67,26% 3244 32,74% 9909 

2000 5945 71,98% 2314 28,02% 8259 

1999 5932 80,51% 1436 19,49% 7368 

1998 6009 82,26% 1296 17,74% 7305 

1997 6352 85,49% 1078 14,51% 7430 

1996 6140 86,47% 961 13,53% 7101 

1995 6041 87,34% 876 12,66% 6917 

                                                                                                                                        Tabel 10 

 

Op basis van bovenstaande cijfers kan worden besloten dat de alternatieve straffen en 

maatregelen nu naast de gevangenisstraf bestaan, in plaats van een vervangmiddel van de 

gevangenisstraf te worden. Kortom: niet meer als ‘alternatief’, maar als doel an sich.  

Het aantal beslissingen tot uitstel is immers enorm gedaald tussen 1996 en 2013 en in mindere 

mate is er een daling te ontdekken in het aantal beslissingen tot opschorting tussen 2000 en 

2013. Het aantal dossiers met werkstraffen kende een constante stijging, met een hoogtepunt 

in 2010, waarna het een lichte daling kende.  
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Tezelfdertijd is de gevangenispopulatie van 2000 tot 2013 continu toegenomen met een 

gemiddeld aantal gedetineerden van respectievelijk 8688 (of 85 gedetineerden per 100 000 

inwoners) en 12 126 gedetineerden (108 per 100 000 inwoners) (supra). Het aantal mensen in 

detentie neemt dus zeker niet evenredig af met de toename van het gebruik van alternatieve 

straffen. 

 

De Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (2016) geeft inzage in het beleid dat werd gevoerd 

bij de introductie van de gemeenschapsgerichte sancties. De wet betreffende opschorting, 

uitstel en de probatie (1964) gaat uit van het idee dat probatie het doel heeft de resocialisering 

van de dader te stimuleren dankzij een behandeling in zijn persoonlijk milieu.  

Bovendien kan met de opschorting en het uitstel detentieschade tegengegaan worden die men 

oploopt met de uitvoering van een (korte) gevangenisstraf. De opschorting heeft bovendien de 

doelstelling ook de nadelige gevolgen van de veroordeling op het strafregister van de 

beklaagde te voorkomen. Een wetsvoorstel in 2000 dat beoogde zowel van de dienstverlening 

alsook van de opleiding (leerstraf) een autonome straf te maken, wees expliciet op het 

leedtoevoegend karakter van zulke straffen.  

Uiteindelijk werd beslist om de opleiding te behouden in de sfeer van de bemiddeling en 

probatie omdat deze niet als ‘punitief’ beschouwd kon worden (Dienst voor het Strafrechtelijk 

Beleid, 2016). Met de Wet van 17 april 2002 werd de dienstverlening benoemd tot werk‘straf’ 

en werd het aantal uren opgetrokken (Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, 2016). Het 

oorspronkelijke strafkarakter is onbetwistbaar.  

 

Snacken (2007) merkt anderzijds op dat in België een bifurcatie is ontstaan tussen de minder 

ernstige misdrijven en ernstige misdrijven, waarbij voor de eerste alternatieve straffen en 

maatregelen worden aangeboden en voor de laatste gevangenisstraffen worden voorzien. 

 

Ook vanuit beweegredenen van beheersing (pragmatisch) en ‘straffeloosheid’ gebruik 

gemaakt van allerlei alternatieve sancties en maatregelen. Het verruimd gebruik van 

elektronisch toezicht in België kwam er zeker niet vanuit de motivatie gevangenisschade (zie 

rehabilitatie en inclusie) te willen beperken. Voormalig minister van Justitie Turtelboom 

(2014) verwees naar het ‘in de kiem smoren van de straffeloosheid’ wanneer werd 

aangekondigd werd dat alle straffen vanaf 4 maanden zouden worden uitgevoerd.  
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Ondanks de evolutie in redevoering rond de ASM van een eerder positieve naar een meer 

punitieve bijklank, is het waarschijnlijk dat de koers weer zal wijzigen. Als we naar de 

beleidsintenties van minister van Justitie Geens kijken, zien we de re-integratie- en 

rehabilitatiegedachten opnieuw de kop opsteken. In het Justitieplan staat geschreven dat: “De 

gevangenisstraf is de meest punitieve en sociaal ontregelende straf, die de beoogde 

herintegratie van de veroordeelde het meest bemoeilijkt” (Geens, 2015, p. 43). Daarnaast 

wordt verwezen naar de kosten van detentie, de effectiviteit en de overbevolking in de 

gevangenissen. Geens (2015) wil de gevangenisstraf terug kwalificeren als een ultimum 

remedium dat alleen wordt aangewend wanneer dit nodig is omwille van de beveiliging van 

de maatschappij of omdat alternatieve straffen onvoldoende ontradend en/of bestraffend zijn 

gezien de gepleegde feiten.  

 

 

2.4. VOORZIENINGEN  

 

 

In eerste instantie moet opgemerkt worden dat in Noorwegen ook korte vrijheidsstraffen 

worden uitgezeten in de gevangenis. Volgende cijfers uit het jaarrapport van 

Kriminalomsorgen (2015) illustreren dat gegeven: van alle vrijgelaten gevangenen 

(veroordeelden) in 2014 werden 24,7% (2910) vrijgelaten binnen 30 dagen, 57,3% (6751) 

vrijgelaten binnen 90 dagen, 73,3% (8641) in vrijheid gesteld binnen 6 maanden en 87,0% 

(10.268) vrijgelaten binnen een jaar. Kriminalomsorgen (2016) schat de gemiddelde 

gevangenisstraf op 8 maanden.  

 

In Noorwegen zijn veel meer strafrechtelijke reacties te onderscheiden: de Noorse 

strafuitvoering kent de gevangenisstraf, de beveiligde bewaring (‘forvaring’), de 

gemeenschapsstraf, (jeugdstraffen), geldboetes en het verlies van burgerlijke rechten en 

vrijheden (Jacobsen & Sandvik, 2015).  

Daarnaast bestaan ook het uitstel, de opschorting en de gedwongen (psychiatrische) 

behandeling, de verbeurdverklaring, de bemiddeling, het verlies van het recht om te rijden (of 

van te rijden voor een compensatie) en toezicht uitgevoerd door de bemiddelingsinstantie.  
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De reacties opgesomd in de tweede paragraaf worden niet als ‘straffen’ aanzien maar als 

maatregelen die andere intenties hebben dan het bevestigen van schuld of het vergelden van 

de gepleegde feiten (Jacobsen & Sandvik, 2015). 

De beveiligde bewaring (forvaring) (sectie 39c) is een straf die wordt opgelegd met het oog 

op de bescherming van het recidiverisico dat de veroordeelde met zich meedraagt. Ze wordt 

om die reden ook de ‘preventieve detentie’ genoemd. Er wordt een minimumperiode van 

uitvoering opgelegd en een maximumperiode (15 jaar, met uitzondering 21 jaar, zie 39c). 

Tussen deze termijnen wordt continu geëvalueerd of de bewaring nog nodig is, maar zelfs na 

het aflopen van de maximumtermijn kan men beslissen de bewaring aan te houden in functie 

van de bescherming van de maatschappij. Een voorwaarde is dat de gepleegde feiten van een 

ernstige aard zijn of dat voorheen reeds een ernstig delict is voorafgegaan aan de nieuwe, 

minder zware feiten. Voorafgaand aan de beslissing tot forvaring, wordt een persoonlijkheids- 

of psychiatrisch onderzoek uitgevoerd (39d) (Jacobsen & Sandvik, 2015). 

 

De gemeenschapsstraf (sectie 28a van het burgerlijk strafwetboek) kan in Noorwegen 

worden opgelegd voor feiten die bestraft zouden worden met een gevangenisstraf van ten 

hoogste 1 jaar en kan opgelegd worden voor minimaal 30 tot maximaal 420 uren. Deze uren 

kunnen besteed worden aan het verrichten van gemeenschapsdienst (cf. werkstraf), het volgen 

van bepaalde programma’s of andere maatregelen die geschikt worden geacht om eventuele 

recidive te voorkomen.  Hierbij kunnen ook bijkomende voorwaarden worden geformuleerd 

door de rechter. Vanuit afschrikkende en vergeldende overwegingen kan besloten worden dat 

de gemeenschapsstraf ontoereikend is.  

Het zijn de penitentiaire diensten die de precieze inhoud van de straf zullen bepalen en die de 

veroordeelde zullen opvolgen. Daarenboven kunnen zij de inhoud of de voorwaarden van de 

straf aanpassen wanneer ze dit nodig achten of wanneer personeelsomstandigheden dit 

vereisen.  

Er wordt een vervangende gevangenisstraf opgelegd door de bodemrechter die kan worden 

uitgevoerd wanneer de veroordeelde de gevraagde prestatie niet, of niet naar behoren, heeft 

verricht. Tijdens de uitvoering moet de veroordeelde aldus aan bepaalde voorwaarden 

voldoen, die worden opgesomd in § 54 en § 55 van de Strafuitvoeringswet. 
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Noorwegen beschikt over 17 specifieke probatiediensten, verdeeld over 40 verschillende 

locaties die toezien
11

 op de uitvoering van de gemeenschapsstraf, het programma tegen 

dronken rijden, de voorwaardelijke invrijheidstelling, het huisarrest met of zonder 

elektronisch toezicht.  

Daarnaast staan zij in voor het schrijven van rapporten voor de straftoemeting (cf. beknopt 

voorlichtingsrapport en maatschappelijke enquête) (Kriminalomsorgen, 2016). Ze zijn 

vergelijkbaar met de Justitiehuizen die wij in België kennen.  

 

Opschorting  

Niettegenstaande het vaststellen van de schuld van de beklaagde, kan de rechter overgaan tot 

de opschorting van de uitspraak. Deze wordt geregeld door § 61 van de Lov om straff . De 

rechter moet hiertoe bewijzen dat de uitspraak een onredelijke belasting zou inhouden 

tegenover de persoon van de dader (LOVDATA, 2005). 

 

Uitstel  

Sectie 459 van de wet op het strafprocesrecht bepaalt dat de uitvoering een vrijheidsstraf en 

gemeenschapsstraf uitgesteld kan worden omwille van gezondheidsredenen of wanneer er 

andere zwaarwegende argumenten voor te vinden zijn. Deze worden opgelegd met bepaalde 

voorwaarden vanuit veiligheidsoverwegingen of omwille van andere redenen. De wettelijke 

basis van het uitstel is ook terug te vinden in § 60 van Lov om straff (LOVDATA, 2005). 

 

Geldboetes kunnen in principe zelfstandig worden opgelegd wanneer de strafbepaling dit 

voorschrijft. Bijzonder is dat hierbij rekening gehouden wordt met de financiële toestand van 

de veroordeelde (sectie 27 van het burgerlijk strafwetboek). Vaak wordt de geldboete echter 

gebruikt als een bijkomende straf, naast de gevangenisstraf, de gemeenschapsstraf en/of het 

verlies van burgerlijke rechten en vrijheden (Jacobsen & Sandvik, 2015). 

 

Het verlies van bepaalde burgerlijke rechten en vrijheden (paragraaf 29 burgerlijk 

strafwetboek) kan worden opgelegd wanneer de feiten in verband staan met een specifieke 

functie, activiteit of werk waarin de beklaagde klaarblijkelijk onbekwaam is of wanneer hij er 

misbruik van heeft gemaakt.  

                                                             
11  Mits allerlei maatregelen ter controle, het verrichten van (on)aangekondigde bezoeken en ze mogen zelfs 

drugtests afnemen (Punishment that works, 2008) 
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Er bestaan termijnen voor het verlies van deze burgerlijke rechten en vrijheden, maar in 

bepaalde gevallen kunnen sommigen voor een onbegrensde duur worden opgelegd. Deze straf 

wordt meestal bijkomend opgelegd, al kan ze autonoom worden uitgesproken indien de feiten 

niet van die aard zijn dat ze bestraft zouden worden met 1 jaar gevangenisstraf of meer 

(Jacobsen & Sandvik, 2015). 

 

De rechter kan de beklaagde met een gedwongen psychiatrische opname gelasten (sectie 39 

burgerlijk strafwetboek), wanneer de persoon in kwestie ten tijde van het plegen van het 

misdrijf psychotisch was of leed aan een bewustzijnsstoornis.  

De gedwongen zorg kan worden opgelegd voor zij die aan een verstandelijke beperking 

lijden (39a). Deze maatregelen worden aldus opgelegd aan zij die ontoerekeningsvatbaar 

worden geacht (sectie 44).  

De voorwaarden die gelden, zijn dat de gedwongen opnames noodzakelijk zijn met het oog op 

de bescherming van de levens, de gezondheid en de vrijheden van anderen in de maatschappij 

en dat de gepleegde feiten een inbreuk betroffen op deze rechten (sectie 39). Zolang de 

waarschijnlijkheid op recidive aanwezig is, kan de gedwongen opname in stand gehouden 

worden (Jacobsen & Sandvik, 2015).  

 

Ook de confiscatie kan als zelfstandige straf worden uitgesproken. De voornaamste vorm 

betreft de verbeurdverklaring van opbrengsten die voortkomen uit misdrijven (afdeling 34). 

Men kan deze uitbreiden tot alle bezittingen van de dader (34a), met uitzondering van de 

eigendom waarvan de dader kan bewijzen dat deze rechtmatig bekomen werden, wanneer de 

vermeende opbrengst van de ernstige feiten voor de dader als zijnde omvangrijk worden 

ingeschat. Deze sanctie wordt in veel gevallen bijkomend opgelegd (Jacobsen & Sandvik, 

2015).  

 

Verder bestaat in Noorwegen de bemiddeling (sectie 71a van de wet op het strafprocesrecht), 

opgevolgd door de ‘raad van conflictherstel’(conflict resolution board).  

Het toezicht op minderjarigen (van 15 tot 18 jaar oud) wordt georganiseerd door dezelfde 

raad en kan tot 1 jaar aanhouden. Deze maatregelen kunnen worden opgelegd indien deze 

reactie geschikt is volgens de rechter en op voorwaarde dat de dader, het slachtoffer, en  

- indien van toepassing - de wettelijke voogden, ermee instemmen (Jacobsen & Sandvik, 

2015).  
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Tenslotte is er nog het verlies van het recht op rijden en het verlies van het recht op rijden 

voor compensatiedoeleinden, deze laatste is een bijkomende straf. Zij worden geregeld door 

de Wegverkeerswet (secties 24a, 33 en 35), respectievelijk de wet op het professioneel 

vervoer (37f). In de wet worden termijnbepalingen voorgeschreven, maar sommigen gelden 

levenslang (Jacobsen & Sandvik, 2015). 

 

 

2.5. TOEPASSING 

 

 

Op 1 september 2013 zaten 3649 mensen in een Noorse gevangenis, waarvan 607 beklaagden 

(Aebi & Delgrande, 2014). Dat brengt ons op een totaal van 3042 veroordeelden, tegenover 

1897 personen die onder het toezicht stonden van de probatie diensten op 31 december 2013 

(Aebi & Chopin, 2014). Opvallend is dat er voor de straftoemeting geen gebruik werd 

gemaakt van alternatieve maatregelen. De impressie ontstaat dat in Noorwegen geen gebruik 

wordt gemaakt van opschorting, terwijl deze procedure wel degelijk bestaat in het land.  

Probatie-uitstel werd echter wel veel gebruikt (546) en de gemeenschapsstraf lijkt in 

Noorwegen het meest gebruikte alternatief van de gevangenisstraf te zijn (898 personen). 

Daarenboven werden 285 personen voorwaardelijk in vrijheid gesteld (Aebi & Chopin, 2014). 

Opnieuw bekijken we tevens de instroom in deze voorzieningen. 10 302 mensen begonnen in 

2012 aan het uitzitten van een gevangenisstraf, tegenover 5331 personen die onder toezicht  

van een probatiedienst werden geplaatst. 522 personen kregen alvast uitstel, wel 2422 kregen 

een gemeenschapsstraf opgelegd, 1490 personen genoten een ET regime en bij 29 personen 

werd een behandeling opgelegd (Aebi & Chopin, 2014).  

 

Andermaal moet vastgesteld worden dat deze cijfers verschillen van de data die de Noorse 

diensten verzamelde: in 2014 werd alleen al gestart met 2246 gemeenschapsstraffen tegenover 

2231 in 2013, 2437 in 2012 en 2544 in 2011 (årsstatistikk) (Kriminalomsorgen, 2015). Het 

gemiddeld aantal uren dat wordt verbonden aan een gemeenschapsstraf bedraagt 70 uur 

(Kriminalomsorgen, 2016).  
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                                                                                                                                                      Tabel 11  

 

497 mensen kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf met een programma ter bestrijding 

van het rijden onder invloed en er werden 27 voorwaardelijke straffen met detox programma’s 

uitgesproken (Kriminalomsorgen, 2015). Het aantal uitspraken aangaande dit laatste 

alternatief op de vrijheidsstraf valt wel tegen, aangezien drugsmisdrijven in Noorwegen 

worden bestraft met hoge gevangenisstraffen. 

De bøtetjeneste (letterlijk vertaald ‘remedie dienst’) is een alternatief dat recent is 

uitgevonden om te beantwoorden aan de problematiek van veroordeelden die hun boetes niet 

(kunnen) betalen (Regjeringen.no, 2011). Als alternatief op het betalen van een geldsom 

wordt een soort van dienstverlening verricht (Regjeringen.no, 2011). Dit alternatief op de 

gevangenisstraf werd in 2014 31 keer opgelegd.  

Het elektronisch toezicht werd in 2461 gevallen succesvol afgerond. In Noorwegen wordt het 

elektronisch toezicht regelmatig gehanteerd om onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen uit te 

voeren, een voorziening die in 2008 werd geïnstalleerd (Statistics Norway, 2016). Het gebruik 

ervan als voordeurmechanisme is enorm toegenomen, vooral na 2011: met 960 afgeronde ET 

regimes in 2011 tegenover 2479 in 2014. Van alle voltooide vrijheidsstraffen in 2014, werd 

30% gedeeltelijk of geheel met ET afgerond (Statistics Norway, 2016). Vooral voor korte 

straffen wordt het middel ingezet: 44% van de vrijheidsstraffen tot 1 maand werden 

uitgevoerd mits ET, van de vrijheidsstraffen van 30-89 dagen bedroeg het aandeel van het ET 

nog 30%. Dit is een heus verschil wanneer vergeleken wordt met cijfers uit 2011 (Statistics 

Norway, 2016). 

Kriminalomsorgen (2016) kondigde aan dat het aantal veroordeelden dat een ET regime kreeg 

nog is toegenomen met 17% in 2015.  
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Naar aanleiding van § 12 van de Strafuitvoeringswet kan de gevangenisstraf gedeeltelijk of 

geheel (voor een duur van maximaal 1 jaar)  uitgevoerd worden in een (niet-penitentiaire) 

instelling omwille van een psychologische, psychiatrische problematiek of naar aanleiding 

van een verslaving. Het aantal dagen dat door gedetineerden werd uitgezeten in deze 

inrichtingen is gestegen van 36 840 dagen in 2014 tot 51 076 dagen in 2015. Daarmee is de 

doelstelling van de correctionele diensten bereikt, die streefden naar een totaal van 50 300 

dagen (Kriminalomsorgen, 2016).  

 

 

Figuur 8  (Statistics Norway, 2016) 

 

Van de 19 650 straffen uitgesproken door de Noorse rechtbanken in 2014, betrof 54% een 

onvoorwaardelijke gevangenisstraf (Statistics Norway, 2016). Hoewel er minder werd gestraft 

dan in 2013, is het aandeel van opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in Noorwegen 

gegroeid (Statistics Norway, 2016).  

De gemeenschapsstraffen werden in 2004 populair waarna ze een stijging kende, gevolgd 

door een stabilisering bijna, tussen 2008 en 2012, om daarna te dalen.  
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Voorwaardelijke vrijheidsstraffen (uitstel en opschorting) waren in 2002 nog een populair 

alternatief voor de gevangenisstraf maar sinds 2006 is het bergafwaarts gegaan. 

 

In 2014 werden tevens 42 bijzondere sancties geregistreerd; de rechter besloot 14 keer tot 

beveiligde bewaring en er werden 27 gedwongen opnames binnen de geestelijke 

gezondheidszorg opgelegd (Statistics Norway, 2016). Het aantal gedwongen opnames is bijna 

hetzelfde als in 2013. In de periode 2010-2014 werden in totaal 108 beslissingen tot 

gedwongen opname uitgevaardigd, wat een aanzienlijk stijging is tegenover de periode 2002-

2006: toen werd dit 62 keer gelast (Statistics Norway, 2016). 

Met betrekking tot de beveiligde bewaring is die stijging niet aanwezig; van 2002 tot 2006 

bekleedde deze sanctie ongeveer de helft van alle bijzondere straffen, in de periode 2010-

2014 was dit nog geen 40% (Statistics Norway, 2016). Deze cijfers zijn zeker niet 

verwaarloosbaar maar maken een heel kleine minderheid uit van de uitgedeelde straffen, wat 

verwacht kon worden door hun indringend karakter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figuur 9   (Statistics Norway, 2016) 

 

Men voorziet dus meer en meer alternatieven op de gevangenisstraf, die vanuit klassiek 

oogpunt minder punitief te benoemen zijn. Wel moet worden opgemerkt dat een kleine 

stijging te bespeuren is in het aantal dagen gevangenisstraf die werden uitgezeten door 

veroordeelden. In 2014 werden 11 000 dagen meer doorgebracht in detentie dan in 2013.  
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Wat is nu het beleid dat door politici wordt gevoerd omtrent het gebruik van alternatieve 

straffen (en maatregelen)?  

In de beleidsverklaring ‘Punishment that Works’ wordt benadrukt, zoals de titel al doet 

vermoeden, dat Noorwegen kiest voor sancties waarvan is bewezen dat ze werken. Sancties 

moeten erin slagen recidive te beperken tot een minimum (Norwegian Ministry of Justice and 

the Police, 2008). Men gaat met andere woorden uit van een ‘evidence based’ perspectief, iets 

wat ongewoon is in het controversieel en waardegevoelig strafdebat.  

De Noorse overheid gelooft dat de implementatie van straffen in de gemeenschap een groter 

vermogen heeft om daders te rehabiliteren dan de gevangenisstraf en dus moet de 

gevangenisstraf vermeden worden waar nodig. Men is zich er wel van bewust dat de praktijk 

deze ideologie niet altijd volgt en dat de opgelegde maatregelen vaak restrictiever zijn dan 

noodzakelijk is. Het gebruik van het ET werd reeds aangekondigd in de paper als middel om 

onvoorwaardelijke gevangenisstraffen in de gemeenschap uit te voeren, wat detentieschade 

reduceert en aldus de rehabiliatie van de dader ten goede komt (Norwegian Ministry of Justice 

and the Police, 2008). Men wil dat veroordeelden kunnen blijven participeren in het 

maatschappelijk leven (studeren, werken en andere verplichtingen) (Kriminalomsorgen, 

2016).  

Bijzonder is dat nergens in de paper van 2008 wordt verwezen naar de rechten van slachtoffer 

of straffeloosheid bijvoorbeeld; de dader en zijn re-integratieproces staan met andere woorden 

centraal. 

 

Doch wordt in ditzelfde document evenwel gesteld dat hardhandig opgetreden zal worden 

tegen ernstige en georganiseerde criminaliteit in functie van de veiligheid in de maatschappij.  

Zo “zullen straffen voor moord, verkrachting, zware geweldsdelicten en kindermisbruik 

worden verhoogd”  en worden alternatieven uitgesloten voor dit soort daders. Anderzijds 

moeten de correctionele diensten ook meer middelen krijgen om de bescherming van de 

maatschappij te garanderen tegen zij die alternatieve straffen, buiten de gevangenismuren, 

uitvoeren (Norwegian Ministry of Justice and the Police, 2008).  

 

Minister van Justitie Anundsen evalueerde de praktijk van het vervangende ET ondertussen 

en kwam tot de conclusie dat het regime een strenge en veeleisende sanctie is, die een positief 

effect heeft op het recidiverisico en de familiale banden en dat ET een economisch rendabel 

alternatief is.  
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Hij wil de uitvoering verlengen zodat meer en meer veroordeelden het ET kunnen verkrijgen. 

Opvallend is dat hij expliciet stelt de positie slachtoffer in acht te nemen bij het verder 

ontwikkelen van de ET implementatie (Kriminalomsorgen, 2016).  

 

In Noorwegen verwachten de penitentiaire diensten een verdere stijging van het aantal 

gevangenisstraffen en daarom wordt er naast de uitbreiding van het ET ook aan nieuwe 

gevangenisplaatsen gedacht (regjeringen.no, 2016). 

 

We hebben gezien dat er plaatsen in Nederland zijn gehuurd, maar ook in het eigen land 

worden cellen bijgebouwd. De correctionele diensten verwachten slechts een kleine toename 

van het aantal gemeenschapsstraffen en voorwaardelijke veroordelingen (bv. programma ter 

bestrijding van rijden onder invloed) (regjeringen.no, 2016). 

 

 

2.6. CONCLUSIE: HET GEBRUIK VAN DE ALTERNATIEVE STRAFFEN 

 

 

In vergelijking met België lijkt het gebruik van alternatieve straffen, tegenover de klassieke 

gevangenisstraf, in Noorwegen beperkt. Dit kan vermoedelijk verklaard worden op basis van 

het feit dat de Noren de gevangenis zien als een institutie zoals de school, waarin mensen hun 

tijd in humane omstandigheden doorbrengen (Pratt, 2013). Ook korte gevangenisstraffen 

worden in Noorwegen uitgevoerd binnen de gevangenismuren. Wanneer we de instroomgraad 

in de gevangenissen (dat wil zeggen hoeveel personen er zijn begonnen in een bepaald jaar 

aan het uitzitten van de vrijheidsstraf) van 2013 vergelijken, is die van Noorwegen 198 (nog 

204 in 2012) per 100 000 inwoners ten opzichte van 166, 3 in België (Aebi & Delgrande, 

2014). Misschien is mass imprisonment toch van toepassing op Noorwegen in deze zin van 

het woord? De Noren managen het aantal instromende gedetineerden gewoon beter dan 

België (cf. overbevolking).  

 

Toch zien we enkele significante ontwikkelingen zoals het toenemend gebruik van het 

elektronisch toezicht om korte gevangenisstraffen uit te voeren (wat in België al langer wordt 

gepraktiseerd) en de invoering van een nieuw type dienstverlening ter vervanging van een 

geldboete, om de gevangenisstraf te vermijden.  
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We kunnen echter zeker niet spreken van een toename in het gebruik van ASM die gepaard 

gaat met een afname van de toepassing van de klassieke gevangenisstraf.  

Men verwacht ook vooral een toename van het gebruik van de gevangenisstraf, daarom bouwt 

men bij en huurt men capaciteit in Nederland (regjering.no, 2016). De autoriteiten voorspellen 

met andere woorden dat meer en meer Noren in de strafrechtsbedeling terecht zullen komen, 

die toch grotendeels doorverwezen zullen worden naar de gevangenis.  

Dit terwijl in België een reductiepolitiek wordt nagestreefd door het ministerie van Justitie.  

Geens heeft een streefdoel van maximum 10 000 gedetineerden vooropgesteld en hij zet 

hiervoor in op de beperking van de voorlopige hechtenis en de stimulatie van alternatieve 

straffen (Het Nieuwsblad, 2015).  

Uiteraard zitten er in België wel meer personen gedetineerd per 100 000 inwoners en zijn we 

nog ver af van een Belgische situatie in Noorwegen.  

 

Het straffenpalet in Noorwegen oogt wel breder en gedifferentieerder dan de Belgische 

strafmogelijkheden. De hoofdstraffen van beide landen komen goed overeen, maar  enkele 

straffen uit Noorwegen functioneren bij ons uitsluitend als bijkomende straffen of worden niet 

door rechters opgelegd maar bijvoorbeeld gebruikt door het Openbaar Ministerie als 

alternatief op de vervolging.   

Evenwel zijn momenteel bewegingen gaande in de richting van een breder straffenpallet in 

België, zo zijn het elektronisch toezicht en de probatie sinds kort autonome sancties.  

 

Er dient rekening mee gehouden te worden dat hoewel een strafrechtelijk beleid punitief van 

aard kan zijn, dat de begeleiders en toezichthouders desalniettemin een humanitaire aanpak 

kunnen handhaven binnen de grenzen die de wet- en regelgeving hen oplegt (McNeill, 2013). 

Vaak komen personen die een ASM ondergaan immers terecht bij welzijnsinstanties die 

geloven in individuele verandering en ontwikkeling en minder bezig zijn met de bestraffing 

van de veroordeelde (McNeill, 2013). Wanneer praktijkwerkers dus niet ten prooi vallen aan 

het punitieve gedachtegoed, dat soms de kop opsteekt, is er nog steeds plaats voor het 

oorspronkelijke objectief, namelijk inclusie en rehabilitatie. 
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DEEL II: DE ACHTERGROND VAN DE 

STRAFUITVOERING, OP MACRONIVEAU 

1. HET BELANG VAN ACHTERGRONDFACTOREN  
 

 

In het eerste deel werd nagegaan in hoeverre de strafuitvoeringsystemen van België en 

Noorwegen van elkaar verschillen, zowel voor de klassieke gevangenisstraf, als voor 

alternatieve straffen. In deel II zal ingegaan worden op drie brede parameters die ons een 

inzicht kunnen geven in de verder verwijderde oorzaken van de huidige stand van zaken van 

de strafuitvoering in België en Noorwegen.  

Zoals in de inleiding werd aangegeven, stelt Karstedt (2015) dat landen die dezelfde waarden 

onderschrijven (moreel beleid), die een soortgelijk traject achter de rug hebben en die met 

gelijkaardige problemen geconfronteerd worden, zich kunnen ontwikkelen tot cultural peers. 

Daaropvolgend is het mogelijk dat de landen elkaar kunnen inspireren op het vlak van 

strafrechtelijk beleid (Karstedt, 2015). De doelstelling van dit deel betreft dus het 

onderzoeken in welke mate dezelfde ‘strafatmosfeer’ aanwezig is in België en Noorwegen.  

 

Het is een feit dat de toestand binnen de strafrechtsbedeling in een bepaald land het gevolg is 

van een resem van lokale gebeurtenissen en gebruiken en van de individuen die op een 

bepaald moment aan de macht zijn in een land. Toch mag de invloed van de achterliggende, 

verder verwijderde context niet miskend worden.  

Er zijn verschillende auteurs die de relatie tussen een bepaalde variabele van het macroniveau 

en de punitiviteit van de strafuitvoering in een land bestuderen. Zo werd eerder al aangehaald 

dat verschillende academici zich bezighouden met de convergentieprocessen die zijn ontstaan 

sinds de oprichting van allerlei Europese instellingen. Meestal wijten ze deze tendens aan de 

verhoogde aandacht voor mensenrechten. Anderen hebben de mate van rijkdom en 

(on)gelijkheid in verband gebracht met een bepaalde mate van leedtoevoeging zoals Downes 

(2012) die verwijst naar Beckett en Western’s “governing social marginality”.  Ook 

Wacquant (2014) brengt ongelijkheid, geïnduceerd door het neoliberalisme, in verband met de 

verhoogde punitiviteit. 
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 Cavadino & Dignan (2006) met hun politieke economieën hebben eveneens oog voor de 

welvaart, maar ook voor de politieke inbreng (rechtse versus linkse politici).  

Snacken (2010) sloeg erin om de oorzaken van het punitiviteitsniveau te reduceren tot het 

debat dat plaatsvindt binnen 3 grote domeinen in de samenleving, namelijk: de mate van 

welvaart, in hoeverre democratie aanwezig is en in welke mate men oog heeft voor 

mensenrechten. Het merendeel van de verschillende factoren die bovenaan werden 

opgenoemd en elders in de literatuur voorkomen, kunnen geïntegreerd worden in een van 

deze noemers. Dat is belangrijk, anders krijgen we te maken met theoretical blindness: dan 

brengen we alles met elkaar in verband en krijgen we een ‘de kip of het ei’ probleem (zie 

Wan, 2012).  

 

Welvaart 

Welvaart creëert solidariteit en de idee van de gedeelde verantwoordelijkheid die ertoe leiden 

dat mensen vergevingsgezinder zijn ingesteld (Snacken, 2010). Daarnaast worden criminelen 

in welvaartsmaatschappijen minder gezien als kwetsbare individuen die slecht geïntegreerd 

zijn, een factor die significant meespeelt in de keuze tot vervolging en bestraffing (Snacken, 

2010). Een samenleving waarin mensen elkaar als gelijken beschouwen, zal minder geneigd 

zijn om zware straffen uit te vaardigen aan zijn burgers. In een samenleving echter waar 

sprake is van een grote onderlinge sociale afstand, wordt deze kans veel waarschijnlijker 

aangezien straffen betrekking hebben op gedegradeerde anderen (Lappi-Seppälä, 2012, p. 61).  

 

Democratie 

Democratie is een politiek concept dat uitgaat van de erkenning van de soevereniteit en 

zelfbeschikking van mensen (Snacken, 2012, p. 249). 

De democratie wordt door populistische politici verkeerdelijk geïnterpreteerd: ze formuleren 

hardere strafdiscours omdat ze denken dat ze daarmee veel kiezers voor zich kunnen winnen 

(Snacken, 2010). Maar een echte rechtstaat “wordt bestuurd door middel van rationele, 

onpersoonlijke wetten en niet door willekeurige en/of emotionele bevelen van burgers” 

(Snacken, 2010, p. 281), wat aldus de populistische vertaling van democratie is (Snacken, 

2012). Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld: in Amerika wordt soms 

betoogd dat de afschaffing van de doodstraf hoegenaamd niet ‘democratisch’ is. Nochtans 

streeft de staat in een echte democratie het algemeen belang na, inclusief de fundamentele 

rechten en  belangen van onpopulaire minderheden zoals criminelen en gedetineerden 

(Snacken & Dumortier, 2012, p. 7).  
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Het is trouwens een verkeerde veronderstelling dat het brede publiek punitief ingesteld is en 

hardere straffen wil. Attitudes van burgers worden genuanceerder naarmate de informatie 

toeneemt die hen verschaft wordt met betrekking tot de situatie en de betrokkenen bij een 

misdrijf (Balvig, Gunnlaugsonn, Jerre, Tham & Kinnunen, 2015). Verschillende onderzoeken 

bevestigen deze these, onder andere een onderzoek in Nederland en een uitgevoerd in 

Scandinavië (Balvig, Gunnlaugsonn, et al., 2015). Politici die beroep doen op het argument 

van de ‘publieke opinie’, beroepen ze zich meestal op specifieke informatiebronnen zoals 

opiniepolls (Verfaillie, 2012). Opiniepolls zijn echter geconstrueerd en hebben dus een impact 

op de keuze van de stemmer. Aangezien de politici in kwestie streven naar een “politiek van 

eenvoud”, zullen zij tussen hun stemopties geen ambivalente, genuanceerde meningen zetten 

maar reduceren zij de antwoorden op een vraag naar zwart-wit meningen (Verfaillie, 2012). 

 

Slachtoffers zullen in veel gevallen wel zwaardere straffen verwachten voor de daders, zij 

bekleden dan ook een aparte positie in dit verhaal. Er wordt vaak van uitgegaan dat 

toenemende aandacht voor slachtoffers een voorspellende factor is voor punitiviteit binnen de 

strafuitvoering. Meer rechten voor slachtoffers zijn nochtans niet per se een voorbode voor 

punitiviteit (Aertsen, 2012). Zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat 

slachtofferverklaringen weinig of geen impact hebben op de procedure of op de uiteindelijke 

straftoemeting. Wel kan het slachtoffer hier baat bij hebben in die zin dat zij worden erkend 

en dus een plaats krijgen binnen het proces (Aertsen, 2012).  

Voor de leedtoevoeging is het van belang welke rechten die slachtoffers toebedeeld krijgen, 

wanneer en hoe deze in de praktijk worden toegepast. Aertsen (2012) stelt dat het verstrekken 

van slachtofferrechten in de zin van  “het opstarten van een juridische procedure om tegemoet 

te komen aan schadeclaims, meer aandacht voor het slachtoffer in de beslissing van de 

aansprakelijkheid en de ernst van de feiten of het opleggen van slachtoffergeoriënteerde 

voorwaarden bij strafuitvoeringsmodaliteiten” wel kan bijdragen aan de leedtoevoeging. Er 

valt ook een voorzichtigheid te bespeuren in hoofde van beslissingen over verdachten, die 

uitgaan van een bezorgdheid betreffende slachtofferbelangen (Aertsen, 2012). Op die manier 

kan een verhoogde aandacht voor slachtoffers inderdaad bijdragen aan een toenemende 

punitiviteit binnen justitie.  

 

 

 



84 

 

Er kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen meerderheids(majoritaire)- en 

consensuele democratieën (Lappi-Seppälä, 2011). Dankzij de aanwezigheid van een groot 

aantal politieke partijen wordt besluitvorming gekenmerkt door het zoeken naar gelijke 

gronden waarin verschillende belangengroepen een stem krijgen.  

In meerderheidsdemocratieën bestaan meestal maar enkele partijen, waardoor ze als ze 

zichzelf willen distantiëren van de anderen, tegenovergestelde standpunten moeten innemen.  

De honger naar macht (stemmen) zal de oppositie ertoe leiden het publiek te pogen overtuigen 

van de noodzaak een contraire koers te bewandelen (Lappi-Seppälä, 2011).  

 

Mensenrechten 

Tenslotte is het vastgestelde niveau van leedtoevoeging afhankelijk van het belang dat aan 

mensenrechten wordt gehecht. Wanneer mensen gestraft worden, worden ze onderworpen aan 

de macht van de overheid (Snacken, 2010). Dit is de implicatie van het idee van het sociaal 

contract. Doch, verdachten en veroordeelden mogen niet van al hun rechten worden ontdaan, 

zij behouden al hun rechten behoudens het recht op vrijheid in het geval van detentie 

bijvoorbeeld. Die rechten dienen beschermd te worden aangezien verdachten en 

veroordeelden zich in een extra kwetsbare situatie bevinden. Mensenrechten zijn de 

veruiterlijking van de ‘macht’ van het individu door het betekenen van grenzen en beperking 

van overheidsinterventie (Snacken, 2012, p. 248).  

De oprichting van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en van het European 

Committee for the Prevention of Torture (Snacken, 2010) zijn een goede ontwikkeling voor 

de waarborg van mensenrechten binnen penale instituties. 
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2. WELVAART  
 

 

Eerst wordt het Bruto Nationaal Inkomen vergeleken tussen de twee landen, daarna de 

inkomensongelijkheid. Hierna worden enkele armoedecijfers bestudeerd, waarna de 

werkloosheid in België en Noorwegen onder de loep worden genomen. Als laatste worden de 

sociale uitgaven bekeken. Voor deze indicatoren worden steeds cijfers gebruikt van de OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) die deze economische 

indicatoren al jaren verzameld voor landen wereldwijd. We kunnen ervan uitgaan dat deze 

dan ook op eenzelfde manier verzameld zijn in België en Noorwegen, wat ze ideaal maken 

om vergelijkingen op uit te voeren.  
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2.1.  BRUTO NATIONAAL INKOMEN                                                          FIGUUR 10 
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Deze populaire indicator meet de economische welvaart in een land. Door het OECD (2016) 

wordt het BNI gedefinieerd als het bruto binnenlands product opgeteld met de netto-

ontvangsten uit het buitenland van de lonen en salarissen en van inkomen uit vermogen, plus 

de netto belastingen en subsidies die te ontvangen zijn vanuit het buitenland.  

Lonen en salarissen uit het buitenland zijn verdiend door inwoners die voornamelijk leven en 

consumeren in het economisch gebied maar in het buitenland te werken (dit gebeurt in de 

grensregio's op een regelmatige basis) of voor personen die wonen en werken in het 

buitenland voor slechts korte periodes (seizoenarbeiders) en waarvan het ‘centrum van 

economisch belang’ gelokaliseerd blijft in het eigen land. Gastarbeiders en andere 

arbeidsmigranten die in het buitenland wonen gedurende 12 maanden of meer, worden 

beschouwd als ingezetene van het land waar ze werken. Deze personen mogen een deel van 

hun inkomsten naar familie opsturen, maar deze geldzendingen worden behandeld als 

overdrachten tussen ingezetenen en niet-ingezeten huishoudens en worden opgenomen in de 

nationale besteedbaar inkomen, maar niet nationaal inkomen (OECD, 2016).  

Het inkomen uit vermogen van en naar het buitenland omvat rente, dividenden en alle of een 

deel van de ingehouden winsten van buitenlandse bedrijven geheel of gedeeltelijk in handen 

van de bewoners (en vice versa). De gegevens zijn internationaal vergelijkbaar door het 

volgen van het systeem van nationale rekeningen. Deze indicator wordt gemeten in US Dollar 

per hoofd van de bevolking (OECD, 2016). 

 

Beide landen zitten boven het gemiddelde BNI ten opzichte van de meer dan 40 landen die 

het OECD opnam in deze database.  

Ondanks het feit dat de landen in het begin van de jaren ’90 op gelijke voet starten (rond de 

20 000 dollar per capita) wat betreft het bruto nationaal inkomen, ontstaat er rond het jaar 

1996 een breuklijn. Terwijl het BNI van België gestaag stijgt, neemt het BNI van Noorwegen 

een spurt; in 2000 bedraagt het BNI van Noorwegen al $ 36 302, terwijl dat van België rond 

de $ 29 000 schommelt. De gestage stijging zet zich rustig door in België. Een kleine daling is 

op te merken in 2009, die zich reeds heeft hersteld in het navolgend jaar. De lijn van 

Noorwegen is meer wispelturig van aard. Hoewel Noorwegen vanaf 2004 steeds voorligt op 

België met een aanzienlijk verschil van wel $ 10 000 per capita, is de sterkte van de stijgingen 

veranderlijk van jaar tot jaar. Ook de crisis van 2009 was er sterker te voelen, met een daling 

van wel $ 5675 per capita dat jaar. Tenslotte valt op te merken dat terwijl België stabiel blijft 

stijgen, Noorwegen het in 2014 slechter doet dan in 2013.  
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2.2.  INKOMENSONGELIJKHEID                                                                  FIGUUR 11 
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Wanneer we de welvaart in een land meten, wordt er geen rekening gehouden met de 

inkomensongelijkheid die aanwezig is. Dit aspect maakt echter integraal deel uit van de mate 

van welvaart. Daarenboven heeft deze parameter ook een belangrijke impact op de mate 

waarin sociale afstand en aldus solidariteit aanwezig is in de natie.  

 

Inkomen wordt door het OECD (2016) gedefinieerd als het aan het huishouden besteedbaar 

inkomen in een bepaald jaar. Het bestaat uit de winst, zelfstandige arbeid en inkomen uit 

kapitaal en publieke overdrachten; belastingen en sociale zekerheidsbijdragen worden ervan 

afgetrokken. Het inkomen van het huishouden wordt toegeschreven aan elk van haar leden, 

met een correctie voor verschillen in behoeften in huishoudens van verschillende groottes. De 

inkomensongelijkheid wordt hier weergegeven op basis van de Gini coëfficiënt. Deze is 

gebaseerd op de vergelijking van de verhouding tussen cumulatieve proporties van de 

bevolking tegen cumulatieve hoeveelheden aan ontvangen inkomen en varieert tussen 0 bij 

volkomen gelijk en 1 bij perfecte ongelijkheid (OEDC, 2016). De Gini beschrijft dus met 

andere woorden de mate waarin de reële distributie van inkomens verschilt van een perfect 

gelijke verdeling in inkomen (World Bank, 2016).  

 

De OECD (2016) mat voor 2012 een Gini van 0,253 in Noorwegen en één van 0,268 voor 

België. Dit zijn beiden vrij goede scores; vergeleken met Europese grootmachten zoals 

Duitsland en Frankrijk, is de inkomensongelijkheid in België en Noorwegen beperkt. Zoals 

verwacht, is de inkomensongelijkheid in de grote mogendheid United States groot, met een 

GINI van 0,390 in 2012.  

Er is wel sprake van een grotere inkomensgelijkheid in Noorwegen dan in België. Doch, 

België moet niet onderdoen voor andere Scandinavische landen; het scoort beter dan Zweden 

en ligt net achter op Finland met een verschil van 0,008.  
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2.3. ARMOEDE 

 

 

Een andere dimensie van welvaart betreft de armoedegraad. Er zijn verschillende 

meetinstrumenten voorhanden om armoede te meten. De meest gebruikte is diegene die 

armoede meet als de verhouding tussen het totaal aantal inwoners en de inwoners die onder de 

armoedegrens vallen. De armoedegrens wordt geoperationaliseerd als de helft van de mediaan 

van gezinsinkomen over de totale populatie (OECD, 2016).  

Zoals de tabel op de volgende pagina illustreert, observeren we uit de cijfers van het OECD 

dat de armoedegraad in België wel veel hoger ligt dan deze in Noorwegen. Met een ratio van 

0,102 zijn er in België beduidend meer mensen die in armoede leven tegenover in Noorwegen 

(0,081). We zien dat alle Scandinavische landen, maar ook Duitsland, Frankrijk, Nederland 

enzovoort België voorbijsteken wat betreft deze indicator.  
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Figuur 12 
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Mary & Nagels (2012) duidden in ‘Resisting Punitiveness in Europe?’ dat, in een vergelijking 

met Duitsland, Nederland en Frankrijk, België er het slechtst uit kwam op het gebied van 

armoederisico’s (2006). Mensen die het grootste armoederisico lopen, zijn werklozen en 

ouderen (65+). Als 65-plusser bestond een kans op 24% om onder de armoedegrens te leven 

(Mary & Nagels, 2012). Aangezien dit een opvallend gegeven is, wordt nagegaan of deze 

toestand nog steeds van toepassing is.  

In het Jaarlijks verslag Studiecommissie voor de vergrijzing van de Hoge Raad van Financiën 

van juli 2015 lezen we dat uit resultaten van de EU-SILC-enquête 2013 (over de inkomens 

van 2012) blijkt dat 18% van de 65- plussers een armoederisico loopt in 2012, tegenover 14% 

bij de rest van de populatie. Het armoederisico bij 65-plussers en bij gepensioneerden is 

aanzienlijk gedaald tussen 2005 en 2012. Soms dient het hogere armoederisico ook 

genuanceerd te worden. Indien rekening wordt gehouden met de eigendom van de woning bij 

het bepalen van het beschikbaar inkomen, bedraagt het armoederisico van 65-plussers 10% in 

2012, wat een lager risico impliceert dan het risico dat de rest van de bevolking loopt (14%). 

Bovendien zijn ouderen minder vaak materieel gedepriveerd en hebben ze minder moeite om 

rond te komen dan jonge huishoudens (Studiecommissie voor de vergrijzing, 2015). 

Doch blijft het armoederisico in België in 2012 hoger dan dat in de meeste andere lidstaten. 

Er moet tegelijk ook opgemerkt worden dat het aanhoudend armoederisico (of een 

armoederisico gedurende twee van de drie voorgaande jaren) bij 65-plussers sterk terugviel in 

België tussen 2006 en 2012, terwijl dit niet het geval was in de ons omringende landen en in 

de EU15. De studiecommissie voor de vergrijzing voorspelt ook een verdere afname van het 

armoederisico bij ouderen aangezien de pensioenleeftijd wordt opgetrokken en 

gepensioneerden hierdoor van een hoger pensioen zullen genieten (Studiecommissie voor de 

vergrijzing, 2015).  
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Evolutie van het armoederisico naar leeftijd in België, in de buurlanden en binnen de EU-15 

(Studiecommissie voor de vergrijzing, 2015) 

 

                                                                                                                                                   Figuur 13 

 

Bovenstaande cijfers vertelden ons niets over de armoedekloof die bestaat in België en 

Noorwegen. Daarom betrekken we er data met betrekking tot de poverty gap bij: deze kunnen 

ons vertellen in welke mate het gemiddeld inkomen van de armen onder de armoedegrens 

valt. Opnieuw doen we hiervoor beroep op de data die OECD ons ter beschikking stelt.  

De figuur op de volgende pagina informeert ons over de armoedekloof in 2010. De 

armoedekloof is de verhouding waarmee het gemiddeld inkomen van de armen onder de 

armoedegrens valt. De armoedegrens wordt geoperationaliseerd als de helft van de mediaan 

van gezinsinkomen over de totale populatie (OECD, 2016). 
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Figuur 14 
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Deze tabel werpt een heel ander licht op de zaken. Het gemiddeld inkomen van mensen onder 

de armoedegrens  ligt in België 28,3% lager dan de mediaan; in Noorwegen is dat een verschil 

van wel 41,5% in 2011. In Noorwegen wordt men minder geconfronteerd met mensen die 

onder de armoedegrens leven, maar de kloof tussen arm en rijk is er wel beduidend groter.  

 

 

2.4. WERKLOOSHEID 

 

 

 

Op de volgende bladzijden worden grafieken weergegeven omtrent de werkloosheidsgraad.  

De OECD berekent de werkloosheidsgraad op basis van het percentage van mogelijke 

werkkrachten. OECD (2016) operationaliseert werklozen als degenen die zich registreren als 

werkzoekend: ze hebben geen job, maar zijn wel beschikbaar en hebben actief stappen 

ondernomen om werk te vinden in de afgelopen vier weken. Als er een hoge werkloosheid 

heerst, geraken sommige mensen ontmoedigd en stoppen ze met zoeken. Deze personen 

worden vervolgens uit de arbeidsmarkt (mogelijke werkkrachten) uitgesloten. Dit impliceert 

dat deze parameter van de werkloosheid kan dalen, of stabiliseren, ongeacht het feit dat er 

geen onderliggende progressie in de tewerkstelling plaatsvond (OECD, 2016). 

 

In Noorwegen was slechts 4,3% van de mogelijke werkkrachten werkloos in 2015, in België 

is dit dubbel zoveel; 8,5% van de mensen die zouden kunnen werken, zijn er werkloos. België 

behaalt vrij slechte cijfers als je kijkt naar de andere landen die het OEDC opneemt in zijn 

database. Noorwegen aan de andere kant doet het uitzonderlijk goed op vlak van 

werkloosheid, al is het land sinds 2015 niet meer de nummer 1 aangezien het cijfer is gestegen 

en Japan, Korea en Ijsland het nu beter doen.  

Deze cijfers zijn relatief stabiel doorheen de tijd, al is sinds 2009 bij beide landen een 

stijgende lijn te bespeuren. De schommelingen vanaf 2008 zijn allicht toe te schrijven aan de 

economische crisissen, al zullen de Noren dit klaarblijkelijk minder gevoeld hebben dan de 

Belgen.  
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Figuur 15 
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Figuur 16 
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2.5. SOCIALE UITGAVEN 

 
 
 
De sociale uitgaven vormen een maatstaf voor de mate waarin de overheden in België en 

Noorwegen hun verantwoordelijkheid nemen in het ondersteunen van de levensstandaard van 

kansarme en kwetsbare groepen (OECD, 2016).  

 

Sociale uitgaven bestaan uit uitkeringen, de voorzieningen van goederen en diensten in natura 

en belastingvoordelen met sociaal oogmerk. Deze worden geïnstalleerd met de finaliteit 

huishoudens met lage inkomens, ouderen, gehandicapten, zieken, werklozen, of jongeren te 

beschermen (OECD, 2016).  

Om te worden beschouwd als “sociaal” moeten de programma's ofwel de herverdeling van 

middelen over huishoudens nastreven of verplichte deelname betreffen. Sociale uitkeringen 

worden gecategoriseerd als publiek (i.t.t. privaat) wanneer de overheid (centrale, provinciale 

en lokale overheden, met inbegrip van fondsen voor sociale zekerheid) de betrokken 

financiële stromen controleert. Privé transfers tussen huishoudens worden niet beschouwd als 

'sociale' en worden hier niet inbegrepen. Deze indicator wordt hieronder voorgesteld als 

percentage van het BBP (OECD, 2016). 
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Figuur 17 
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In Noorwegen ging in 2014 22% van het GDP (bruto binnenlands product) naar sociale 

doeleinden, in België bedraagt dit 30,7%. België investeert dus grondig in het sociaal welzijn 

van mensen, zoals het een verzorgingsstaat beaamt.  

 

Onderstaande cijfers geven ons een inzicht in de evolutie van de sociale uitgaven in België en 

Noorwegen. Alle sociale uitgaven en programma’s worden hierin betrokken. Het valt op dat 

België hoog boven het gemiddelde van de OECD landen valt op deze indicator van sociale 

bescherming. Tegelijk geeft Noorwegen minder uit voor sociale doeleinden dan de meeste 

OECD landen. Bij zowel Noorwegen als België is een algemene stijgende trend merkbaar 

over de jaren heen, die zich duidelijker manifesteert in België.  

 

Percentage van sociale uitgaven op Bruto Nationaal Inkomen (OECD, 2016) 

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 

België 23,6% 26,1% 24,9% 25,2% 24,0% 25,5% 29,2% 28,3% 29,1% 

Noorwegen 16,8% 17,8% 22,6% 23,2% 21,1% 20,8% 22,7% 22,1% 21,6% 

OECD 

totaal 

    19,2% 20,0% 23% 22,7% 22,4% 

Tabel 12 

 

2.6.  REFLECTIE OP DEZE INDICATOREN  

 

 

Welk conclusies kunnen we nu uit de vergelijking van deze indicatoren trekken? Wat zeggen 

deze dimensies van welvaart over de punitieve stemming in de betrokken landen?  

Kortweg wordt een lage BNI, een hoge inkomensongelijkheid, een hoge mate van armoede, 

veel werkloosheid en lage sociale uitgaven geassocieerd met een hoge punitiviteit in de 

literatuur. Het omgekeerde impliceert een bescherming voor leedtoevoeging.  

 

In naties met een hogere welvaart en een grote inkomensgelijkheid worden hogere levels van 

solidariteit gemeten (Snacken, 2010). Mensen zijn er geneigd om elkaar als gelijken te zien en 

dit verklaart waarom er minder punitiviteit aanwezig is (Lappi-Seppälä, 2012). Doch, niet 

alleen gevoelens van solidariteit liggen aan de basis van de keuze voor een bepaalde vorm van 

sociale controle; het gaat ook over het toewijzen van verantwoordelijkheid en schuld. Zijn de 

achtergestelde individuen zelf verantwoordelijk voor hun positie of wordt hun problematiek 

erkend als een gevolg van verder verwijderde sociale oorzaken (Lappi-Seppälä, 2011, p. 49)?  
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Het sociaal en strafrechtelijk beleid dienen derhalve als complementair beschouwd te worden;  

ze vormen twee kanten van dezelfde munt. We kunnen ze percipiëren als een manier om 

mensen aan de rand van de maatschappij te ‘beheren’ als het ware (zie ook Greenberg, 2001). 

Terwijl de eerste gericht is op de integratie van en gelijkheid tussen individuen, is het 

strafrechtelijk beleid een vorm van sociale controle die de aanpassing van individuen beoogt 

en die hierdoor een segregatie binnen de samenleving teweegbrengt (Mary & Nagels, 2012).  

 

Lappi-Seppälä (2011) stelt dat de mate van ‘sociaalheid’ bepaald wordt door de (on)gelijke 

verdeling van inkomen en overheidsinvesteringen in sociaal welzijn. Zij veraanschouwelijken 

hoeveel energie de overheid steekt in het herverdelen van de welvaart. Het dominante idee is 

dat met de komst van het neo-liberalisme, de staat zich onthoudt van overheidsinterventie in 

de economie waardoor sociale voorzieningen en tussenkomsten teruggeschroefd worden en de 

nadruk terug op strafrechtelijke controle komt te liggen (Mary & Nagels, 2012).  

 

Scandinavische landen worden beschreven als een likhet maatschappij (2008) die door de 

homogeniteit en rijkdom ondersteund werd en waar solidariteit en vergeving zegeviert. Deze 

groepssfeer steekt scherp af tegen het beeld dat België bij mij oproept. Ugelvik (2012) 

beschrijft de Noren echter als ‘koud, egoïstisch en asociaal’. Het idee van verbondenheid 

contrasteert hij met het feit dat alle Noren hun oude ouders naar rusthuizen voeren. Barker 

(2012) brengt ook enkele argumenten in tegen dit stereotype beeld: Cavandino & Dignan 

(2006) beschrijven de Noordse landen eerder als individualistisch van aard. Ook refereert ze 

naar Garland (2012); hij schrijft dat maatschappijen met zwakke onderlinge relaties en een 

hoge mate van individualisme vaak gekenmerkt worden door vrij milde vormen van 

bestraffing (Barker, 2012, p. 9-10). Barker (2012, p. 10) verklaart dat de lage punitiviteit een 

gevolg is van de eis tot het behouden van de individuele waardigheid (zie mensenrechten).  

 

We hebben geobserveerd dat het BNI hoog is in beide landen, ze zijn alle twee succesvol op 

economisch vlak. Ook de inkomensongelijkheid is tamelijk beperkt. Noorwegen scoort op 

deze parameters evenwel beter dan België, al dient dit verschil gerelativeerd te worden 

wanneer we de cijfers met andere landen vergelijken. Daarnaast leven er in België veel meer 

huishoudens in armoede dan in Noorwegen. Anderzijds is de armoedekloof in Noorwegen 

groter en is de sociale afstand tussen armen en niet-armen er dus groter.  

De werkloosheid in Noorwegen is steeds minder omvangrijk geweest dan die in België. 

België zit zelfs boven het gemiddelde aantal werklozen in de OECD landen.  
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Op het gebied van sociale uitgaven, is het duidelijk geworden dat Noorwegen minder 

investeert in sociale voordelen en programma’s dan België. De afnemende trend die door 

Mary & Nagels (2012) werd beschreven in sociale uitgaven als een gevolg van de opkomst 

van het neo-liberalisme is niet terug te vinden in de gevonden data.  

 

Er bestaan inderdaad verschillen inzake welvaart tussen Noorwegen en België. Er is echter 

wel bewezen dat beide landen vrij welvarend zijn en de inwoners er een relatief hoge 

levensstandaard genieten. Daarenboven kan de zogenaamde samenhorigheid en 

gemeenschapszin in Noorwegen in vraag gesteld worden.  

3. DEMOCRATIE  
 

 

3.1. MAJORITAIR OF CONSENSUEEL?  

 

 

Arend Lijphart (2012) maakte een tweedimensionale conceptuele kaart van 36 democratieën 

in zijn tweede editie van ‘Patterns of Democracy’.     

                                                                                                                                       Figuur 18 
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De twee assen die worden weergegeven bepalen in hoeverre de landen majoritair of 

consensueel te benoemen zijn. De X-as stelt de relatie voor tussen de uitvoerende macht en de 

politieke partijen die aanwezig zijn in een land. De Y-as betreft de federaal-unitaire dimensie 

die geobserveerd kan worden in de landen.  

Lijphart berekende door middel van 5 eigenschappen, voor beide assen een score. De 

uitvoerende - partijen dimensie werd bepaald middels volgende indicatoren. De eerste 

eigenschap is majoritair te kwalificeren, de tweede consensueel (Lijphart, 2012, p. 3) (eigen 

vertaling): 

1. Concentratie van uitvoerende macht in een één-partij kabinet versus machtsverdeling in 

grote meerdere partijen coalities 

2. Verhouding wetgevende en uitvoerende macht: uitvoerende macht dominant versus 

machtsevenwicht 

3. twee partijen versus meerdere partijen stelsels 

4. Majoritaire en disproportionele kiessystemen versus proportionele representatie 

5. Pluralistische belangenverenigingen met open concurrentie tussen groepen versus een 

systeem met gecoördineerde, corporatistische belangengroepen met tot doel overleg en 

compromisvorming  

 

Op deze dimensie worden Noorwegen en België bijna hetzelfde gescoord.  

Dat ze worden getypeerd als landen met veel verschillende politieke partijen en coalities 

tussen meerdere partijen, zullen ook de volgende delen (politieke geschiedenis) illustreren.  

 

Op de dimensie die meet hoeverre de staat gedecentraliseerd wordt bestuurd, worden evenwel 

verschillen tussen de democratie in Noorwegen en België zichtbaar.  

Volgende tegenstellingen testten de federaal-unitaire verhouding(Lijphart, 2012, p. 3-4)  

(eigen vertaling): 

 

1. Unitair, gecentraliseerd bestuur versus federale, gedeconcentreerde overheden 

2. Wetgevende macht in één kamer geconcentreerd versus verdeling van de wetgevende 

macht tussen 2 even sterke maar verschillende kamers (uni- vs. bicameraal) 

3. Flexibele grondwet die gewijzigd kan worden door gewone meerderheden versus 

starre grondwetten die voor aanpassing een bijzondere meerderheid vereisen 
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4. Systemen waar de wetgevende macht het laatste woord heeft betreffende de 

grondwettelijkheid van hun eigen opgestelde wetteksten versus een systeem waar de 

grondwettelijkheid van wetten onderworpen worden aan een rechterlijke toetsing door 

een hoog of grondwettelijk hof 

5. Centrale banken die afhankelijk van de uitvoerende macht zijn versus onafhankelijke 

centrale banken 

 

België wordt door Lijphart als federaal (en bijgevolg meer consensueel) gezien. Noorwegen 

daarentegen, is meer unitair van aard. De Belgische positie zal nog verstevigen aangezien 

België steeds meer gefederaliseerd geraakt, hoewel er wel stemmen opgaan voor de 

afschaffing van de senaat in de toekomst (zie tegenstelling 2) (Ide, 2013).   

 

Hoewel er onderlinge verschillen zijn, zijn Noorwegen en België beiden relatief consensuele 

democratieën. Beide politieke stelsels worden ook gekenmerkt door een hoge mate van 

corporatisme (zie puntje 2 van de executieve-partijen schaal), een belangrijke overeenkomst. 

Regelmatig vinden er onderhandelingen tussen de overheid, de vakbonden en de private 

sector plaats. Corporatistische systemen beogen een eerlijke distributie van de 

productiviteitswinst binnen de economie tussen de sociale partners en het matigen van de 

lonen in recessie of inflatoire periodes (Lappi-Seppälä, 2012, p. 56-57).  

 

Het type democratie en de politiek die wordt gevoerd, hangt samen met de organisatie van de 

economie in een land. Downes (2012) refereert naar Lacey (2008) die een onderscheid maakt 

tussen landen met een gecoördineerde markt en zij met een liberale markteconomie. De eerste 

wordt gekenmerkt door proportionele politieke representatie (en coalitieoverheden), bij de 

tweede wint de partij met de meeste stemmen.  

Cavadino & Dignan (2006) groeven dieper en onderscheiden 4 types van politieke 

economieën, waarin het corporatisme een significante rol speelt: het neo-liberalisme, 

conservatief corporatisme, sociaal-democratisch corporatisme en Oosters corporatisme.  

Het neo-liberalisme is een politieke economie waar de vrije markt heerst, weinig sociale 

uitgaven zijn en sociale rechten beperkt. Bijgevolg bestaat hier een grote ongelijkheid. In een 

neo-liberale staat zijn rechts-gekleurde policiti aan de macht. Ze is uitsluitend van aard, zowel 

sociaal als op het vlak van het strafbeleid. Landen die hieronder te brengen zijn, zijn de VS, 

Groot-Britannië, Zuid-Afrika enzovoort (Cavadino & Dignan, 2006; Downes, 2012).  
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Het Oosters corporatisme waarvan Japan het ideale voorbeeld is, kent weinig ongelijkheid, 

een sociaal stelsel binnen de private sector, wordt bestuurd door centrum-rechts en er geldt 

een quasi feodale inclusie. Deze politieke economie heeft lage opsluitingcijfers en inclusieve 

vormen van bestraffing (Cavadino & Dignan, 2006; Downes, 2012).  

België wordt – naast onder meer Duitsland, Frankrijk en Nederland - onder het conservatief 

corporatisme ondergebracht: het CC wordt getypeerd door een gematigde combinatie tussen 

welzijn en economie. Er bestaat ongelijkheid en men maakt sociale rechten voorwaardelijk. 

Dit type wordt bestuurd door centrumpartijen. De bestraffingsideologie in een conservatieve 

corporatistische staat gaat uit van rehabilitatie en wordt gekarakteriseerd door een medium 

opsluitinggraad (Cavadino & Dignan, 2006; Downes, 2012).  

Noorwegen daarentegen behoort volgens Cavadino & Dignan (2006) onder het sociaal-

democratisch corporatisme dat zo typerend is in Scandinavië. Deze is universalistisch en gul 

van aard en sociale rechten zijn er relatief onvoorwaardelijk. Er komt slechts een kleine 

ongelijkheid voor. Linkse politici zijn hier aan de macht. In het strafrechtelijk beleid worden 

we een rechtendiscours gewaar en deze landen kennen tevens lage opsluitingsgraden 

(Downes, 2012).  

 

In de voorgaande hoofdstukken werden bovenstaande karakteristieken en deze manier van 

categoriseren op het gebied van de strafuitvoering en de welvaart al in vraag gesteld en 

bekritiseerd.  

In de volgende luiken van de democratie wordt nagegaan of de aanwezigheid van een bewind 

van centrumpartijen in België en linkse politici in Noorwegen nog steeds van toepassing is. 

 

3.2. KORTE POLITIEKE GESCHIEDENIS  
 

 

Vanaf het jaar 2000 zetelden in België volgende partijen in de Federale regering: 

Eerste minister Benoeming Samenstelling 

G. Verhofstadt 12.07.1999 VLD/PS/PRL-FDF-MCC/SP/Ecolo/Agalev 

G. Verhofstadt 11.07.2003 VLD/PS/MR/sp.a-Spirit 

G. Verhofstadt 21.12.2007 Open Vld/MR/ CD&V–N-VA /PS 

Y. Leterme 20.03.2008 CD&V-N-VA /MR/PS/Open Vld/cdH 

H. Van Rompuy 31.12.2008 CD&V-N-VA /MR/PS/Open Vld/cdH 
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Y. Leterme 25.11.2009 CD&V-N-VA /MR/PS/Open Vld/cdH 

E. Di Rupo 06.12.2011 PS/CD&V/MR/sp.a/ Open Vld/cdH 

C. Michel 11.10.2014 MR/CD&V/N-VA /Open Vld 

(Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2014)                                                Tabel 13 

 

Bovenstaande afkortingen hebben betrekking op: 

PRL-FDF-MCC: gezamelijke lijst van de Parti Réformateur Liberal (opgegaan in MR), 

Fédéralistes Démocrates Francophones en Mouvement des Citoyens pour le Changement 

Ecolo: Écologistes confédérés pour l'Organisation de Luttes originales  

Agalev: Anders Gaan Leven 

(Open)VLD: (Open) Vlaamse Liberalen en Democraten 

MR: Mouvement Réformateur 

Sp.a:  Socialistische partij anders 

Spirit: Sociaal Progressief Internationaal Regionalistisch Integraal-democratisch en Toekomstgericht 

PS: Parti socialiste 

CD&V: Christen-Democratisch en Vlaams 

cdH: Centre Démocrate Humaniste  

N-VA: Nieuw-Vlaamse Alliantie  

(Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2014; belgium.be, 2016) 

 

De tabel hieronder beschrijft de politieke oriëntatie van de voornaamste politieke partijen in 

de geschiedenis van België. Voor 1991, ’95, ’99 en 2003 werden door het ‘Comparative 

Manifesto Project’ een score berekend gaande van -100 (uiterst links) tot +100 (extreem 

rechts) berekend (Norsk Senter for Forskningsdata, 2016): 

                                                                                                                                               Tabel 14 

 

http://manifesto-project.wzb.eu/
http://manifesto-project.wzb.eu/
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Onder worden de stemmingsuitslagen van de federale verkiezingen van 2003, 2007 en 2010 

in België weergegeven (European Election Database), om de lezer een beeld te geven van de 

evolutie in populariteit van bepaalde partijen.  

 

2003: 
Partij  VLD  SP.A-

Spirit  

PS  VB  MR  CDH  N-

VA  

ECOLO  AGALEV  FN  VIVANT  

België 15.36  14.91  13.02  11.

68  

11.40  5.47  3.06  3.06  2.47  1.98  1.24  

 

2007:  
Partij CD&V 

N-VA 

MR VB Open 

VLD 

PS SP.A-

Spirit 

CDH ECOL

O 

LDD Groen! FN 

België 18.51 12.52 11.99 11.83 10.86 10.26 6.06 5.10 4.03 3.98 1.97 

 

 

2010: 

Partij N-

VA 

PS CD&V MR SP.

A 

Open 

VLD 

VB CDH ECO

LO 

GROEN LDD Parti 

Populaire 

België 17.4 13.7 10.85 9.28 9.2

4 

8.64 7.76 5.52 4.8 4.38 2.31 1.29 

(Norsk Senter for Forskningsdata, 2016)                                                                                      Tabel 15                                                            

 

Wat meteen opvalt is dat de kiezers 3 keer op rij verdeeld zijn. Deze uitspraak geldt zeker 

wanneer we deze cijfers vergelijken met de uitkomsten van de Noorse verkiezingen (infra). 

Uiteraard is dit onder andere het gevolg van de federalisering van België: België werd met de 

staatshervorming van 1980 verdeeld over een Vlaams, Waals en Brussels gewest (belgium.be, 

2016). 

De regeringen in België van ’99 tot 2007 bestonden uit zowel liberale partijen als eerder 

linkse partijen (SP, PS, Sp.a Spirit, Ecolo en Agalev). In 2003 kozen de Belgische burgers 

resoluut voor paars, wat zich weerspiegelt in de samenstelling van de regering. De liberalen 

zouden gedurende de voorgestelde 17 jaar deel blijven uitmaken van de regering, ondanks de 

verliezen die de VLD en MR leden. Na de paarse legislatuur Verhofstadt, doet in 2007 de 

centrumpartij CD&V zijn intrede die deze positie behoudt tot op de dag van vandaag. Ook de 

vlaams-nationalistische N-VA behaalt dan een succes en blijft in de regering zetelen tot 2011,  

om in 2014 opnieuw deel uit te maken van de coalitie. Ondanks het magere stemmenaantal 

behaalde de sp.a in 2011 een plaats in de regering, maar in 2014 werden ze eruit verdreven.   
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De PS bleef populairder en zetelde dan ook tot 2014 in de legislatuur.                                              

De VLD en vooral MR worden door de scores van het Comparative Manifesto Project niet erg 

rechts georiënteerd ingeschat.  

Het Vlaams Belang (vroeger Vlaams Blok) werd steeds weerhouden uit politieke coalities 

ondanks hun meermaals hoge stemmingsuitslag. De reden hiertoe zal kort in het hoofdstuk 

3.3.1. Penaal populisme (infra), worden uitgelegd.  

We kunnen besluiten dat België de laatste 17 jaar aldus doorgaans een centrum-rechts bestuur 

kende. 

 

                                                                                                            Figuur 19 

 

(Norsk Senter for Forskningsdata, 2016)                                                                               
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In Noorwegen zijn vanaf 2000 volgende regeringen aan de macht geweest:  

 

Eerste minister Benoeming Samenstelling 

Jens Stoltenberg 17.03.2000 Arbeiderspartij 

Kjell Magne Bondevik 19.10.2001 Conservatieven/Christen-

Democraten/Liberalen 

Jens Stoltenberg 17.10.2005 Arbeiderspartij/Socialitsten/Centrum- 

partij 

Erna Solberg 16.10.2013 Conservatieve partij/Vooruitgangs- 

partij 

(Regjeringen.no, 2013)                                                                                                     Tabel 16 

 

De tabel onderaan beschrijft de politieke oriëntatie van de voornaamste politieke partijen in de 

geschiedenis van Noorwegen. Gedurende de jaren van de verkiezingen van 1993, 1997 en 

2001 werd opnieuw door ‘the Comparative Manifesto Project’ een score berekend gaande van 

-100 (uiterst links) tot +100 (extreem rechts) berekend (Norsk Senter for Forskningsdata, 

2016):                                                                                                                        

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                        Tabel 17 

 

Afkortingen (Norsk Senter for Forskningsdata, 2016):  

 

o DNA & A: Norwegian Labour Party (Det Norske Arbeiderparti)  

o FRP: Progress Party (Fremskrittspartiet)  

o H: Conservative Party (Right) (Høyre)  

o SV: Socialist Left Party (Sosialistisk Venstreparti)  

o SP: Centre Party (Senterpartiet)  

o KRF: Chrisitan Democratic Party/Christian People's Party (Kristelig Folkeparti)  

o V: Liberal Party (Left) (Venstre)  

o R (= RØDT): Red  

o RV: Red Electoral Alliance (Rød Valgallianse)  

http://manifesto-project.wzb.eu/
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Het is klaarblijkelijk niet het geval dat uitsluitend linkse politici hebben geregeerd over 

Noorwegen in het verleden. Uit deze korte voorstelling wordt duidelijk dat de regering van 

2001-2005 ook bestond uit rechts georiënteerde partijen en een centrumpartij.  

De ‘rechtse omwenteling’ zoals ze in de internationale media werd omschreven (Sevincer, 

2013) moet gepercipieerd worden in die zin dat in Noorwegen gedurende 8 jaar (sinds 2005) 

een coalitie van linkse en centrumpartijen regeerde (The Guardian, 2013), wat een vrij lange 

regeringsperiode is.  

 

De stemmingsuitslagen voor Noorwegen gedurende de periode 2005-2013 worden onderaan 

en op de volgende pagina weergegeven (Norsk Senter for Forskningsdata, 2016). 

 

De overige (cf. vorige blz.) afkortingen staan voor: 

o MDG: Miljøpartiet de Grønne (Green Party) 

o KYST: Coastal Party (Kystpartiet)  

o PP : Pensioner Party (Pensjonistpartiet) 

 

 

 

 

2005: 
Partij DNA  FRP  H  SV  KRF  SP  V  RV  KYST  PP  

Noorwegen 32.69  22.06  14.10  8.83  6.78  6.48  5.92  1.23  0.83  0.51 

 

 

2009: 
Partij DNA FRP H SV SP KRF V R 

Noorwegen 35.37 22.91 17.24 6.20 6.15 5.54 3.88 1.35 

 

2013:  
Partij A H FRP KRF SP V SV MDG RØDT 

Noorwegen 30.84 26.81 16.35 5.59 5.48 5.23 4.09 2.79 1.08 

(Norsk Senter for Forskningsdata, 2016)                                                                                    Tabel 18 
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(Norsk Senter for Forskningsdata, 2016)                                                                                Figuur 20 

 

 

Zoals geobserveerd kan worden, stemden de Noorse burgers voorheen dus al volop op de 

Fremskrittspartiet. In 2013 is het aantal stemmen dat op deze partij werd uitgebracht zelfs 

gedaald tegenover de twee vorige verkiezingen. Høyre kende echter wel een groei gedurende 

deze 8 jaren, met een hoogtepunt van 26, 81% van de stemmen in 2013. Sevincer (2013) 

omschrijft deze partij eerder als een “handelvriendelijke, liberale partij” dan als een typische 

rechtse anti-immigrantenpartij. Ook de maat berekend door het Comparative Manifesto 

Project (supra) lijkt erop te wijzen dat deze partij zeker niet extreem rechts georiënteerd is, 

maar wel rechtser dan de OpenVLD en de MR bij ons (in 2001 en 2003 gemeten).  

Het is omdat zij niet weigerachtig stonden tegenover een coalitie met FrP, dat deze laatste nu 

in de regering kwam te zitten. De arbeiderspartij is nog steeds de grootste in Noorwegen maar 

krijgt wel verliezen te verwerken met een daling van 5% in de stemmen in 2013. Ook de 

Socialistisk Venstreparti wist geen kiezers meer voor zich te winnen na 2005. Voor de KRF 

en de Senterpartiet kan hetzelfde worden gezegd.  

Een opiniepoll in februari 2016 wees uit dat de populariteit van de FrP met 2, 6% steeg, 

tegenover een verlies bij Høyre van 1, 2%. De Arbeiderparti blijft de grootste politieke partij 

maar de poll duidt een daling van 3, 3% aan tegenover de cijfers gemeten in januari 2016 

(Nordic Page, 2016).  
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Erna Solberg is niet erg populair bij het publiek. In een bevraging in april 2015 dacht slechts 1 

op 5 bevraagden dat ze haar positie als eerste minister zal kunnen continueren  na de volgende 

verkiezingen (Ryland, 2015).  Hoe het dit verhaal zal evolueren, valt af te wachten tot de 

volgende verkiezingen, die zullen geschieden in 2017.                           

 

3.3. HUIDIGE REGERING: STRAFRECHTELIJK BELEID 

 

 

De huidige Belgische regering Michel I betreft dus een combinatie van de MR, de CD & V, 

N-VA en de OpenVLD. De ministerpost van Justitie wordt bekleed door Koen Geens, een 

politicus van de centrumpartij CD&V met een diploma master in de rechten (Geens, 2016).  

In het Belgische regeerakkoord is er op het gebied van strafrechtelijk beleid vooral oog voor 

de modernisering en verhoogde efficiëntie van de strafrechtsbedeling: het strafwetboek wordt 

onder de loep genomen en aangepast waar nodig en de diversificatie van straffen is een 

doelstelling deze legislatuur. Ook het wetboek van strafvordering zal vervangen worden door 

een nieuw. Daarnaast wordt een titel ‘slachtoffers’ ondergebracht onder dit stuk van het 

regeerakkoord: men wil de verbeterde positie van het slachtoffer binnen het onderzoek, maar 

ook in de rechtbank en tijdens de strafuitvoering behouden en verruimen. Inzake de 

strafuitvoering zelf wordt voornamelijk gesproken over de masterplannen, de gegarandeerde 

dienstverlening binnen de gevangenis, de behandeling van gedetineerden zonder Belgische 

papieren, informatisering binnen de gevangenismuren en aan de correcte zorg voor 

geïnterneerden werd een aparte titel gewijd.  

Men zal ook de basiswet in werking laten treden na een bijsturing. Wat deze bijsturing juist 

zal inhouden, zal de toekomst uitwijzen. De zin erachter voorspelt echter niet veel goeds: 

‘maar we brengen gedetineerden ook voldoendeverantwoordelijkheidszin bij tijdens hun 

detentie’ (Regeerakkoord 10 oktober 2014). Anderzijds zijn in het concreet Justitieplan en de 

beleidsverklaring van Geens enkele vooruitstrevende gedachten geformuleerd, ideeën die 

afwijken van het penale beleid dat tot op dat moment gevolgd werd (zie vorige minister 

Turtelboom). In de voorgaande delen werd dit al verscheidene keren aangehaald.  
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Hij wil onder meer de gevangenispopulatie naar beneden krijgen, streeft humane 

detentieomstandigheden na voor alle gedetineerden en stimuleert het gebruik van alternatieve 

straffen met het oog op de gevangenisstraf als ultimum remedium.  

De Noorse regering bestaat sinds 16 oktober 2013 uit leden van de conservatieve partij, met 

aan het hoofd ‘ijzeren Erna’ (Knack, 2013) en de vooruitgangspartij (Fremmskrittspartiet). De 

minderheidscoalitie betreft dus nu een centrumrechtse, in tegenstelling tot vroeger; waar de 

linkervleugel steeds meerderheden vormden. De Fremskrittspartiet, een Noors conservatieve, 

liberale partij, zou hun succes te danken hebben aan de ‘tolerantiecrisis’ tegenover 

vreemdelingen. Deze politieke heroriëntatie is een trend die ook in de rest van Scandinavië 

gesignaleerd is (Nardelli & Arnett, 2015). 

Ugelvik observeert reeds in 2012 een beleid dat ‘tough on crime’ wil zijn. Hij schrijft dit niet 

uitsluitend toe aan de groei van de rechtse vooruitgangspartij, hij erkent dat ook de 

linksgeoriënteerde Arbeiderspartij zulke ideeën  uit. Anders Anundsen (Fremskrittspartiet) 

kaapte de ministerpost van Justitie en openbare veiligheid weg. Daarenboven wordt zijn partij 

vertegenwoordigd binnen de functie van minister van asiel en migratie (Sylvi Listhaug), dat, 

merkwaardig genoeg, een nieuwe post wordt onder het ministerie van justitie (The Nordic 

Page, 2015).  

Naast de controversiële beleidsintenties en -plannen die plaatsvinden in Noorwegen rond 

extremisme, terrorisme, crisisplanning (samenwerking met defensie) en de 

vluchtelingencrisis, is er weinig oog voor beleidsvoering op het vlak van de strafuitvoering in 

het algemeen (Government Administration Services, 2015). Op het zoeken naar nieuwe 

gevangenisplaatsen na dan. Het was immers Anundsen die afspraken maakte met Nederland 

over het huren van het nieuwe ‘Norgerhaven’. De op dit moment ‘achtergestelde positie’ van 

de strafuitvoering, wordt weerspiegeld in de doelen die het ministerie van justitie en openbare 

veiligheid formuleerde bij de begroting voor 2015 (Ministry of Justice and Public Security, 

2014). Wat betreft de ‘gerechtelijke keten’ worden volgende doelstellingen vooropgesteld: 

ernstige criminaliteit beperken, criminaliteitspreventie versterken en meer efficiëntie binnen 

de gerechtelijke keten. De nadruk ligt duidelijk op de ‘asiel keten’ en de openbare 

veiligheidsketen, wat begrepen kan worden binnen de context van de alom aanwezige 

terreurdreiging (Ministry of Justice and Public Security, 2014). 
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3.3.1. PENAAL POPULISME?  

 

Naar analogie met wat Jagers en Walgrave schrijven in hun “Populism as political 

communication style: An empirical study of political parties’ discourse in Belgium”, wordt 

populisme gedefinieerd als een politieke ‘communicatiestijl’. Populisten verwoorden vaak 3 

dominante ideeën, namelijk (Jagers & Walgrave, 2007, p. 322):  

1. Ze noemen zichzelf de partij van het volk, verantwoorden hun acties ook door te 

verwijzen naar dat volk (zie ook Verfaillie, 2012). 

2. Ze keren zich tegen de elitevorming binnen de politiek. 

Garland (2001) merkt op dat populisten deskundigen en politieke elites afkraken door 

te beweren dat zij niet hun gezond verstand gebruiken, dat de werkelijkheid en de 

oplossingen eigenlijk simpel zijn.  

3. Ze zien het merendeel van de burgers als gelijken, mensen die zich met elkaar kunnen 

identificeren en ze contrasteren die eenheid tegenover bepaalde groepen mensen die er 

overduidelijk niet thuishoren (exclusie). 

Het derde kenmerk kan in verband worden gebracht met de vaststelling dat het succes van 

rechtse, populistische politieke partijen correleert met de mate waarin het land wordt 

geconfronteerd met immigranten (Swank & Betz, 2003).  

In de volgende analyse zal vooral ingegaan worden naar de mate waarin de exclusiestrategie 

aanwezig is bij de politieke partijen die momenteel in de regering zetelen.  

België en Noorwegen zijn sowieso al minder kwetsbaar voor populisme binnen de politiek 

dan haar majoritaire tegenhangers. Majoritaire democratieën  worden gekenmerkt door 

uitsluiting, competitie en hoor en wederhoor (tegenstellingen) (Lijphart, 2012, p. 2). In 

consensuele democratieën krijgen ook minderheden een stem (wat belangrijk is in de 

pluralistische maatschappij), vinden er meer onderhandelingen plaats en worden standpunten 

genuanceerd. Om die reden worden ze beschermd tegen agressieve en sensationele media die 

zo aanwezig zijn binnen majoritaire democratieën (Lappi-Seppälä, 2011). Lijphart (2012) 

toont aan dat consensuele democratieën meer kwalitatief van aard zijn in die zin dat ze een 

proportionele representatie nastreven en omdat ze “vriendelijker en zachtaardiger” (p. 287) 

zijn. Met deze laatste bewoording doelt hij ook op de lage punitiviteit in de consensuele 

politieke stelsels: deze worden gekarakteriseerd door lage opsluitinggraden en de afschaffing 

van de doodstraf (p. 291).  
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Sinds de immigratiecrisis zijn de thema’s asiel en rechten van vluchtelingen prioritaire 

beleidskwesties geworden. Aangezien immigranten ‘anders’ zijn dan het ‘eigen volk’, kan 

verwacht worden dat dit een thema is waarop populistische partijen zich gaan profileren 

(Ivarsflaten, 2008). In Noorwegen is dit het geval bij de Fremmskrittspartiet, bij ons in 

Vlaanderen zijn het Vlaams Belang en de N-VA hierom gekend. De eerste twee worden door 

Pratt (2007) al beschreven als populistisch, van de N-VA zal ik hieronder betogen dat ze als 

populistisch beschouwd kan worden.  

Het Vlaams Belang is een partij opgericht door dezelfde mensen als het Vlaams Blok, na hun 

veroordeling van het Hof van Cassatie op 9 november 2004 wegens racisme en het aanzetten 

tot discriminatie (Vlaams Blok, 2004). Hun programma is gebaseerd op de ‘bescherming’ van 

de Vlaamse identiteit. Zij bepleiten de uitzetting van vreemdelingen en zwaardere straffen van 

criminele migranten. Andere politieke partijen bestempelden dit als xenofoob en strijdig met 

de principes van de democratie en fundamentele mensenrechten. Hieruit vloeide het ‘cordon 

sanitaire’ uit voort: de andere politieke partijen kwamen tot de overeenkomst om nooit een 

coalitie te vormen met dergelijke partij (Snacken, 2007).  Snacken (2007) vertelt dat tegelijk 

ook de wetgeving van partijfinanciering aangepast werd in die zin dat partijen met 

programma’s die contrair zijn aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ervan 

werden uitgesloten.  

Vandaag zetelen zowel deze FrP als de N-VA in de regering. Siv Jensen, voorzitster van de 

FrP werd beschuldigd van populisme toen ze de gemeenten vroeg om de door de regering 

gesloten overeenkomst om 8000 Syrische vluchtelingen op te vangen, te dwarsbomen (The 

Nordic Page, 2015). Per Sandberg kwam dan weer in opspraak wanneer hij schreef dat de 

Noren geen middelen moesten verspillen aan het onderwijzen van allochtone meisjes, 

aangezien die toch zullen trouwen met iemand van hun land van oorsprong (The Nordic Page, 

2015). Tenslotte voorziet Noorwegen al enkele jaren “anti-verkrachtingslessen” voor 

migranten (Higgins, 2015), iets wat een verhoogde aandacht kreeg sinds de aanrandingen in 

Keulen. Ook onze minister voor Asiel en Migratie Francken (N-VA) kwam in januari met het 

idee van een “cursus voor het omgaan met vrouwen” (Paelinck, 2016). Ook heeft Francken 

een verklaring opgesteld die nieuwkomers moeten ondertekenen waarin ze beloven dat ze 

zich zullen integreren (Calluy & Verstraete, 2016). Dat dit allemaal de veruiterlijking is van 

een exclusiestrategie, hoeft geen betoog.                                                                                    

In het luik mensenrechten (infra) zal dieper worden ingegaan op de behandeling van 

migranten in zowel België als Noorwegen. 
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Het penaal populisme in het bijzonder, is een vorm van populisme ten aanzien van het 

strafrechtelijk beleid, op hoe daders ‘verwend’ worden door de overheid ten nadele van 

slachtoffers en andere gehoorzame burgers (Pratt, 2007). Kruize (2013, p. 89-90) verwijst 

naar Nielsen (1996) die vaststelt dat waar vroeger het strafrechtelijk beleid in Scandinavië 

verheven was boven de partijpolitiek, politici zich er nu in toenemende mate in mengen, met 

de verzwaring van strafmaten tot gevolg. Een discours dat ‘tough on crime’ is en een beroep 

doet op het ‘gezond verstand’ van de burger kan populistisch genoemd worden. In 2009 nam 

het Noors parlement een nieuwe strafwet aan die de straffen voor seksuele en gewelddadige 

misdrijven verhoogde, deze actie werd verdedigd door ‘de vraag van de burgers naar een 

dergelijke verstrenging’ (Balvig, Gunnlaugson et al., 2015). Men gebruikt graag slogans die 

goed blijven hangen bij het grote publiek zoals zero tolerance en ‘three strikes and you’re 

out’ bijvoorbeeld (Pratt, 2007). Men beperkt zich ook niet tot de criminaliteit; er werden 

allerlei vormen van overlast uitgevonden die het onveiligheidsgevoel in de hand werken 

(Pratt, 2007). De Wever (N-VA) gebruikte dergelijke terminologie in 2012 al met zijn wens 

naar een ‘zero tolerance’ beleid en ‘war on drugs’ in de seefhoek in Antwerpen (Adriaen, 

2012). Noorwegen aan de andere kant, heeft al veel kritiek moeten doorstaan voor zijn 

punitieve aanpak van drugsdelicten (Nafstad, 2016).  

Ook de verhoogde aandacht voor slachtoffers kan een gevolg zijn van het penaal populisme 

(supra). In België werd de titel van de wet op de externe rechtspositie afgesloten met ‘en de 

aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten’. Ook 

in het regeerakkoord wordt gesteld dat toegenomen rol van het slachtoffer in de verscheidene 

echelons van de strafrechtsbedeling geconsolideerd dient te worden. In het post-Dutroux 

tijdperk kon de ‘emanicipatie’ van het slachtoffer niet achterblijven in België (van Dijck, 

2009). Ook in Noorwegen wordt door de FrP naar slachtoffers verwezen, we gaven hiervan 

reeds een voorbeeld bij de evaluatie van het ET door Anundsen. 

In het deel van het Belgische Regeerakkoord betreffende  justitie en beleid komen enkele 

woorden verschillende malen terug: ‘geloofwaardigheid’, ‘onrechtvaardigheid’ en 

‘onveiligheid’. Populistische politici beroepen zich op de gevoelens van het volk om hun 

acties te legitimeren, en dat is wat hier gebeurt.  

Is het trouwens toevallig dat de vertaling voor Fremmskrittspartiet ‘vooruitgangspartij’ is en 

de slogan van N-VA ‘Verandering voor vooruitgang’ luidt? Vermoedelijk niet.   
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Kort besluit omtrent de Belgische en Noorse democratie en politiek 

We hebben vastgesteld dat de rechtse partijen in Noorwegen al langer aan een opmars bezig 

waren, desniettegenstaande blijft de Arbeiderspartij de grootste, al neemt zijn invloed af.       

In België staan de eerder rechtse partijen al van het begin relatief sterk, maar met de komst 

van de N-VA is de politieke kleur van de Belgische regering wel meer conservatief geworden. 

Ook het aandeel kiezers die op socialistische partijen stemmen is doorheen de jaren 

afgenomen. Er werd aangetoond dat de Fremsskrittspartiet en de Nieuw-Vlaamse Alliantie 

enigszins populistisch opgevat kunnen worden. Het penaal populisme blijft wel beperkt in 

beide landen. Een mooie vergelijking door Green (2009) over de punitieve reactie en walging 

die volgde op de moord op de kleuter James Bulger in Groot-Brittannië en de gematigde 

reactie op de moord van 5-jarige Noorse Silje Marie Redergărd, toont aan dat bepaalde 

politieke structuren en culturen beter beschermd zijn tegen populist punitiveness. De auteur 

verwijst expliciet naar de consensuele democratie als protectieve factor en de daarmee 

samenhangende cultuur (Green, 2009, p. 528). Aangaande die cultuur, is de belangstelling 

voor mensenrechten essentieel. 

 

4. MENSENRECHTEN  
 

 

4.1.  ALGEMEEN: RECHTENDISCOURS BINNEN EUROPA 

 

Snacken (2015) verwijst naar Whitman, die het streven naar gelijkheid en het verheven van de 

menselijke waardigheid in Europa toeschrijft aan de reactie op de sociale stratificatie uit het 

Ancien Régime. Deze beweging werd bekrachtigd na het fascistische gedachtengoed uit WO 

II en uitspraken door nationale maar ook internationale gerechtshoven (Snacken, 2015). Dit 

rechtendiscours is niet alleen merkbaar binnen de penologie, maar is een dogma geworden in 

hedendaagse Europese samenlevingen. Het leeft in het collectief bewustzijn van de burgers 

(Snacken, 2015).  
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Snacken (2012) toont dit aan met cijfers van de EU standaard Eurobarometer, uitgevoerd in 

de herfst van 2010. Uit een gegeven lijst moesten respondenten aangeven waar zij persoonlijk 

het meeste waarde aan hechten, de meest belangrijke bleek mensenrechten te zijn  (47%). Ook 

democratie (29%) scoorde goed (Snacken, 2012).  

Chan (2005) vertelt dat de globalisering voor een ‘normative convergence’ (term van 

Zimring) heeft gezorgd met onder meer de afschaffing van de doodstraf tot gevolg in 

verschillende landen. Binnen kleinere groeperingen van landen, zoals Europa, is deze export 

van waarden en onderlinge culturele consumptie nog duidelijker aanwezig. Zoals reeds werd 

aangehaald wordt Europa gezien als drijfveer achter de toenemende aandacht voor human 

rights (Snacken & van Zyl Smit, 2013). Daems (2013) duidt dat het CPT, het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens en de Raad van Europa fundamentele actoren zijn die dit 

discours verspreiden. Sinds het verdrag van Lissabon kan de EU richtlijnen opleggen inzake 

het strafrechtelijk beleid. Noorwegen is geen lid van de Europese Unie, maar maakt wel deel 

uit van bovengenoemde instanties.  

De Raad van Europa is een human rights voorstander die onder andere de European Prison 

Rules heeft ontwikkeld. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bekleedt hierin ook 

een voorname rol, zo bevestigde zij de norm van de abolitie van de doodstraf met de zaak 

Ocalan v. Turkije (Snacken, 2007) en met Soering v. United Kingdom) (Dumortier, Gutwirth, 

Snacken & De Herdt, 2012). Zowel de Raad van Europa als de EU beschouwen de doodstraf 

als een mensenrechten kwestie. De Oost-Europese landen die wilden toetreden tot de Raad 

van Europa moesten de doodstraf binnen de twee jaar afschaffen. In het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie (2000) wordt de doodstraf beschreven als een inbreuk op 

de menselijke waardigheid (Snacken, 2007).  Daarnaast heeft het Hof het opgenomen voor 

gedetineerden in precaire situaties en was ze een spilfiguur in de verdediging het vermoeden 

van onschuld en het recht op vrijheid (Dumortier et al., 2012). 

We moeten jammer genoeg vaststellen dat de rechtspraak van het Hof soms ambivalent is, 

waardoor haar rol van beschermer tegen een verhoogde punitiviteit genuanceerd moet 

worden. Het EHRM bezit het vermogen een schuld te vormen tegen leedtoevoeging, maar een 

voorwaarde hiertoe betreft het formuleren van een duidelijk, ondubbelzinnig en diepgaander 

beleid (Dumortier et al., 2012).  
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Ook dient men zich bewust te zijn dat een rechtendiscours anderzijds ook inhoudt dat de 

vraag naar rechten van slachtoffers en het recht op veiligheid binnen de maatschappij kan 

stimuleren, die uitzonderingen op de rechten van daders kunnen impliceren en rechtvaardigen 

(Snacken & van Zyl Smit, 2013).  

“Politici hebben immers de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende, vaak 

tegenstrijdige doelstellingen, overtuigingen en waarden die inherent zijn aan het denken over 

de straf. Ze kunnen, en dat doen ze, bepaalde (politieke, criminologische, morele en ethische) 

relazen selecteren om ideeën en beslissingen te onderbouwen. (…) Gematigde, inclusieve 

bestraffing wordt verantwoord door beroep te doen op onschendbare waarden zoals de 

menselijke waardigheid en mensenrechten. Een punitief, uitsluitend beleid wordt 

gelegitimeerd vanuit angst en afkeer voor ‘de anderen’.” (Snacken, 2015, p. 415-416) (eigen 

vertaling).  

 

4.2.  HUMAN RIGHTS IN BELGIË EN NOORWEGEN  

 

 

Een goede graadmeter voor de stand van zaken omtrent mensenrechten, zijn de jaarrapporten 

van Amnesty International waarin van alle landen een kort overzicht voor enkele 

hoofdthema’s wordt gegeven.  

De verslagen voor de jaren 2014-2015 en 2015-2016 zullen hieronder besproken worden voor 

zowel België als Noorwegen. Deze worden aangevuld met in de literatuur gevonden 

informatie over mensenrechten in de respectievelijk Belgische en Noorse samenleving.  

Daarna zal de CIRI Human Rights dataset worden geraadpleegd om een duidelijk globaal, 

vergelijkbaar beeld te verkrijgen van de toestand inzake mensenrechten, zonder hiervoor naar 

bepaalde gebeurtenissen of zaken te hoeven te verwijzen.  

4.2.1. BELGIË 

 

Wat meteen opvalt is dat deze rapportage veel korter uitvalt voor België en Noorwegen 

tegenover de meeste landen die in dit jaarrapport zijn opgenomen. 
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Het rapport van Amnesty International omtrent België in 2014/15 gaat voornamelijk over de 

detentieomstandigheden: de overbevolking wordt aangeklaagd en het gebrek aan 

psychiatrische zorgen binnen de gevangenismuren is een probleem. Amnesty International 

(2015) stipt aan dat het Europees Hof België veroordeelde voor deze onterende behandeling 

in Lankester v. Belgium. Er wordt ook verwezen naar het onderzoek dat wordt uitgevoerd 

inzake de mishandeling van Jonathan Jacob (Amnesty International, 2015).  

Voor het overige
12

  is de wettelijke procedure voor de legale erkenning van geslacht (cf. 

transgenders) een heikel punt: de voorwaarden die hieraan zijn verbonden, houden inbreuken 

op mensenrechten in (gedwongen sterilisatie bijvoorbeeld) (Amnesty International, 2015).  

Amnesty (2015) oordeelt tevens dat er een onvoldoende gecoördineerde en integrale aanpak 

bestaat om (seksueel) geweld tegen vrouwen te bestrijden.  

In het jaarrapport 2015/16 gaat de stand van zaken in België voornamelijk over de 

counterterroristische maatregelen. Gezien de omstandigheden zijn de Belgische autoriteiten 

en wetgever heel actief inzake dit debat. Voorafgaand aan de voorstellen van talrijke 

maatregelen, is er echter geen evaluatie uitgevoerd van de conformiteit met de 

mensenrechten. Als gevolg behelzen deze voorstellen nu onder meer het uitbreiden van de 

detentie voorafgaand aan een inverdenkingstelling van 24 tot 72 uur, de mogelijkheid van het 

doen van huiszoekingen op alle uren van de dag voor terrorismegerelateerde misdrijven en het 

ontwikkelen van een database van mensen die gepoogd hebben te reizen naar een 

conflictgebied met het oog om te gaan vechten. Ook het herdoen van de rechtszaak van 

Abdallah Ouabour, Lahoucine El-Haski en Khalid Bouloudodie wordt vermeld. Deze werden 

veroordeeld in 2006 en 2007 voor terrorismegerelateerde misdrijven, maar aangevoerde 

bewijzen zouden verkregen geweest zijn na martelingen in Marokko (Amnesty International, 

2016). 

De kritieken op de detentieomstandigheden blijven min of meer van kracht. Er wordt ook  

gerapporteerd over de veroordeling van de betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor de 

dood van Jonathan Jacob. De Belgische overheid heeft daarenboven plannen gemaakt om  

greep te krijgen op het seksueel geweld (Amnesty International, 2016). 

 

                                                             
12 Inbreuken inzake het verbod op etnische discriminatie en andere zaken die relateren aan de uitsluiting 
van vreemdelingen zullen worden behandeld onder de volgende titel: ‘Ook voor vreemdelingen?’ 
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Zoals al verteld is, is de befaamde Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de 

rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005 nog maar gedeeltelijk in werking 

getreden omdat de wetgever deze afhankelijk maakte van uitvoeringsbesluiten. De 

rechtpositie van de gedetineerden is in België dus zeker nog niet ideaal (Daems, Eechaudt, 

Maes & Vander Beken, 2014).  

Sonja Snacken (2007) brengt ons echter een positieve noot: zij stelt vast dat ondanks de komst 

van de ‘just deserts’ benadering op internationaal niveau, de gemediatiseerde criminaliteit 

(bv. Dutroux) en de verhoogde aandacht voor slachtoffers en de reactie van de burgers in het 

algemeen, voorstellen voor hardere straffen relatief beperkt gebleven zijn in België (Snacken, 

2007). Dat kan volgens Snacken (2007) mede verklaard worden door het respect voor de 

menselijke waardigheid en de mensenrechten in België.                                                                             

Zo werd in 1996 de doodstraf afgeschaft, al werd ze reeds sinds de 19e eeuw niet meer 

uitgevoerd. De beslissing werd door politici gefundeerd op het versterken van mensenrechten, 

een ethische verplichting die moet worden voortgezet, ook al ondersteunt de publieke opinie 

de keuze niet (Snacken, 2007). Na de controversiële zaak Dutroux werden bepaalde 

voorwaarden en het toezicht tijdens de strafuitvoering wel aangepast, maar de vervroegde 

invrijheidsstelling voor daders van ernstige delicten bleef overeind ondanks een volkspetitie 

(Snacken, 2007). Mensrechten waren tevens het middelpunt van de belangstelling bij de 

wetsaanpassingen van 1998 die de rechtspositie van slachtoffer en dader en bij de 

ontwikkeling van de basiswet van 2005 waarin voor het eerst de rechten van gedetineerden 

werden bepaald (Snacken, 2007). Naar analogie met wat Snacken in 2007 schrijft over de 

aanwezigheid van een deskundige inzake mensenrechten in het kabinet van de toenmalige 

minister van Justitie, heeft ook Koen Geens nu een adviseur mensenrechten (A. Vanheusden) 

binnen zijn ministerie (Geens, 2016). België corrigeert zijn wetgeving aan de hand van de 

uitspraken van het Europees Hof  zoals inzake de gerechtelijke controle van preventieve 

hechtenis en de ‘gelijkheid van wapens’ tijdens de voorlopige hechtenis (Snacken, 2007, p. 

206). De jurisprudentie van het Europees Hof aangaande de rechten van gedetineerden werd 

bovendien ondersteund door de Belgische rechtbanken (Snacken, 2007).  

Voor het bestaan van de basiswet wendde men zich tot internationale, voornamelijk Europese, 

standaarden. Het wetsontwerp werd ook ontwikkeld op basis van deze bestaande maatstaven. 

Ook vandaag nog hebben organisaties zoals de CPT in het bijzonder een invloed tijdens het 

ontwikkelen van wetgeving (zie ook European Prison Rules) (Snacken, 2007).  
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4.2.2. NOORWEGEN  

 

In het verslag met betrekking tot Noorwegen van Amnesty International uit 2014/15, springt 

het debat over de wettelijke herkenning van geslacht in het oog. Ook hier zijn er kritieken op 

de voorwaarden, zo is de onomkeerbare sterilisatie een doorn in het oog voor Amnesty. 

Daarnaast betrof een van de hoofdpunten het onvermogen van politiediensten om accuraat te 

reageren op en onderzoeken in te stellen naar aanleiding van klachten inzake seksueel geweld. 

Zo zouden 8 op 10 onderzoeken op niets uitdraaien (Amnesty International, 2015).  

In het rapport van 2015/16 wordt toegelicht dat het Nationaal Instituut voor de Rechten van de 

Mens werd heropgericht en geïnstalleerd als een onafhankelijk orgaan die verslag uitbrengt 

tegenover het Noors parlement. De minister van Volksgezondheid heeft ondertussen stappen 

gezet in wettelijk geslachtserkenning. Amnesty (2016) waarschuwt evenwel dat geweld 

tegenover transgenders nog niet is verheven tot een haatmisdrijf. De wettelijke definitie van 

verkrachting, de lage veroordelingsgraad en de inefficiënte toegang tot opvang en hulp voor 

slachtoffers baart AI grote zorgen (Amnesty International, 2016). Na 2 jaar vertraging heeft 

Noorwegen eindelijk een nationaal actieplan ontwikkeld inzake de UN Guiding Principles on 

business and Human Rights. Het plan ontbreekt aan helderheid, vindt Amnesty International 

(2016).  

Noorwegen staat bekend als een fervent human rights bepleiter. Pratt (2013) wijst ons in 

‘Contrasts in Punishment’ op de eminente rol die het KROM, een rechtenorganisatie voor 

gedetineerden, bestaande uit (ex-)gedetineerden en academici, gespeeld heeft in de 

ontwikkeling van een humane strafuitvoering. Een dergelijke instelling is veel landen 

onbekend of niet in staat om het beleid op een dergelijke manier te beïnvloeden.  

Thomas Mathiesen (2012) van zijn kant benadrukt dat het ‘continual sweat and tears, a 

continual struggle’(p. 15) is geweest om een dergelijke instantie op te bouwen (want in het 

begin stootten men op veel weerstand) en zijn beperkte zeggenschap te behouden.  

 

Barker (2012) beschrijft dat Scandinavië strafrechtelijk regimes kent die twee gezichten 

hebben. De ‘sociale solidariteit’ die zo kenmerkend is in Scandinavië, beknot de individuele 

autonomie en rechten. Individuele autonomie wordt gepercipieerd als een struikelblok voor de 

ontwikkeling van de welvaartstaat (Barker, 2012).  
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Men vertrekt in Noorwegen van een enorm vertrouwen in de goede bedoelingen en de 

gelegitimeerde autoriteit van de overheid, waardoor ingeleverd wordt op individuele rechten. 

Zo merkt Vander Beken (2014) bijvoorbeeld op dat gedetineerden in Noorwegen zonder 

aanleiding onderworpen kunnen worden aan drugtests op basis van urinestalen en dat zij bij 

de beslissing over een eventuele tuchtsanctie niet voorafgaand gehoord worden. Daarnaast 

zijn er veel claims van schendingen op privacyrechten in Noorwegen geweest, zoals de 

problematiek van de onbeveiligde illegale digitale database, die intieme informatie over 

gedetineerden bevatte (Mathiesen, 2012). Ook over de rechtszekerheid bij de toemeting van 

onbepaalde straffen in Noorwegen valt iets te zeggen (zie preventieve detentie bijvoorbeeld). 

Over de Nederlandse gevangenis zijn ook enkele kritieke ontstaan. Het onderbrengen van 

Noorse gevangenen in Nederland contrasteert niet alleen met de Noorse bestraffingsideologie 

dat de strafuitvoering nabij de thuisomgeving moet plaatsvinden (cf. normalisatieprincipe),  

maar daarbovenop betreft het een inbreuk op het verbod dat Noorse burgers de toegang tot 

hun land niet kan worden ontzegd, en op bepaalde rechten zoals de gelijkheid en recht op het 

gezinsleven bijvoorbeeld (Skatvik, 2015). 

4.2.3. CIRI DATA VOOR BELGIË EN NOORWEGEN: EEN VERGELIJKING  

 

Op de volgende bladzijde wordt een tabel voorgesteld waarin de CIRI Data worden 

weergegeven voor België en Noorwegen voor de jaren 2010 en 2011. De CIRI Dataset geeft 

ons inzage in de positie van landen met betrekking tot hun toestand omtrent 14 elementaire 

mensenrechten (Cingranelli, Richards & Clay, 2014).  
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Tabel 19 
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De afkortingen in bovenstaande tabel staan voor:  

 [PHYSINT] :  Physical Integrity Rights Index 

 [DISAP] : Disappearance 

 [KILL] : Extrajudicial Killing 

 [POLPRIS] : Political Imprisonment 

 [TORT] : Torture 

 [EMPINX] : Empowerment Rights Index 

 [ASSN] : Freedom of Assembly and Association 

 [FORMOV] : Freedom of Foreign Movement 

 [DOMMOV] : Freedom of Domestic Movement 

 [SPEECH] : Freedom of Speech 

 [ELECSD] : Electoral Self-Determination 

 [RELFRE] : Freedom of Religion 

 [WORKER] : Worker’s Rights 

 [WECON] : Women’s Economic Rights 

 [WOPOL] : Women’s Political Rights 

 [INJUD] : Independence of the Judiciary 

Over het algemeen komen de scores van België en Noorwegen goed overeen.  

Politiek gemotiveerd gevangenschap, verdwijningen en moorden gepleegd door 

overheidsfunctionarissen (buiten de in de wettelijk voorziene procedures), zijn in beide landen 

afwezig. Dat kon verwacht worden aangezien beide landen zich profileren als democratische 

rechtsstaat.  

Ook de vrijheden van vereniging en vergadering werden nageleefd.  

De landen krijgen eveneens het beste waarderingscijfer aangaande de vrijheid om te 

vertrekken richting buitenland en weer terug te keren naar eigen land en om zich te 

‘verplaatsen’ in het binnenland.  

De vrijheid van meningsuiting wordt gemeten aan de hand van eventuele censuur 

(Cingranelli, Richards & Clay, 2013). Dit toezicht van overheidswege op de pers, is afwezig 

in zowel België als Noorwegen.  

De parameter Electoral Self-Determination (zelfbeschikking) gaat na in hoeverre burgers de 

vrijheid van politieke keuze genieten en de mogelijkheid om wetten en overheden te 

veranderen mits vrije en eerlijke verkiezingen (Cingranelli, Richards & Clay, 2013). België en 

Noorwegen voorzien een open en vrije politieke participatie. Vrouwen krijgen ook dezelfde 

politieke rechten in deze landen en kunnen die effectief uitoefenen.  

De rechterlijke macht is min of meer onafhankelijk te benoemen in beide landen.  

 
Na een overzicht van deze overeenkomsten, waarin België en Noorwegen steeds de best 

mogelijke ‘punten’ behaalden, wordt op de volgende bladzijde ingegaan op de verschillen. 
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België heeft van 2010 tot 2011 verbeteringen aangebracht in zijn positie tegenover foltering 

(0= foltering komt frequent voor, 1= soms, 2= niet) (Cingranelli, Richards & Clay, 2013).  

Hierdoor wordt de fysieke integriteitsindex (een indicator voor het respect van de overheid 

van de 4 opvolgende rechten) ook naar boven getrokken. Deze varieert van 0 (geen erkenning 

van deze rechten) tot 8 (volle erkenning van deze rechten) (Cingranelli, Richards & Clay, 

2013). 

De EMPINX is een maat gebaseerd op Freedom of Movement, Freedom of Speech, Workers’ 

Rights, Political Participation, and Freedom of Religion. Een land kan een score van 0 (geen 

respect) tot 14 halen op deze schaal (Cingranelli, Richards & Clay, 2013). België behaalt in 

2010 een 13, een erg hoge score. In 2011 is deze terug tot 12 gevallen, een score identiek aan 

die van Noorwegen.  

Het recht op de vrijheid van godsdienstbeleving werd in 2011 in België niet ten volle 

geëerbiedigd; men zakt van 2 (bijna geen schendingen op dit recht), naar 1 (dit komt soms 

voor) (Cingranelli, Richards & Clay, 2013).  

Opmerkelijk is dat Noorwegen minder goed bezig is op het vlak van arbeidsrecht. Een 2 

betekent dat de arbeidsrechten ten volle werden gerespecteerd, maar Noorwegen krijgt 

tweemaal een 1, dat betekent dat rechten van werknemers enigszins beperkt zijn (Cingranelli, 

Richards & Clay, 2013). 

Een cijfer 2 (België) op het gebied van economische rechten voor vrouwen impliceert dat er 

bepaalde economische rechten voor vrouwen bestaan en dat de overheid de naleving ervan 

nagaat, maar dat toch nog niet alles in het werk werd gezet om een volledige economisch 

gelijkwaardige positie voor vrouwen te bewerkstelligen (Cingranelli, Richards & Clay, 2013). 

Noorwegen sloeg hier wel in. 

Naar aanleiding van de CIRI Data over 2011 werd een top 9 samengesteld voor de landen 

waar de 14 bestudeerde internationale grondrechten het meeste gewaarborgd werden. 

Noorwegen behaald plaats 9 in deze top. De maximum score (alle rechten ten volle 

gerespecteerd) bedroeg 30 (Cingranelli, Richards & Clay, 2013).  
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Top 9 Countries – Overall Respect 

Luxembourg [30] 

Netherlands [29] 

New Zealand [29] 

San Marino [29] 

Andorra [28] 

Australia [28] 

Denmark [28] 

Iceland [28] 

Norway [28] 

 

 

4.3.  OOK VOOR VREEMDELINGEN?  

 

 

Migranten bevinden zijn onproportioneel aanwezig binnen alle echelons van de 

strafrechtsbedeling, zo ook in de fase van de strafuitvoering. Ten eerste kan dit deels 

verklaard worden door de leeftijdsstructuren van deze aanwezige minderheden (Snacken, 

2015), de crime age curve bewijst immers dat jongeren, ongeacht etniciteit, over het algemeen 

meer criminaliteit plegen. Ten tweede is er natuurlijk de selectiviteit binnen de strafrechtelijke 

keten. Een bepaalde etniciteit, gekoppeld aan een lage socio-economische status,  wordt door 

practici gepercipieerd in een verhoogd kans op recidive. Hierdoor worden vreemdelingen 

sneller in voorlopige hechtenis geplaatst en is de kans op een gevangenisstraf voor hen groter 

(Snacken, 2015).  “Crimmigration” (een term bedacht door Stumpf) is een bijkomende 

oorzaak voor het overmatig gebruik van detentie bij deze minderheden, zegt Snacken (2015). 

Zoals werd besproken in het luik penaal populisme, voeden populistische politici zich op de 

het verschil tussen het ‘eigen volk’ en de minderheden in de maatschappij. De populariteit van 

dergelijke discours hangt, samen met de economische conjunctuur en (on)zekerheid, die zich 

vertaald in een (gebrek aan) solidariteit (Snacken, 2015).  

 

Worden vreemdelingen dienvolgens in een hogere mate dan autochtonen geconfronteerd met 

inbreuken op mensenrechten?  

In de rapporten van Amnesty International wordt duidelijk dat hoewel de verslagen over 

België en Noorwegen voor de meeste thema’s beperkt blijven, er over de discriminatie van 

etnische minderheden en het thema asielzoekers in het algemeen, altijd wel iets te zeggen viel. 
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4.3.1. BELGIË 

 

In 2014 wordt België op de vinger getikt door de Verenigde Naties omdat er beschuldigingen 

zijn van de raciaal gemotiveerd geweld van politieofficieren. De VN beveelt een 

klachteninstantie aan. Het Europees Comité tegen racisme en intolerantie observeert dan weer 

dat moslims, en voornamelijk moslim vrouwen met een hoofddoek, gediscrimineerd worden 

inzake tewerkstelling en bepaalde goederen en diensten. De Raad van State verklaarde het 

algemeen verbod op religieuze symbolen en kleren in scholen dat werd opgelegd door de 

Vlaamse gemeenschap als ongrondwettelijk in oktober van het jaar 2014 (Amnesty 

International, 2015). 

Het CPT was dan weer bezorgd over de uitleveringen en -wijzingen van illegalen aan derde 

landen met wie diplomatieke ‘afspraken’ werden gemaakt, aangezien zulke afspraken niet 

volstaan om er zeker van te zijn dat de veroordeelden geen vernederende, mensonterende 

behandelingen of foltering zullen moeten doorstaan. Het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens veroordeelde België nadien voor de uitlevering van de Tunesische Nizar Trabelsi aan 

de Verenigde Staten (Amnesty International, 2015). 

 

In de zomer van 2015 kwamen heel wat vluchtelingen toe in België. Honderden vluchtelingen 

moesten noodgedwongen aan het immigratie kantoor kamperen, omdat de Belgische diensten 

de toestroom niet aan konden. De Raad van Europa vroeg België om procedures te versnellen 

en extra werkkrachten in te zetten om registraties te bespoedigen, dat is naderhand ook 

gebeurd. In juni 2015 heeft het EHRM de zaak Belkacemi en Oussar v. België aanhangig 

gemaakt. Zij beschouwen het verbod op de sluier die het volledige gezicht bedekt (sinds 

2011) als een inbreuk op de mensenrechten (Amnesty International, 2016). 

 

Is er nu ook binnen de strafrechtsbedeling een discriminatie van vreemdelingen te bespeuren?  

In België bestaat nog maar weinig straftoemetingsonderzoek (Beyens & Vanhamme, 2008), 

maar in Nederland heeft men al meer inzichten verzameld rond de rol van bepaalde 

daderkenmerken met betrekking tot de keuze voor een bepaalde straf (van Wingerden, van 

Wilsem, 2014; Wermink, van Wingerden, et al., 2015). Beyens stelt vast dat de ernst van de 

feiten wordt geïnterpreteerd aan de hand van de indruk die men krijgt van de persoon van de 

dader. De rechters maken een onderscheid tussen de echte, onverbeterlijke criminelen en de 

geïntegreerde, voor verbetering vatbare daders.  



129 

 

De rechters spreken van gunstmaatregelen als het gaat over alternatieve straffen in 2008. 

Beyens (2008, p. 356) merkt frustraties op die bestaan rond de ‘ontkennende Marokkanen’. 

Hemrink, van Wingerden en collega’s (2015) bewezen dat zij van bepaalde allochtone 

origines een grotere kans lopen op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf in vergelijking met 

autochtonen en dat de uitgesproken gevangenisstraf voor hen bovendien langer is. Tenslotte 

worden Nederlandse onderdanen ook minder vaak en minder lang voorlopig gehecht. Deze 

verschillen kunnen deels verklaard worden door de bepaalde delict- en daderkenmerken (zie 

tewerkstelling etc.) die de auteurs in rekening brachten, maar niet volledig. Of dergelijke 

discriminatie ook aanwezig is binnen de strafuitvoering is nog niet onderzocht, maar 

waarschijnlijk kunnen we daar wel van uitgaan.  

4.3.2. NOORWEGEN  

 

Hoewel Noorwegen gastarbeiders verwelkomde in de jaren 1960, zakte de tolerantie 

tegenover immigranten tot een laagtepunt in 1987: toen behaalde de Fremskrittpartiet, een 

politieke partij met een anti-immigrantenprogramma, een groot succes bij de verkiezingen 

(Ugelvik & Ugelvik, 2013). Ook deze korte historische uiteenzetting is gelijkaardig aan het 

verhaal in België.  

 

De minister van Justitie werd de laatste jaren enorm bekritiseerd over de gedwongen 

terugkeer van jonge asielzoekers (Ryland, 2015). 

Amnesty (2015) stelt vast dat hoewel de overheid in oktober 2013 beloofde amnestie te 

verlenen aan 578 minderjarige asielzoekers wiens asielverzoek was afgewezen en die al 

minstens 3 jaar in het land verbleven, enkele maanden nadien werd aangekondigd dat slechts 

130 kinderen amnestie zouden krijgen. Daarenboven kwamen alleen kinderen in aanmerking 

met wiens oorsprong land ‘overnameovereenkomsten’ waren gemaakt. Verschillende NGO’s 

vonden dit discriminatoir en tegenstrijdig met principe van ‘het belang van het kind’. Later 

zou het ministerie van Justitie bijkomende voorwaarden opleggen. In december 2014 werden 

alle uitspraken van vrijwillige en gedwongen terugkeer naar Uzbekistan geschorst (Amnesty 

International, 2015).  

In april 2015 kondigt de overheid aan bereid te zijn de zaken van kinderen van asielzoekers 

ter herzien die waren teruggestuurd in een bepaalde periode, na een verblijf van minstens 4,5 

jaar in Noorwegen.  
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In november dan weer, werd bekendgemaakt dat zij die gewoond hebben in Rusland of erdoor 

hebben gereisd, geen toegang zullen krijgen tot een asielaanvraag in Noorwegen. Deze 

mensen zullen worden teruggezonden naar Rusland. Vooral voor Syrische vluchtelingen is 

deze nieuwe regel nadelig (Amnesty International, 2016). 

 

Zoals in het stuk ‘penaal populisme’ reeds werd vastgesteld, is er in Noorwegen sprake van 

een populistisch geïnspireerde uitsluiting van allochtonen en vluchtelingen. Zo werd de ‘No 

Means No’ campagne reeds aangehaald; een opleiding voor nieuwkomers om hen de Noorse 

waarden met betrekking tot (seksueel) geweld op vrouwen bij te brengen.  

Soms gaan met deze exclusiestrategie ook inbreuken op mensenrechten gepaard. Niet alleen 

Denemarken (Knack, 2015), maar ook Noorwegen was van plan om de bezittingen van 

nieuwkomers af te pakken (The Nordic Page, 2016). Dit alles rijmt niet met het zogenaamde 

humanitaire karakter dat de Noren prediken.  

 

Analoog aan de situatie in Zweden (Baker, 2013), krijgt Noorwegen bovendien kritiek op de 

omstandigheden in detentiecentra voor illegale immigranten (Ugelvik & Ugelvik, 2013). Er 

heeft onlangs een bezoek van het CPT plaats gevonden in het detentiecentrum Trandum in 

Noorwegen, wat een en ander in gang heeft gezet. De leefcondities in dergelijke inrichtingen 

situeren zich vaak op hetzelfde niveau, of zelfs onder het niveau van de omstandigheden in 

gevangenissen, terwijl het hier over immigranten gaat; geen zware criminelen (Ugelvik & 

Ugelvik, 2013).  

Ook worden de rechten op vrijheid van godsdienstbeleving niet steeds ten volle gerespecteerd, 

hoewel de CIRI Data wijzen op een maximaal respect van dit grondrecht, vergewist Vander 

Beken (2014) zich ervan dat in Ullersmo, een grote, gesloten gevangenis waar veel 

buitenlanders worden opgesloten, het eten Noors is en imams afwezig zijn.  

 

Ugelvik & Ugelvik (2013) spreken dan ook van een duaal strafdiscours waarbij het strafdoel 

ten aanzien van Noren de rehabilitatie en resocialisatie is, terwijl dit ten opzichte van 

vreemdelingen exclusie en uitwijzing (of nog liever vrijwillige terugkeer) is. Veel 

criminologen wijzen terecht op het feit dat het strafsysteem in Scandinavische landen niet 

aangepast is aan de recente ontwikkelingen van de instroom van zogenaamde ‘outsiders’.  
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Gelijkheid of ‘likhet’ brengt een druk om te conformeren met zich mee. Voor zij die zich niet 

schikken, is de rand van de maatschappij niet veraf. (Ugelvik, 2012, p. 121). Tot voor kort 

kenden de Noren één openbare omroep, één door de staat gesteunde godsdienst en één 

eetcultuur (Ugelvik, 2012, p. 125). 

 

 

5. WAT BRENGT DE TOEKOMST?  
 

 

Natuurlijk bestaat er geen glazen bol om te voorspellen wat er in de toekomst in het verschiet 

ligt. Wel kunnen we observeren dat de Scandinavische landen waarden en doelstellingen 

vooropstellen die veel westerse democratieën  nastreven. Ze zijn succesvol op economisch 

vlak, in het tegengaan van armoede en ongelijkheden, kennen sociale stabiliteit, relatief 

weinig criminaliteit en hebben vertrouwen in de overheid (Kuhnle, 2012). Snacken (2012) 

verwees naar de belangrijkste thema’s voor EU burgers voor 2009 via de Standard 

Eurobarometer. Voor België werd de vraag ‘what do you think are the most important issues 

facing your country at the moment’ in november 2015 voornamelijk beantwoord met: 

immigratie (38%), werkloosheid (29%) en inflatie, levensonderhoudkosten (21%) (European 

Commission, 2015). Noorwegen is vrij capabel gebleken om dergelijke problemen het hoofd 

te bieden. Meer investeren in welvaart zou sociale ongelijkheden temperen en dus het aantal 

gedetineerden doen dalen. Ook het veelvuldig gebruik van alternatieve straffen zou mooi in 

dit beeld passen (Snacken, 2012).  

Ook de vraag naar effectiviteit en efficiëntie binnen het strafrechtelijk beleid is vandaag in de 

Belgische samenleving aanwezig. Sociale praktijken worden binnen de ‘reflexieve 

modernisering’ constant geëvalueerd op basis van de gegenereerde informatie over die 

praktijken (Chan, 2005). Het kiezen voor een evidence-based optiek is echter een beslissing 

die beter gedijt in bepaalde politieke en economische contexten (Loader & Sparks, 2013). 

Cijfers hebben uitgewezen dat het Noorse beleid de recidive goed weet in te perken (Kruize, 

2013).  Wanneer het politieke en economische klimaat hier in de toekomst klaar voor zou zijn, 

kan de Belgische overheid zeker een kijkje nemen bij de Noren om plannen te ontwikkelen.  
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Sowieso zullen landen beroep doen op elkaars beleidsmaatregelen aangezien de Europese 

gemeenschap meer en meer worden geconfronteerd met dezelfde problemen, zoals de 

migratiecrisis bijvoorbeeld (Ugelvik, 2012).  

Men is daarenboven steeds meer bereid om samen te werken op het gebied van strafrechtelijk 

beleid, voor het vinden van oplossingen en dergelijke. Het bestaan van onder meer de 

European Society of Criminology Conference getuigt hiervan (Loader & Sparks, 2013).  

De relatie tussen de macrofactoren en het ‘kiezen’ van een bijpassend beleid, betreft geen 

passieve relatie. Mensen zijn selectief en aldus vooral receptief voor die ervaringen die 

interessant zijn bij het ontwerpen van hun identiteit (Chan, 2005, p. 344). Zelfs als we erin 

slagen de randvoorwaarden te boetseren, is het nog de vraag of een Noors strafbeleid in 

België denkbaar zou zijn en omarmd zou worden en andersom…  
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3. BESLUIT: DE STRAFUITVOERING IN BELGIË EN 

NOORWEGEN, EEN WERELD VAN VERSCHIL?   
 

 

Deze verhandeling kadert binnen de comparatieve criminologie. In de academische wereld 

gelde recent nog het construct van het Scandinavisch exceptionalisme. Vandaag zijn er steeds 

meer criminologen en sociologen, van Scandinavische origine, die deze gebrekkige 

voorstelling hekelen.  

Er werd nagegaan in hoeverre de Belgische en Noorse strafuitvoering, twee ogenschijnlijk 

totaal verscheiden strafrechtsketens, van elkaar verschillen. We hebben daartoe de 

gevangenisstraf en de alternatieve straffen onder de loep genomen.  

Niettegenstaande de bestaande afwijkingen, hebben we dikwijls overeenkomsten moeten 

vaststellen tijdens deze vergelijking nopens de strafuitvoering.  

Zo bleken Noorse gevangenissen kleiner, meer open en minder vol dan de Belgische 

bijvoorbeeld. Nochtans is ook Noorwegen bekend met grote, gesloten gevangenissen. Men 

heeft er ook strategieën moeten opstellen om een overbevolkingsproblematiek te vermijden. 

In beide strafuitvoeringsystemen zijn er tevens gebreken inzake de (mentale) 

gezondheidszorg. Zowel België en Noorwegen kampen met een relatief hoog aantal 

zelfmoorden gepleegd in detentie.  

Noorwegen organiseert meer voorzieningen met het oog op een zinvolle dagbesteding, maar 

bij de nuttigheid van de aangeboden tewerkstellingfaciliteiten worden vraagtekens geplaatst. 

Evenals bij de plicht die bestaat tot het hebben van een bezigheid (activiteit, opleiding of 

werk).  

De Basiswet (2005), hoewel nog niet volledig van kracht, wordt op het vlak van 

levensomstandigheden gekenmerkt door meer gedetailleerdere rechtswaarborgen, in 

vergelijking met de Noorse nationale wet. Beide strafuitvoeringen kennen gelijksoortige 

strafuitvoeringsmodaliteiten. In Noorwegen zijn gedetineerden evenwel beter voorbereid op 

een terugkeer dankzij het systeem van overgangsbolige inrichtingen: gedetineerden worden in 

de loop van hun zittijd getransfereerd naar meer open inrichtingen. De Belgische Minister van 

Justitie Koen Geens hecht echter veel belang aan de re-integratie en wil onder meer de 

detentieplanning uitvoeren, wat de Belgische gedetineerden klaar moet stomen voor het leven 

in de vrije samenleving.  
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Korte gevangenisstraffen worden traditioneel uitgevoerd binnen de gevangenismuren in 

Noorwegen. We merken wel dat relatief veel dienstverleningen worden opgelegd en dat de 

Noorse overheid ook enkele nieuwe tools heeft ontwikkeld zoals het gevangenisstraf 

vervangende Elektronisch Toezicht. In België zijn alternatieve straffen al langer populair. Wel 

worden instellingen zoals de opschorting en het uitstel steeds ‘voorwaardelijker’.  

De strafrechter kon vroeger weinig differentiëren bij de straftoemeting. De huidige regering 

heeft recent 2 nieuwe sancties geïntroduceerd en men onderzoekt momenteel het potentieel 

van nog andere alternatieven.  

 

We gingen deze verschillen na om in tweede instantie te kunnen besluiten of België en 

Noorwegen ooit cultural peers kunnen worden. Opdat dit mogelijk is, moeten er niet alleen 

gelijkenissen zijn op het vlak van de strafuitvoering, maar ook gelijkenissen op macro-niveau. 

Ze moeten worden geconfronteerd met dezelfde invloeden en gebeurtenissen en dienen 

eenzelfde ‘mentaliteit’ te ontwikkelen (Karstedt, 2015). In deze verhandeling werd daartoe 

nagegaan hoe de landen zich verhouden tegenover de thema’s welvaart, democratie en 

mensenrechten. Zij zijn van belang voor de mate van punitiviteit (Snacken, 2010) en geven 

ons tevens een goed beeld van de cultuur en sociale structuur van de landen. 

Op economisch vlak doen beide landen het goed, ze kennen een hoge welvaart en een 

beperkte ongelijkheid. Armoede komt meer voor in België, maar de armoedekloof is evenwel 

groter in Noorwegen. De werkloosheid is ietwat gestegen bij beide, maar ze blijven steeds 

boven de middenmoot tussen de OECD landen. Dat deze hoge mate van welvaart in 

Noorwegen gepaard gaat met solidariteit en gemeenschapszin, wordt door enkele auteurs in 

twijfel getrokken. Ze beschrijven de Noren eerder als individualistisch.  

De Noorse en Belgische samenlevingen zijn kwalitatieve democratieën, in die zin dat ze 

consensueel en corporatistisch van aard zijn.  

België werd de laatste 15 jaar bestuurd door centrum-rechtse partijen, terwijl in Noorwegen 

sinds 2013 een rechtse regering aan de macht is, na een linkse legislatuur van wel 8 jaar lang. 

Door deze politieke gekleurdheid, zijn deze samenlevingen kwetsbaarder geworden ten 

aanzien van het penaal populisme. Vooral de vreemdelingen worden geviseerd door 

populistische politici. Het populisme moet echter gerelativeerd worden; dankzij het 

consensuele karakter van de democratie, blijft dit gegeven beperkt in vergelijking met andere 

landen.   
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Mensenrechten zijn in toenemende mate een agendapunt geworden sinds het einde van de 

tweede wereldoorlog. Het belang ervan is toegenomen met het ontstaan van allerlei Europese 

instellingen zoals de Raad van Europa, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de 

EU en het CPT. In België en Noorwegen is het relatief goed gesteld met de mensenrechten. 

Het wordt echter snel duidelijk dat de rechten van kwetsbare minderheden zoals 

gedetineerden en vluchtelingen minder worden geëerbiedigd.  

In de CIRI Dataset van 2011 behaalt Noorwegen plaats 9 in de top 9 van landen die het best 

voldeden aan 14 internationale grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting, het verbod 

op foltering enzovoort. Dit gegeven behoeft wat nuance: ten eerste worden individuele 

rechten soms opzijgezet ten voordele van het vertrouwen die men heeft in de overheid. Ten 

tweede spreekt men in de literatuur ook van de ‘duistere kant’ (Ugelvik, 2012, p. 121) van de 

likhet maatschappij die ‘anderen’ (vreemdelingen) systematisch buitensluit.  

 

Deze macrofactoren kunnen niet in een statistisch model worden gegoten. De relaties ertussen 

en het verband ervan met een bepaalde strafideologie is allerminst mechanisch. Zij staan niet 

garant voor een bepaald resultaat, maar verhogen wel de kans op een bepaald type van 

strafrechtelijk beleid (Lappi-Seppälä, 2012).  

Of deze landen zich in de toekomst zullen beschouwen als cultural peers, is tevens een 

kwestie van identificatie. Ongeacht het bestaan van een draagvlak, moet ook de motivatie om 

van elkaar te leren aanwezig zijn. Kunnen Belgen of Noren zich verzoenen met, en herkennen 

in Noorse en Belgische ideeën? Individuen en elites spelen hierin een significante rol.  

Er is ongetwijfeld nog een lange weg te gaan, maar de huidige ontwikkelingen wijzen er op 

dat we dichter naar elkaar toegroeien, zowel op het gebied van de strafuitvoering als in het 

socio-economische domein.  
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