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VOORWOORD 
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kwam ik bij de Grondige Studie Strafrecht in contact met de figuur van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling. Hierdoor werd mijn belangstelling in de figuur van de vervroegde invrijheidstelling 

opgewekt en aldus is het ook het onderwerp van mijn masterproef geworden. 

Bij wege van dit voorwoord wil ik graag enkele mensen bedanken die een belangrijke rol hebben 

gespeeld, niet alleen bij het schrijven van deze thesis, maar ook bij mijn gehele opleiding in de 

rechten. Daarom wil ik vooreerst mijn ouders bedanken, zowel voor het nalezen en verbeteren van 

mijn thesis, als voor de continue steun die ik van hen heb ontvangen over de hele duur van mijn 

verblijf aan de Gentse Rechtenfaculteit. 

Ook wil ik Professor Tom Vander Beken bedanken voor de begeleiding die ik van hem heb gekregen 

bij het maken van deze thesis en in het bijzonder voor het mij tot kritisch nadenken aanzetten. Een 

ongetwijfeld niet gemakkelijke opdracht. In hetzelfde opzicht wil ik Karen Verpoest bedanken, om mij 

op de juiste weg te zetten. 

Tenslotte wil ik mijn goede vriend Dieter Bauters bedanken voor het nakijken van mijn thesis, mijn 

lieve vriendinnen Femke Vandeputte en Lynn Verrydt voor hun werk aan onze paper over de 

voorwaardelijke invrijheidstelling, alsook alle mensen die samen met mij de ettelijke zware maanden 

hebben doorgebracht in de bibliotheek.  
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INLEIDING 

“Nu de strafuitvoeringsrechtbank de weg heeft vrijgemaakt voor de vervroegde vrijlating van 

Michelle Martin, laait het debat over de wet-Lejeune weer op. Die wet bepaalt dat een 

veroordeelde na een derde van de straf kan vrijkomen.” 

1. Dit was te lezen op de website van de krant De Morgen op 10 mei 2011.1 Begin mei 2011 kwam er 

veel ophef omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling van Michelle MARTIN, ex-echtgenote van de 

alom beruchte Marc DUTROUX. Er wordt hier gesproken over de Wet Lejeune, een wet die al sinds 

lange tijd niet meer van kracht is. Volgens de pers, en in verlenging de modale burger, komt een 

reeds sinds enkele jaren opgeheven wet opnieuw in opspraak. Hoe kan er nu discussie zijn over een 

wet die geen toepassing meer kent? Zelfs de huidige minister van Justitie Stefaan DE CLERCK, een man 

die veel heeft betekend voor de hervorming van de vervroegde invrijheidstelling, verwijst (volgens 

dezelfde krant2) nog naar de regelgeving bij de naam Wet Lejeune! Dit toont aan hoezeer de naam 

als concept is doorgedrongen in onze maatschappij. Daarnaast blijkt de publieke opinie ook 

doordrongen te zijn van de notie dat bijna iedereen na één derde van zijn straf in vrijheid kan komen, 

terwijl dit in de werkelijkheid ver van de waarheid is. Deze regel moet sterk genuanceerd worden, 

hetgeen de voornoemde Stefaan DE CLERCK ook bepleit. 

2. De mogelijkheid van vervroegd in vrijheid te komen, spreekt ieder tot de verbeelding. Het is 

immers een feit dat slechts een zeer beperkt deel van zij die de gevangenis verlaten ook effectief het 

einde van hun straf hebben bereikt. In 2009 waren dit slechts 532 veroordeelden op een totaal van 

17.440 gedetineerden, dit is slechts een luttele 3,1 % van het totaal aantal invrijheidstellingen.3 Het 

overgrote deel werd in vrijheid gesteld dankzij de figuren van de voorwaardelijke invrijheidstelling 

(4,1 %) en de voorlopige invrijheidstelling (35,5 %), die wij hierna zullen verzamelen onder de 

koepelterm vervroegde invrijheidstelling. Het is zo dat, in tegenstelling tot andere landen, België 

twee vormen kent van vervroegde invrijheidstelling, terwijl in het buitenland meestal gebruik wordt 

gemaakt van één enkele vorm, meestal genoemd: de vervroegde invrijheidstelling. 

                                                             
1 “Vrijlating Martin doet debat wet-Lejeune weer oplaaien”, De Morgen, 
www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1262329/2011/05/10/Vrijlating-Martin-doet-debat-
wet-Lejeune-weer-oplaaien.dhtml (10/05/2011). 
2 "Flexibiliteit in wet-Lejeune is goed uitgangspunt", De Morgen, 
www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1262311/2011/05/10/Flexibiliteit-in-wet-Lejeune-is-
goed-uitgangspunt.dhtml (10/05/2011). 
3 Justitie in cijfers 2010, www.just.fgov.be/img_publications/pdf/182.pdf (28 april 2011), 60. 
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3. Gezien de overduidelijk belangrijke plaats die de vervroegde invrijheidstelling inneemt in het 

penitentiaire beleid, alsook in het leven na een veroordeling, vond ik het de moeite waard om deze 

figuren van naderbij te bestuderen. Dit is dan ook het onderwerp van deze masterproef, namelijk 

hoe ziet de vervroegde invrijheidstelling er wettelijk uit in ons land, alsook hoe wordt het in de 

praktijk toegepast? 

Om te beginnen gaan we een algemene schets geven van wat de figuur van de vervroegde 

invrijheidstelling nu juist inhoudt, hoe het wordt gezien in de rest van de wereld en waar onze plaats 

in deze rankschikking is. 

Vervroegde invrijheidstelling is echter niet iets van alle tijden. Daarom is het ook interessant om te 

zien van waar we juist komen. Aldus zal er daarna een grondige historische analyse worden gedaan 

van de ontstaansgeschiedenis van deze figuur en zullen de verschillende etappes die het bij ons heeft 

gekend, uiteengezet worden. 

Vervolgens zullen we de huidige regeling bestuderen. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

In 2006 werd het gehele systeem van de vervroegde invrijheidstelling in ons land gewijzigd, door 

enerzijds de invoering van de strafuitvoeringsrechtbanken en anderzijds de bundeling van de 

verschillende bestaande strafuitvoeringsmodaliteiten. Niet alle bepalingen van deze wetten zijn 

echter al in werking getreden. Aldus hebben we vandaag de dag te maken met een amalgaam van 

regelingen en overgangsmaatregelen. Sommige situaties worden immers al geregeld door de nieuwe 

wet, terwijl andere nog onder het oude systeem vallen. In deze masterproef zal getracht worden om 

hier een zekere systematiek in te zoeken. Op het einde van de uitleg omtrent de huidige regeling zal 

er voor elk deel – met name afzonderlijk voor de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorlopige 

invrijheidstelling – een overzicht gegeven worden van welke regelingen vandaag worden toegepast. 

Tenslotte gaan we ons ook de vraag stellen of de vervroegde invrijheidstelling nu een recht is of een 

gunst. Dit was vroeger niet altijd even duidelijk, maar meestal ging men er van uit dat we te maken 

hadden met een gunst. Of we deze redenering kunnen doortrekken naar vandaag zal ook aan bod 

komen in de loop van deze masterproef.  
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PROBLEEMSTELLING 

4. Zoals in de inleiding werd gezegd, gaan we in deze masterproef de verschillende vormen van 

vervroegde invrijheidstelling bestuderen. Het is immers niet altijd even duidelijk hoe de regeling 

omtrent vervroegde invrijheidstelling juist in zijn werk gaat. De modale burger is niet altijd even goed 

op de hoogte. In deze masterproef zal er een overzicht gemaakt worden van de huidige regeling. 

5. De dag van vandaag wordt er in de volksmond nog steeds van de Wet Lejeune gesproken, een wet 

die al meer dan tien jaar – meer dan tien jaar! – niet meer van kracht is. Ook wordt de regel van “vrij 

na één derde van de straf” al te absoluut opgevat door de bevolking. Ze zien er de nuancering niet 

van in.  

Maar wat is juist deze nuancering? Gaat men effectief steeds onmiddellijk over tot invrijheidstelling 

na het bereiken van één derde van de opgelegde straf of moet er voldaan worden aan enkele 

voorwaarden?4  

Welke zijn dan juist deze voorwaarden? Wat is het belang van deze voorwaarden?5  

Indien deze voorwaarden vervuld zijn, kan men dan nog weigeren? Is de vervroegde invrijheidstelling 

nu een recht of een gunst?6   

Dit alles zal gepoogd beantwoord te worden in deze masterproef. 

6. De vervroegde invrijheidstelling heeft recentelijk ook verschillende wijzigingen ondergaan, dit na 

jarenlang – zelfs decennialang – stilzitten van de wetgever. De eerste wet betreffende de 

voorwaardelijke invrijheidstelling, namelijk de Wet Lejeune, dateert al van 1888. De eerstvolgende 

wet kwam er pas in 1998. Een periode van 110 jaar vooraleer er een volledige modernisering kwam. 

Deze wetgeving van 1998 was echter slechts bedoeld als overgangswetgeving en werd alweer 

vervangen in 2006. Bij deze laatste wetswijziging kreeg de voorlopige invrijheidstelling voor het eerst 

een (deels) wettelijke regeling. Het is dan ook interessant om te zien hoe de vervroegde 

invrijheidstelling is geëvolueerd en welke de grootste en meest opvallende wijzigingen zijn geweest.7 

7. De evolutie, die in het verloop van deze masterproef zal beschreven worden, is echter nog steeds 

volop bezig. Daarom zal er ook stilgestaan worden bij hoe de regeling effectief plaatsvindt de dag van 

                                                             
4 Het antwoord op deze vraag is te vinden in “5.3. De nuancering van de publieke opinie”. 
5 Het antwoord op deze vraag is te vinden in “5.4. Het belang van voorwaarden bij de vervroegde 
invrijheidstelling”. 
6 Het antwoord op deze vraag is te vinden in “4. Is het nu een gunst of een recht?”. 
7 Deze uiteenzetting is te vinden in “2. Historische analyse”. 
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vandaag. We zitten immers met een ingewikkelde situatie waarbij sommige bevoegdheidsregels 

reeds in werking zijn getreden en sommige niet. Ook niet alle vormen van vervroegde 

invrijheidstelling kunnen we terugvinden in de nieuwe wetgeving van 2006. Daarnaast zal ook de 

regeling, zoals die in de toekomst van kracht zal komen, worden uiteengezet.8  

                                                             
8 Deze uiteenzetting is te vinden in “3. De situatie vandaag”. 
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1. HET CONCEPT “VERVROEGDE INVRIJHEIDSTELLING” 

8. De figuur “vervroegde invrijheidstelling” kan op een uiterst simpele manier worden uitgelegd: het 

stelt een veroordeelde in staat om vroeger de gevangenis te verlaten dan werd bepaald door het 

vonnis waarbij hij veroordeeld werd. Hij krijgt de mogelijkheid om de gevangenis te verlaten vóór het 

strafeinde van de hem opgelegde straf. 

9. Maar hier eindigt de simpliciteit. Men moet zich immers nu de vraag stellen of men iemand gaat in 

vrijheid stellen met of zonder voorwaarden, vanaf wanneer men in aanmerking komt, aan welke 

vereisten men moet voldoen voordat men een ingewilligde aanvraag kan verkrijgen, … . 

10. In een studie9, uitgevoerd door de Council for Penological Co-operation, werden er 35 landen van 

de Europese Raad onderzocht. Elk van deze landen kende de één of de andere vorm van vervroegde 

invrijheidstelling. In dit onderzoek werd er een onderscheid gemaakt tussen twee vormen van 

vervroegde invrijheidstelling: enerzijds de discretionary release system / le modèle discrétionnaire de 

libération conditionnelle (het discretionaire systeem van invrijheidstelling) en anderzijds de 

mandatory release system / le modèle de libération d’office (het geautomatiseerde systeem van 

invrijheidstelling). Deze twee systemen zijn volkomen tegengesteld aan elkaar en vertegenwoordigen 

elk een extreme vorm. Tussen deze twee polen vinden we nog andere systemen, namelijk de mixed 

release systems / les modèles mixtes de libération (de gemengde systemen). 

1.1. Het discretionaire systeem van invrijheidstelling 

11. Dit systeem van vervroegde invrijheidstelling is het meest voorkomende bij alle landen die 

onderzocht werden. Het belangrijkste element van dit systeem is de individualisering. Deze 

individualisering oftewel personalisering doet zich voor op drie te onderscheiden niveaus: 

Op het eerste niveau moet er sprake zijn van een beslissing tot vervroegde invrijheidstelling. Het 

blijft aldus mogelijk dat de veroordeelde de gevangenis niet vroeger zal kunnen verlaten en dus zal 

moeten blijven tot het einde van zijn opgelegde straftijd.  

Op het tweede niveau moet er een datum van invrijheidstelling worden gekozen. Dit dient te 

gebeuren eens de toelaatbaarheidsdatum10 wordt bereikt.  

                                                             
9 P. V. TOURNIER, “Systems of Conditional Release (Parole) in the Member States of the Council of Europe”, Penal 
Field: New international journal of criminology 2004, http://champpenal.revues.org/378. 
10 Dit is de datum vanaf wanneer men in aanmerking kan komen voor vervroegde invrijheidstelling. 
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Ten slotte, op het derde niveau, moeten er voorwaarden kunnen worden opgelegd aan de in vrijheid 

gestelde persoon en zal hij gedurende een zekere proeftijd gecontroleerd worden op de correcte 

navolging van die voorwaarden. 

1.2. Het geautomatiseerde systeem van invrijheidstelling 
12. Bij deze vorm van vervroegde invrijheidstelling komt men automatisch in vrijheid vanaf het 

bereiken van de toelaatbaarheidsdatum, zonder dat er zich veel individualisering zal voordoen. De 

enige vorm van individualisering die er is, heeft betrekking op de op te leggen voorwaarden (niveau 3 

van het discretionaire systeem). 

De aanhangers van dit systeem zijn voorstander van eenzelfde behandeling voor iedereen en zijn 

afkerig voor de arbitraire en gediversifieerde uitspraken die het discretionaire systeem met zich 

meebrengt. Volgens hen moet er meer moeite gestoken worden in individualisering van de eigenlijke 

opvolging en van de opgelegde voorwaarden. Iedereen komt vrij op hetzelfde ogenblik, maar ieder 

heeft wel een aangepaste begeleiding. Opdat men voorwaarden kan opleggen in dit systeem moeten 

ze wel hoogst noodzakelijk zijn. Is dit niet het geval, dan kan men, volgens het geautomatiseerde 

systeem, zelfs in vrijheid gesteld worden zonder enige opvolging. 

1.3. De gemengde systemen van invrijheidstelling 
13. Deze systemen zijn een combinatie van de hierboven besproken systemen, elk met een uiterst 

verschillende opinie. In de gemengde systemen wordt het discretionaire systeem, voor langere 

straffen, gecombineerd met het geautomatiseerde systeem, voor korte straffen. 

Dit is een zeer pragmatische wijze van werken, aangezien een lang uitgerekte  en geïndividualiseerde 

procedure voor kortgestraften weinig nut heeft. Ze zouden hierdoor immers slechts enkele dagen 

kunnen winnen. Door in deze gevallen de personen automatisch in vrijheid te stellen kan men veel 

tijd en middelen sparen. Men zal dus het discretionaire systeem sparen voor zij die langere straffen 

uitzitten en waarvoor een meer geïndividualiseerde behandeling van de zaak genoodzaakt is, gezien 

het gevaar op recidive. 

1.4. België 

14. België valt te situeren in de groep van de gemende systemen van invrijheidstelling. Dit komt 

doordat wij een combinatie van voorwaardelijke en voorlopige invrijheidstelling kennen. Voor 

straffen tot en met drie jaar wordt het systeem van de voorlopige invrijheidstelling toegepast, zoals 

verder zal worden uiteengezet, terwijl voor straffen boven de drie jaar de voorwaardelijke 

invrijheidstelling wordt toegepast. 
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15. In België kennen we dus twee vormen van vervroegde invrijheidstelling en deze zullen in deze 

masterproef dan ook uitvoerig worden besproken. Deze vormen zijn de voorwaardelijke 

invrijheidstelling en de voorlopige invrijheidstelling. 

1.4.1. Voorwaardelijke invrijheidstelling 

16. De definitie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling vinden we terug in de Wet van 17 mei 2006 

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

slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.11 Artikel 24 van 

deze wet geeft ons de volgende definitie: 

 “De voorwaardelijke invrijheidstelling is een wijze van uitvoering van de vrijheidsstraf 

waardoor de veroordeelde zijn straf ondergaat buiten de gevangenis, mits naleving van 

de voorwaarden die hem gedurende een bepaalde proeftijd worden opgelegd.” 

Deze figuur vertegenwoordigt bij ons het discretionaire systeem van vervroegde invrijheidstelling. 

1.4.2. Voorlopige invrijheidstelling 

17. Bij de voorlopige invrijheidstelling vinden we geen wettelijke definitie. In de rechtsleer is er 

echter wel een goede definitie, met name die van Yves VAN DEN BERGE:  

 “De voorlopige invrijheidstelling is een vervroegde invrijheidstelling – dus voor het 

strafeinde – van veroordeelde gedetineerden die wordt toegekend op grond van 

bepaalde feitelijke omstandigheden en die als gevolg heeft dat de tenuitvoerlegging van 

de straf wordt opgeschort. Deze omstandigheden kunnen eigen zijn aan de persoon van 

de veroordeelde, aan zijn rechtstoestand of aan de penitentiaire politiek.”12 

Deze figuur valt dan weer te plaatsen onder het geautomatiseerde systeem van invrijheidstelling, 

hoewel met de laatste wetgeving er voor sommige vormen van voorlopige invrijheidstelling duidelijk 

geleund wordt naar de regeling zoals die gekend is bij de voorwaardelijke invrijheidstelling. 

                                                             
11 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan 
het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, B.S. 15 juni 2006. 
12 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 183. 
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2. HISTORISCHE ANALYSE 

2.1. Inleiding 

"De beste profeet voor de toekomst is het verleden." 

Lord George BYRON 

Engelse schrijver en dichter 

18. Voor we het huidige systeem kunnen bestuderen, moeten we eerst kijken naar waar we vandaan 

komen. Hoe zijn we gekomen tot de systemen van vervroegde invrijheidstelling die we nu kennen? 

Aangezien de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorlopige invrijheidstelling beide een ander 

pad hebben afgelegd, zullen ze dan ook logischerwijze hieronder afzonderlijk behandeld worden. 

2.2. Historische invloeden op het concept “vervroegde 

invrijheidstelling” 

19. De invoering van de vervroegde invrijheidstelling was onderhevig aan verschillende invloeden, 

zowel vanuit het binnenland als vanuit het buitenland. De invloeden uit het binnenland zijn vooral 

die van Adolphe PRINS en Edouard DUCPÉTIAUX, en de toepassing van hun theorieën volgens Jules 

LEJEUNE. Maar deze gedachtegangen kwamen ook niet uit het niets. Reeds eerder was er in het 

buitenland sprake van vervroegd vrijlaten van gedetineerden. 

2.2.1. Angelsaksische invloeden 

20. Het vervroegd en onder voorwaarden vrijlaten van gedetineerden bestond al in het kader van de 

Engelse overzeese deportaties. In de laatste tien jaar van de 18de eeuw en in de eerste helft van de 

19de eeuw werden scheepsladingen vol Engelse veroordeelden overgebracht naar het toen net 

ontdekte Australië. Gezien het praktische ongemak dat dit meebrengt voor de lokale besturen, 

begonnen de lokale koloniale bestuurders te werken met “pardon-” of “ticket-of-leave-systemen”. 

Deze systemen werkten met het principe van een fasegewijze invrijheidstelling van de veroordeelde. 

Men gaat dus van een zeer zwaar regime stapsgewijs naar uiteindelijk de volledige vrijheid. Opdat ze 
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deze volledige vrijheid kunnen bereiken, moesten ze echter aan de voorwaarden voldoen van elke 

fase. Deze voorwaarden hadden betrekking op de gedane verbetering van de gedetineerde.13 

21. De kolonisten waren echter niet akkoord met het feit dat hun land werd overspoeld door 

invrijheidgestelde criminelen. Door hun protest zond het moederland, zijnde het Verenigd Koninkrijk, 

minder veroordeelden naar daar. Hierdoor kreeg het moederland praktische problemen. Ze moesten 

dus op zoek gaan naar alternatieven voor de volle gevangenissen. 

Er waren twee initiatieven die het vernoemen waard zijn. Enerzijds was er de “Penal Servitude Act” 

uit 1853. Hoewel de toepassing van deze wet voor veel kritiek zorgde in zijn eerste jaren, omwille van 

te snel in vrijheid stellen en te weinig voorzorgsmaatregelen, is deze wet het vernoemen waard. Het 

was immers de eerste wet die een regeling gaf aan vervroegde invrijheidstelling.14 

Daarnaast is het systeem van Crofton nog interessanter om te vermelden. Sir Walter CROFTON was 

het hoofd van het Ierse gevangenisbestuur en werkte een progressief systeem uit voor vervroegde 

invrijheidstelling. Hij stelde verschillende fases voor: eerst de cellulaire isolatie, gevolgd door 

verschillende regimes van zware tot lichtere arbeid en uiteindelijk uitlopend in vrijheid onder 

voorwaarden. Dit systeem heeft invloed gehad op de latere invoering van de vervroegde 

invrijheidstelling in België.15 Adolphe PRINS liet zich immers inspireren door dit Ierse model.16 

2.2.2. Continentale invloeden 

22. Vormen van vervroegde invrijheidstelling onder voorwaarden begonnen zich reeds vanaf de 

eerste helft van de 19de eeuw ook hier en daar op het continent te ontwikkelen. Deze hadden echter 

betrekking op minderjarigen die wegens goed gedrag vervroegd en onder voorwaarden vanuit 

inrichtingen “vrijgelaten” werden. Dit “vrijlaten” gebeurde door ze uit te besteden aan 

particulieren.17 

23. Een belangrijke speler in het verhaal van vervroegde invrijheidstelling op het continent is de 

Franse magistraat Arbould BONNEVILLE DE MARSANGY. Hij werkte een nieuwe penitentiaire filosofie uit. 

Volgens hem moest een straf niet enkel een exemplarische of afschrikwekkende functie hebben. De 

                                                             
13 S. CHRISTIAENSEN, Tussen klassieke en moderne criminele politiek: Leven en beleid van Jules Lejeune, Leuven, 
Universitaire Pers Leuven, 2004, 241. 
14 S. CHRISTIAENSEN, Tussen klassieke en moderne criminele politiek: Leven en beleid van Jules Lejeune, Leuven, 
Universitaire Pers Leuven, 2004, 241. 
15 S. CHRISTIAENSEN, Tussen klassieke en moderne criminele politiek: Leven en beleid van Jules Lejeune, Leuven, 
Universitaire Pers Leuven, 2004, 241. 
16 S. CHRISTIAENSEN, Tussen klassieke en moderne criminele politiek: Leven en beleid van Jules Lejeune, Leuven, 
Universitaire Pers Leuven, 2004, 245. 
17 S. CHRISTIAENSEN, Tussen klassieke en moderne criminele politiek: Leven en beleid van Jules Lejeune, Leuven, 
Universitaire Pers Leuven, 2004, 242. 
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straf moest, volgens hem, zorgen voor de verbetering van de veroordeelde en moest hem 

voorbereiden op zijn reïntegratie in de samenleving. DE MARSANGY werkte een systeem uit dat sterk 

vergelijkbaar was met het Ierse model.18 

2.3. Voorwaardelijke invrijheidstelling 

2.3.1. Systemen vóór Wet Lejeune 

2.3.1.1. Voorwaardelijke genade 

24. Hoewel de Wet Lejeune de voorwaardelijke invrijheidsstelling heeft geïntroduceerd in ons 

rechtssysteem, was het niet de eerste vorm van conditionele invrijheidstelling die in ons land gekend 

was. Bij wijze van het Regentbesluit van 13 juli 1831 werd de “voorwaardelijke genade” ingevoerd. 

Deze hield in dat goed gedrag tijdens de vrijheidsstraf kon leiden tot strafvermindering. Deze 

strafvermindering kon enkel voorwaardelijk worden verleend. Hielden de invrijheidgestelde 

veroordeelden zich niet aan de voorwaarden, dan werd hun strafvermindering geheel of gedeeltelijk 

ingetrokken. Opdat men in aanmerking zou kunnen komen voor deze maatregel moest men ten 

minste 1/3 van zijn straf of, in geval van een levenslange straf, ten minste zeven jaar reeds hebben 

uitgezeten. Het opvallendste verschil met de later tot stand gekomen voorwaardelijke 

invrijheidstelling, is dat hier slechts sprake is van één enkele doelstelling, namelijk vervroegde 

vrijlating als beloning voor goed gedrag binnen de gevangenis.19 

2.3.1.2. Strafvermindering bij eenzame opsluiting 

25. In de praktijk van het gevangenisbeleid was men echter, nog voor de totstandkoming van de Wet 

Lejeune, tot de conclusie gekomen dat eenzame opsluiting negatieve effecten had op de 

gedetineerde. Hieraan werd tegemoet gekomen door een uniek systeem van strafvermindering voor 

de tijd die iemand in eenzame afzondering had doorgebracht. Men zag immers dat de negatieve 

effecten toenamen met de tijd en dat de positieve effecten zich hoofdzakelijk bevonden in het begin 

van de strafuitvoering. Het was een complex, proportioneel en progressief verminderingssysteem 

waarbij men een kleine vermindering kreeg voor het eerste jaar en een grotere voor de latere jaren. 

Dus al vóór de Wet Lejeune moest men de uitgesproken straf niet steeds tot de laatste dag 

uitzitten.20 

                                                             
18 S. CHRISTIAENSEN, Tussen klassieke en moderne criminele politiek: Leven en beleid van Jules Lejeune, Leuven, 
Universitaire Pers Leuven, 2004, 242. 
19 J. GOETHALS en M. BOUVERNE-DE BIE, Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, 
Gent, Academia Press, 2000, 4. 
20 Y. VAN DEN BERGE, Strafuitvoering, Brugge, Vanden Broele, 2007, 4. 
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2.3.2. De Wet Lejeune 

26. Uiteindelijk kwam er een wettelijke regeling in de vorm van de Wet betreffende de 

voorwaardelijke invrijheidstelling van 31 mei 1888, beter gekend als de Wet Lejeune21. Deze wet 

heeft het figuur van de voorwaardelijke invrijheidstelling geïntroduceerd in ons rechtssysteem en 

werd gebruikt als een overgangssysteem tussen volledige vrijheidsberoving en onvoorwaardelijke 

vrijheid. De Wet Lejeune voorzag in een dubbele doelstelling, enerzijds om goed gedrag tijdens de 

vrijheidsstraf te stimuleren en anderzijds om een effectieve controle te kunnen uitvoeren nadat de 

gedetineerde in vrijheid werd gesteld.22 

27. Ze kwam tot stand door toedoen van de toenmalige minister van Justitie Jules LEJEUNE en draagt 

daarom ook zijn naam. Maar deze wet ondervond invloed vanuit verschillende richtingen, onder 

andere dankzij Edouard DUCPÉTIAUX, toenmalig hoofd van het gevangeniswezen van het jonge België, 

en vooral dankzij Adolphe PRINS, onze vertegenwoordiger van het sociaal verweer. 

2.3.2.1. Invloed: Edouard Ducpétiaux 

28. Edouard DUCPÉTIAUX beschouwde in 1857 de voorwaardelijke invrijheidstelling al als een 

noodzakelijke complement van het toen geldende regime in de gevangenissen, de cellulaire 

afzondering.23 DUCPÉTIAUX was een voluntarist die diep geloofde in de verbeterbaarheid van de 

“gevallen” mens. Hij aanzag de bestraffing als een boetedoening na belijdenis en dus stond de 

erkenning door de gedetineerde van zijn zonden centraal. 

In tegenstelling tot de voordien bestaande gedachte vond DUCPÉTIAUX dat de aandacht niet moest 

gaan naar het verrichten van arbeid, wat in het Strafwetboek werd aangeduid als de belangrijkste 

criminele straf, maar naar de innerlijke ommekeer en de morele verbetering van de gedetineerden. 

Hij was dus een sterke voorstander van de cellulaire afzondering.24 

Edoch, volgens hem zou de invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling talloze voordelen 

meebrengen en zou het de verbetering in de hand werken, zoals bv.: het stimuleren van goed 

                                                             
21 Wet 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel, B.S. 3 juni 1888. 
(Hierna: Wet Lejeune) 
22 J. GOETHALS en M. BOUVERNE-DE BIE, Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, 
Gent, Academia Press, 2000, 4. 
23 J. GOETHALS en M. BOUVERNE-DE BIE, Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, 
Gent, Academia Press, 2000, 4. 
24 Y. VAN DEN BERGE, Strafuitvoering, Brugge, Vanden Broele, 2007, 2. 
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gedrag, de verbetering van het gedrag van de gedetineerde opvolgen, hun maatschappelijke 

reclassering bevorderen, het kostenbesparend werken voor de Staat, … .25 

De belangrijkste reden was echter het hoge recidivecijfer tijdens de eerste jaren na de 

invrijheidstelling. De voorwaardelijke invrijheidstelling leende zich er uitstekend toe om controle 

over deze groep van vrijgelatenen uit te oefenen. 

2.3.2.2. Invloed: Adolphe Prins 

29. De Wet Lejeune werd echter vooral beïnvloed door de ideeën van Adolphe PRINS, onze 

vertegenwoordiger van het sociaal verweer. Deze leer bepleitte een restrictiever en selectiever 

gebruik van de vrijheidsberovende straf en volgens de aanhangers mocht het strafrecht, de 

straftoemeting en de strafuitvoering slechts dienen als het sluitstuk van de bescherming van de 

maatschappij.26  

De invloed vanuit deze leer is merkbaar in het feit dat de invrijheidstelling in verschillende fasen tot 

stand kwam. Men ging van een volledige vrijheidsberoving naar minder strenge regimes, vervolgens 

naar een toezicht tijdens de eerste jaren terug in de samenleving om ten slotte te komen tot de 

definitieve invrijheidstelling.27 

2.3.2.3. Totstandkoming: Jules Lejeune 

30. De voorwaardelijke invrijheidstelling werd uiteindelijk in 1888 ingevoerd door toenmalig minister 

Jules LEJEUNE. We dienen op te merken dat deze wet er is gekomen onder een manifeste druk, die 

ertoe geleid heeft dat minister LEJEUNE snel en concreet heeft gehandeld. LEJEUNE legde immers het 

eerste deel van zijn wetsontwerp voor op 20 maart 1888, namelijk het deel betreffende de 

voorwaardelijke veroordeling. Uiteindelijk werd de wet al afgekondigd op 31 mei, werd ze 

gepubliceerd op 3 juni en trad ze al in werking op 13 juni 1888. Dit is opmerkelijk snel. LEJEUNE had 

zelfs geen voorbereidende studiecommissie van deskundigen samengesteld, terwijl dit voor 

belangrijke wetten meestal gebruikelijk was.28 

31. Wat zette Jules LEJEUNE nu juist aan tot zijn wetsontwerp van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling? 

                                                             
25 J. GOETHALS en M. BOUVERNE-DE BIE, Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, 
Gent, Academia Press, 2000, 4-5. 
26 Y. VAN DEN BERGE, Strafuitvoering, Brugge, Vanden Broele, 2007, 3. 
27 J. GOETHALS en M. BOUVERNE-DE BIE, Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, 
Gent, Academia Press, 2000, 4. 
28 S. CHRISTIAENSENS, “De zaak Falleur en co: de opmerkelijke aanleiding tot de ‘wet Lejeune’“, Panopticon 1997, 
509-510. 
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32. Sommige bronnen zeggen dat de zaak Peltzer de aanzet was tot de Wet Lejeune. In de zaak 

Peltzer ging het om een moord en de intriges daaromtrent, die te maken hadden met jaloezie, 

echtelijke problemen en een “verboden of onmogelijke liefde” in de hoogste burgerlijke kringen. De 

beklaagden, Armand en Léon PELTZER, werden in  december 1882 veroordeeld tot de doodstraf (lees: 

levenslange opsluiting). Wat van belang is, is dat LEJEUNE, die tien maanden later minister van Justitie 

zou worden, één van de verdedigende advocaten was in deze zaak. Zelfs na het proces bleef LEJEUNE 

contact houden met Léon PELTZER. LEJEUNE bleef zich inzetten om een vervroegde invrijheidstelling 

voor Léon PELTZER te bekomen. Men zegt zelfs dat de opsluiting van Léon PELTZER één van de redenen 

was dat LEJEUNE een wetsontwerp heeft ingediend voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. LEJEUNE 

zou, van zodra hij minister van Justitie werd, de idee hebben gekoesterd om hem na tien jaar in 

voorwaardelijke vrijheid te stellen.29 

33. Het bovenstaande is echter enkel één motief voor LEJEUNE, maar het verklaart niet de noodzaak 

voor de snelheid waarmee het wetsontwerp door het parlement werd gejaagd. De eigenlijke 

aanleiding dienen we te zoeken in de zaak FALLEUR EN SCHMIDT. Deze zaak is te situeren in de nasleep 

van de veroordelingen volgend op de gebeurtenissen van maart 1886. Het betreft sociale acties die 

plaatsvonden in Luik, die ietwat uit de hand zijn gelopen. Er waren stakingen in de mijnen, dodelijke 

slachtoffers, massale vernietigingen en een harde repressie met verscheidene doden als gevolg. Deze 

sociale acties werden bloedig onderdrukt en na deze gewelddaden volgde de gerechtelijke repressie. 

FALLEUR en SCHMIDT waren glasarbeiders en leidersfiguren. FALLEUR lag aan de basis van een 

omvangrijk beroepssyndicaat met contacten in het buitenland en SCHMIDT was een volksgeliefd 

persoon. Ze werden gearresteerd wegens ordeverstoring en vervolgens veroordeeld tot 20 jaar 

dwangarbeid. Deze veroordeling was zwaarder dan die van de andere arbeiders, ook al hadden zij 

niet meer of minder schuld aan de gebeurtenissen dan deze arbeiders. De arbeidsgroepen en de pers 

verheven hen tot volkshelden.  Deze arbeidsgroepen en de pers waren niet akkoord met de zware 

straffen en zette de regering zwaar onder druk, door middel van verschillende initiatieven (o.a. 

petities). Volgens deze arbeidersgroepen ging de toen bestaande voorwaardelijke genade niet ver 

genoeg. De creatie van een nieuwe wetgeving was dus vereist.30 

34. De twee hierboven besproken rechtsgeleerden, DUCPÉTIAUX en PRINS, hadden een grote invloed 

op het wetgevend optreden van LEJEUNE. De Wet Lejeune wordt aanzien als de eerste wet in ons land 

                                                             
29 S. CHRISTIAENSENS, “De zaak Falleur en co: de opmerkelijke aanleiding tot de ‘wet Lejeune’“, Panopticon 1997, 
508. 
30 S. CHRISTIAENSENS, “De zaak Falleur en co: de opmerkelijke aanleiding tot de ‘wet Lejeune’“, Panopticon 1997, 
511 e.v. 
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dat duidelijk te plaatsen is in de doctrine van het sociaal verweer, waarvan PRINS onze 

vertegenwoordiger was.31 

35. Men merkt dat het enigszins de bedoeling was van de overheid om met behulp van deze wet een 

betere controle te kunnen uitoefenen over een politieke en sociaal “gevaarlijk” geachte klasse. Men 

kan zien dat er drie uitgangspunten waren bij het systeem van de voorwaardelijke invrijheidstelling: 

(1) verfijning van het disciplineringsmechanisme, (2) continuïteit van de controle en (3) 

individualisatie van de strafuitvoering. Deze drie elementen vindt men nog steeds grotendeels terug 

in onze huidige regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling.32 

36. Echt radicale veranderingen waren er wel nog niet. Er werd een onderscheid gemaakt tussen de 

gevaarlijke of recidiverende daders aan de ene kant en de occasionele plegers van minder ernstige 

misdrijven aan de andere kant. LEJEUNE beschouwde de eerste groep bijna als hopeloze gevallen. 

Voor de andere groep leek het voldoende te dreigen met een straf (dit was het ontstaan van de 

voorwaardelijke straf) of ze vervroegd vrij te laten. Dit laatste viel onder de bevoegdheid van de 

minister van Justitie.33 

LEJEUNE wou de strafrechtsbedeling dus meer aanpassen aan de persoon van de veroordeelde. 

Veroordeelden voor lichte feiten kregen een voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke 

invrijheidstelling gaf de minister de bevoegdheid om veroordeelden, die zich goed hadden gedragen 

en die een kans op reïntegratie in de maatschappij hadden, vrij te laten. Dit komt vanuit het besef 

van LEJEUNE dat de gevangenissen de mensen declasseerden. Hij vond daarom dat de gevangenisstraf 

selectiever moest worden toegepast en dat deze moest worden gecombineerd met patronage door 

“beschaafde” burgers. Patronage is een voogdij die wordt uitgeoefend over de vrijgelatenen, die dan 

door de patronagecomités werden opgevolgd tijdens hun overgangsfase.34 

  

                                                             
31 S. CHRISTIAENSENS, “De zaak Falleur en co: de opmerkelijke aanleiding tot de ‘wet Lejeune’“, Panopticon 1997, 
507. 
32 J. GOETHALS en M. BOUVERNE-DE BIE, Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, 
Gent, Academia Press, 2000, 5. 
33 Y. VAN DEN BERGE, Strafuitvoering, Brugge, Vanden Broele, 2007, 3. 
34 Y. VAN DEN BERGE, Strafuitvoering, Brugge, Vanden Broele, 2007, 5. 
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2.3.2.4. Toepassingsvoorwaarden 

§1 Tijdsvoorwaarden 

Artikel 1 Wet Lejeune: 

“Les condamnés civils ou militaires, qui ont à subir une ou plusieurs peines de travaux 

forcés, de détention, de réclusion, d'emprisonnement principal ou subsidiaire, ou 

d'emprisonnement militaire, peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu'ils 

ont accompli le tiers de ces peines, pourvu que la durée de l'incarcération déjà subie 

dépasse trois mois.  

    S'il y a récidive légale, la durée de l'incarcération déjà subie doit dépasser six mois et 

correspondre aux deux tiers des peines sans pouvoir excéder quatorze ans.  

    Les condamnés à perpétuité pourront être mis en liberté conditionnellement lorsque la 

durée de l'incarcération déjà subie par eux dépassera dix ans ou, s'il y a récidive légale, 

quatorze ans.” 

37. Aan de ene kant hebben we de objectieve voorwaarden, namelijk de tijdsvoorwaarden. Volgens 

de wet kon een veroordeelde vrijkomen na één derde van zijn straf, onder voorwaarde dat hij al 

meer dan drie maanden had gezeten. Bij wettelijke herhaling daarentegen was vrijkomen pas 

mogelijk na twee derden van de straf en op voorwaarde dat de reeds ondergane straf niet meer 

bedroeg dan veertien jaar en dat de veroordeelde al meer dan zes maanden had gezeten. Was men 

veroordeeld tot een levenslange vrijheidsstraf dan moest men reeds tien jaar hebben uitgezeten, bij 

recidivisten veertien jaar. Het is hier duidelijk dat Lejeune recidivisten strenger wou aanpakken. Zoals 

gezegd, beschouwde hij hen als “hopeloze gevallen”. 

38. Velen stelden zich de vraag waarom iemand die moreel verbeterd was niet eerder in vrijheid kon 

gesteld worden. Lejeune vond dat dit niet kon omdat de straffen anders hun intimiderend effect 

zouden verliezen.35 Een straf moest nog steeds een straf blijven en moest mensen afschrikken opdat 

ze het misdrijf niet zouden plegen. 

§2 Bewijs van (morele) verbetering – Negatieve selectie 

39. Hoewel de tijdsvoorwaarden van groot belang waren, wou dit nog niet zeggen dat men 

automatisch in vrijheid kon gesteld worden na het voldoen aan de tijdsvoorwaarden. Naast de 

objectieve tijdsvoorwaarden moesten de gedetineerden immers ook voldoen aan subjectieve 

voorwaarden. De gedetineerde moest namelijk voldoende in staat zijn zich terug te integreren in de 

maatschappij en moest zelfs een bewijs kunnen leveren van verbetering. Deze vereiste vinden we 

                                                             
35 Y. VAN DEN BERGE, Strafuitvoering, Brugge, Vanden Broele, 2007, 5. 
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terug in artikel 1 van het KB van 17 januari 1921.36 Om te bepalen of een veroordeelde, die het 

bewijs van verbetering had geleverd, voorwaardelijk in vrijheid mocht gesteld worden, hield de 

administratie rekening met zijn vroeger gedrag, met de reden van zijn veroordeling, met “zijne 

zedelijke gesteldheid” en met de bestaansmiddelen waarover hij bij het verlaten van de gevangenis 

zou beschikken.37 Om het bewijs hiervan te leveren werd er gebruik gemaakt van de “morele 

boekhouding”. Dit is een geschrift waarin alle pertinente informatie omtrent het gedrag van de 

gedetineerde werd bijgehouden.38 

40. Het bewijs van morele verbetering was dus een vorm van positieve selectie. De gedetineerde 

moest actief bewijzen dat hij verbeterd was. Hierin erkennen we duidelijk het gunstkarakter van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling onder het regime van de Wet Lejeune. Mettertijd veranderde 

echter deze opvatting. De voorwaardelijke invrijheidstelling werd steeds minder aanzien als een 

gunst en meer als een wijze van tenuitvoerlegging van de straf voor veroordeelden die een kans 

maakten op reclassering in de maatschappij en het beroepsleven. In 1981 werd, onder invloed van 

de Hoge Raad voor Penitentiair Beleid, de vereiste van bewijs van morele verbetering ingeruild voor 

het systeem van de negatieve selectie.39 Het werd omschreven in de Ministeriële Omzendbrief 

nr.1390/IX van 20 mei 1981, die stelde dat de selectie van gedetineerden die voor voorwaardelijke 

invrijheidstelling werden voorgesteld, diende te gebeuren op basis van de vaststelling dat er geen 

tegenindicaties aanwezig waren en niet op basis van het feit of zij al dan niet het bewijs van 

verbetering hadden geleverd.40 De negatieve selectie zorgde voor een omkering van de bewijslast, 

namelijk dat de gedetineerde niet langer moest bewijzen dat hij moreel verbeterd was, maar dat de 

administratie moest aantonen welke factoren zich eventueel tegen een voorwaardelijke 

invrijheidstelling zouden kunnen verzetten.41 

41. Dat het belang van het gunstkarakter afnam, betekent niet dat er nu sprake zou zijn van een 

recht. Het was en bleef een gunst, aangezien er niet automatisch werd overgegaan tot 

voorwaardelijke invrijheidstelling. Wel had de veroordeelde het recht om een uitspraak te vragen 

omtrent een eventuele voorwaardelijke invrijheidstelling.42 

                                                             
36 Koninklijk Besluit van 17 januari 1921 inhoudende de middelen ter uitvoering van de bepalingen der wet van 
31 mei 1888 gewijzigd door de wetten van 3 augustus 1899, 1 mei 1913 en 19 augustus 1920 betreffende de 
voorwaardelijke invrijheidstelling van de burgerlijk en militair veroordeelden, B.S. 10 februari 1921. 
37 Artikel 1 KB 17 januari 1921. 
38 Y. VAN DEN BERGE, Strafuitvoering, Brugge, Vanden Broele, 2007, 6. 
39 E. MAES, “Naar een nieuwe wettelijke regeling van VI in België?”, Panopticon 2001, nr. 6, 543. 
40 M.O. nr. 1390/IX van 20 mei 1981, Bull.Best.Strafinr. 1981, 126-127. 
41 J. GOETHALS en M. BOUVERNE-DE BIE, Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, 
Gent, Academia Press, 2000, 16. 
42 E. MAES, “Naar een nieuwe wettelijke regeling van VI in België?”, Panopticon, 2001, nr. 6, 543. 
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2.3.2.5. Procedure 

42. De procedure onder de Wet Lejeune was een uitsluitend administratieve procedure. Het werd 

opgestart door middel van het onderzoek van het dossier door de personeelsconferentie. Deze 

personeelsconferentie stelde vervolgens een voorstel op, waarbij verschillende adviezen werden 

toegevoegd: een advies van de gevangenisdirecteur, een advies van de bestuurscommissie, een 

advies van het parket dat de vervolging had uitgeoefend en tenslotte een advies van het parket-

generaal. Deze adviezen werden vervolgens overgemaakt aan de centrale penitentiaire administratie 

(CPA). De CPA stelde dan haar eigen advies op en het gehele dossier werd door het CPA overgemaakt 

aan de minister van Justitie. Het was de minister van Justitie die uiteindelijk moest beslissen over het 

al dan niet toekennen van de voorwaardelijke invrijheidstelling.43 

43. Als de gedetineerde voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld, dan werd hij onderworpen aan een 

proeftijd. Gedurende deze proeftijd moest hij voldoen aan de algemene voorwaarde van goed 

gedrag, evenals aan een aantal geïndividualiseerde bijzondere voorwaarden. Deze proeftijd was 

vroeger het dubbele van de strafduur die de in vrijheid gestelde nog moest uitzitten op het moment 

dat de voorwaardelijke invrijheidstelling in uitvoering kwam. Hier werd echter al aan tegemoet 

gekomen door de wet van 2 juli 1962, waardoor de proeftijd werd teruggebracht tot de duur van de 

straf die nog moest worden uitgezeten, hoewel er nog een aantal minimumtermijnen waren.44 

De voorwaardelijke invrijheidstelling kon gedurende deze hele proeftijd worden herroepen bij een 

inbreuk van één van de voorwaarden of bij ongeoorloofd gedrag (een “inconduite”).45 Dit laatste was 

echter een vaag, onbepaald criterium.46 

44. De veroordeelde werd definitief in vrijheid gesteld wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling 

niet werd herroepen gedurende de proeftijd.47 Voor 1962 was dit echter een zéér lange termijn, 

waardoor de in vrijheid gestelde steeds in een zekere onzekerheid leefde. Het was immers niet altijd 

even duidelijk wat er juist bedoeld werd met de “inconduite”. 

  

                                                             
43 Artikel 5 Wet Lejeune. 
44 J. GOETHALS en M. BOUVERNE-DE BIE, Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, 
Gent, Academia Press, 2000, 23. 
45 Artikel 2 Wet Lejeune. 
46 Y. VAN DEN BERGE, Strafuitvoering, Brugge, Vanden Broele, 2007, 6. 
47 Artikel 4, lid 1 Wet Lejeune. 
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2.3.3. De Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998 

2.3.3.1. Ontstaansgeschiedenis 

45. Door de jaren heen was er zeer veel kritiek op de Wet Lejeune. Ze werd dan ook meerdere malen 

aangepast opdat ze mee zou kunnen met de evolutie van de penitentiaire inzichten. Ongeacht deze 

aanpassingen bleef de Wet Lejeune toch nog hét penitentiair beleidsinstrument bij uitstek om de 

institutionele rust en veiligheid te bekomen.48 Omwille hiervan heerste er een sfeer van onzekerheid 

en een gevoel van willekeur bij de voorwaardelijke invrijheidstelling. Dit leidde ertoe dat zowel de 

veroordeelden als de academici zich openlijk verzetten tegen deze rechtsonzekerheid en 

rechtsongelijkheid die impliciet in de procedure verscholen zat. Verschillende aspecten werden 

aangeklaagd, met onder andere de ondoorzichtige en lange procedure, de onduidelijkheid van de 

criteria die meespeelden in de besluitvorming, het gebrek aan motivering van de beslissingen, de 

onduidelijkheid omtrent de inhoud van het begrip “inconduite” waardoor de herroeping als arbitrair 

werd opgevat, de loutere administratieve afhandeling - en de daarmee samenhangende uitholling 

van de rechterlijke beslissing - en de zwakke rechtspositie van de veroordeelden zelf.49 Hiertoe 

werden in de loop der jaren enkele toegevingen gedaan, hoewel dit nooit een sterk verschil heeft 

gemaakt. 

46. Echte veranderingen kwamen er pas tijdens de jaren ‘90. Deze veranderingen kwamen er op 

initiatief van toenmalig minister van Justitie Stefaan DE CLERCK, verwoord in zijn oriëntatienota 

Strafbeleid en Gevangenisbeleid.50 In deze oriëntatienota schoof minister DE CLERCK de hervorming 

van de wetgeving betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling naar voor als één van de 

belangrijkste beleidsprioriteiten. Hij beschouwde de voorwaardelijke invrijheidstelling als een 

essentieel onderdeel van het strafuitvoerings- en gevangenisbeleid en meende dat door het 

verstrengen van de toelaatbaarheid tot voorwaardelijke invrijheidstelling en het op voorhand al 

uitsluiten van bepaalde categorieën veroordeelden ertoe zou leiden dat er “desperado’s” zouden 

worden gecreëerd. Hierdoor zou men de gevangenissen moeilijker kunnen controleren. De 

voorwaardelijke invrijheidstelling heeft dus een controlerende functie, maar daarnaast heeft het ook 

een ondersteunende functie. Door het regime van de voorwaardelijke invrijheidstelling kan men de 

veroordeelde na zijn vrijlating begeleiden en heeft zijn sociale reïntegratie op die manier meer kans 

                                                             
48 R. BAS en R. VAN DE VOORDE, “De nieuwe wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling: nieuw en dus beter?”, 
De orde van de dag 1998, afl. 4, 7. 
49 J. GOETHALS en M. BOUVERNE-DE BIE, Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, 
Gent, Academia Press, 2000, 7. 
50 Y. VAN DEN BERGE, Strafuitvoering, Brugge, Vanden Broele, 2007, 8. 
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op slagen.51 Het strafuitvoeringsbeleid van minister DE CLERCK gaat, volgens zijn oriëntatienota, uit 

van drie kernfuncties: (1) een bewarende/controlerende functie, (2) een schadebeperkende functie 

en (3) een reïntegrerende/ondersteunende functie.52 

Minister DE CLERCK wou een grondige hervorming van het huidige stelsel van voorwaardelijke 

invrijheidstelling, waarbij het belangrijkste was de overdracht van bevoegdheid van de uitvoerende 

macht naar de rechterlijke macht.  Gezien de (grond)wettelijke moeilijkheden hiervoor, koos de 

minister voor een tweevoudige hervorming. Op korte termijn zou er de instelling van een nationale 

en tweetalige, multidisciplinair samengestelde, penitentiaire commissie zijn, die de minister zou 

kunnen adviseren over het al dan niet toekennen van een voorwaardelijke invrijheidstelling en die 

zelfs in bepaalde gevallen een bindend advies zouden kunnen uitvaardigen. In afwachting van de 

uitbouw van een globaal strafuitvoeringsrecht, zou er dan op lange termijn worden overgegaan tot 

een overdracht van bevoegdheid naar onafhankelijke strafuitvoeringsrechtbanken.53 

47. Hoewel de gesprekken aangaande een hervorming van de wetgeving betreffende de 

voorwaardelijke invrijheidstelling reeds lange tijd gaande waren, kwam er een versnelling in de 

plannen door de zaak Dutroux, een verhaal dat niemand in België onbekend is en zelfs op 

internationaal vlak een zekere bekendheid “geniet”. De feiten dateren uit de zomer van 1996. Marc 

DUTROUX werd toen opgepakt en beschuldigd van verkrachting en ontvoering van zes minderjarige 

meisjes en de moord op vier van hen. Deze feiten waren vreselijk en zorgden voor een natiewijde 

verontwaardiging. Maar toen men erachter kwam dat DUTROUX al tussen 1989 en 1992 in de cel had 

gezeten wegens mishandeling en verkrachting van vijf jonge meisjes en in 1992 vervroegd werd 

vrijgelaten door de toenmalige minister van Justitie Melchior WATHELET in het kader van de Wet 

Lejeune, kwam de figuur van de voorwaardelijke invrijheidstelling terug in de publieke belangstelling. 

48. Door de zaak DUTROUX werd de discussie omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling uit het 

globale strafuitvoeringsdebat gelicht. Op 30 augustus 1996 stelde de (bijzondere) ministerraad voor 

om de beslissingsbevoegdheid aangaande de voorwaardelijke invrijheidstelling over te dragen aan de 

rechterlijke macht waar alles zou behandeld worden door één rechtscollege, in het bijzonder de 

strafuitvoeringskamer bij het Hof van Beroep te Brussel. Enkele maanden later echter werd dit 

                                                             
51 J. GOETHALS en M. BOUVERNE-DE BIE, Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, 
Gent, Academia Press, 2000, 7-8. 
52 R. BAS en R. VAN DE VOORDE, “De nieuwe wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling: nieuw en dus beter?”, 
De orde van de dag 1998, afl. 4, 8. 
53 J. GOETHALS en M. BOUVERNE-DE BIE, Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, 
Gent, Academia Press, 2000, 8. 
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voorstel aangepast tot een voorstel tot de oprichting van zes multidisciplinair samengestelde 

“commissies voor VI”.54 Dit was een vertaling van het voorstel van DE CLERCK op korte termijn. 

49. Naar aanleiding van de zaak DUTROUX kwam er een parlementaire onderzoekscommissie. In het 

verslag van 14 april 1997 en het verslag van 16 februari 1998 kwam deze commissie tot de 

vaststelling dat er verschillende problemen waren met betrekking tot de voorwaardelijke 

invrijheidstelling volgens de Wet Lejeune. Zij stelden dat er een te grote soepelheid was bij de 

toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling en dat er onvoldoende sociale en 

psychologische begeleiding was bij zij die in vrijheid waren gesteld.55 

50. Al deze werken leidden tot twee wetsontwerpen. Enerzijds een wetsontwerp van 26 maart 1997 

inzake de overdracht van de bevoegdheid betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling aan 

commissies die voorgezeten zullen worden door magistraten. Anderzijds een wetsontwerp van 10 

juni 1997 met betrekking tot de inhoudelijke materie van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Deze 

ontwerpen werden respectievelijk wet op 1856 en 557 maart 1998.58 

2.3.3.2. Wet 18 maart 1998 tot instelling van de Commissies voor de Voorwaardelijke 

invrijheidstelling 

51. Deze wet bepaalde dat er in elk rechtsgebied van een Hof van Beroep een “commissie voor de 

voorwaardelijke invrijheidstelling” werd ingesteld. In het rechtsgebied Brussel daarentegen waren er 

twee commissies, een Nederlandstalige en een Franstalige. 59 Deze commissies waren bevoegd voor 

alle gedetineerden in de gevangenissen van dat rechtsgebied.60 Er waren dus zes commissies in 

België. 

  

                                                             
54 R. BAS en R. VAN DE VOORDE, “De nieuwe wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling: nieuw en dus beter?”, 
De orde van de dag 1998, afl. 4, 9. 
55 C. VAN DEN WYNGAERT,  Strafrecht en strafprocesrecht: In hoofdlijnen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu,  2009, 
516; Parl. St. Kamer 1996-97, nr. 713/6 en nr. 713/8. 
56 Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, B.S. 2 april 
1998. (Hierna: Wet Commissies VI) 
57 Wet 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidsstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 
1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door 
de wet van 1 juli 1964, B.S. 2 april 1998. (Hierna: Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998) 
58 R. BAS en R. VAN DE VOORDE, “De nieuwe wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling: nieuw en dus beter?”, 
De orde van de dag 1998, afl. 4, 9. 
59 Artikel 2 §1 Wet Commissies VI. 
60 Artikel 2 §2 Wet Commissies VI. 



Pagina | 21  
 

52. Deze commissies bestonden uit drie personen:61 

- Een werkend rechter van de rechtbank van eerste aanleg; 

- Een assessor-strafuitvoering; 

- Een assessor-sociale reïntegratie. 

De werkende rechter trad op als voorzitter van de commissie. Hij werd aangesteld op grond van zijn 

nuttige werkervaring en bij voorkeur was hij houder van het diploma van licentiaat in de 

criminologie.62 

Opdat men assessor kon worden moest men, ongeacht het voor strafuitvoering of voor sociale 

reïntegratie was, voldoen aan enkele voorwaarden:63 

- Men moest ten minste vijf jaar professionele ervaring hebben; 

- Men moest houder zijn van een universitair of een daaraan gelijkgesteld diploma; 

- Belg zijn; 

- Niet ouder zijn dan 65 jaar; 

- Genieten van de burgerlijke en politieke rechten. 

53. Zowel de rechter als de assessoren werden benoemd voor een periode van drie jaar, eenmaal 

verlengbaar met vijf jaar. Als hun opdracht uiteindelijk vervuld was, dan moesten ze minstens drie 

jaar wachten vooraleer ze zich opnieuw kandidaat konden stellen. Werden ze dan uitgekozen dan 

werden ze onmiddellijk benoemd voor een onverlengbare periode van vijf jaar.64 Deze situatie zal 

zich echter niet hebben voorgedaan, aangezien de wet al na 8 jaar werd opgeheven en werd 

vervangen door de later besproken Wet Externe Rechtspositie. 

54. Aan elke commissie werd er ook een lid van het openbaar ministerie verbonden. Ook hier werd 

er rekening gehouden met de nuttige beroepservaring en werd er voorkeur gegeven aan houders van 

een diploma van licentiaat in de criminologie. De benoeming gebeurde op een gelijklopende wijze als 

bij de rechter en assessoren.65 

                                                             
61 Artikel 3 Wet Commissies VI. 
62 Artikel 4 §1-2 Wet Commissies VI. 
63 Artikel 5 §1-2 Wet Commissies VI. 
64 Artikel 4 §4 en artikel 5 §4 Wet Commissies VI. 
65 Artikel 6 §1-2-4 Wet Commissies VI. 
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55. Deze commissies waren bevoegd voor alle beslissingen aangaande de voorwaardelijke 

invrijheidstelling, gaande van de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling tot de 

herroeping, de schorsing en de herziening ervan.66 

De commissie die de strafinrichting onder haar bevoegdheid had van waaruit het voorstel tot 

voorwaardelijke invrijheidstelling kwam, bleef bevoegd voor elke beslissing inzake de 

voorwaardelijke invrijheidstelling tot de definitieve invrijheidstelling. Het was immers de taak van de 

commissie om de situatie van de voorwaardelijk in vrijheid gestelde op te volgen. In uitzonderlijke 

gevallen kon de commissie echter haar bevoegdheid overdragen aan een andere commissie, als ze 

dit aangewezen achtte en dit kon motiveren.67 

56. De commissie bepaalde de nadere regels met betrekking tot de controle en het toezicht op de 

veroordeelde en de naleving van de aan de veroordeelde opgelegde voorwaarden.68 

57. Indien zich bepaalde situaties voordeden, konden de commissies overgaan tot herroeping van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling.69 Waren zij echter van mening dat een herroeping te verregaand 

was, dan konden ze kiezen voor een herziening. Hierdoor konden de opgelegde voorwaarden 

verscherpt worden of konden er zelfs volslagen nieuwe voorwaarden worden opgelegd.70 Tenslotte 

konden ze de voorwaardelijke invrijheidstelling ook schorsen in diezelfde situaties.71 Deze situaties, 

zoals opgesomd in de wetgeving, waren de volgende: 

- Wanneer de veroordeelde tijdens zijn proeftijd in verdenking werd gesteld wegens nieuwe 

strafbare feiten; 

- Wanneer de veroordeelde de hem opgelegde bijzondere voorwaarden niet naleefde; 

- Wanneer bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing werd vastgesteld dat hij een wanbedrijf 

of misdaad had gepleegd tijdens zijn proeftijd; 

- Wanneer de commissie van mening was dat de veroordeelde de fysieke integriteit van derden 

ernstig in gevaar kon brengen en dat er geen enkele andere geschikte maatregel kon genomen 

worden om dit te voorkomen. 

  

                                                             
66 Artikelen 7-13 Wet Commissies VI. 
67 Artikel 7 §1-2 Wet Commissies VI. 
68 Artikel 8 Wet Commissies VI. 
69 Artikel 10 Wet Commissies VI. 
70 Artikel 12 Wet Commissies VI. 
71 Artikel 11 Wet Commissies VI. 
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2.3.3.3. Wet 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling […] 

58. Deze wet regelde de eigenlijke voorwaardelijke invrijheidstelling vanaf 1998. 

§1 Toepassingsvoorwaarden 

59. Opdat men in aanmerking kon komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling moest er voldaan 

zijn aan drie cumulatieve voorwaarden: (A) Men moest een bepaald deel van zijn straf hebben 

uitgezeten (tijdsvoorwaarden), (B) men moest een sociaal reclasseringsplan voorleggen en (C) er 

mochten geen tegenindicaties aanwezig zijn.72 

A. Tijdsvoorwaarden 

60. Deze voorwaarde bestond reeds ten tijde van de Wet Lejeune. Als primair veroordeelde moest 

men één derde van zijn straf hebben uitgezeten, men een minimum van drie maanden. Een recidivist 

(iemand die zich in een staat van wettelijke herhaling bevond) moest twee derde hebben ondergaan, 

met een minimum van zes maanden en een maximum van veertien jaar. Zij die veroordeeld waren 

tot een levenslange straf, moesten minstens tien jaar van hun straf hebben ondergaan of veertien 

jaar indien ze recidivisten waren.73 

B. Sociaal reclasseringsplan 

61. Hier hebben we te maken met een volkomen nieuwe voorwaarde. Opdat de veroordeelde in 

aanmerking zou komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling moest hij een reclasseringsplan 

opstellen waaruit zijn bereidheid en inspanning tot reïntegratie in de samenleving zou blijken. Bij de 

opstelling hiervan werd hij bijgestaan door de bevoegde diensten74.75 De veroordeelde was volledig 

vrij om te beslissen over de vorm en de inhoud van het reclasseringsplan. Er was echter een 

omzendbrief waarin er richtlijnen stonden met betrekking tot de inhoud en de structuur, namelijk de 

Ministeriële Omzendbrief (M.O.) nr. 1696 van 26 februari 1999. Het was aangewezen om gebruik te 

maken van deze richtlijnen en om minstens de volgende elementen op te nemen: 

- De met het oog op zijn reclassering gevolgde activiteiten en ondernomen stappen tijdens de 

detentie (arbeid, opleiding, behandeling, opnemen van verantwoordelijkheid, hulp verstrekt aan 

zijn gezin, ...); 

- Zijn adres en milieu van opvang; 

- Zijn bestaansmiddelen (inkomsten, vergoedingen...); 

- De geplande activiteiten (werk, ontspanning...); 

                                                             
72 Artikel 2 Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998. 
73 Artikel 2, lid 2, 1° Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998. 
74 De psychosociale dienst (PSD) (die de coördinatie waarneemt), de Diens Sociaal Werk (DSW), de 
welzijnsteams, … 
75 Artikel 2, lid 2, 2° Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998. 
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- De voorziene medische en/of psychosociale begeleiding; 

- Zijn houding en engagement tegenover zijn slachtoffers; 

- De eventueel op te leggen voorwaarden waarvan de betrokkene meent dat ze zijn 

reïntegratiekansen kunnen bevorderen en waar hij zich wil aan houden. 

De veroordeelde zal zijn reclasseringsplan overdragen aan de Psychosociale Dienst (PSD), die het 

vervolgens zal overmaken aan de secretaris van het personeelscollege76. 

C. Afwezigheid van tegenindicaties 

62. Deze voorwaarde is eveneens een wijziging ten opzichte van de Wet Lejeune, hoewel men al 

sinds 1981 werkte met het concept van de negatieve selectie. Vanaf 1998 stonden de tegenindicaties 

opgesomd in de wet, wat niet het geval was ten tijde van de Wet Lejeune. In de nieuwe wet stond er 

dat er geen tegenindicaties mochten zijn die een ernstig risico konden inhouden voor de 

maatschappij of die ervoor konden zorgen dat de voorwaarden voor de sociale reïntegratie van de 

veroordeelde niet konden worden vervuld.77 Ongeacht deze algemene omschrijving, gaf de wetgever 

ons toch een opsomming van deze tegenindicaties, met name de volgende: 

- De mogelijkheid tot reclassering van de veroordeelde. Hier kan er uiteraard gekeken worden 

naar het sociaal reclasseringsplan dat de veroordeelde diende op te stellen (zie supra). Dat er 

gebrekkige reclasseringsmogelijkheden zijn kan, volgens de Memorie van Toelichting, blijken uit 

de afwezigheid van een woonst, van een ondersteunend sociaal netwerk78, van inkomen uit 

arbeid of vervangingsinkomen, van zinvolle vrijetijdsbesteding, …; 

- De persoonlijkheid van de veroordeelde; 

- Het gedrag van de veroordeelde tijdens de detentie. In de Memorie van Toelichting werd er 

echter op gewezen dat moeilijk gedrag binnen de gevangenis, geenszins een normconform 

bestaan buiten de gevangenis uitsluit en omgekeerd. Bij de beoordeling van deze tegenindicatie 

moet er rekening gehouden worden met zaken zoals het volgen van een vorming of een 

opleiding, het hebben van een hobby buiten de gevangenismuren die een zinvolle tijdsbesteding 

kan inhouden, het al dan niet gebruiken van het verlof om contacten te leggen met de diensten 

voor tewerkstelling, …;79 

- Het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten; 

                                                             
76 De vroegere “personeelsconferentie”. 
77 Artikel 2, lid 2, 3° Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998. 
78 Bv.: gezin, opvangsituaties, … 
79 J. GOETHALS en M. BOUVERNE-DE BIE, Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, 
Gent, Academia Press, 2000, 19. 
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- De houding van de veroordeelde tegenover de slachtoffers van de strafbare feiten waarvoor hij 

werd veroordeeld. Hier zien we duidelijk één van de invloeden die de zaak DUTROUX heeft gehad. 

Naar aanleiding van die zaak werd er in de nieuwe wetgeving betreffende de voorwaardelijke 

invrijheidstelling veel aandacht geschonken aan de positie van het slachtoffer, daarom kregen ze 

in verschillende stappen van de besluitvormingsprocedure een bijzondere plaats.80 

Het Hof van Cassatie heeft echter gezegd dat de commissie ook kon weigeren de voorwaardelijke 

invrijheidstelling toe te kennen op grond van andere ernstige tegenindicaties dan deze die opgesomd 

waren in de wet.81 

§2 Procedure 

63. De procedure begon drie maanden voor de tijdsvoorwaarden vervuld waren. Het 

personeelscollege ging dan na of aan de andere twee voorwaarden voldaan was en stelde een 

gemotiveerd advies hieromtrent op. Vooraleer ze dit advies echter konden opstellen, dienden ze 

eerst de veroordeelde te horen. Eens dit advies was opgesteld, werd een afschrift ervan verstuurd 

naar zowel de minister van Justitie als naar de bevoegde commissie.82  

64. Als het personeelscollege van mening was dat er niet voldaan was aan de voorwaarden, dan 

konden ze de zaak voor maximum zes maanden (één jaar voor levenslang veroordeelden) uitstellen. 

Dit advies werd dan ter kennis gebracht van de veroordeelde, de minister van Justitie en de 

commissie.83 Brachten ze drie maal na elkaar een negatief advies uit, dan kon de veroordeelde aan 

de directeur van de gevangenis vragen om de zaak toch aanhangig te maken voor de commissie.84 

65. Was het personeelscollege daarentegen van mening dat er wel voldaan was aan de voorwaarden, 

dan stelde de directeur van de gevangenis een voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling op. Dit 

voorstel bevatte de volgende elementen:85 

- Het advies van het personeelscollege over de vervulling van de voorwaarden voor 

voorwaardelijke invrijheidstelling; 

- Het uittreksel uit het strafregister van de veroordeelde en de uiteenzetting van de feiten die 

geleid hebben tot zijn veroordeling; 

                                                             
80 J. GOETHALS en M. BOUVERNE-DE BIE, Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, 
Gent, Academia Press, 2000, 21. 
81 Cass. 5 april 2000, Arr.Cass. 2000, nr. 227, 714-716. 
82 Artikel 3 §1 Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998. 
83 Artikel 3 §2 Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998. 
84 Artikel 3 §3, laatste lid Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998. 
85 Artikel 3 §3 Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998. 
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- In voorkomend geval, de memorie van de veroordeelde of van zijn raadsman, door toedoen van 

de directeur van de inrichting uiterlijk op de vooravond van zijn vergadering voorgelegd aan het 

personeelscollege; 

- Indien de veroordeelde een straf onderging voor feiten bedoeld in de artikelen 372 tot 378 Sw. 

(aanranding van de eerbaarheid en verkrachting) of voor feiten bedoeld in de artikelen 379 tot 

386ter Sw. (bederf van de jeugd en prostitutie en openbare schennis van de goede deugden) en 

indien ze gepleegd werden op minderjarigen of met hun deelneming, dan moest er ook een  

gemotiveerd advies van een dienst, die in de begeleiding of de behandeling van seksuele 

delinquenten gespecialiseerd is, worden toegevoegd. 

Dit voorstel moest binnen de tien dagen na ontvangst van het advies van het personeelscollege 

worden overgezonden naar de minister van Justitie en het O.M. Vanaf het moment dat dit voorstel 

was ontvangen, begonnen er twee termijnen te lopen: 

- Het O.M. moest binnen een maand na ontvangst zelf een gemotiveerd advies opstellen over het 

al dan niet voldoen aan de voorwaarde van de afwezigheid van tegenindicaties. Dit advies moest 

worden gegeven aan de minister van Justitie. 

- De minister van Justitie moest binnen twee maanden na ontvangst het voorstel, zowel zijn eigen 

advies als dat van het O.M. toezenden aan de bevoegde commissie. 

66. De behandeling van de zaak zou vervolgens plaatsvinden op de eerste nuttige zitting van de 

bevoegde commissie en, behoudens uitzondering, vond deze plaats in de strafinrichting waar de 

veroordeelde zich bevond. Deze behandeling gebeurde niet in het openbaar.86 Vooraleer de 

commissie een beslissing maakte, diende ze eerst  de veroordeelde, zijn raadsman, het openbaar 

ministerie, de directeur en, in bepaalde gevallen en indien die erom verzoekt, het slachtoffer te 

horen. Daarnaast kon de commissie er ook voor kiezen om nog anderen te horen.87 

67. De commissie had vervolgens vijftien dagen om te beslissen en de beslissing werd genomen bij 

meerderheid van de stemmen. Hierop waren er echter twee uitzonderingen waarin er moest beslist 

worden bij eenparigheid: (1) wanneer de veroordeelde een opsluiting, hechtenis of correctionele 

gevangenisstraf heeft van meer dan tien jaar en (2) wanneer hij minder dan de helft van zijn straf 

heeft uitgezeten.88 

68. Als de commissie besloot tot de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling, dan waren 

ze volgens deze wet verplicht tot het opleggen van één algemene voorwaarde: de betrokkene mocht 

                                                             
86 Artikel 4 §1 Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998. 
87 Artikel 4 §3 Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998. 
88 Artikel 4 §4 Wet Voorwaardelijke invrijheidstelling 1998. 



Pagina | 27  
 

geen nieuwe strafbare feiten plegen. Daarnaast kon de commissie ook nog bijzondere voorwaarden 

opleggen, in de mate dat zij het noodzakelijk vonden voor de veroordeelde. De bijzondere 

voorwaarden waren specifiek aangepast aan de persoon van de veroordeelde en de sociale situatie 

waarin hij zou terechtkomen. Ze hadden voornamelijk tot doel de sociale reïntegratie, de 

bescherming van de maatschappij en de belangen van het slachtoffer te bewerkstelligen. Bij 

sommige seksuele delinquenten moest men verplicht de bijzondere voorwaarde van het volgen van 

een behandeling of begeleiding opleggen. Als de veroordeelde instemde met al de voorgestelde 

voorwaarden van de commissie, dan kon hij voorwaardelijk in vrijheid gesteld worden.89 

69. In het geval van de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling, besloot de commissie 

zelf het moment waarop deze beslissing uitvoerbaar zou worden.90 Vanaf het moment dat de 

beslissing tot voorwaardelijke invrijheidstelling uitvoerbaar werd, gaf de directeur de veroordeelde 

een verlof-pas, het zogenaamde V.I.-boekje dat reeds bestond onder de Wet Lejeune.91 

70. Uiteindelijk werd de veroordeelde definitief in vrijheid gesteld, indien er tijdens de gehele 

proeftijd geen herroeping had plaatsgevonden. Deze proeftijd bedroeg de duur van de nog te 

ondergane gevangenisstraf, zonder dat deze korter kon zijn dan twee jaar. Ze bedroeg daarentegen 

minimum vijf jaar en maximum tien jaar indien men veroordeeld was tot een tijdelijke criminele straf 

(niet-levenslang) of tot één of meer correctionele straffen die samen meer dan vijf jaar waren. In het 

geval van een levenslange gevangenisstraf was de proeftijd steeds tien jaar.92 

De mogelijkheden tot herroeping, schorsing en herziening werd hierboven reeds uiteengezet. (Zie 

supra) 

71. Tegen de beslissingen van de commissie om de voorwaardelijke invrijheidstelling al dan niet toe 

te kennen, te herroepen of te herzien, stond cassatieberoep open voor zowel het openbaar 

ministerie als voor de veroordeelde. Er bestond echter geen mogelijkheid tot cassatie tegen een 

beslissing tot schorsing.93 

  

                                                             
89 Artikel 4 §5 Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998. 
90 Artikel 5 Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998. 
91 Artikel 6 Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998. 
92 Artikel 8 Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998. 
93 Artikel 12 Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998. 
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2.3.3.4. Wijzigingen ten opzichte van Wet Lejeune 

72. Laten we even van naderbij de grootste veranderingen bekijken die de Wet Voorwaardelijke 

Invrijheidstelling 1998 met zich heeft meegebracht. 

De grootste was ongetwijfeld dat de beslissingsbevoegdheid niet langer bij de minister lag. 

Het uiteindelijke doel was volgens DE CLERCK dat deze bij onafhankelijke strafuitvoeringsrechters en –

rechtbanken zou komen te liggen. Zoals hierboven reeds was aangehaald kon dit nog niet 

onmiddellijk ten uitvoer gelegd worden, daar er een grondwetsherziening vereist was.94 Er moest dus 

een hervorming komen in twee fasen. In afwachting van de uitbouw op lange termijn van de 

strafuitvoeringsrechtbanken werden op korte termijn multidisciplinair samengestelde commissies 

opgericht die zouden beslissen over de voorwaardelijke invrijheidstelling.95 De keuze voor 

commissies was echter een keuze die vooral van politieke en juridisch-technische aard was. Er 

moesten snel veranderingen komen omwille van de zaak Dutroux, dus wou men snel al een 

aanpassing maken, terwijl de grote wijzigingen op de lange baan werden geschoven.96 

Een tweede wijziging was dat de beslissing ook niet meer volkomen eenzijdig werd genomen. 

Er werd meer belang gehecht aan een tegensprekelijke procedure waarin de veroordeelde een 

belangrijke rol kon spelen. Om tot de invrijheidstelling te komen maakte men nu gebruik van een 

opsomming van aanwijzingen die de voorwaardelijke invrijheidstelling zouden kunnen beletten, in 

tegenstelling tot het onder de Wet Lejeune gehanteerde “bewijs van morele verbetering”. Er werden 

twee nieuwe voorwaarden ingevoerd: het opstellen van het sociaal reclasseringsplan en de 

afwezigheid van de tegenindicaties.97 

Ook werd bij deze nieuwe wet de positie van het slachtoffer aanzienlijk verbeterd. Dit 

konden we zien op verschillende plaatsen in de nieuwe wet. Eén van de tegenindicaties was “de 

houding ten aanzien van de slachtoffers”. Daarnaast was er ook de mogelijkheid om bijzondere 

slachtoffergerichte voorwaarden op te leggen en om de slachtoffers bij de bepaling hiervan te 

betrekken. Ten slotte werden bepaalde groepen van slachtoffers98 automatisch gecontacteerd, tenzij 

ze hadden laten weten dat ze dit niet wensten. Ook andere slachtoffers konden op de hoogte 

                                                             
94 Y. VAN DEN BERGE, Strafuitvoering, Brugge, Vanden Broele, 2007, 8. 
95 J. GOETHALS en M. BOUVERNE-DE BIE, Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, 
Gent, Academia Press, 2000, 8. 
96 R. BAS en R. VAN DE VOORDE, “De nieuwe wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling: nieuw en dus beter?”, 
De orde van de dag 1998, afl. 4, 9. 
97 R. BAS en R. VAN DE VOORDE, “De nieuwe wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling: nieuw en dus beter?”, 
De orde van de dag 1998, afl. 4, 10-11. 
98 Bv.: de slachtoffers van seksuele delicten en andere ernstige geweldsfeiten. 
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worden gehouden en gehoord worden, indien ze hierom schriftelijk hadden verzocht en op 

voorwaarde dat de veroordeelde veroordeeld was tot een straf van minstens één jaar effectief.99 

2.3.3.5. Ambtshalve voorlopige invrijheidstelling voor straffen met een uitvoerbaar gedeelte 

dat drie jaar niet te boven gaat 

73. In het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling zoals deze gekend was onder de Wet 

Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998, dient er nog een belangrijke opmerking gemaakt te worden. 

Met name de bijzondere situatie voor straffen die niet langer dan drie jaar duren. Hoewel de wet 

bepaalde dat elke veroordeelde tot een vrijheidsstraf in aanmerking kon komen voor de 

voorwaardelijke invrijheidstelling zolang ze aan de voorwaarden voldeden, werden zij die een straf 

van hoogstens drie  jaar ondergingen, onderworpen aan het stelstel van de “ambtshalve voorlopige 

invrijheidstelling”. Deze regeling was, in tegenstelling tot de voorwaardelijke invrijheidstelling, 

geregeld door ministeriële omzendbrieven.100 De veroordeelden werden op het moment dat ze 

voldeden aan de tijdsvoorwaarden automatisch in vrijheid gesteld, behoudens de door de directeur 

ingeroepen tegenindicaties. 101 

Er moet een verschil gemaakt worden, naargelang de duur van de opgelegde gevangenisstraf:102 

- Minder dan zes maanden werd niet uitgevoerd; 

- Meer dan zes maanden en ten hoogste zeven maanden werd vervangen met een detentie van 

één maand; 

- Meer dan zeven maanden en ten hoogste acht maanden werd vervangen met een detentie van 

twee maanden; 

- Meer dan acht maanden en ten hoogste één jaar werd vervangen met een detentie van drie 

maanden; 

- Bij meer dan één jaar en ten hoogste drie jaar, werd men vrijgelaten na het uitzitten van één 

derde van zijn straf. 

Er is dus maar één voorwaarde en dat is het voldoen aan de tijdsvoorwaarden. Voor de rest worden 

er aan de invrijheidstelling helemaal geen voorwaarden meer gekoppeld. Er werden zelfs meestal 

geen bijzondere voorwaarden opgelegd. 

                                                             
99 C. HERMANS, “Strafuitvoeringsrechtbanken uit de startblokken. De nieuwe strafuitvoeringsrechtbanken en de 
gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden”, Fatik 
2007, afl. 113, 8. 
100 Zie infra. 
101 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 
183. 
102 Y. VAN DEN BERGE, “De uitvoering van vrijheidsstraffen: van nu en straks… met de oprichting van de 
strafuitvoeringsrechtbanken”, T.Strafr. 2006, afl. 5, 251. 
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74. Deze regel is echter niet absoluut en er bestonden uitzonderingen op de ambtshalve voorlopige 

invrijheidstelling en de onmogelijkheid tot opleggen van bijkomende voorwaarden. Die 

uitzonderingen zijn er (1) wanneer de directeur bijzondere tegenindicaties103 weerhoudt, (2) 

wanneer het gaat om een bepaalde categorie104 van seksuele delinquenten t.a.v. minderjarigen105 of 

(3) wanneer de veroordeelde ter beschikking van de regering is gesteld106. Deze eerste twee 

uitzonderingen waren enkel van toepassing indien het ging om een veroordeelde tot een straf van 

meer dan één jaar en hoogstens drie jaar. Bij de laatste is het elke keer de TBR werd opgelegd. Bij 

TBR is men volledig uitgesloten van de toepassing van de ambtshalve voorlopige invrijheidstelling en 

moet men steeds de procedure van de voorwaardelijke invrijheidstelling volgen.107 

75. De procedure van de ambtshalve voorlopige invrijheidstelling verloopt zonder veel 

formaliteiten.108 Opmerkelijk is ook dat, in tegenstelling tot de voorwaardelijke invrijheidstelling, 

over de ambtshalve voorlopige invrijheidstelling nog altijd wordt beslist door de minister van Justitie 

(en de delegatie bij de Penitentiaire Administratie).109 

76. Bij de ambtshalve voorlopige invrijheidstelling wordt er niet gewerkt met een proeftijd. 

Voorlopige invrijheidstelling is immers geen wijze van uitvoering van de straf, eerder een opschorting 

van die uitvoering. De uitvoering loopt niet door en in principe zal de veroordeelde de tijd dat hij 

voorlopig in vrijheid was moeten “inhalen”, zoals VAN DEN WYNGAERT het zo mooi verwoordde.110 Dit 

betekent dat opdat men definitief in vrijheid kan zijn, men moet wachten tot het verstrijken van de 

verjaringstermijn.111 Overeenkomstig artikel 92 Sw. verjaren correctionele straffen na vijf jaar of tien 

                                                             
103 Bv.: Onmogelijkheid tot reclassering, gebrek aan voldoende middelen van bestaan of opvangmogelijkheden, 
een manifest risico voor de fysieke integriteit van derden. 
104 Veroordeeld wegens feiten bedoeld in de artikelen 372 tot 386ter Sw. 
105 Advies van de PSD en controle van tegenindicaties door de directeur, uiteindelijke beslissing genomen door 
Centrale Penitentiaire Administratie. Hier zijn de tegenindicaties onmogelijkheid tot reclassering, het manifest 
risico voor de fysieke integriteit van derden en het risico van het lastigvallen van het slachtoffer. Diegene die 
schuldig is aan een aanranding van de eerbaarheid of verkrachting van een minderjarige dient verplicht een 
begeleiding of behandeling te volgen. 
106 Overeenkomstig artikelen 22 tot 26bis Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen de 
abnormalen en de gewoontemisdadigers, B.S. 17 juli 1964. 
107 Y. VAN DEN BERGE, “De uitvoering van vrijheidsstraffen: van nu en straks… met de oprichting van de 
strafuitvoeringsrechtbanken”, T.Strafr. 2006, afl. 5, 251-252. 
108 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 
183. 
109 Y. VAN DEN BERGE, “De uitvoering van vrijheidsstraffen: van nu en straks… met de oprichting van de 
strafuitvoeringsrechtbanken”, T.Strafr. 2006, afl. 5, 251. 
110 C. VAN DEN WYNGAERT,  Strafrecht en strafprocesrecht: In hoofdlijnen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu,  2009, 
545. 
111 Cass. 30 juni 2004, RABG 2005, 489-495, noot J. ROZIE, Rev.dr.pén. 2005, 200-204, R.W. 2005-06, 580-582, 
noot S. VANDROMME. 
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jaar, indien de straf langer is dan drie jaar112. Het is mogelijk dat de voorlopige invrijheidstelling 

wordt ingetrokken door de Centrale Penitentiaire Administratie, indien er binnen die periode door de 

veroordeelde een nieuw wanbedrijf of misdrijf wordt gepleegd. Ook kan de voorlopige 

invrijheidstelling worden ingetrokken, indien er voorwaarden werden opgelegd aan de voorlopige 

invrijheidstelling en dat deze niet werd opgevolgd. De intrekking kan dan gebeuren binnen de 

vastgelegde proeftermijn voor deze voorwaarden. Door de intrekking zal de veroordeelde dat 

gedeelte dat hij nog niet had uitgezeten, alsnog moeten ondergaan.113 

  

                                                             
112 Dit lijkt op het eerste zicht niet mogelijk te zijn gezien dat de regeling enkel van toepassing is op straffen van 
minder dan drie jaar. Soms is het echter wel mogelijk, zoals blijkt in dit voorbeeld: Een straf van vier jaar 
waarvan twee jaar met uitstel. Het effectief deel is minder dan drie jaar dus zal het vallen onder de ambtshalve 
voorlopige invrijheidstelling, maar toch heeft het een verjaringstermijn van tien jaar. 
113 Y. VAN DEN BERGE, “De uitvoering van vrijheidsstraffen: van nu en straks… met de oprichting van de 
strafuitvoeringsrechtbanken”, T.Strafr. 2006, afl. 5, 251-252. 
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2.4. Voorlopige invrijheidstelling 

77. Net zoals bij de voorwaardelijke invrijheidstelling vinden we bij de voorlopige invrijheidstelling 

twee etappes terug, vooraleer we komen bij de regeling zoals we die vandaag kennen, namelijk die 

van de Wet Externe Rechtspositie. 

We gaan hieronder een onderscheid maken tussen de periode vóór de M.O. nr. 1771 van 17 januari 

2005 en de periode erna. 

2.4.1. Vóór de ministeriële omzendbrief van 17 januari 2005 

78. In deze periode werd de voorlopige invrijheidstelling geregeld door een amalgaam van 

omzendbrieven114, waaruit we de volgende verschillende redenen voor voorlopige invrijheidstelling 

kunnen onderscheiden: 

- Met het oog op gratie of genade; 

- Om medische of humanitaire redenen; 

- Met het oog op de verwijdering uit het Rijk; 

- Met het oog op uitlevering; 

- Invrijheidstelling van bepaalde drugsverslaafde veroordeelden met het oog op aangepaste 

behandeling en/of begeleiding; 

- Bij betaling van één derde van boeten en gerechtskosten; 

- Met het oog op voorwaardelijke invrijheidstelling. 

2.4.1.1. Voorlopige invrijheidstelling met het oog op gratie of genade 

79. Deze vorm van voorlopige invrijheidstelling werd oorspronkelijk geregeld door de M.O. van 11 

oktober 1972. Het werd toen enkel toegekend aan kortgestraften, met name zij die een 

gevangenisstraf van minder of gelijk aan negen maanden hadden. Zij konden immers geen gebruik 

maken van de procedure van de voorwaardelijke invrijheidstelling, aangezien er toen een 

minimumduur vereist was die moest worden uitgezeten. Daarbovenop kwam ook nog dat het 

inwinnen van de adviezen meerdere maanden kon duren.115 Voordat ze in vrijheid konden gesteld 

worden moesten ze echter wel eerst voldoen aan twee voorwaarden:116 

                                                             
114 Deze zijn allen terug te vinden op www.just.fgov.be, behoudens enkele uitzonderingen. In geval van een 
uitzondering zal er een alternatieve bron worden gegeven, indien deze beschikbaar is. 
115 S. VIERENDEELS, Justitiehuizen : slachtoffers van hun eigen succes? Een onderzoek naar de problematiek in het 
justitiehuis Gent aan de hand van een evaluatie van de voorlopige invrijheidstelling, onuitg. licentiescriptie 
criminologische wetenschappen UGent, 2003, 97. 
116 S. STAMPER, De voorlopige invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. 
licentiescriptie criminologische wetenschappen UGent, 2006, 21. 
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- Ze moesten als verdienstelijke beschouwd worden (goed gedrag, gunstige geestesgesteldheid, 

familietoestand, reclassering, ...); 

- Ze mochten geen vroegere veroordeling hebben opgelopen tot een criminele straf of een 

correctionele hoofdgevangenisstraf, tenzij deze laatste met uitstel was uitgesproken. 

80. Deze regeling werd versoepeld in 1976, doordat de voorwaarde van het nog geen vroegere 

veroordeling te hebben werd vervangen door de voorwaarde van het nog geen vroegere 

veroordelingen hebben van meer dan zes maanden. Hierdoor werd de groep van mogelijke voorlopig 

invrijheidgestelden groter.117 

81. Vanaf het moment dat de veroordeelde in vrijheid was gesteld, begon er een proeftijd te lopen. 

Deze proeftijd was één maand voor zij die een straf ondergingen die minder dan zes maanden 

bedroeg en twee maanden voor zij die een straf ondergingen die meer dan zes maanden, maar 

minder dan negen maanden bedroeg. Na verloop van een gunstige proeftijd werd er een 

gratiemaatregel verleend. 

82. Door middel van de M.O. van 14 mei 1981 werd deze regeling nogmaals versoepeld. Vanaf dan 

was ze van toepassing op alle gedetineerden die één of meer straffen uitzaten waarvan het totaal 

één jaar gevangenisstraf niet te boven ging. Het toepassingsgebied ratione personae werd dus 

aanzienlijk vergroot, maar ook de voorwaarden ondervonden een wijziging. Zo werd de verplichte 

afwezigheid van vroegere veroordelingen van meer dan zes maanden vervangen door een 

afwezigheid van zulke veroordelingen in de laatste vijf jaar. Daarnaast was ook het “verdienstelijk 

zijn” gewijzigd: In de nieuwe regeling moest men nu vooruitzichten hebben op maatschappelijke 

wederinpassing. 

Ook procedureel begon men versoepelingen in te voeren. De M.O. van 1 april 1983 zorgde ervoor dat 

de voorstellen niet meer dienden voorgelegd te worden aan de maandelijkse personeelsconferentie 

en de M.O. van 6 april 1983 zorgde ervoor dat veroordeelden waarvan de strafrestant drie maanden 

of minder bedroeg, geen advies van het OM meer nodig hadden.118 

83. Voorlopige invrijheidstelling met het oog op genade of gratie was niet beperkt tot individuele 

gevallen, maar kon eveneens collectief gebeuren. Voorlopige invrijheidstelling met het oog op 

genade of gratie werd dan ook vaak gebruikt als middel om overbevolking in de gevangenissen op te 

lossen. Het werd gebruikt om de druk op de gevangenissen een beetje af te laten. Vanaf 1983 begon 

men met het toelaten van collectieve voorlopige invrijheidstelling met het oog op gratie. Bij 

                                                             
117 M.O. van 26 juli 1976. 
118 S. STAMPER, De voorlopige invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. 
licentiescriptie criminologische wetenschappen UGent, 2006, 22. 
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collectieve voorlopige invrijheidstelling werd er enkel gekeken naar het al dan niet voldoen aan de 

tijdsvoorwaarden en werden eventuele voorafgaande veroordelingen in rekening gebracht. 

Tegenindicaties daarentegen werden niet onderzocht.119 Een collectieve voorlopige invrijheidstelling 

werd toegekend door de volgende omzendbrieven; die van 17 juni 1983, 28 oktober 1983, 14 

december 1983, 7 februari 1984, 9 april 1984, 2 december 1986, 3 maart 1987, 7 mei 1987 en 26 

oktober 1987. Naarmate men verder ging in de tijd, werden de voorwaarden steeds soepeler: “Geen 

straf boven de zes maanden hebben” werd “geen straf boven de negen maanden hebben”; de 

voorwaarde dat minstens één derde van de straf moest uitgezeten zijn, viel weg; de beperkingen die 

gesteld werden aangaande de voorafgaande veroordelingen verdween; in het begin gebeurde de 

invrijheidstellingen op een welbepaalde datum, maar vanaf 1987 liet men de gunstmaatregel één of 

zelfs meerdere maanden toepassing kennen.120 

84. Op 28 oktober 1987 kwam er een nieuwe omzendbrief die de omzendbrieven van 14 mei 1981, 1 

april 1983 en 6 april 1983 ophief. In deze nieuwe omzendbrief werd dan een nieuwe regeling 

uiteengezet, die grotendeels overeenkwam met de richtlijnen uit de drie omzendbrieven die 

opgeheven werden. Het is nog altijd ten voordele van veroordeelden die één of meer straffen 

uitzaten waarvan het totaal één jaar gevangenisstraf niet te boven ging, op voorwaarde dat ze in de 

laatste vijf jaar geen veroordeling hadden tot een criminele of correctionele (tenzij uitstel of gratie) 

gevangenisstraf van meer dan zes maanden en dat ze vooruitzichten hadden op maatschappelijke 

wederinpassing. Weinig veranderde door deze omzendbrief, die voornamelijk een bundeling was van 

de oude regelgeving. Wel voerde deze omzendbrief een nieuwe regeling in voor veroordeelden 

waarvan de effectieve straftijd de drie maanden niet te boven ging. Deze groep van veroordeelden 

werden ambtshalve in vrijheid gesteld vanaf het uitzitten van een bepaald deel121 van hun straf. 

85. Deze omzendbrief werd op zijn beurt opgeheven door middel van de M.O. van 4 augustus 1993. 

Deze liet de regeling uit de vorige omzendbrief grotendeels onaangetast, maar er was één grote 

verandering: het toepassingsgebied ratione personae werd uitgebreid tot alle veroordeelden die een 

totale straftijd van maximum achttien maanden hadden. 

86. De wijzigingen waren nog niet gedaan. Men ging later nog verder, door een regeling uit te 

werken die betrekking had op een ambtshalve invrijheidstelling voor veroordeelden tot een 
                                                             
119 S. STAMPER, De voorlopige invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. 
licentiescriptie criminologische wetenschappen UGent, 2006, 22. 
120 S. STAMPER, De voorlopige invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. 
licentiescriptie criminologische wetenschappen UGent, 2006, 23. 
121 Na 10 dagen hechtenis wanneer de opgelegde straf of straffen niet langer zijn dan een maand effectieve 
gevangenisstraf. Na 20 dagen hechtenis wanneer de duur van de opgelegde straf of straffen meer dan één 
maand bedraagt maar niet meer dan twee maanden. Na één maand hechtenis wanneer de duur van de 
opgelegde straf of straffen meer dan twee maanden bedraagt maar niet meer dan drie maanden. 



Pagina | 35  
 

vrijheidsstraf van maximum drie jaar. Een eerste regeling hiervan vinden we terug in de M.O. van 4 

maart 1994, waarin veroordeelden tot een straf van minder dan acht maanden na een beperkt 

deel122 van hun straf ambtshalve in vrijheid werden gesteld en waarin zij die een straf hadden van 

meer dan acht maanden maar van minder dan drie jaar in vrijheid werden gesteld vanaf het moment 

dat ze voldeden aan de voorwaarden van de voorwaardelijke invrijheidstelling.123 Bij M.O. van 4 juli 

1994 werd de regeling van 4 maart 1994 “tot nader order” verlengd. Met betrekking tot de 

toepassingvoorwaarden kwam er een aanvulling door de M.O. van 9 mei 1996.124 

87. In de M.O. van 23 augustus 1996 werd het toepassingsgebied ratione personae echter verkleind: 

veroordeelden wegens zedenfeiten werden niet meer voorlopig in vrijheid gesteld met het oog op 

genade of gratie. Dit was een gevolg van de zaak DUTROUX.125 Dit absoluut verbod werd afgeschaft 

door de M.O. van 13 september 1996 en werd vervangen door de verplichting dat er een advies 

diende te worden opgesteld – door een dienst die gespecialiseerd was in de begeleiding of 

behandeling van seksuele delinquenten126 – voor de veroordeelden die onder meer veroordeeld 

waren voor feiten die vielen onder de toepassing van de wet van 13 april 1995127 en die een totaal 

aan gevangenisstraffen ondergingen van meer dan één jaar en maximum drie jaar. 

88. Bij M.O. van 22 augustus 1997 werd beslist om de naam te veranderen naar de “voorlopige 

invrijheidstelling”. Dit werd gedaan omdat slechts een beperkt deel van de voorlopige 

invrijheidstellingen met het oog op gratie of genade effectief terechtkwamen in de procedure voor 

genade. Vanaf dan liet met de strafuitvoering gewoon verjaren en werden er geen genademaatregel 

meer toegekend. De terminologie werd dus aangepast aan de praktijk. 

89. In 2003 kwam er een laatste wijziging, namelijk de niet-uitvoering van vrijheidsstraffen die de zes 

maanden niet te boven gaan. Deze regel werd ingevoerd door de M.O. van 18 april 2003 en bleef 

                                                             
122 Na 15 dagen hechtenis wanneer de opgelegde straf of straffen niet langer zijn dan vier maanden effectieve 
gevangenisstraf. Na één maand hechtenis wanneer de duur van de opgelegde straf of straffen meer dan vier 
maanden bedraagt maar niet meer dan zeven maanden. Na tweemaanden hechtenis wanneer de duur van de 
opgelegde straf of straffen meer dan zeven maanden bedraagt maar niet meer dan acht maanden. 
123 Deze regels waren niet van toepassing op veroordeelden die het voorwerp uitmaakten van een vraag tot 
uitlevering, die als recidivist ter beschikking van de regering waren gesteld of die een gevangenisstraf 
ondergingen ter vervanging van een fiscale geldboete. 
124 Men kon vrij komen na drie maanden hechtenis als men een straf ondergaat van meer dan acht maanden 
maar niet meer dan één jaar. Men moest in deze nieuwe categorie dus niet meer voldoen aan de voorwaarden 
van de voorwaardelijke invrijheidstelling, zoals voordien wel vereist was. 
125 S. STAMPER, De voorlopige invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. 
licentiescriptie criminologische wetenschappen UGent, 2006, 26. 
126 S. STAMPER, De voorlopige invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. 
licentiescriptie criminologische wetenschappen UGent, 2006, 26. 
127 Wet 13 april 1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen, B.S. 25 april 1995. 
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bestaan tot de opheffing ervan in 2005 (waar de regel op zich werd overgenomen in de nieuwe 

omzendbrief). 

In diezelfde omzendbrief werd ook een eenmalige collectieve voorlopige invrijheidstelling 

uitgesproken: iedereen die op 17 april 2003 een gevangenisstraf aan het uitzitten was van maximum 

drie jaar en die nog maximum één jaar moesten doen, werd in vrijheid gesteld. 

2.4.1.2. Voorlopige invrijheidstelling om medische of humanitaire redenen 

§1 Om medische redenen 

90. De regeling voor de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen werd oorspronkelijke 

gevonden in de M.O. van 27 februari 1951128, maar deze werd later aangevuld door een nieuwe 

regeling in artikel 97, lid 2 van het Algemeen  Reglement van de strafinrichtingen129 130. 

91. Een veroordeelde die leed aan een ernstige aandoening kon voorlopig in vrijheid worden gesteld, 

op voorwaarde dat deze aandoening niet tijdens de detentie kon behandeld worden. In de praktijk 

waren dit meestal veroordeelden waarvan men geen beterschap meer verwachtte en waarvan men 

oordeelde dat de detentie niet langer op een menswaardige manier kon worden uitgevoerd. In de 

praktijk werd dit echter maar zelden toegepast. Dit is o.a. omwille van de mogelijkheid tot het 

overbrengen naar gevangenisziekenhuizen, zoals in Sint-Gillis en Brugge. Daarnaast bestond er ook 

nog de mogelijkheid tot het overbrengen naar een burgerziekenhuis, al dan niet met bewaking. Deze 

overbrenging werd aanzien als een deel van de periode van de strafuitvoering, waardoor er niet 

gesproken werd over een voorlopige invrijheidstelling.131 

§2 Om humanitaire redenen 

92. De voorlopige invrijheidstelling om humanitaire redenen werd geregeld noch door een wet in de 

materiële zin, noch door een omzendbrief.132 Deze vorm is gegroeid uit de praktijk.133 

93. Het werd gebruikt om tegemoet te komen aan bepaalde tijdelijke, dringende en uitzonderlijke 

familiale en sociale problemen. Zo kon de invrijheidstelling toegekend worden wanneer door ziekte 

                                                             
128 M.O. van 27 februari 1951, Bull.adm.pénit. 1951, 195-196. 
129 Koninklijk Besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, B.S. 25 mei 
1965. 
130 “In geval van een ernstige aandoening, die niet gedurende de hechtenis kan behandeld worden, dan vraagt 
de directeur […] de toelating om de zieke naar een ziekenhuis over te brengen of, zo die gedetineerde een 
veroordeelde is, om hem voorlopig in vrijheid te stellen.” 
131 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2002, 
212. 
132 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2002, 
212. 
133 S. STAMPER, De voorlopige invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. 
licentiescriptie criminologische wetenschappen UGent, 2006, 20. 
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of ongeschiktheid de partner van de veroordeelde niet langer in staat was om voor het gezin te 

zorgen. Deze (meestal) tijdelijke situatie kon verholpen worden door de veroordeelde toe te laten 

om een tijdje terug thuis te blijven en voor zijn of haar gezin te zorgen. Ook kortstondige 

afhandelingen van burgerlijk en zelfs professionele verplichtingen konden redenen zijn voor 

voorlopige invrijheidstelling.134 

§3 Gemeenschappelijk aan beide 

94. Wat gemeenschappelijk was aan beide vormen was dat ze beoogden een tijdelijke situatie te 

overbruggen. Deze vorm van voorlopige invrijheidstelling was in se van tijdelijke duur en tijdens deze 

duur onderging de veroordeelde niet langer de uitvoering van zijn gevangenisstraf. Vanaf het 

moment dat de situatie die aanleiding had gegeven tot de invrijheidstelling er niet meer was, dan 

stopte ook de invrijheidstelling zelf en diende de veroordeelde terug te keren naar de gevangenis.135 

De uiteindelijke beslissing tot voorlopige invrijheidstelling werd genomen door de minister van 

Justitie, op voorstel van de directeur.136 

2.4.1.3. Voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering uit het Rijk 

95. Deze vorm van voorlopige invrijheidstelling werd geregeld door de M.O. van 20 mei 1981 en de 

M.O. van 28 juli 1989.  De basis voor deze voorlopige invrijheidstelling was echter te vinden in de wet 

van 15 december 1980137. In artikel 20 van die wet vinden we de mogelijkheid terug voor de minister 

van Justitie om een vreemdeling, die niet in het Rijk gevestigd is, terug te wijzen wanneer hij de 

openbare orde of de veiligheid van het land heeft geschaad of de aan zijn verblijf gestelde 

voorwaarden, zoals die door de wet zijn vastgesteld, niet heeft nageleefd. Een vreemdeling die wel in 

het Rijk gevestigd is, kan eveneens door de minister van Justitie uit het Rijk gewezen worden, op 

voorwaarde dat hij de openbare orde of de veiligheid van het land ernstig heeft geschaad. Dit kan 

echter pas nadat de minister een advies heeft ingewonnen bij de Commissie van advies voor 

vreemdelingen.  

                                                             
134 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2002, 
212. 
135 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2002, 
213; S. VIERENDEELS, Justitiehuizen : slachtoffers van hun eigen succes? Een onderzoek naar de problematiek in 
het justitiehuis Gent aan de hand van een evaluatie van de voorlopige invrijheidstelling, onuitg. licentiescriptie 
criminologische wetenschappen UGent, 2003, 93. 
136 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2002, 
212-213. 
137 Wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, B.S. 31 december 1980. 
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Vreemdelingen kwamen niet altijd in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Dankzij 

deze voorlopige invrijheidstelling werd hen toch de mogelijkheid geboden om, net zoals Belgen, niet 

hun volledige straftijd te moeten uitzitten en aldus vervroegd vrij te komen.138 

96. In het kader van de voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering uit het Rijk, 

dienden we volgens de M.O. van 28 juli 1989 een onderscheid te maken tussen twee categorieën van 

vreemdelingen:139 

- Enerzijds hebben we de vreemdelingen die niet over een geldige verblijfsvergunning beschikken 

op het moment van hun opsluiting. Zij kwamen in aanmerking voor voorlopige invrijheidstelling 

met het oog op verwijdering uit het Rijk, behalve indien ze ondertussen de toestemming hadden 

gekregen om in België te verblijven, bv. als een vluchteling. 

- Anderzijds hebben we de categorie van vreemdelingen die in het bezit waren van geldige 

verblijfvergunning of vergunning om zich te vestigen. Hier moeten we nog eens drie situaties 

onderscheiden: 

1. Wanneer er door de Dienst Vreemdelingenzaken nog geen maatregel was genomen of er 

enkel een gewone waarschuwing werd betekend, dan werd de procedure van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling gevolgd. Hun dossier moest net zoals dat van een Belg 

behandeld worden. 

2. Wanneer er al een advies was ingewonnen van de Commissie van advies voor 

vreemdelingen, dan kon er een voorstel tot voorlopige invrijheidstelling worden 

ingediend. Dit voorstel diende dan wel nog voor advies te worden voorgelegd aan het 

OM. Als de Commissie van advies al een datum had vastgelegd, dan moest er tot na die 

verschijning worden gewacht voor er een beslissing mocht ten uitvoer gelegd worden. 

3. Wanneer een KB tot uitzetting of een MB tot terugwijzing was betekend, dan moest het 

onderzoek van de zaak alleen gebeuren in het licht van een eventuele voorlopige 

invrijheidstelling met het oog op de uitzetting of de terugwijzing van de veroordeelde. 

97. Indien men in aanmerking kwam voor een voorstel tot voorlopige invrijheidstelling met het oog 

op verwijdering uit het Rijk, dan moest men nog voldoen aan enkele voorwaarden vooraleer men 

effectief in vrijheid kon gesteld worden. Enerzijds moest er voldaan worden aan tijdsvoorwaarden, 

die naar analogie waren met de ambtshalve voorlopige invrijheidstelling140 en de voorwaardelijke 

                                                             
138 K. BEYENS, S. SNACKEN EN C. Eliaerts, Barstende muren: overbevolkte gevangenissen omvang, oorzaken en 
mogelijke oplossingen, Antwerpen, Kluwer, 1993, 85. 
139 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2002, 
214. 
140 Voor veroordeelden met een straf tot en met drie jaar. 
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invrijheidstelling141. Anderzijds werd er gebruik gemaakt van tegenindicaties, die betrekking hadden 

op de reïntegratiekansen en de handhaving van betrokkene in de maatschappij en betroffen meer 

bepaald de aard van de persoonlijkheid van de betrokkene, zijn bewustwording van zijn 

verantwoordelijkheden, zijn opvang- en huisvestingsmogelijkheden en zijn bestaansmiddelen. 

98. De voorlopige invrijheidstelling werd toegekend door de minister van Justitie, nadat deze een 

advies had ontvangen van de directeur van de gevangenis. Wel moet in gedachte gehouden worden 

dat er enkel kon besloten worden tot invrijheidstelling indien er een uitvoerbaar KB tot uitzetting of 

MB tot terugwijzing, een bevel om het land te verlaten of een beslissing tot grensleiding is. Zoniet 

werd de procedure van de voorwaardelijke invrijheidstelling gevolgd.142 

2.4.1.4. Voorlopige invrijheidstelling met het oog op uitlevering 

99. De regeling voor de voorlopige invrijheidstelling met het oog op uitlevering vinden we terug in de 

M.O. van 23 april 1982 en de M.O. van 2 augustus 1982. 

100. In de M.O. van 23 april 1982 werd de mogelijkheid ingevoerd voor veroordeelde vreemdelingen, 

ten aanzien van wie een beslissing tot uitlevering was genomen, om voorlopig in vrijheid gesteld te 

worden net zoals dit al kon met het oog op verwijdering uit het Rijk. Voordien werd er immers een 

onderscheid gemaakt tussen deze twee situaties, terwijl er hiervoor geen enkele reden bestond. Als 

gevolg hiervan zou de veroordeelde vreemdeling voorlopig in vrijheid kunnen gesteld worden, indien 

hij voldeed aan de voorwaarden voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Deze procedure werd 

opgestart door de directeur die het voorstel maakte en de uiteindelijke beslissing werd genomen 

door de minister voor Justitie.143 

101. De M.O. van 2 augustus 1982 hield dezelfde regeling in. Er werd bepaald dat indien de minister 

van Justitie instemde met de schorsing van de straf, dat de Dienst Uitleveringen van het Bestuur 

Wetgeving de uitlevering zou uitvoeren door bemiddeling van de procureur-generaal in wiens 

rechtsgebied de uitvoerbaarverklaring van de buitenlandse titel tot inhechtenisneming was verleend. 

Als de beslissing van de minister negatief was, dan bleef de veroordeelde zijn straf uitzitten in 

België.144 

                                                             
141 Voor veroordeelden met een straf boven de drie jaar. 
142 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2002, 
214-215. 
143 S. STAMPER, De voorlopige invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. 
licentiescriptie criminologische wetenschappen UGent, 2006, 29. 
144 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2002, 
215. 
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102. Samengevat kwam de veroordeelde vreemdeling in aanmerking voor voorlopige 

invrijheidstelling met het oog op uitlevering vanaf het ogenblik dat hij voldeed aan de voorwaarden 

voor een voorlopige (in geval van straffen tot drie jaar) of een voorwaardelijke invrijheidstelling.145 

2.4.1.5. Voorlopige invrijheidstelling van bepaalde drugsverslaafde veroordeelden met het 

oog op aangepaste behandeling en/of begeleiding 

103. Deze voorlopige invrijheidstelling vinden we terug in de M.O. van 29 februari 2000. Het werd 

ingevoerd met de bedoeling om drugsverslaafde veroordeelden te stimuleren om een behandeling 

en/of een begeleiding te volgen om van hun drugsprobleem af te geraken. Zij die hiertoe bereid en 

vatbaar waren, kwamen in aanmerking voor deze vorm van voorlopige invrijheidstelling en bij een 

goed verloop ervan werden ze beloond door definitief in vrijheid te worden gesteld.146 

104. Enkel zij die veroordeeld waren voor drugsgerelateerde misdrijven147 en wiens effectieve 

gevangenisstraf de drie jaar niet te boven ging, kwamen in aanmerking voor deze vorm van 

voorlopige invrijheidstelling. Daarnaast werden bepaalde veroordeelden expliciet uitgesloten, 

namelijk zij die in aanmerking kwamen voor een andere vorm van vervroegde invrijheidstelling, zij 

die nog een hangende strafzaak hadden, zij die zich in de gevangenis schuldig hadden gemaakt aan 

handel in verdovende middelen, zij die niet over een geldige verblijfstitel beschikten148 en zij die 

naast het drugsgerelateerde misdrijf ook nog veroordeeld waren voor een seksueel misdrijf. 

105. De beslissing werd genomen door de directeur, maar hij kon dit pas doen nadat de 

psychosociale dienst een gunstig advies had uitgebracht betreffende hun onderzoek van de 

tegenindicaties, de voordelen van de extramurale behandeling en de vatbaarheid voor de therapie. 

Daarnaast moest de veroordeelde ook de burgerlijke partijen vergoeden, zonodig via een 

afbetalingsplan. Van zodra er aan alle voorwaarden was voldaan, konden er uitgangspermissies 

worden verleend ter voorbereiding van de reclassering of met het oog op bepaalde voorbereidende 

                                                             
145 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2002, 
215. 
146 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2002, 
216. 
147 Misdrijven die werden gepleegd om in het eigen gebruik te kunnen voorzien en misdrijven die werden 
gepleegd onder invloed van verdovende middelen en waarbij het problematisch middelengebruik duidelijk de 
criminogene factor is. 
148 Dit zorgt ervoor dat deze vorm van voorlopige invrijheidstelling enkel van toepassing is op Belgen en 
vreemdelingen met een geldige verblijfstitel. 
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contacten met de hulpverlening149. De maatregel zelf was pas uitvoerbaar vanaf het moment dat de 

prestatieverbintenis ondertekend was.150 

106. De opvolging werd gedaan door een justitieassistent van de Dienst Justitiehuizen. Deze zorgde 

voor de begeleiding van de veroordeelde en rapporteerde aan de penitentiaire administratie als er 

problemen waren.151 Als er geen problemen waren dan werd de veroordeelde bij goed verloop 

definitief in vrijheid gesteld. 

2.4.1.6. Voorlopige invrijheidstelling bij betaling van één derde van boeten en 

gerechtskosten 

107. Deze voorlopige invrijheidstelling bestond al in 1933 en werd ingevoerd door de M.O. van 15 

mei 1933152. De veroordeelde tot een vervangende gevangenisstraf wegens het niet betalen van zijn 

geldboeten of gerechtskosten, kon voorlopig in vrijheid worden gesteld indien hij één derde van zijn 

boeten en gerechtskosten betaalde. Vooraleer hij in vrijheid kon gesteld worden, moest hij wel de 

verbintenis aangaan dat hij al zijn schulden zo snel mogelijk zal betalen.153 Deed de veroordeelde dit 

niet, dan kon zijn invrijheidstelling ingetrokken worden.154 Bij betalingsmoeilijkheden kon hij echter 

verzoeken om betalingsuitstel bij het parket.155 

108. Door de M.O. van 19 februari 1970 kreeg de directeur de bevoegdheid om zelf de beslissing tot 

voorlopige invrijheidstelling te maken voor zij die ervoor in aanmerking kwamen.156 In de M.O. van 

25 november 1976 werd vervolgens gesteld dat, indien men reeds voorlopig in vrijheid was gesteld 

en dat men wederopgesloten was, men opnieuw van  die maatregel kon genieten, op voorwaarde 

dat men opnieuw minstens één derde betaalde van het nog aan te zuiveren gedeelte van de boeten 

en de gerechtskosten.157 

109. Later ging men nog verder in de M.O. van 8 november 1991. Deze omzendbrief zei dat indien 

men enkel was opgesloten tot uitzitting van een vervangende gevangenisstraf (of enkel nog een 

vervangende gevangenisstraf nadat de hoofdgevangenisstraf reeds was uitgezeten), dat men 
                                                             
149 Bv.: de ondertekening van de prestatieverbintenis. 
150 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2002, 
217. 
151 S. STAMPER, De voorlopige invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. 
licentiescriptie criminologische wetenschappen UGent, 2006, 30. 
152 Ongepubliceerd. 
153 S. VIERENDEELS, Justitiehuizen : slachtoffers van hun eigen succes? Een onderzoek naar de problematiek in het 
justitiehuis Gent aan de hand van een evaluatie van de voorlopige invrijheidstelling, onuitg. licentiescriptie 
criminologische wetenschappen UGent, 2003, 94. 
154 S. STAMPER, De voorlopige invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. 
licentiescriptie criminologische wetenschappen UGent, 2006, 17. 
155 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 637. 
156 Vijfjaarlijks verslag 1970-1975, Bull.Best.Strafinr. 1975, 456. 
157 M.O. van 25 november 1976, Bull.Best.Strafinr. 1976, 371. 
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ambtshalve en zo snel mogelijk moest in vrijheid gesteld worden met het oog op gratie. Vervangende 

gevangenisstraffen van een fiscale boete158 en vervangende gevangenisstraffen uit hoofde van niet-

betaling van onderhoudsgeld of familieverlating159 vielen echter niet onder deze regeling. 

110. Tenslotte werd in de M.O. van 20 december 1999 bepaald dat er met vervangende 

gevangenisstraffen geen rekening meer moest gehouden worden om de toelaatbaarheidsdatum te 

bepalen bij de voorlopige invrijheidstelling. 

2.4.1.7. Voorlopige invrijheidstelling met het oog op voorwaardelijke invrijheidstelling 

111. Voordat de voorlopige invrijheidstelling met het oog op gratie zijn opmars kende, werd er vaak 

gebruik gemaakt van de voorlopige invrijheidstelling met het oog op voorwaardelijke 

invrijheidstelling.160 Veroordeelden die niet vervroegd in vrijheid konden gesteld worden omwille van 

het feit dat men het einde van de straf zou bereiken vooraleer er een uitspraak zou zijn over de 

voorwaardelijke invrijheidstelling161 of omwille van een bijzonder dringende reden zoals de 

mogelijkheid tot een onmiddellijke reclassering162, konden zich beroepen op deze vorm van 

voorlopige invrijheidstelling. 

112. In de M.O. van 28 april 1950163 werd er gezegd dat de strafrestant bij sommige veroordeelden te 

kort was om een procedure tot voorwaardelijke invrijheidstelling op te starten en daarom werden zij 

die nog minder dan drie maanden moesten uitzitten in aanmerking genomen voor een voorlopige 

invrijheidstelling. Indien zij effectief voorlopig in vrijheid werden gesteld, dan moest dit zo snel 

mogelijk gevolgd worden door een voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling of strafontheffing. 

De toestand moest geregulariseerd worden. De beslissingsmacht voor deze voorlopige 

invrijheidstelling lag bij de gevangenisdirectie.164 

113. Deze procedure mocht enkel toegepast worden op die veroordeelden met een beperkte 

resterende duur van hun straf en er mocht geen systematische toepassing zijn telkens een persoon in 

aanmerking kwam voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De toepassing van deze mogelijkheid ”mag 

                                                             
158 M.O. van 8 november 1991. 
159 M.O. van 25 maart 1992 en M.O. van 4 juli 1994. 
160 S. STAMPER, De voorlopige invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. 
licentiescriptie criminologische wetenschappen UGent, 2006, 18. 
161 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 636. 
162 S. VIERENDEELS, Justitiehuizen : slachtoffers van hun eigen succes? Een onderzoek naar de problematiek in het 
justitiehuis Gent aan de hand van een evaluatie van de voorlopige invrijheidstelling, onuitg. licentiescriptie 
criminologische wetenschappen UGent, 2003, 92. 
163 M.O. van 28 april 1950, Bull.adm.pénit. 1950, 230. 
164 S. VIERENDEELS, Justitiehuizen : slachtoffers van hun eigen succes? Een onderzoek naar de problematiek in het 
justitiehuis Gent aan de hand van een evaluatie van de voorlopige invrijheidstelling, onuitg. licentiescriptie 
criminologische wetenschappen UGent, 2003, 92. 
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niet tot gevolg hebben dat de door de wet bepaalde gewone procedure systematisch door een 

administratieve uitzonderingsmaatregel wordt vervangen”.165 

114. Het toepassingsgebied werd later uitgebreid tot alle veroordeelden die nog een strafrestant 

hadden van minder dan zes maanden. Dit gebeurde bij de M.O. van 5 mei 1967.166 

115. Deze vorm kwam echter in ongebruik en werd uiteindelijk volledig vervangen door het 

toepassen van de voorlopige invrijheidstelling met het oog op gratie.167 

  

                                                             
165 M.O. van 3 december 1953, Bull.Best.Strafinr. 1954, 17-18; S. STAMPER, De voorlopige 
invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. licentiescriptie criminologische 
wetenschappen UGent, 2006, 19. 
166 M.O. van 5 mei 1967, Bull.Best.Strafinr. 1967, 166. 
167 S. STAMPER, De voorlopige invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. 
licentiescriptie criminologische wetenschappen UGent, 2006, 19. 
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2.4.2. Na de ministeriële omzendbrief van 17 januari 2005 

116. Gezien de veelheid aan M.O.’s die de verschillende vormen van voorlopige invrijheidstelling 

regelden, wou minister van Justitie Laurette ONKELINX meer duidelijkheid scheppen. Zij deed dit 

dankzij een nieuwe omzendbrief, die een bundeling moest zijn van alle mogelijke vormen van 

voorlopige invrijheidstelling. Het resultaat was de M.O. nr. 1771 van 17 januari 2005.168 Dat het doel 

duidelijkheid scheppen was, zien we in de bewoordingen van de omzendbrief zelf. De minister 

schreef immers het volgende: “Door deze opeenvolgende en soms tegenstrijdige signalen is het in de 

praktijk niet langer duidelijk wat het doel van een voorlopige invrijheidstelling is en op welke manier 

de verschillende circulaires dienen te worden geïnterpreteerd. Bovendien wordt de toepassing ervan, 

door de vele en uiteenlopende richtlijnen, complex en onoverzichtelijk. Omwille van deze redenen 

achten we het noodzakelijk een nieuwe regelgeving omtrent de voorlopige invrijheidstelling uit te 

werken.” 

117. De omzendbrief had een duidelijke doelstelling: de bundeling van alle bestaande 

onderrichtingen inzake voorlopige invrijheidstelling in een duidelijke, transparante regelgeving 

waarvan de doelstelling terug wordt uitgeklaard om een vlotte, correcte toepassing ervan te 

garanderen. 

Ondanks deze doelstelling benadrukte de minister dat deze omzendbrief slechts een 

overgangsregeling uiteenzette: “We zijn er ons van bewust dat deze [nieuwe regeling] van tijdelijke 

aard is, gezien de voorlopige invrijheidstelling mee zal opgenomen worden in de bevoegdheid van de 

strafuitvoeringsrechtbanken en een wettelijke basis zal krijgen”. 

118. Volgens deze omzendbrief kon er een onderscheid gemaakt worden tussen vier verschillende 

vormen van voorlopige invrijheidstelling: 

- Voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden met recht op verblijf voor wie het totaal aan 

hoofdgevangenisstraffen tot en met drie jaar bedraagt;169 

- 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. 

                                                             
168 Omzendbrief: Voorlopige invrijheidstelling, Fatik 2005, nr. 107, 21-28. 
169 Veroordeelden die in dit geval tevens ter beschikking van de regering werden gesteld in toepassing van de 
wet van 1 juli 1964, wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en 
plegers van bepaalde strafbare seksuele feiten, werden uitgesloten van de procedure tot voorlopige 
invrijheidstelling en vielen onder de procedure tot voorwaardelijke invrijheidstelling. 



Pagina | 45  
 

Met uitzondering van de voorlopige invrijheidstelling wegens gezondheidsredenen (art. 97 A.R.),  

werden al deze voorlopige invrijheidstellingen geregeld zoals bepaald in de omzendbrief.170 

Het is opvallend dat het aantal mogelijkheden tot voorlopige invrijheidstelling werd teruggebracht 

van zeven naar vier. Sommige oudere categorieën werden weggelaten, namelijk de voorlopige 

invrijheidstelling van bepaalde drugsverslaafde veroordeelden met het oog op aangepaste 

behandeling en/of begeleiding, de voorlopige invrijheidstelling na gedeeltelijke boetebetaling en de 

voorlopige invrijheidstelling met oog op voorwaardelijke invrijheidstelling. De reden hiervoor was dat 

deze vormen volkomen in ongebruik waren geraakt.171 

De nog bestaande vormen worden hierna uiteengezet. 

2.4.2.1. Voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden met recht op verblijf voor wie het 

totaal aan hoofdgevangenisstraffen tot en met drie jaar bedraagt 

119. Deze vorm is de voortzetting van de vroeger bestaande voorlopige invrijheidstelling met het oog 

op gratie/genade, later hernoemd de (ambtshalve) voorlopige invrijheidstelling. Het werd 

voornamelijk gebruikt als een middel om de overbevolking in de gevangenissen te bestrijden, maar 

werd ook gebruikt ter vervanging van de voorwaardelijke invrijheidstelling voor zij met een 

vrijheidsstraf tot en met drie jaar. Oorspronkelijk kwam men in vrijheid met de bedoeling om later 

het voorwerp te worden van een genademaatregel. In de nieuwe regeling daarentegen werd de 

strafuitvoering opgeschort tot ze verjaarde.172 

Onder deze mogelijkheid tot voorlopige invrijheidstelling vallen verschillende categorieën van 

veroordeelden, dewelke afzonderlijk zullen behandeld worden. 

§1 Veroordeelden die uitsluitend vervangende gevangenisstraffen ondergaan 

120. Onder deze categorie vielen de veroordeelden die uitsluitend één of meerdere vervangende 

gevangenisstraffen ondergingen en zij die, nadat ze hun hoofdgevangenisstraf hadden uitgezeten, 

enkel nog omwille van een vervangende gevangenisstraf opgesloten waren. Er waren echter vier 

uitzonderingen op dit toepassingsgebied ratione personae: 

- De veroordeelden voor gevangenisstraffen ter vervanging van de werkstraf. Deze worden 

aanzien als een hoofdgevangenisstraf in het kader van de omzendbrief. De ratio hierachter is dat 

                                                             
170 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 
219. 
171 S. STAMPER, De voorlopige invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. 
licentiescriptie criminologische wetenschappen UGent, 2006, 36. 
172 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 
220. 



Pagina | 46  
 

anders de werkstraf als “lichtere straf”173 in het gevaar komt. Moest het ook van toepassing zijn 

op de vervangende gevangenisstraf van de werkstraf, dan zou men kunnen verkiezen om de 

werkstraf niet uit te voeren – en aldus veel onbezoldigde uren vrije tijd niet kwijt te spelen – en 

een vervangende straf te krijgen die toch niet moet uitgevoerd worden.174 Om de uitvoering van 

de werkstraf aldus niet te ondermijnen, was er deze uitzondering175; 

- De veroordeelden zonder recht op verblijf in het land; 

- De veroordeelden die het voorwerp uitmaken van een verzoek tot uitlevering; 

- De veroordeelden die ter beschikking van de regering werden gesteld in toepassing van de wet 

van 1 juli 1964, wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, 

gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde strafbare seksuele feiten. 

121. Indien men valt onder het toepassingsgebied ratione personae dan werd men onmiddellijk in 

vrijheid gesteld, zonder dat er enige andere voorwaarden werden opgelegd en zonder dat er een 

begeleiding werd verplicht. De beslissing tot deze voorlopige invrijheidstelling werd genomen door 

de directeur. 

122. Bij het systeem van voorlopige invrijheidstelling werd er geen rekening gehouden met 

vervangende gevangenisstraffen van een veroordeling tot een geldboete voor het berekenen van de 

datum van voorlopige invrijheidstelling. Een vervangende gevangenisstraf kan er eveneens nooit toe 

leiden dat het systeem van voorwaardelijke invrijheidstelling van toepassing zou zijn, omwille van het 

feit dat die vervangende gevangenisstraf de totale duur van de gevangenisstraffen de drie jaar zou 

doen overschrijden.176 

§2 Voorlopige invrijheidstelling van de veroordeelden voor wie het totaal aan in uitvoering 

zijnde hoofdgevangenisstraffen maximum zes maanden bedraagt 

123. Veroordeelden tot een hoofdgevangenisstraf van maximum zes maanden werden onmiddellijk 

in vrijheid gesteld, zonder dat er eventuele tegenindicaties moesten nagegaan worden en zonder dat 

er een begeleiding diende opgelegd te worden. Kortweg, gevangenisstraffen van minder dan zes 

maanden werden niet uitgevoerd. Indien het totaal van de in uitvoering zijnde straffen beperkt of 

                                                             
173 Deze straf is volgens Cassatie minder zwaar dan een gevangenisstraf, aangezien het een mindere zware 
impact heeft op de individuele vrijheid. 
174 F. PIETERS, “De stedenbouwkundige overtreding van minister Onkelinx. De ministeriële omzendbrief nr. 
1771–SI van 17 januari 2005 de voorlopige invrijheidstelling”, Fatik 2005, nr. 107, 6. 
175 Y. VAN DEN BERGE, “Vrijheidsstraffen: de effectieve duur van de detentie” in L. DUPONT, F. VERBRUGGEN, R. 
VERSTRAETEN, D. VAN DAELE en B. SPRIET, Strafrecht als roeping: Liber amicorum Lieven Dupont, Leuven, 
Universitaire Pers Leuven, 2005, 669. 
176 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 
220. 
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herleid werd tot maximum zes maanden, dan gold dit ook voor deze straffen.177 De beslissing tot 

voorlopige invrijheidstelling werd genomen door de directeur. 

Deze regeling gold echter niet voor zij die een gevangenisstraf ter vervanging van een autonome 

werkstraf ondergingen, voor zij die geen recht op verblijf in het land hadden, voor zij die het 

voorwerp uitmaakten van een verzoek tot uitlevering of voor zij die ter beschikking van de regering 

waren gesteld in toepassing van de wet van 1 juli 1964, wet tot bescherming van de maatschappij 

tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde strafbare seksuele feiten. 

§3 Voorlopige invrijheidstelling van de veroordeelden voor wie het totaal aan in uitvoering 

zijnde hoofdgevangenisstraffen meer dan zes maanden en maximum één jaar bedraagt en van de 

veroordeelden tot een gevangenisstraf ter vervanging van een werkstraf van maximum één jaar 

124. Het toepassingsgebied ratione personae is in dit geval zij die veroordeeld zijn tot een 

hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden en maximum één jaar en zij die veroordeeld zijn 

tot een gevangenisstraf ter vervanging van een werkstraf178 van maximum één jaar. Ook hier zijn er 

weer uitsluitingen, namelijk zij voor wie de Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling werd gevat, 

zij zonder recht van verblijf in het land, zij die het voorwerp uitmaakten van een verzoek tot 

uitlevering en zij die ter beschikking van de regering waren gesteld in toepassing van de wet van 1 juli 

1964, wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers 

van bepaalde strafbare seksuele feiten. 

125. De beslissing hiertoe werd genomen door de directeur van de gevangenis. Hij diende deze 

beslissing ambtshalve te nemen, zodra de veroordeelde voldeed aan de tijdsvoorwaarden. Er waren 

geen tegenindicaties die dienden te worden nagegaan. Dit is een afwijking tegenover de vroegere 

regeling. In oudere omzendbrieven179 werd meerdere keren gezegd dat de voorlopige 

invrijheidstelling geen automatisme was en dat indien er tegenindicaties waren, dat de veroordeelde 

niet in vrijheid kon gesteld worden, behoudens de mogelijkheid om eraan tegemoet te komen door 

middel van bijzondere voorwaarden.180 De tijdsvoorwaarden waren de volgende: 

                                                             
177 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 
221. 
178 Hierop kwam er kritiek. Freddy PIETERS stelde dat door de vervangende gevangenisstraf van de werkstraf uit 
te sluiten uit de mogelijkheid tot onmiddellijke invrijheidstelling, dat een verdachte die slechts enkele maanden 
gevangenisstraf zou krijgen, dit beter verkiest boven de werkstraf, aangezien hij dan zeker in vrijheid zal gesteld 
worden. Dit terwijl het Hof van Cassatie van mening was dat de werkstraf een lichtere straf was dan de 
gevangenisstraf. (F. PIETERS, “De stedenbouwkundige overtreding van minister Onkelinx. De ministeriële 
omzendbrief nr. 1771–SI van 17 januari 2005 de voorlopige invrijheidstelling”, Fatik 2005, nr. 107, 6.) 
179 Bv.: M.O. van 4 juli 1994, M.O. van 20 december 1999. 
180 S. STAMPER, De voorlopige invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. 
licentiescriptie criminologische wetenschappen UGent, 2006, 39. 
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- De veroordeelden tot een straf van niet meer dan vier maanden werden in vrijheid gesteld na 

vijftien dagen hechtenis. In de praktijk deed deze situatie zich enkel voor bij zij die een 

gevangenisstraf ondergingen ter vervanging van een werkstraf, aangezien 

hoofdgevangenisstraffen van minder dan zes maanden niet werden uitgevoerd;181 

- Veroordeelden tot een straf van meer dan vier maanden maar ten hoogste zeven maanden, 

werden in vrijheid gesteld na één maand hechtenis; 

- Veroordeelden tot een straf van meer dan zeven maanden maar ten hoogste acht maanden, 

kwamen dan weer in vrijheid na twee maanden hechtenis; 

- Bij een straf van meer dan acht maanden en ten hoogste één jaar, kwam men in vrijheid na drie 

maanden hechtenis. 

Wanneer de directeur de beslissing had genomen, overhandigde hij een afschrift ervan aan de 

veroordeelde en legde hij hem de inhoud en de consequenties ervan uit. Vervolgens moest de 

veroordeelde tekenen voor ontvangst en akkoord. Bij het vrijkomen moest er geen begeleiding 

worden gegeven. 

126. Wel bleef er een mogelijkheid tot intrekking, namelijk wanneer er een definitieve veroordeling 

was voor een wanbedrijf of misdaad gepleegd na de voorlopige invrijheidstelling. De beslissing werd 

gemaakt door de minister van Justitie, die de bevoegdheid hiervoor had gedelegeerd aan de centrale 

penitentiaire administratie.182 

§4 Voorlopige invrijheidstelling van de veroordeelden voor wie het totaal aan in uitvoering 

zijnde hoofdgevangenisstraffen meer dan één jaar en maximum drie jaar bedraagt 

127. Zoals uit de titel blijkt is het toepassingsgebied hier zij die een hoofdgevangenisstraf hebben van 

meer dan één jaar en maximum drie jaar, maar eveneens met uitsluiting van zij voor wie de 

Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling reeds werd gevat, zij zonder recht op verblijf in België, 

zij die het voorwerp uitmaakten van een verzoek tot uitlevering en zij die ter beschikking van de 

regering werden gesteld in toepassing van de wet van 1 juli 1964, wet tot bescherming van de 

maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde strafbare seksuele 

feiten. 

128. Voordat men in aanmerking kon komen voor deze voorlopige invrijheidstelling, moest men 

eerst voldoen aan twee voorwaarden. Enerzijds hadden we de tijdsvoorwaarden, zoals deze gekend 

waren bij de voorwaardelijke invrijheidstelling maar dan zonder rekening te houden met eventuele 
                                                             
181 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 
221. 
182 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 
221. 
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wettelijke herhaling en de wettelijk voorgeschreven minimumtermijnen van drie en zes maanden. Dit 

hield dus in dat men in aanmerking kon komen vanaf het bereiken van één derde van zijn straf. 

Anderzijds moest er ook een controle plaatsvinden van enkele tegenindicaties. 

129. Bij de procedure werd er een onderscheid gemaakt tussen veroordeelden wegens seksuele 

feiten gepleegd t.a.v. minderjarigen183 waarvan de hoofdgevangenisstraffen meer dan één jaar en 

maximum drie jaar bedroegen en de restcategorie. Afhankelijk van de situatie hadden we te maken 

met verschillende tegenindicaties. 

A. Normale procedure 

130. De directeur ging de tegenindicaties na. Deze hadden betrekking op (1) het niet in de 

mogelijkheid verkeren om in zijn materiële behoeften te voorzien184 en (2) een manifest risico 

uitmaken voor de fysieke integriteit van derden. Als deze tegenindicaties niet aanwezig waren, dan 

besloot de directeur tot de voorlopige invrijheidstelling, op voorwaarde dat er voldaan was aan de 

tijdsvoorwaarden. 

131. De voorlopige invrijheidstelling werd dan toegestaan, zonder dat er specifieke voorwaarden 

moesten worden opgelegd. Er konden echter in uitzonderlijk omstandigheden wel bijzondere 

voorwaarden worden opgelegd, indien deze ertoe konden leiden dat er aan de aanwezige 

tegenindicaties tegemoet zou gekomen worden en er aldus recidivebeperkend kon gewerkt worden. 

De beslissing tot het opleggen van deze bijzondere voorwaarden diende echter wel gemotiveerd te 

worden, gezien het uitzonderlijk karakter. Wanneer het opleggen van bijzondere voorwaarden 

onvoldoende garanties kon leveren op reïntegratie of op vermijding van recidive, dan moest het 

dossier worden behandeld via de voorwaardelijke invrijheidstelling.185 

In de uitzonderlijke omstandigheden dat er toch bijzondere voorwaarden werden opgelegd, diende 

er gedurende een zekere proeftijd aan te worden voldaan. Deze proeftijd had een duur die gelijk was 

aan de nog resterende strafduur. Er was dus een maximumproeftijd van twee jaar. Gedurende deze 

proeftijd bestond er steeds de mogelijkheid tot intrekking (zie punt D). 

                                                             
183 Feiten bedoeld in de artikelen 372 tot 386ter van het Strafwetboek. 
184 Bv.: onderdak, bestaansmiddelen, … 
185 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 
222. 
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B. Procedure in geval van een veroordeelde tot een totaal aan hoofdgevangenisstraffen van meer 

dan één jaar wegens feiten bedoeld in de artikelen 372 tot 386ter van het Strafwetboek, gepleegd 

ten aanzien van minderjarigen 

132. Hier lag de beslissingsmacht niet bij de directeur, maar bij de Dienst Individuele Gevallen, van de 

centrale penitentiaire administratie. Zij deden dit echter wel op voorstel van de directeur, die eerst 

een keuze moest maken betreffende de te volgen procedure: de voorlopige invrijheidstelling (via de 

Dienst Individuele Gevallen) of de voorwaardelijke invrijheidstelling. 

133. De directeur diende in een voorbereidende fase alle informatie te verzamelen die hij nodig 

achtte voor het opstellen van het dossier. In dit dossier werd in het bijzonder aandacht besteed aan 

het slachtoffer. Het slachtoffer werd immers betrokken bij de procedure door onder andere 

informatie te krijgen over de slachtoffergerichte voorwaarden en eveneens door verwittigd te 

worden van de procedure.186 Indien het nodig werd geacht, nam de directeur ook de gerechtelijke 

bundel op in het dossier. 

Vervolgens diende de directeur de tegenindicaties na te gaan. Deze waren dezelfde als bij  de 

normale procedure, maar er werd een derde aan toegevoegd: het risico tot het lastigvallen van het 

slachtoffer. Indien nodig, konden er geïndividualiseerde voorwaarden opgelegd worden, met als doel 

recidivebeperkend te werken. Op grond van dit onderzoek stelde de directeur een gemotiveerd 

voorstel op. 

134. Bij dit voorstel diende er ook nog een  deskundig advies met multidisciplinair 

persoonlijkheidsonderzoek te worden toegevoegd, opgesteld door de PSD. Ook was de PSD bevoegd 

tot het voorstellen en voorbereiden van een begeleiding, indien de veroordeelde een straf onderging 

voor één van de feiten bedoeld in de artikelen 372 tot 378 Sw. (m.n. aanranding van de eerbaarheid 

en verkrachting), gepleegd t.o.v. minderjarigen of met hun deelneming. De PSD diende ook voor de 

ondertekening van de prestatieverbintenis te zorgen. In het algemeen kon de PSD de directie 

adviseren in het kader van mogelijks op te leggen bijzondere voorwaarden om op die manier 

tegemoet te kunnen komen aan de vastgestelde tegenindicaties.187 

135. Het voorstel werd vervolgens door de directeur overgemaakt aan de Dienst Individuele 

Gevallen, die – zoals hierboven gezegd – de uiteindelijke beslissing zou nemen. Indien ze er voor 

kozen om de voorlopige invrijheidstelling niet toe te kennen, dan diende ze deze afwijzing te 

                                                             
186 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 
223. 
187 E. BAEYENS, C. HERMANS, A. MUYTEN, J. VAN DEN BERGH, V. VAN WAUWA en M. VAN ZAELEN, “Het kind en het 
badwater. De ministeriële omzendbrief voorlopige invrijheidstelling nr. 1771: enkele bemerkingen vanuit het 
veld”, Fatik 2005, nr. 107, 8. 
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motiveren. Kende de Dienst het daarentegen wel toe, dan diende er geen motivatie voor te worden 

opgesteld. Vervolgens kreeg de directeur een dubbele taak: enerzijds diende ze de veroordeelde op 

de hoogte te brengen van de beslissing en de gevolgen ervan, anderzijds moest de beslissing tot 

invrijheidstelling en de slachtoffergerichte voorwaarden meegedeeld worden aan de Dienst 

Slachtofferonthaal van het gerechtelijk arrondissement waar het slachtoffer woonde en dit vóór de 

eigenlijke invrijheidstelling. 

136. Gezien de opgelegde begeleiding en de eventueel aanvullende bijzondere voorwaarden, drong 

zich hier steeds een proeftijd op. Deze was voor deze categorie van veroordeelden steeds twee jaar, 

ongeacht de strafrestant. Gedurende deze proeftijd was er steeds de mogelijkheid tot intrekking (zie 

punt D). 

C. Hangende zaken? 

137. Indien er met betrekking tot de veroordeelde nog een hangende strafzaak was wegens andere 

feiten, dan moest er nog een advies worden gevraagd aan het OM om te zien of de hangende zaak 

een hinderpaal zou zijn voor de voorlopige invrijheidstelling.188 Wat juist een “hangende strafzaak” 

was, werd bepaald in de M.O. van 27 februari 2003: 

1. Wanneer een veroordeelde werd gedagvaard om voor de correctionele rechtbank te verschijnen, 

of voor het Hof van Beroep indien een veroordeling tot een effectieve hoofdgevangenisstraf in 

eerste aanleg was uitgesproken; 

2. Wanneer er een uitvoerbare veroordeling was waarvan het totaal van de uitvoerbare 

gevangenisstraf drie jaar te boven ging189. In dit geval moest men contact opnemen met het OM, 

om de intenties met betrekking tot de tenuitvoerlegging te kennen. Als dan binnen een termijn 

van vijftien werkdagen, te rekenen vanaf de vraag, de veroordeling niet ten uitvoer werd gelegd, 

dan diende deze zaak niet langer beschouwd te worden als hangende; 

3. Wanneer er een niet-definitieve correctionele veroordeling was tot een effectieve 

hoofdgevangenisstraf van meer dan drie jaar. Na het bereiken van de termijn voor hoger beroep 

moest er door de gevangenis worden nagegaan of er al dan niet beroep werd ingesteld. Werd er 

beroep in gesteld, dan moest de zaak als nog hangende beschouwd worden. Was er geen beroep 

ingesteld, dan diende men hier eveneens te vragen achter de intenties van het OM met 

betrekking tot de tenuitvoerlegging. Ook hier was er een termijn van vijftien dagen waarbinnen 

de tenuitvoerlegging moest beginnen, zoniet mocht de zaak niet langer als hangende beschouwd 

worden. 

                                                             
188 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 
222. 
189 Een effectieve hoofdgevangenisstraf of een hoofdgevangenisstraf met uitstel die uitvoerbaar is geworden. 
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Enkel in situatie 1 en in situatie 3 wanneer er beroep werd ingesteld, diende er een eigenlijk advies te 

worden gevraagd aan het OM. In de andere gevallen stelde men enkel de vraag omtrent de intentie 

van tenuitvoerlegging. 

D. Mogelijkheid tot intrekking 

138. In beide procedures bleef de mogelijkheid bestaan tot intrekking. Dit kon gebeuren in geval van 

niet-naleving van de opgelegde voorwaarden gedurende de proeftijd en in geval van het plegen van 

een wanbedrijf of een misdaad na de voorlopige invrijheidstelling - maar voor de verjaring van de 

straf - en waarvoor er een definitieve veroordeling was. De intrekking gebeurde op beslissing van de 

minister van Justitie, die deze bevoegdheid had gedelegeerd aan de centrale penitentiaire 

administratie.190 

2.4.2.2. Voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden zonder recht op verblijf 

139. Deze vorm van voorlopige invrijheidstelling was van toepassing op veroordeelden van een 

vreemde nationaliteit en zonder een recht op verblijf in het land. Net zoals bij zij die wel recht op 

verblijf hebben, werd er een onderscheid gemaakt naargelang de strafduur. 

140. In geen van deze gevallen werd er echter voorzien in de mogelijkheid tot het opleggen van een 

begeleiding. Een begeleiding is immers niet mogelijk, aangezien onze Belgische autoriteiten geen 

controle konden uitvoeren in het buitenland.191 

§1 Voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden, zonder recht op verblijf in het land, die 

uitsluitend vervangende gevangenisstraffen ondergingen en de veroordeelden, zonder recht op 

verblijf in het land, voor wie het totaal aan in uitvoering zijnde hoofdgevangenisstraffen tot en 

met zes maanden bedroeg 

141. Het toepassingsgebied ratione personae was iedere veroordeelde die uitsluitend vervangende 

gevangenisstraffen onderging of iedere veroordeelde waarvan het totaal van de in uitvoering zijnde 

hoofdgevangenisstraffen maximum zes maanden bedroeg. Deze veroordeelde moest eveneens het 

voorwerp uitmaken van een definitief KB van uitzetting of een definitief MB van terugwijzing of hij 

mocht geen recht op verblijf hebben. Er waren echter wel enkele uitzondering, namelijk zij die het 

                                                             
190 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 
223. 
191 S. STAMPER, De voorlopige invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. 
licentiescriptie criminologische wetenschappen UGent, 2006, 42; Y. VAN DEN BERGE, “Vrijheidsstraffen: de 
effectieve duur van de detentie” in L. DUPONT, F. VERBRUGGEN, R. VERSTRAETEN, D. VAN DAELE en B. SPRIET, Strafrecht 
als roeping: Liber amicorum Lieven Dupont, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2005, 672. 
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voorwerp uitmaakten van een verzoek tot uitlevering, zij die een straf uitzitten ter vervanging van 

een werkstraf en zij die ter beschikking van de regering gesteld waren192. 

142. Zij werden onmiddellijk in vrijheid gesteld, zonder dat er enige tegenindicaties dienden te 

worden onderzocht. De beslissing werd genomen door de directeur, volgens de modaliteiten bepaald 

door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

§2 Voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden, zonder recht op verblijf in het land, voor wie 

het totaal aan in uitvoering zijnde hoofdgevangenisstraffen meer dan zes maanden en maximum 

één jaar bedroeg 

143. Hier was het toepassingsgebied ratione personae iedere veroordeelde tot een straf van meer 

dan zes maanden en maximum één jaar of iedere veroordeelde tot een straf ter vervanging van een 

werkstraf van maximum één jaar, voor wie er een definitief KB tot uitzetting of een definitief MB tot 

terugwijzing werd uitgevaardigd of wie geen recht op verblijf had in ons land. Er bestonden echter 

wel uitsluitingen voor zij voor wie de Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling reeds gevat was, 

voor zij die het voorwerp uitmaakten van een verzoek tot uitlevering en voor zij die ter beschikking 

van de regering gesteld waren193. 

144. Zij kwamen in vrijheid vanaf het bereiken van een bepaald deel van hun straftijd, met name na 

vijftien dagen hechtenis in geval van een straf van ten hoogste vier maanden, na één maand 

hechtenis in geval van een straf van meer dan vier maanden maar ten hoogste zeven maanden, na 

twee maanden hechtenis in geval van een straf van meer dan zeven maanden maar ten hoogste acht 

maanden en na drie maanden hechtenis in geval van een straf van meer dan acht maanden maar ten 

hoogste één jaar. Deze tijdsvoorwaarden waren de enige voorwaarden, ook hier moest er immers 

geen rekening gehouden worden met enige tegenindicaties. 

145. De beslissing wordt hier eveneens gemaakt door de directeur, opnieuw volgens de modaliteiten 

van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

146. Er bestond steeds de mogelijkheid tot intrekking van de invrijheidstelling, indien er een 

definitieve veroordeling was voor een nieuw misdaad of wanbedrijf gepleegd na de voorlopige 

invrijheidstelling. 

                                                             
192 Overeenkomstig de wet van 1 juli 1964, wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, 
gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde strafbare seksuele feiten. 
193 Veroordeelden die ter beschikking van de regering werden gesteld in toepassing van de wet van 1 juli 1964, 
wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde 
strafbare seksuele feiten. 
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§3 Voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden, zonder recht op verblijf in het land, voor wie 

het totaal aan in uitvoering zijnde hoofdgevangenisstraffen meer dan één jaar en maximum drie 

jaar bedroeg 

147. Het toepassingsgebied ratione personae is hier dezelfde als in de vorige titel, wel te verstaan 

dan voor veroordeelden tot een straf van één jaar tot maximum drie jaar. Zij kwamen in vrijheid bij 

het voldoen aan de tijdsvoorwaarden zoals bepaald bij de voorwaardelijke invrijheidstelling, maar 

dan zonder rekening te houden met wettelijke herhaling en de wettelijk bepaalde minima van drie en 

zes maanden. Men kwam dus steeds in aanmerking na één derde van zijn straf. Opdat men in vrijheid 

zou kunnen komen, mochten er echter geen tegenindicaties aanwezig zijn. Deze tegenindicaties 

waren het niet in de mogelijkheid verkeren om in de materiële behoeften te voorzien en het zijn van 

een manifest risico voor de fysieke integriteit van derden. Aangezien het de bedoeling was dat de 

veroordeelde het land zou verlaten en aangezien er weinig verifieerbare informatie m.b.t. de sociale 

situatie of het reclasseringsperspectief was, moest de directeur gebruik maken van een aantal 

waarneembare elementen uit de detentie.194 

148. De beslissing werd eveneens genomen door de directeur, die de veroordeelde van zijn beslissing 

inlichtte en die toelichting gaf bij de gevolgen ervan. Indien er een weigering van de voorlopige 

invrijheidstelling was, dan diende deze gemotiveerd te worden. Bij een toekenning tekent de 

veroordeelde voor ontvangst en akkoord. 

149. Ook hier kon er zich een intrekking voordoen, eveneens indien er een nieuw misdaad of 

wanbedrijf werd gepleegd na de voorlopige invrijheidstelling en waarvoor er een definitieve 

veroordeling was. 

§4 Voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden, zonder recht op verblijf in het land, voor wie 

het totaal aan in uitvoering zijnde hoofdgevangenisstraffen meer dan drie jaar bedroeg 

150. Hier was het toepassingsgebied ratione personae ook dezelfde als hierboven, maar hier moest 

het dan wel gaan over veroordeelden tot een gevangenisstraf van meer dan drie jaar. Ook hier 

hebben we twee soorten voorwaarden: enerzijds de tijdsvoorwaarden en anderzijds de afwezigheid 

van tegenindicaties. 

A. Voorwaarden 

151. Voor de tijdsvoorwaarden moest er gekeken worden naar de regeling van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling. Deze keer moest er echter wel rekening gehouden worden met de wettelijke 

herhaling en de wettelijke voorgeschreven minima van drie en zes maanden. Dit heeft dus als gevolg 

                                                             
194 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 
225. 
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dat men in aanmerking kon komen voor voorlopige invrijheidstelling als men één derde van zijn straf 

had uitgezeten en men een primair veroordeelde was en dat men pas na twee derde van zijn straf in 

aanmerking kwam als men zich in een staat van wettelijke herhaling bevond. 

Anderzijds zijn er ook nog tegenindicaties die dienden te worden onderzocht, ditmaal niet door de 

directeur, maar door het personeelscollege. Deze tegenindicaties hadden betrekking op de volgende 

elementen: 

- Het reclasseringsperspectief: Weet betrokkene waar naartoe? Zijn er contacten tijdens de 

detentie, zoals briefwisseling, bezoek, telefoon, die opvang in zijn land laten vermoeden?; 

- De veroordeelde houdt een manifest risico voor de fysieke integriteit van derden in; 

- Welke inspanningen werden geleverd tot het betalen van de burgerlijke partij. 

B. Procedure 

152. In de voorbereidende fase stelde de griffie van de strafinrichting het dossier samen en 

verzamelde het gegevens over de verblijfssituatie van de veroordeelde (zonodig met behulp van de 

Dienst Individuele Gevallen), over de identiteit van de burgerlijke partijen en de hen reeds betaalde 

bedragen, over de betrokkenheid van de slachtoffers in de vrijstellingsprocedure en over de 

rechterlijke beslissingen.195 Dit dossier moest één maand voor het bereiken van de 

toelaatbaarheidsdatum voorgelegd worden aan de minister van Justitie. 

153. Drie maanden vóór het bereiken van die datum, onderzocht het personeelscollege de toestand 

van de veroordeelde met het oog op voorlopige invrijheidstelling. Ze deed dit door de hierboven 

vermeldde tegenindicaties te onderzoeken. Tegelijkertijd maakte de directeur het volledige advies 

tot voorlopige invrijheidstelling over aan de Dienst Individuele Gevallen en aan de verschillende 

parketten die een veroordeling tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan drie jaar in uitvoering 

hadden. Op basis van het overgemaakte dossier en na advies van de betrokken parketten196, stelde 

de Dienst Individuele Gevallen vervolgens een voorstel tot voorlopige invrijheidstelling op en maakte 

dit voorstel dan ook over aan de minister van Justitie. 

154. De minister van Justitie nam vervolgens een gemotiveerde beslissing. Bij afwijzing van het 

voorstel werd de termijn bepaald binnen dewelke een nieuw voorstel diende te worden voorgelegd. 

Deze termijn mocht niet langer zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de beslissing, indien de 

veroordeelde één of meer correctionele hoofdgevangenisstraffen onderging tot en met vijf jaar. Die 

                                                             
195 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 
225. 
196 Indien binnen een maand na ontvangst van het dossier er nog geen advies was van het parket, dan werd dit 
advies geacht positief te zijn. 
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termijn was maximaal één jaar in geval van criminele straffen of als het geheel van de correctionele 

hoofdgevangenisstraffen meer dan vijf jaar bedroeg. De Dienst Individuele Gevallen maakte een 

kopie van deze beslissing over aan de Dienst Vreemdelingenzaken, terwijl de directeur kennisgeving 

en toelichting gaf omtrent de beslissing – positief of negatief – aan de veroordeelde. Eens de 

veroordeelde in vrijheid was gesteld – en dit overeenkomstig de richtlijnen van de Dienst 

Vreemdelingenzaken –, werd de Dienst Individuele Gevallen hiervan op de hoogte gesteld. Indien het 

slachtoffer op de hoogte wou gehouden worden, dan deelde de directeur de beslissing eveneens 

mee aan de Dienst Slachtofferonthaal van het parket van het gerechtelijk arrondissement waar het 

slachtoffer woonde. 

155. De (eventueel) opgelegde voorwaarden moesten gedurende een bepaalde proeftijd worden 

nageleefd. Deze proeftijd werd bepaald zoals bij de voorwaardelijke invrijheidstelling. 

156. In twee gevallen bestond er de mogelijkheid tot intrekking van de voorlopige invrijheidstelling: 

- Indien de veroordeelde terugkeerde naar België tijdens zijn proeftijd en dit zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de minister van Justitie; 

- Indien de veroordeelde binnen de verjaringstermijn veroordeeld werd door een definitieve 

veroordeling voor een nieuw misdaad of wanbedrijf, gepleegd na de voorlopige invrijheidstelling. 

§5 Voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden zonder recht op verblijf in het land met een 

terbeschikkingstelling van de regering in toepassing van de wet van 1 juli 1964 

157. Het toepassingsgebied ratione personae is hier zij die ter beschikking van de regering waren 

gesteld en die geen recht op verblijf in België hadden, met uitsluiting van zij voor wie reeds de 

Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling was gevat en zij die het voorwerp uitmaken van een 

verzoek tot uitlevering. 
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A. Voorwaarden 

158. In het kader van de tijdsvoorwaarden, werd er een onderscheid gemaakt al naargelang de duur 

van de opgelegde straffen. Deze waren volkomen dezelfde als bij personen met een recht op verblijf 

in België en met een totaal aan hoofdgevangenisstraffen van maximum drie jaar.197 Om duidelijkheid 

te scheppen, worden ze hier schematisch weergegeven: 

Hoofdgevangenisstraf Tijdsvoorwaarden 

Niet meer dan vier maanden Vijftien dagen 

Meer dan vier maanden en ten hoogste zeven 
maanden 

Eén maand 

Meer dan zeven maanden en ten hoogste acht 
maanden 

Twee maanden 

Meer dan acht maanden en ten hoogste één jaar Drie maanden 

Meer dan één jaar en maximum drie jaar Na één derde van de straf198 

Meer dan drie jaar Na één derde van de straf voor primair 
veroordeelden 
Na twee derde van de straf voor recidivisten 

 

159. Daarnaast moesten er ook nog enkele tegenindicaties worden onderzocht. Gezien deze 

verschillend waren naargelang welke procedure werd gevolgd, zullen ze in de volgende titel worden 

besproken. 

B. Procedure 

160. Bij de procedure werd er een onderscheid gemaakt tussen veroordeelden tot een straf van 

maximum drie jaar en de veroordeelden tot een straf van meer dan drie jaar. 

1 – Straf van maximum drie jaar 

161. Hier werd de beslissing genomen door de directeur van de gevangenis. Vooraleer hij echter kon 

overgaan tot een beslissing, diende hij eerst de tegenindicaties te onderzoeken. Deze waren de 

volgende: 

- Niet in de mogelijkheid verkeren om in zijn materiële behoeften te voorzien; 

- Een manifest risico uitmaken voor de fysieke integriteit van derden. 

Indien de directeur de voorlopige invrijheidstelling afwees, dan diende hij dit te motiveren. 

                                                             
197 S. STAMPER, De voorlopige invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. 
licentiescriptie criminologische wetenschappen UGent, 2006, 42. 
198 M.O.  nr. 1771: “[…] de regels die gelden bij een voorwaardelijke invrijheidstelling, doch zonder rekening te 
houden met de wettelijke herhaling voorzien in art 2 b en de minima van 3 en 6 maanden voorzien in art 2 a en 
b van de wet van 5 maart 1998 tot voorwaardelijke invrijheidstelling […]” 
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2 – Straf van meer dan drie jaar 

162. Hier lag de beslissingsmacht bij de minister van Justitie. De procedure op zich, evenals de 

mogelijkheid tot opleggen van voorwaarden en de redenen tot intrekking, is net zoals bij 

veroordeelden zonder een recht op verblijf in het land met een hoofdgevangenisstraf van meer dan 

drie jaar.199 Deze werd hierboven reeds uiteengezet. 

2.4.2.3. Voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden die het voorwerp uitmaken van een 

verzoek tot uitlevering 

163. Zij die definitief veroordeeld zijn geweest en voor wie er eveneens een bevel tot aanhouding 

teneinde uitlevering werd afgeleverd, konden voorlopig in vrijheid gesteld worden voor de uitvoering 

van hun straffen in België.200 Opdat men in aanmerking kon komen hiervoor, moest men ofwel in 

aanmerking komen voor voorlopige invrijheidstelling (in geval van een hoofdgevangenisstraf van niet 

meer dan drie jaar) ofwel in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling (in geval van 

een hoofdgevangenisstraf van meer dan drie jaar). 

164. Bij een hoofdgevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, werd de datum van toelaatbaarheid 

van de voorlopige invrijheidstelling meegedeeld aan het parket dat het verzoek tot uitlevering 

behandelde. Bij het bereiken van deze datum kon het parket overgaan tot de uitvoering van de 

beslissing tot uitlevering. Op de datum van uitlevering werd de veroordeelde voorlopig in vrijheid 

gesteld door de directeur. 

165. Indien er een hoofdgevangenisstraf van meer dan drie jaar was, dan werd er een andere 

procedure gevolgd. Minstens drie maanden voor het bereiken van de toelaatbaarheidsdatum 

besprak het personeelscollege het dossier. Vervolgens maakte de directeur het advies tot voorlopige 

invrijheidstelling over aan zowel de Dienst Individuele Gevallen als aan de parketten die een 

veroordeling tot een gevangenisstraf van meer dan drie jaar in uitvoering hadden. Als de uitlevering 

niet gebeurde op grond van een Europees aanhoudingsbevel, dan moest de Dienst Individuele 

Gevallen vragen aan het Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden of 

het verzoek tot uitlevering toegekend was. Vervolgens stelde de Dienst Individuele Gevallen een 

voorstel tot voorlopige invrijheidstelling op, op grond van het dossier en de adviezen van de 

parketten201. Het gehele dossier werd ten laatste één maand voor de toelaatbaarheidsdatum 

voorgelegd aan de minister van Justitie, die over de zaak een beslissing zou nemen. Op de datum van 

                                                             
199 S. STAMPER, De voorlopige invrijheidstelling: herleid tot een ventiel op de gevangenissen?, onuitg. 
licentiescriptie criminologische wetenschappen UGent, 2006, 43. 
200 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 
228. 
201 Indien binnen één maand geen advies werd uitgebracht, dan werd veronderstelt dat het advies positief was. 
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uitlevering werd ook de beslissing tot voorlopige invrijheidstelling met het oog op uitlevering 

uitgevoerd. 

166. Ook hier werd er geen begeleiding opgelegd, aangezien – net zoals bij de voorlopige 

invrijheidstelling van personen zonder recht op verblijf in het land – er geen controle kon worden 

uitgevoerd daar de veroordeelde zich in het buitenland zal bevinden na de voorlopige 

invrijheidstelling. 

167. De intrekking van de voorlopige invrijheidstelling bleef ook steeds een mogelijkheid, namelijk 

indien er binnen de verjaringstermijn in België een definitieve veroordeling werd uitgesproken 

wegens een nieuw misdaad of wanbedrijf. 

2.4.2.4. Voorlopige invrijheidstelling wegens gezondheidsredenen 

168. Deze vorm van voorlopige invrijheidstelling bestond vroeger ook reeds en werd niet alleen 

geregeld door een omzendbrief, maar eveneens door art. 97, lid 2 AR. Dit is nu ook nog steeds zo. De 

regeling hiervoor vinden we dus terug in het voornoemde artikel en in de M.O. van 17 januari 2005. 

169. De gehele procedure komt op gang op initiatief van de arts van de gevangenis. Wanneer deze 

oordeelde dat de gezondheidstoestand van de veroordeelde onverenigbaar was met de detentie of 

dat de veroordeelde leed aan een aandoening die op korte termijn de dood tot gevolg kon hebben, 

dan bracht hij de directeur hiervan op de hoogte. Voor de andere (zwaar) zieke veroordeelden was er 

nog altijd de mogelijkheid tot verzorging in de gevangenisziekenhuizen van Sint-Gillis en Brugge of de 

overbrenging naar burgerziekenhuizen, al dan niet met bewaking. Deze twee mogelijkheden houden 

geen onderbreking van de strafuitvoering in, waardoor er zich geen nood aan een voorlopige 

invrijheidstelling voordoet.202 

Van zodra de directeur op de hoogte werd gesteld, ging hij na of er geen tegenindicaties aanwezig 

waren. Deze hadden betrekking op de mogelijkheid tot opvang van de veroordeelde203 en op het feit 

of de veroordeelde een manifest risico was voor de fysieke integriteit van derden. Maar zelfs als de 

directeur dacht dat er tegenindicaties aanwezig waren, toch moest hij onmiddellijk een voorstel tot 

voorlopige invrijheidstelling overmaken aan de Dienst Individuele Gevallen. 

Vervolgens stelde de Dienst Individuele Gevallen zelf een voorstel tot voorlopige invrijheidstelling op, 

op grond van het dossier en het voorstel en na schriftelijk advies van de geneesheer-directeur van de 

Penitentiaire Gezondheidsdienst. De Dienst verzamelde bijkomende informatie over het slachtoffer, 
                                                             
202 Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 
226. 
203 Hiermee werd bedoeld de opvangmogelijkheden op medisch, familiaal, sociaal en financieel vlak, 
onverenigbaarheden met de situatie van de slachtoffers, … 
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indien dit nodig en mogelijk was. Als op grond van deze informatie, er tegenindicaties werden 

vastgesteld dan werd dit vermeld in het verslag. 

Dit voorstel werd dan overgemaakt aan de minister van Justitie, die er tenslotte een beslissing over 

maakte. 

170. De Dienst Individuele Gevallen werden onmiddellijk ingelicht wanneer de voorlopige 

invrijheidstelling zijn ingang kende. Werd een begeleiding opgelegd, dan werden de voorwaarden 

vermeld op de vrijlatingsfiche, werd er een mandaat inzake de opvolging gegeven aan de directeur 

van het justitiehuis waar de veroordeelde zich ging vestigen en werd de Dienst Slachtofferonthaal 

van het gerechtelijk arrondissement waar het slachtoffer woonde op de hoogte gebracht. Indien de 

veroordeelde geen geldig recht op verblijf in het land had, dan diende de Dienst Vreemdelingenzaken 

eveneens op de hoogte te worden gehouden. Daarnaast moest het parket om de zes maanden een 

verslag uitbrengen, eventueel vergezeld van een verslag van de wetsgeneesheer. 

171. Gedurende de periode van de voorlopige invrijheidstelling werd de medische toestand 

opgevolgd door de Penitentiaire Gezondheidsdienst. Indien later bleek uit de verslagen van het 

parket dat de gezondheidstoestand van de veroordeelde wel terug verenigbaar was met de detentie 

of indien zijn gedrag dit vereiste, dan kon de voorlopige invrijheidstelling worden herroepen. Dit 

gebeurde door de minister van Justitie, op voorstel van de Dienst Individuele Gevallen en na advies 

van de geneesheer-directeur van de Penitentiaire Gezondheidsdienst. Als er geen herroeping had 

plaatsgevonden, dan kwam de veroordeelde definitief in vrijheid bij het verstrijken van de 

verjaringstermijn. 
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2.5. Conclusie: Historische analyse 

172. De voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorlopige invrijheidstelling vormen samen de figuur 

van de vervroegde invrijheidstelling. We zien dit duidelijk in deze historische analyse. Daar waar de 

voorwaardelijke invrijheidstelling vroeger werd ingevoerd met de duidelijke bedoeling om als gunst 

te dienen voor veroordeelden die zich goed gedragen hadden tijdens de detentie (en ook om een 

grotere controle over deze groep te kunnen uitoefenen), zien we dat mettertijd de focus verlegd 

wordt op het bevorderen van de sociale reïntegratie. Deze door de voorwaardelijke invrijheidstelling 

vergeten doelstelling wordt dan plichtsbewust opgevuld door de voorlopige invrijheidstelling, die dan 

als gunst wordt aangewend om veroordeelden in vrijheid te stellen. Dit terwijl de voorwaardelijke 

invrijheidstelling meer om meer een echte strafuitvoeringsmodaliteit wordt, met de bedoeling om 

ooit een volwaardig alternatief voor een gevangenisstraf te worden. 

We zien dat de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorlopige invrijheidstelling gemaakt zijn om 

elkaar aan te vullen. De voorlopige invrijheidstelling dient vooral als aanvulling op de voorwaardelijke 

invrijheidstelling, gezien het gemak waarmee de toepasselijk regelgeving kan worden aangepast. 

Aangezien het volledig geregeld wordt door ministeriële omzendbrieven, kan het zich ten allen tijde 

zeer flexibel opstellen ten aanzien van veranderingen in de samenleving en de noodzakelijkheden 

van het moment. 

Dat ze beide gemaakt zijn om met en naast elkaar te werken, zien we aan het feit dat er bij de 

voorlopige invrijheidstelling regelmatig wordt verwezen naar de voorwaardelijke invrijheidstelling, 

voornamelijk met betrekking tot de tijdsvoorwaarden. 

173. Bij beide vormen hebben we hierboven gewerkt met twee fasen. Het is opvallend dat in beide 

gevallen de tweede fase aangewend werd als een overgangsmaatregel naar een wettelijke regeling 

van beide figuren. Zowel de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998 als de M.O. nr. 1771 werden 

opgesteld met als achterliggende gedachte dat ze in de nabije toekomst zouden vervangen worden 

door een nieuw wettelijk optreden. Dit is dan ook gebeurd, in de vorm van de Wet van 17 mei 2006 

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

slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten. Het is deze wet die 

we dan ook in het verdere verloop van deze masterproef gaan bespreken. 

. 
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3. DE SITUATIE VANDAAG 

3.1. De Wet Externe Rechtspositie 

174. Op 17 mei 2006 werd de Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot 

een vrijheidsstraf204 goedgekeurd. Deze zorgde voor een nieuwe regeling van de externe 

rechtspositie van de veroordeelde. Men vindt er o.a. de nieuwe regelingen voor de voorwaardelijke 

invrijheidstelling en de voorlopige invrijheidstelling terug. Maar op dezelfde datum was er een even 

belangrijke wet tot stand gekomen, namelijk de Wet houdende de oprichting van de 

strafuitvoeringsrechtbanken205. Deze wet is van groot belang omdat ze de creatie van de 

strafuitvoeringsrechtbanken (SURB) teweegbrengt. Door deze wet wordt de beslissingsmacht over de 

vervroegde invrijheidstelling verplaatst van de uitvoerende macht naar de rechterlijke macht. Het 

proces dat in gang werd gezet door DE CLERCK vindt hier zijn sluitsel. Zoals verder zal uiteengezet 

worden, is deze evolutie nog niet volledig. Nog niet alle aspecten van de wetten zijn in werking 

getreden. Hierop zal dieper worden ingegaan bij de relevante onderwerpen. 

De voorwaardelijke invrijheidstelling kende reeds eerder een wettelijke regeling, zoals we hierboven 

gezien hebben. Er was al de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998 en voordien was er al de 

Wet Lejeune. Dankzij de Wet Externe Rechtspositie bestaat er nu echter ook een wettelijke regeling 

voor de voorlopige invrijheidstelling, dewelke voordien voornamelijk geregeld werd door ministeriële 

omzendbrieven. 

175. De onoverzichtelijke veelheid aan regelgevingen, zowel formeel als materieel, zoals we die 

kenden vroeger, wordt nu vervangen door een overzichtelijke bundeling in één enkele wetgeving. In 

theorie lijkt dit een mooie zaak, hoewel de praktijk ons zal leren dat dit geenszins volledig het geval 

is. Verschillende bepalingen zijn nog niet van kracht en zullen dit in hoogste waarschijnlijkheid nog 

niet zijn tot 1 september 2012. Dit brengt met zich mee dat de regeling nog ingewikkelder is 

geworden, nu dat bepaalde figuren nog altijd geregeld worden door de omzendbrieven, terwijl ze 

eigenlijk al een plaats hebben binnen de nieuwe wet. Dit zorgt voor een moeilijke puzzel, dewelke wij 

hierna enigszins zullen proberen overzichtelijk te maken. 

                                                             
204 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de 
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, B.S. 15 juni 2006. 
(Hierna: Wet Externe Rechtspositie) 
205 Wet 17 mei 2006 houdende de oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken, B.S. 15 juni 2006. 
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3.2. Voorwaardelijke invrijheidstelling 

3.2.1. Inleiding 

176. Vooraleer we kunnen beginnen met de uiteenzetting over de huidige regeling van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling, dienen we eerst te kijken wat er juist over in de wet staat. Het 

relevante rechtsartikel vinden we terug in art. 24 Wet Externe Rechtspositie: 

“De voorwaardelijke invrijheidstelling is een wijze van uitvoering van de vrijheidsstraf 

waardoor de veroordeelde zijn straf ondergaat buiten de gevangenis, mits naleving van 

de voorwaarden die hem gedurende een bepaalde proeftijd worden opgelegd.” 

Uit deze bepaling kunnen we verscheidene kenmerken van de voorwaardelijke invrijheidstelling 

afleiden: 

“[…] een wijze van uitvoering […]”: Dit wil zeggen dat de voorwaardelijke invrijheidstelling 

een modaliteit is van een bestaande straf. 

“[…] buiten de gevangenis […]”: De gedetineerde krijgt de mogelijkheid om de gevangenis te 

verlaten en terug een deel uit te maken van de maatschappij. 

“[…] mits naleving van de voorwaarden […]”: Hier zien we de essentie, zoals de naam al 

weggeeft, van deze rechtsfiguur: voorwaarden. Als er geen voorwaarden zijn, dan kunnen we hier 

niet spreken van voorwaardelijke invrijheidstelling. Men gaat aan de invrijheidgestelde gedetineerde 

enkele voorwaarden opleggen, waaraan hij moet voldoen. Doet hij dit niet, dan zal hij terug naar de 

gevangenis moeten keren. 

“[…] een bepaalde proeftijd […]”: Er wordt een zekere proeftijd opgelegd, tijdens dewelke de 

invrijheidgestelde gedetineerde zich dient te houden aan de hierboven vermelde voorwaarden. Dit 

heeft tot gevolg dat men de mogelijkheid tot voorwaardelijke invrijheidstelling niet te dicht bij het 

einde van de opgelegde straf mag leggen, anders zal de gedetineerde, na een kosten-batenanalyse 

gemaakt te hebben, tot de conclusie komen dat de voorwaardelijke invrijheidstelling niet interessant 

is voor hem. Hierdoor zullen de doelstellingen van de mogelijkheid tot voorwaardelijke 

invrijheidstelling niet kunnen verwezenlijkt worden.  
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3.2.2. Toepassingsvoorwaarden 

177. In art. 25 Wet Externe Rechtspositie wordt er een onderscheid gemaakt afhankelijk van de duur 

van de gevangenisstraf. De toepassingsvoorwaarden zullen verschillen naargelang het uitvoerbaar 

gedeelte van de vrijheidsstraf al dan niet hoger is dan drie jaar. 

178. Hoewel het niet uitdrukkelijk wordt gezegd in de wet, gaat men er van uit dat de 

voorwaardelijke invrijheidstelling enkel is voor veroordeelden met een recht op verblijf in België. Het 

is daarentegen wel mogelijk dat een veroordeelde met Belgische nationaliteit zijn reclassering in het 

buitenland doet, op voorwaarde dat hierdoor de tegenindicatie van de afwezigheid van 

vooruitzichten op sociale reclassering niet de kop opsteekt.206 

3.2.2.1. Bij vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbaar gedeelte drie jaar of minder is 

§1 In theorie 

179. De wettelijke grondslag hiervoor vinden we terug in art. 25 §1 Wet Externe Rechtspositie: 

“De voorwaardelijke invrijheidstelling wordt toegekend aan elke veroordeelde tot één of 

meerdere vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbaar gedeelte drie jaar of minder 

bedraagt, voorzover de veroordeelde één derde van deze straffen heeft ondergaan en 

indien hij voldoet aan de in artikel 28, § 1, bedoelde voorwaarden.” 

Hieruit kunnen we afleiden dat er sprake is van twee voorwaarden; enerzijds moet er voldaan zijn 

aan een tijdsvoorwaarde en anderzijds moet er een afwezigheid zijn van tegenindicaties, die 

opgesomd staan in art. 28 §1 Wet Externe Rechtspositie. 

A. Tijdsvoorwaarden 

180. Opdat men in aanmerking zou kunnen komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling, moet men 

minstens één derde van zijn straf hebben ondergaan. Deze tijdsvoorwaarde bestaat al lang en kan 

teruggebracht worden tot de voorwaardelijke genade. Wettelijk bestaat het al sinds de Wet Lejeune. 

181. Een belangrijk punt is dat er hier niet langer wordt gesproken van recidive. Recidivisten worden 

niet meer afgestraft als hun vrijheidsstraf minder dan drie jaar bedraagt. Dit was één van de punten 

waarop de Commissie Holsters hamerde: het afschaffen van het onderscheid tussen primairen en 

recidivisten. Volgens de Commissie was het verzwaren van de toelatingsvoorwaarden voor 

recidivisten een dubbele bestraffing. Ze konden immers al een zwaardere straf opgelegd krijgen als 

                                                             
206 Su. Gent 10 september 2008, T.Strafr. 2008, 479-480; Y. VAN DEN BERGE, “De uitvoering van 
vrijheidsstraffen”, CABG 2009/5, 26. 
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gevolg van hun recidivisme. Men wordt door dit onderscheid dan gestraft, zowel op niveau van de 

straftoemeting, als op niveau van de strafuitvoering.207 

B. Afwezigheid van tegenindicaties 

182. Art. 25 §1 Wet Externe Rechtspositie verwijst naar art. 28 §1 Wet Externe Rechtspositie. Dit 

artikel spreekt over de afwezigheid van tegenindicaties bij de inachtneming van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling bij straffen van minder dan drie jaar. 

Deze tegenindicaties hebben betrekking op: 

- Het feit dat de veroordeelde niet de mogelijkheid heeft om in zijn behoeften te voorzien; 

- Een manifest risico voor de fysieke integriteit van derden; 

- Een risico is dat de veroordeelde de slachtoffers zou lastig vallen; 

- De houding van de veroordeelde ten aanzien van de slachtoffers van de misdrijven die tot zijn 

veroordeling hebben geleid. 

§2 In praktijk 

183. Zoals gezegd, ligt de beslissingsmacht omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling bij 

gevangenisstraffen van drie jaar of minder bij de strafuitvoeringsrechter. De bevoegdheden van de 

strafuitvoeringsrechter zijn echter nog niet in werking getreden. Er zijn wel al twee Koninklijke 

Besluiten208 geweest die sommige bepalingen van de Wet Externe Rechtspositie hebben laten 

inwerkingtreden, maar tot nu toe zijn dit nog niet die met betrekking tot de bevoegdheden van de 

strafuitvoeringsrechter geweest. Het is dus afwachten op een KB die deze bepalingen alsnog in 

werking zal laten treden. In artikel 109 Wet Externe Rechtspositie wordt echter bepaald dat de 

volledige wet ten laatste op 1 september 2012 in werking zal treden. Ten laatste dan zal de 

strafuitvoeringsrechter ten volle over zijn bevoegdheden kunnen beschikken. 

Er zal dus teruggegrepen worden naar de M.O. nr. 1771 van 17 januari 2005, dewelke hierboven 

reeds volledig werd uiteengezet.209 De toepasselijke procedure is die van de voorlopige 

invrijheidstelling van veroordeelden met recht op verblijf voor wie het totaal aan 

hoofdgevangenisstraffen maximum drie jaar bedraagt.210 

                                                             
207 I. AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS, De commissie Holsters buitenspel?, Brussel, Politeia, 2004, 63. 
208 Koninklijk Besluit van 22 januari 2007, B.S. 26 januari 2007; Koninklijk Besluit 1 oktober 2008, B.S. 17 
oktober 2008. 
209 Zie “2.4.2.1. Voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden met recht op verblijf voor wie het totaal aan 
hoofdgevangenisstraffen tot en met drie jaar bedraagt”. 
210 Met andere woorden: de ambtshalve voorlopige invrijheidstelling. 
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3.2.2.2. Bij vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbaar gedeelte meer dan drie jaar is 

184. Als er sprake is van een vrijheidsstraf die meer dan drie jaar bedraagt, dan zal art. 25 §2 Wet 

Externe Rechtspositie van toepassing zijn: 

“De voorwaardelijke invrijheidstelling wordt toegekend aan elke veroordeelde tot één 

of meer vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbaar gedeelte meer dan drie jaar bedraagt 

voor zover de veroordeelde:  

  a) hetzij één derde van deze straffen heeft ondergaan;  

  b) hetzij, indien in het vonnis of in het arrest van veroordeling is vastgesteld dat de 

veroordeelde zich in staat van herhaling bevond, twee derden van die straffen heeft 

ondergaan, zonder dat de duur van de reeds ondergane straffen meer dan veertien jaar 

bedraagt;  

  c) hetzij, in geval van een veroordeling tot een levenslange vrijheidsstraf, tien jaar van 

deze straf heeft ondergaan, of, indien in het arrest van veroordeling dezelfde straf is 

uitgesproken en is vastgesteld dat de veroordeelde zich in staat van herhaling bevond, 

zestien jaar;  

en indien hij voldoet aan de in de artikelen 47, § 1, en 48, bedoelde voorwaarden.” 

§1 Tijdsvoorwaarden 

185. Ook hier wordt een tijdsvoorwaarde opgelegd. De gedetineerde moet reeds één derde van zijn 

straf hebben uitgezeten, vooraleer hij in aanmerking kan komen voor voorwaardelijke 

invrijheidstelling. Dit is hetzelfde voor vrijheidsstraffen van minder dan drie jaar. 

186. In tegenstelling tot bij straffen van minder dan drie jaar, wordt er hier wel rekening gehouden 

met het al dan niet in staat van herhaling zijn. Recidive heeft dus nog altijd een invloed op het in 

aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling, in tegenstelling tot wat de Commissie 

Holsters had voorgesteld. Zoals blijkt uit art. 25 §2, b) Wet Externe Rechtspositie zal een recidivist 

twee derde van zijn straf moeten uitzitten vooraleer hij voorwaardelijk in vrijheid kan gesteld 

worden. De duur van de reeds ondergane straffen mag echter niet langer dan veertien jaar zijn, 

waardoor men dus sowieso na veertien jaar in aanmerking komt, ook al heeft men twee derde van 

zijn straf nog niet bereikt. Dit was reeds zo bij de Wet Lejeune en bleef ook zo bij de Wet 

Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998. Het is echter wel zo dat er niet langer wordt gesproken van 

het “in staat van wettelijke herhaling” zijn. In de nieuwe tekst werd het woord “wettelijk” 

weggelaten. Dit is ongetwijfeld omdat er lange tijd onzekerheid bestond omtrent deze term. Het was 

onduidelijk of hiermee enkel de algemene wettelijke herhaling, geregeld door artikelen 54 tot 57 van 

het Strafwetboek, bedoeld werd of eveneens de bijzondere wettelijke herhaling, zoals omschreven in 
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andere artikelen van het Strafwetboek en in de bijzondere strafwetten. Het Hof van Beroep te Gent 

maakte op 26 mei 2005211 een einde aan deze discussie door te bepalen dat beide in aanmerking 

kunnen komen. Het Hof stelt dat het begrip “wettelijke herhaling” noch in de artikelen 54 tot 57 

noch in de bijzondere strafwetten voorkomt. Het is een begrip dat werd overgenomen uit de Wet 

Lejeune. Daar was het een verwijzing naar het legaliteitsbeginsel. Er moet met andere woorden een 

wettelijke basis zijn voor de staat van herhaling, of deze nu voortkomt uit de artikelen 54 tot 57, 

andere artikelen van het Strafwetboek of bijzonder strafwetten. 

Dit werd dan ook bevestigd in de nieuwe Wet Externe Rechtspositie. In art. 2, 7° krijgen we een 

definitie van wat we moeten verstaan onder “in staat van herhaling”, namelijk de herhaling zoals 

gedefinieerd door het Strafwetboek en door bijzondere strafwetten en die is vastgesteld in het 

vonnis of arrest van veroordeling door de uitdrukkelijke verwijzing naar de veroordeling die aan de 

herhaling ten grondslag ligt. Door deze definitie is er wettelijk een einde gebracht aan de hele 

discussie, nadat de rechtspraak al tot dezelfde oplossing is gekomen. De wetgever heeft hier dus de 

rechtspraak gevolgd. 

De ratio legis achter deze hogere toelaatbaarheidsdrempel voor recidivisten is gelegen in het feit dat 

recidivisten beschouwd worden als sociaal gevaarlijker en dat dit gevaar beteugeld dient te worden. 

Door het versoepelen van het begrip van “wettelijke herhaling” zou de voorwaardelijke 

invrijheidstelling te gemakkelijk kunnen bekomen worden voor deze categorie van gedetineerden.212 

Men blijft immers sociaal gevaarlijk, ongeacht het feit of de herhaling valt onder de artikelen 54 tot 

57 of niet. 

Er is echter een vereiste opdat recidive in aanmerking moet genomen worden: in het vonnis of het 

arrest moet worden vastgesteld dat de veroordeelde zich in staat van herhaling bevindt, door middel 

van een uitdrukkelijke vermelding. Als de strafuitvoeringsrechtbank het verzoek tot voorwaardelijke 

invrijheidstelling onontvankelijk verklaart op grond van wettelijke herhaling, terwijl dit niet 

uitdrukkelijk vermeld staat in het vonnis of arrest waarin hij veroordeeld is, dan schenden ze deze 

wettelijke vereiste.213 Dit is opgenomen in de Wet Externe Rechtspositie. Dit was nog niet uitgewerkt 

in de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998, maar de Ministeriële Omzendbrief van 13 

                                                             
211 Gent 26 mei 2005, RABG 2005, afl. 16, 1514-1517. 
212 Y. VAN DEN BERGE, “Er is geen onderscheid tussen de gemeenrechtelijke herhaling en de bijzondere herhaling 
voor de vaststelling van de toelaatbaarheidsdatum tot de voorwaardelijke invrijheidstelling”, RABG, afl. 16, 
2005, 1519. 
213 Cass. (vakantiekamer) 20 juli 2010, P.10.1153.F, www.cass.be. 
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november 1998214 verduidelijkte dat een vermelding van de staat van herhaling in het 

oorspronkelijke vonnis of arrest noodzakelijk was. Het was dus al een vereiste, ook al ontbrak er een 

wettelijke regeling. De feitenrechter heeft een erg grote discretionaire bevoegdheid bij de 

straftoemeting. Door gebruik te maken van verzachtende en verzwarende omstandigheden kan hij 

de strafmaat respectievelijk verminderen of verlengen. Ook al zijn alle kenmerken van wettelijke 

herhaling aanwezig, toch zal de rechter niet verplicht zijn om deze verzwarende omstandigheid toe 

te passen in zijn uitspraak. Hij beslist discretionair of hij er al dan niet gebruik van maakt. Als de 

rechter geen toepassing maakt van de verzwarende omstandigheid van herhaling, dan zal er ook 

geen rekening mee moeten gehouden worden bij het controleren van de tijdsvoorwaarde. Het was 

echter niet zozeer duidelijk wanneer er juist een “uitdrukkelijke vermelding” viel. In de M.O. nr. 1798 

van 23 april 2007 werd gezegd dat er sprake is van een uitdrukkelijke vermelding van de staat van 

herhaling door dit te formuleren met vermelding van de veroordeling die aan de grondslag ligt van 

de herhaling of door dit woordelijke te formuleren op voorwaarde dat de veroordeling die aan de 

grondslag ligt van de herhaling vermeld is in de tenlastelegging. Het Hof van Cassatie zegt dat er 

eveneens sprake is van een uitdrukkelijke vermelding wanneer artikel 56 Sw. uitdrukkelijk wordt 

vermeld tussen de bepalingen die van toepassing zijn op de veroordeelde.215 216 

187. Naast de algemene regel van één derde bij primaire veroordeelden en twee derde bij 

recidivisten, wordt er ook nog een bijzondere situatie geregeld: levenslange opsluiting.217 Ook hier 

wordt er een onderscheid gemaakt tussen primair veroordeelden en recidivisten. Als primair 

veroordeelde komt men reeds in aanmerking na tien jaar opsluiting, terwijl recidivisten zestien jaar 

moeten hebben uitgezeten. 

188. Er is geen wettelijke regeling voor de berekening van de datum waarop de 

toelaatbaarheidsdrempel voor de voorwaardelijke invrijheidstelling bereikt is.218 De regeling ervoor 

vinden we terug in de M.O. nr. 1798 van 23 april 2007. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

veroordeelden tot straffen van drie jaar of minder en veroordeelden tot straffen van meer dan drie 

jaar.219 Na deze opsplitsing, gebeurt de berekening in twee fasen. In een eerste fase worden de 

                                                             
214 M.O. van 13 november 1998 betreffende de instructie in verband met de berekening van de 
toelaatbaarheidsdatum van de voorwaardelijke invrijheidstelling; M.O. van 25 januari 2005 betreffende de 
interpretatie en toepassing van het begrip wettelijke herhaling bij het administratief beheer van de detentie. 
215 Cass. 12 maart 2008, Pas. 2008, 671-673 en Rev.dr.pén. 2008, 699-701. 
216 Y. VAN DEN BERGE, “De uitvoering van vrijheidsstraffen”, CABG 2009/5, 28. 
217 Artikel 25 §2, c) Wet Externe Rechtspositie. 
218 Beschrijving van de regeling onder het oude systeem: Y. VAN DEN BERGE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en 
rechtpositie van gedetineerden, Gent, Larcier, 2006, 184-185; Beschrijving van de regeling onder het nieuwe 
systeem: Y. VAN DEN BERGE, “De uitvoering van vrijheidsstraffen”, CABG 2009/5, 28-29. 
219 De gegeven uitleg is dus eveneens van toepassing op veroordeelden met een vrijheidsstraf die niet meer 
dan drie jaar bedraagt. 
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veroordelingen waarvoor de veroordeelde een vrijheidsbeneming ondergaat in drie categorieën 

onderverdeeld: 

1. Nieuwe veroordelingen: Dit is een restcategorie. Alle veroordelingen die niet tot de tweede, de 

derde of de vierde categorie behoren, vallen hieronder; 

2. Uitvoerbaar uitstel: Wanneer een (gedeelte van een) straf wordt uitgesproken met uitstel, komt 

de veroordeling in deze categorie terecht als het met uitstel uitgesproken gedeelte uitvoerbaar 

wordt door een veroordeling. Ook hier vallen de veroordelingen in subcategorieën naargelang de 

veroordeling die hen uitvoerbaar maakt. Merk op dat wanneer een gedetineerde veroordeeld is 

tot een gedeeltelijk met uitstel uitgesproken straf en deze het voorwerp uitmaakt van een 

voorlopige of voorwaardelijke invrijheidstelling, dewelke wordt ingetrokken, respectievelijk 

herroepen, de veroordeling onder de tweede categorie valt; 

3. Intrekkingen en herroepingen: Wanneer een veroordeling nieuw leven wordt ingeblazen 

vanwege een intrekking of herroeping van een voorlopige invrijheidstelling of herroeping van 

een voorwaardelijke invrijheidstelling, valt ze onder deze categorie. Binnen deze categorie 

bestaat een verdere opdeling, de veroordelingen komen met name terecht in die subcategorie 

die bestaat uit de veroordelingen die betrekking hebben op eenzelfde beslissing tot 

invrijheidstelling. 

Daarna volgt er een tweede fase, waarin per categorie of subcategorie de berekening gemaakt wordt 

naar het aantal dagen dat de veroordeelde moet ondergaan om de toelaatbaarheidsdatum te 

bereiken, rekening houdende met eventueel toegestane dagen genade. Bij de veroordeelden tot een 

vrijheidsstraf van meer dan drie jaar is het echter mogelijk dat er onder de verschillende 

veroordelingen, veroordelingen zijn met en veroordelingen zonder herhaling. Men gaat dan 

simpelweg de termijn van één derde toepassen op die zonder herhaling en twee derde op die met 

herhaling. Als twee derde van alle veroordelingen met herhaling echter de veertien jaar overschrijdt, 

dan wordt dit teruggebracht naar veertien jaar. Bij levenslange veroordelingen gaat men uit van tien 

jaar (zonder herhaling), veertien jaar (bij herhaling) of zestien jaar (bij herhaling wanneer de 

grondslag voor die herhaling eveneens een levenslange veroordeling was). 

De positieve resultaten van elke categorie en subcategorie worden dan opgeteld, nadat de 

voorgaande hechtenissen in vermindering worden gebracht. Onder voorgaande hechtenissen dienen 

alle voorgaande hechtenissen, van welke aard ook, begrepen te worden, die ondergaan zijn op de in 

uitvoering zijnde veroordelingen voor zover zij betrokken worden in de berekening van het 

strafeinde. Is het resultaat van deze berekening een decimaal getal, dan dient er naar boven 

afgerond te worden. Tenslotte moet men bij dit resultaat ook nog de periodes van onderbreking van 
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strafuitvoering bijtellen. Dit eindresultaat is dan het aantal dagen dat de veroordeelde dient te 

hebben uitgezeten, vooraleer hij in aanmerking kan komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling. 

§2 Afwezigheid van tegenindicaties 

189. Op het einde van art. 25 §2 wordt er gezegd dat er moet voldaan worden aan de voorwaarden 

die in art. 47 §1 Wet Externe Rechtspositie worden opgesomd. Opdat de veroordeelde in aanmerking 

kan komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling mogen er in zijn hoofde geen tegenindicaties 

aanwezig zijn. Deze tegenindicaties hebben betrekking op: 

- De afwezigheid van vooruitzichten op sociale reclassering van de veroordeelde. Deze 

tegenindicatie heeft betrekking op het aanwezig zijn van een realistisch reclasseringsplan. De 

strafuitvoeringsrechtbank kan zich bijvoorbeeld beroepen op deze tegenindicatie wanneer er een 

te gering vooruitzicht is op een veilige sociale reclassering220 of wanneer de plannen van de 

veroordeelde niet geloofwaardig overkomen221;222 

- Het risico van het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten. Zoals de Commissie Holsters 

aanhaalt volstaat het begrip “gevaar voor recidive” alleen niet. De notie “gevaar” moet 

betrekking hebben op ernstige feiten die strafrechtelijk strafbaar zijn. De vaststelling dat de 

veroordeelde lichte inbreuken zou kunnen plegen volstaat niet om de toekenning van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling af te wijzen;223 

- Het risico dat de veroordeelde de slachtoffers zou lastig vallen; 

- De houding van de veroordeelde ten aanzien van de slachtoffers van de misdrijven die tot zijn 

veroordeling hebben geleid. In het licht van de zaak Dutroux werd deze tegenindicatie 

opgenomen in de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998 en deze werd behouden in de Wet 

Externe Rechtspositie. Als gevolg van de zaak Dutroux werd er meer rekening gehouden met het 

slachtoffer. Vandaar dat het slachtoffer een belangrijkere plaats kreeg doorheen de gehele 

procedure van de voorwaardelijke invrijheidstelling.224 

Deze tegenindicaties verschillen niet veel van deze die werden vermeld in de Wet Voorwaardelijke 

Invrijheidstelling 1998. Wel zijn er twee tegenindicaties niet meer opgenomen in de Wet Externe 

                                                             
220 Cass. 16 oktober 2007, P.07.1370.N, www.cass.be. 
221 Cass. 20 november 2007, P.07.1528.N, www.cass.be. 
222 Y. VAN DEN BERGE, “De uitvoering van vrijheidsstraffen”, CABG 2009/5, 29-30. 
223 Cass. 13 juni 2007, Rev.dr.pén. 2007, 970-971; Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van 
gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 60. 
224 J. GOETHALS en M. BOUVERNE-DE BIE, Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, 
Gent, Academia Press, 2000, 22. 
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Rechtspositie, die wel bestonden in de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998: de 

tegenindicaties inzake het gedrag tijdens de detentie en de persoonlijkheid van de veroordeelde.225 

190. Het is voldoende dat één van deze tegenindicaties aanwezig is om de voorwaardelijke 

invrijheidstelling te kunnen afwijzen226 en het is enkel mogelijk dat ze wordt afgewezen op grond van 

één van deze tegenindicaties en geen andere227. 

§3 Sociaal reclasseringsplan 

191. Overeenkomstig artikel 48 Wet Externe Rechtspositie moet de veroordeelde, die een 

vrijheidstraf heeft van meer dan drie jaar, een sociaal reclasseringsplan opstellen waaruit zijn 

perspectieven op reclassering moeten blijken. Hij is verplicht zo’n plan toe te voegen aan zijn dossier. 

Het plan moet dus voorzien in vooruitzichten tot sociale reïntegratie. Dit is in contrast met het 

reclassingsplan van de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998, waaruit de bereidheid en de 

inspanning tot reïntegratie in de samenleving moest blijken. Deze wijziging is er omdat men een 

objectivering wil bewerkstelligen. Men wil afstappen van het bekijken van zuiver morele gegevens en 

men wil meer rekening gaan houden met objectieve gegevens. Er zal dus moeten rekening gehouden 

worden met het concrete reclasseringsplan en minder met de enkele mogelijkheid tot reclassering. 

Het aantonen van inspanning en bereidheid tot reïntegratie is onvoldoende, men moet effectieve 

plannen kunnen voorleggen. De bedoeling is om meer toekomstgericht te werken.228 

192. Dit sociaal reclasseringsplan heeft een centrale en doorwegende rol in de procedure van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling, maar toch vinden we nergens in de wet uitgelegd hoe dit plan 

dient opgesteld te worden. De veroordeelde is dus volledig vrij omtrent de wijze van opstellen, zowel 

qua inhoud als vorm. Ondanks dit feit, wordt hij toch nog geholpen bij het opstellen door de 

bevoegde diensten, o.a. de psychosociale dienst (die de coördinatie verzorgd), de Dienst 

Justitiehuizen (die de begeleiding op zich neemt) en de diensten van de gemeenschappen belast met 

de hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie.229 

Zoals in de historische analyse werd aangehaald, was er hieromtrent in het verleden een 

omzendbrief die de elementen aanbracht dewelke minstens moesten opgenomen worden. Deze 

                                                             
225 K. VERPOEST en T VANDER BEKEN, “Rechters in uitvoering. Een eerste analyse van de wetten rond de externe 
rechtspositie van veroordeelden en de oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken”, Nullum Crimen 2006, 
nr. 6,  378. 
226 Cass. 22 juli 2008, P.08.1040.F, www.cass.be. 
227 Cass. 26 augustus 2008, RABG 2009, 10-14, noot Y. VAN DEN BERGE. 
228 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 63; K. VERPOEST en T VANDER BEKEN, “Rechters in uitvoering. Een eerste analyse 
van de wetten rond de externe rechtspositie van veroordeelden en de oprichting van de 
strafuitvoeringsrechtbanken”, Nullum Crimen 2006, nr. 6, 379. 
229 Y. VAN DEN BERGE, “De uitvoering van vrijheidsstraffen”, CABG 2009/5, 31. 
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werd echter door de M.O. nr. 1794 van 7 februari 2007 opgeheven. Toch zien we dat nog altijd 

dezelfde elementen worden opgenomen in het reclasseringsplan:230 

- De met het oog op zijn reclassering gevolgde activiteiten en ondernomen stappen tijdens de 

detentie (arbeid, opleiding, behandeling, opnemen van verantwoordelijkheid, hulp verstrekt aan 

zijn gezin, ...); 

- Zijn adres en milieu van opvang; 

- Zijn bestaansmiddelen (inkomsten, vergoedingen...); 

- De geplande activiteiten (werk, ontspanning...); 

- De voorziene medische en/of psychosociale begeleiding; 

- Zijn houding en engagement tegenover zijn slachtoffers; 

- De eventueel op te leggen voorwaarden waarvan de betrokkene meent dat ze zijn 

reïntegratiekansen kunnen bevorderen en waar hij zich wil aan houden. 

3.2.3. De procedure 

193. Ook bij de procedure wordt er een onderscheid gemaakt naargelang het uitvoerbaar gedeelte 

van de vrijheidsstraf al dan niet hoger is dan drie jaar. Zo zal voor aanvragen waarbij het uitvoerbaar 

gedeelte de drie jaar niet overschrijdt een alleenzetelende strafuitvoeringsrechter bevoegd zijn 

(toekomstmuziek)231, terwijl voor straffen die meer dan drie jaar inhouden een multidisciplinaire 

strafuitvoeringsrechtbank bevoegd zijn (reeds van toepassing)232. 

Voor het overige verloopt de procedure grotendeels hetzelfde, ongeacht het feit of de vrijheidsstraf 

nu al dan niet meer dan drie jaar bedraagt. Daarom zullen hierna beide procedures tegelijk worden 

uiteengezet en zal er op gewezen worden indien er een verschil is tussen de procedures. 

3.2.3.1. In eerste aanleg 

Stap 1: Advies van de directeur. 

194. De voorwaardelijke invrijheidstelling wordt toegekend door de strafuitvoeringsrechter (bij 

minder dan drie jaar) en door de strafuitvoeringsrechtbank (bij meer dan drie jaar) op advies van de 

directeur. De directeur is dus de initiatiefnemer bij deze procedure. In de Wet Externe Rechtspositie 

moeten we onder directeur verstaan de ambtenaar die belast is met het lokaal bestuur van de 

gevangenis of de afdeling waar de gedetineerde verblijft.233 De directeur brengt zijn advies uit ten 

vroegste vier maanden en ten laatste twee maanden voor de veroordeelde de 

                                                             
230 Y. VAN DEN BERGE, “De uitvoering van vrijheidsstraffen”, CABG 2009/5, 31. 
231 Artikel 30 §1 Wet Externe Rechtspositie. 
232 Artikel 50 §1 Wet Externe Rechtspositie. 
233 Artikel 2, 3° Wet Externe Rechtspositie. 
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toelaatbaarheidsdrempel heeft bereikt.234 Het kan echter voorvallen dat deze termijnen niet kunnen 

worden gerespecteerd daar er nog geen definitieve veroordeling is. Ter illustratie het volgende 

voorbeeld: Een persoon wordt tot 2 jaar effectieve vrijheidsbenemende straf veroordeeld, maar 

bevindt zich reeds zes maanden in voorlopige hechtenis. In principe komt deze veroordeelde na acht 

maanden in de tijdsvoorwaarden. Dit wil zeggen dat het advies van de directeur er reeds diende te 

zijn op het moment van de uitspraak. In dergelijke gevallen moet de directeur dan binnen de twee 

maanden na een veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan zijn advies geven.235 Deze 

situatie kan zich echter enkel voordoen bij een gevangenisstraf die minder dan drie jaar bedraagt. 

Indien het advies van de directeur niet wordt meegedeeld binnen die termijn, dan kan de voorzitter 

van de rechtbank van eerste aanleg, op schriftelijk verzoek van de veroordeelde, de minister van 

Justitie op straffe van een dwangsom veroordelen tot het uitbrengen van zijn advies, via de directeur, 

binnen de termijn voorzien door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. De minister moet 

dan aan de veroordeelde een afschrift van dit advies ter kennis brengen. De voorzitter doet hierover 

uitspraak na de veroordeelde en de minister of zijn gemachtigde te hebben gehoord en na een 

advies van het openbaar ministerie te hebben gekregen, binnen vijf dagen na ontvangst van het 

verzoek.236 

195. Het advies van de directeur omvat een gemotiveerd voorstel tot toekenning of afwijzing van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling en, in voorkomend geval, de bijzondere voorwaarden die hij nodig 

acht op te leggen aan de veroordeelde.237 Om zijn advies op te stellen gaat de directeur eerst een 

dossier samenstellen en gaat hij de veroordeelde horen. Dit dossier bevat het volgende:238 

- Een afschrift van de opsluitingsfiche; 

- Een afschrift van de vonnissen en arresten; 

- De uiteenzetting van de feiten waarvoor de betrokkene werd veroordeeld; 

- Een uittreksel uit het strafregister; 

- De datum waarop de veroordeelde kan worden toegelaten tot de desbetreffende 

strafuitvoeringsmodaliteit; 

                                                             
234 Artikel 30 en 50 Wet Externe Rechtspositie. 
235 Artikel 30 §2, lid 2 Wet Externe Rechtspositie; Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van 
gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 50. 
236 Artikel 31 §5 Wet Externe Rechtspositie. 
237 Artikel 31 §3 Wet Externe Rechtspositie. 
238 Artikel 31 §1 Wet Externe Rechtspositie. 
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- Het verslag van de directeur dat wordt opgesteld overeenkomstig KB van 29 januari 2007.239 Het 

is een analyse van de persoonlijke situatie van de veroordeelde met betrekking tot de tijds- en 

inhoudelijke voorwaarden, van de tegenindicaties die de wet aan deze maatregel verbindt (risico 

voor de fysieke integriteit van derden, houding tegenover de slachtoffers, …) en van de middelen 

waarvan de directeur denkt dat ze deze tegenindicaties eventueel zouden kunnen tegengaan. 

Om zijn analyse te onderbouwen, hoort de directeur de veroordeelde en steunt hij op het 

onderzoek van de stukken van het dossier. De directeur kan bovendien aan de psychosociale 

dienst van de inrichting of aan de Dienst Justitiehuizen een verslag vragen over de punten die hij 

aangeeft240; 

- In voorkomend geval, het met redenen omkleed advies van een dienst of persoon die 

gespecialiseerd is in de diagnostische expertise van seksuele delinquenten; 

- De opmerkingen van het personeelscollege van de strafinrichting, indien de veroordeelde heeft 

verzocht door deze instantie te worden gehoord.241 Dit verzoek om gehoord te worden, zal de 

veroordeelde richten aan de directeur op het ogenblik dat hij door deze wordt gehoord in het 

kader van de procedure tot voorwaardelijke invrijheidstelling.242 Het personeelscollege is 

samengesteld uit ten minste één directeur, één lid van het bewakingspersoneel, één lid van de 

psychosociale dienst en een secretaris.243 De directeur zal optreden als de voorzitter van het 

personeelscollege en duidt in die hoedanigheid ook de andere leden aan.244 De debatten hebben 

plaats achter gesloten deuren245. Zeven werkdagen voorafgaand aan het personeelscollege 

nodigt de secretaris de andere leden van het personeelscollege, alsook de veroordeelde en 

eventueel zijn advocaat, uit.246 Het personeelscollege gaat van start wanneer de voorzitter de 

leden van het college inlicht over het verloop van de detentie van de veroordeelde en de te 

beoordelen maatregel toelicht, waarna hij de veroordeelde, bijgestaan door zijn raadsman, de 

mogelijkheid geeft gehoord te worden. Vervolgens kunnen de leden van het personeelscollege 

vragen stellen die zij nuttig achten. De voorzitter kan – op verzoek of ambtshalve – andere 

personen laten horen.247 Uiteindelijk zal de secretaris de opmerkingen – waarover alle leden van 

                                                             
239 Koninklijk Besluit van 29 januari 2007 tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot 
bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege, B.S. 1 februari 2007. 
240 Artikel 2 §1 van het Koninklijk Besluit van 29 januari 2007 tot bepaling van de inhoud van het verslag van de 
directeur en tot bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege. 
241 Artikel 31 §2 Wet Externe Rechtspositie. 
242 Artikel 3 §2 KB 29 januari 2007. 
243 Artikel 3 §1 KB 29 januari 2007. 
244 Artikel 3 §4 KB 29 januari 2007. 
245 Artikel 3 §7 KB 29 januari 2007. 
246 Artikel 3 §5 KB 29 januari 2007. 
247 Artikel 3 §6 KB 29 januari 2007. 
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het personeelscollege het eens moeten zijn – noteren in zijn verslag van de zitting.248 Het is dit 

verslag dat wordt toegevoegd aan het dossier van de veroordeelde; 

- De memorie van de veroordeelde of van zijn raadsman. 

196. Vervolgens wordt het advies van de directeur overgezonden aan de griffie van de 

strafuitvoeringsrechtbank en wordt een afschrift ervan meegedeeld aan het openbaar ministerie en 

aan de veroordeelde.249 Het OM heeft dan een termijn van één maand om een met redenen omkleed 

advies op te stellen en dit advies over te maken aan de strafuitvoeringsrechter of -rechtbank en mee 

te delen aan de veroordeelde en de directeur.250 

197. Zoals hierboven reeds gezegd, moet er voor sommige seksuele delinquenten nog een met reden 

omkleed advies worden ingediend, namelijk door een dienst of een persoon die gespecialiseerd is in 

de diagnostische expertise van seksuele delinquenten. Dit advies wordt samen met het advies van de 

directeur ingediend en is absoluut vereist om over een voorwaardelijke invrijheidstelling te kunnen 

beslissen. De mogelijkheid tot het later afronden van dit advies bestaat niet. Het moet samen met 

dat van de directeur worden ingediend.251 Uit het advies moet blijken of er al dan niet een noodzaak 

is om een behandeling op te leggen. De geviseerde delinquenten zijn zij die veroordeeld zijn voor de 

feiten bedoeld in de artikelen 372 tot 378 Sw. (aanranding van de eerbaarheid en verkrachting) of in 

de artikelen 379 tot 387 Sw. (bederf van de jeugd en prostitutie en openbare schennis van de goede 

deugden), indien ze gepleegd werden op minderjarigen of met hun deelneming.252 

Stap 2: Zitting voor de strafuitvoeringsrechter of – rechtbank. 

198. Nadat het advies van het OM ontvangen is en ten laatste twee maanden na het indienen van 

het advies van de directeur, zal de behandeling van de zaak voor de strafuitvoeringsrechter of –

rechtbank plaatsvinden. Het zou immers onaanvaardbaar zijn, moest de veroordeelde de 

behandeling van zijn dossier op de lange baan zou zien geschoven worden, enkel en alleen omwille 

van de traagheid of misschien zelfs de nalatigheid van het systeem.253 Deze termijn van twee 

maanden is echter een termijn van orde welke niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven.254 

Het is geen substantiële formaliteit en de overschrijding ervan heeft niet de vernietiging van de 

verwerpingsbeslissing tot gevolg.255 De behandeling zal gebeuren op de eerstvolgende nuttige 

                                                             
248 Artikel 3 §8 KB 29 januari 2007. 
249 Artikel 31 §4 Wet Externe Rechtspositie. 
250 Artikel 33 §1 en 51 Wet Externe Rechtspositie. 
251 Su. Antwerpen 16 oktober 2007, RABG 2008, 454-456, noot Y. VAN DEN BERGE. 
252 Artikel 32 en 50 §2 Wet Externe Rechtspositie. 
253 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 53. 
254 Cass. 31 juli 2007, P.2007.1027.F, www.cass.be. 
255 Cass. 28 augustus 2007, P.07.1166.N, www.cass.be. 
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zitting.256 De strafuitvoeringsrechter of –rechtbank kan de behandeling van de zaak éénmaal 

uitstellen tot een latere zitting. Deze mag echter niet meer dan twee maanden later plaatsvinden.257 

De veroordeelde, de directeur en het slachtoffer worden bij gerechtsbrief in kennis gesteld van de 

dag, het uur en de plaats van de zitting.258 Ingeval het advies van het openbaar ministerie niet wordt 

toegezonden binnen de opgelegde termijn, dan dient het openbaar ministerie zijn advies schriftelijk 

uit te brengen voor of tijdens de zitting voor de strafuitvoeringsrechter.259 Dit laatste vinden we 

echter enkel terug bij de procedure voor de strafuitvoeringsrechter en wordt niet geregeld bij de 

strafuitvoeringsrechtbank. 

199. Het dossier moet dan gedurende ten minste vier dagen voor de zitting voor inzage ter 

beschikking gesteld worden van de veroordeelde en zijn raadsman op de griffie van de gevangenis 

waar de veroordeelde zijn straf ondergaat. De veroordeelde kan zelfs, op zijn verzoek, een afschrift 

van het dossier bekomen.260 

200. De zitting zelf vindt normaal gezien plaats achter gesloten deuren. Indien de voorwaardelijke 

invrijheidstelling echter driemaal geweigerd werd door de strafuitvoeringsrechter of –rechtbank, dan 

kan de veroordeelde verzoeken dat zijn zaak in openbare terechtzitting wordt behandeld. Dit kan 

enkel geweigerd worden met een met reden omklede beslissing en dit op grond van het feit dat deze 

openbaarheid een gevaar zou zijn voor de openbare orde, de goede zeden of de nationale 

veiligheid.261 Hoewel de zitting gebeurt achter gesloten deuren, vindt de uitspraak van het vonnis wel 

plaats in openbare terechtzitting.262 

De strafuitvoeringsrechter of – rechtbank hoort de veroordeelde en zijn raadsman. De veroordeelde 

is verplicht om persoonlijk aanwezig te zijn263 wanneer er een beslissing wordt gemaakt over het al 

dan niet toekennen van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Gaat het daarentegen enkel over een 

uitspraak over een verzoek tot uitstel, dan mag hij zich wel laten vertegenwoordigen door zijn 

raadsman.264 Daarnaast moet ook het OM en de directeur van de gevangenis waar de veroordeelde 

gedetineerd is, verplicht worden gehoord.265 Ook het slachtoffer, eventueel vertegenwoordigd of 

bijgestaan door zijn raadsman of bijgestaan door de gemachtigde van een overheidsinstelling - zoals 

                                                             
256 Artikel 34 §1 en 52 §1 Wet Externe Rechtspositie. 
257 Artikel 37 en 53 laatste lid Wet Externe Rechtspositie. 
258 Artikel 34 §1 en 52 §1 Wet Externe Rechtspositie. 
259 Artikel 34 §1 Wet Externe Rechtspositie. 
260 Artikel 34 §2 en 52 §2 Wet Externe Rechtspositie. 
261 Artikel 36 en 53 laatste lid Wet Externe Rechtspositie. 
262 Cass. 10 april 2007, P.07.0370.N, www.cass.be. 
263 Cass. 7 november 2007, JT 2008, 61, en Rev.dr.pén. 2008, 164-165. 
264 GwH 4 maart 2009, nr. 35/2009, RW 2009-2010, nr. 36, 1511-1512; Cass. 19 maart 2008, P.08.0363.F, 
www.cass.be. 
265 Cass. 1 april 2009, P.09.0393.F, www.cass.be. 
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bijvoorbeeld een justitieassistent slachtofferonthaal - of een door de Koning hiertoe erkende 

vereniging, wordt gehoord, maar enkel over de bijzondere voorwaarden die in zijn belang moeten 

worden opgelegd. Daarnaast is de strafuitvoeringsrechter of –rechtbank ook vrij om andere 

personen te horen, zoals bijvoorbeeld personeel van de strafinrichting of een familielid van de 

veroordeelde.266 

Stap 3: Beslissing van de strafuitvoeringsrechter of –rechtbank. 

201. Binnen de veertien dagen nadat de zaak in beraad is genomen, zal de strafuitvoeringsrechter of 

–rechtbank een uitspraak moeten doen.267 Hoewel er een termijn van veertien dagen wordt 

voorgeschreven, is er nergens een wettelijke bepaling die in een sanctie voorziet als er geen 

uitspraak is binnen die termijn.268 Er zijn twee mogelijke uitspraken: ofwel stemt men toe met de 

voorwaardelijke invrijheidstelling, ofwel doet men dit niet. Deze twee situaties worden in de Wet 

Externe Rechtspositie in twee verschillende onderafdelingen geregeld. 

1. – De beslissing tot toekenning. 

202. De strafuitvoeringsrechter of –rechtbank zal enkel de voorwaardelijke invrijheidstelling 

toekennen wanneer men vaststelt dat alle wettelijk vastgelegde voorwaarden vervuld zijn en indien 

de veroordeelde instemt met de door de strafuitvoeringsrechter of -rechtbank bepaalde 

voorwaarden.269 Deze voorwaarden kunnen worden onderverdeeld in enerzijds algemene 

voorwaarden en anderzijds bijzondere voorwaarden. 

203. De algemene voorwaarden vinden we terug in artikel 39 (voor vrijheidsstraffen tot en met drie 

jaar) en artikel 55 (voor vrijheidsstraffen van meer dan drie jaar) Wet Externe Rechtspositie. Deze zijn 

dezelfde, ongeacht de duur van de vrijheidsstraf. Er zijn drie algemene voorwaarden: 

1. De invrijheidgestelde mag geen strafbare feiten plegen; 

2. Hij moet een vast adres hebben en, bij wijziging ervan, moet hij zijn nieuwe 

verblijfplaats onmiddellijk meedelen aan het OM en aan de justitieassistent die met 

de begeleiding is belast; 

3. Hij moet gevolg geven aan de oproepingen van het OM en van de justitieassistent die 

met de begeleiding is belast. 

                                                             
266 Artikel 35 §1 en 53 Wet Externe Rechtspositie; Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van 
gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 54. 
267 Artikel 38 en 54 Wet Externe Rechtspositie. 
268 Cass. 4 december 2007, P.07.1591.N, www.cass.be. 
269 Artikel 38 en 54 Wet Externe Rechtspositie. 
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204. Daarnaast beschikt de strafuitvoeringsrechter of –rechtbank ook over de mogelijkheid om 

geïndividualiseerde bijzondere voorwaarden op te leggen. Hier dienen we een onderscheid te maken 

tussen de strafuitvoeringsrechter en de strafuitvoeringsrechtbank. Zij zullen in andere gevallen 

bijzondere voorwaarden kunnen opleggen. De strafuitvoeringsrechter kan bijzondere voorwaarden 

opleggen indien deze absoluut noodzakelijk zijn om het risico op recidive te beperken of indien deze 

noodzakelijk zijn in het belang van het slachtoffer.270 De strafuitvoeringsrechtbank daarentegen 

beschikt over een veel ruimere groep van situaties waarin zij bijzondere voorwaarden kunnen 

opleggen. Zij kunnen dit namelijk telkens wanneer deze bijdragen bij het uitvoeren van het sociaal 

reclasseringsplan, wanneer ze helpen om aan de tegenindicaties tegemoet te komen of  wanneer ze 

noodzakelijk zijn in het belang van het slachtoffer.271 De doelstellingen die zijn opgegeven bij de 

strafuitvoeringsrechtbank omvatten dus ook het beperken van het risico op recidive, maar zijn veel 

ruimer dan enkel dat. 

De Commissie Holsters vond dat het opleggen van bijzondere voorwaarden enkel bedoeld was om 

het gevaar op recidive te beperken. De wetgever is voor de strafuitvoeringsrechtbank duidelijk 

verder gegaan dan enkel deze doelstelling. Dit betekent echter niet dat er nutteloze voorwaarden 

mogen worden opgelegd. Hoewel het niet duidelijk uit de wetsartikelen blijkt, lijken de principes die 

de Commissie Holsters heeft opgesteld voor de bijzondere voorwaarden toch van toepassing te zijn. 

Ze zijn een deel van de achterliggende filosofie, zoals blijkt uit de Parlementaire Voorbereiding.272 

Deze principes zijn de volgende: 

- De voorwaarden moeten aangepast zijn aan de individuele situatie van de veroordeelde en ze 

moeten rekening houden met de evolutie van de persoon van de veroordeelde; 

- Enkel relevante bijzondere voorwaarden die gericht zijn op het beperken van het gevaar op 

herhaling van ernstige feiten mogen worden opgelegd; 

- Er mag enkel gebruik gemaakt worden van voorwaarden die in de praktijk controleerbaar zijn. 

205. Bij seksuele delinquenten273 - zij die veroordeeld zijn voor de feiten bedoeld in de artikelen 372 

tot 378 Sw. (aanranding van de eerbaarheid en verkrachting) of in de artikelen 379 tot 387 Sw. 

(bederf van de jeugd en prostitutie en openbare schennis van de goede deugden), indien ze gepleegd 

werden op minderjarigen of met hun deelneming - kan de strafuitvoeringsrechter of -rechtbank aan 

                                                             
270 Artikel 40 Wet Externe Rechtspositie. 
271 Artikel 56 Wet Externe Rechtspositie. 
272 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 66. 
273 Dit is dezelfde groep van seksuele delinquenten bij wie er een bijkomend advies – naast die van de directeur 
- moet gegeven worden vooraleer men in aanmerking kan komen voor de procedure van voorwaardelijke 
invrijheidstelling. 
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de toekenning de voorwaarde verbinden van het volgen van een begeleiding of een behandeling bij 

een dienst die in de begeleiding of de behandeling van seksuele delinquenten is gespecialiseerd. De 

termijn gedurende dewelke de veroordeelde deze begeleiding of behandeling moet volgen, wordt 

soeverein bepaald door de strafuitvoeringsrechter of –rechtbank.274 

2. – De beslissing tot niet-toekenning. 

206. Indien het verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling wordt geweigerd door de 

strafuitvoeringsrechter of –rechtbank, dan zal in het vonnis bepaald worden wanneer de directeur 

een nieuw advies dient uit te brengen.275 Ook hier moeten we een onderscheid maken naargelang 

we te maken hebben met de procedure voor de strafuitvoeringsrechter of voor de 

strafuitvoeringsrechtbank. Voor de strafuitvoeringsrechter mag deze termijn niet langer zijn dan zes 

maanden te rekenen van het vonnis.276 Bij de strafuitvoeringsrechtbank geldt dezelfde termijn, 

behoudens wanneer de veroordeelde een criminele straf of één of meer correctionele 

hoofdgevangenisstraffen, waarvan het geheel meer dan 5 jaar bedraagt, ondergaat. In dat geval in 

wordt de termijn verlengd tot maximaal 1 jaar.277 

Stap 4: Mededeling van de beslissing 

207. Het vonnis wordt vervolgens binnen de vierentwintig uur278 bij gerechtsbrief ter kennis gebracht 

van de veroordeelde. Het OM, de directeur en het slachtoffer worden eveneens binnen de 

vierentwintig uur schriftelijk op de hoogte gebracht van het vonnis. Indien er voorwaarden in het 

belang van het slachtoffer zijn opgelegd, dan worden deze hem ook schriftelijk meegedeeld.279 Het 

slachtoffer krijgt echter geen kopie van de beslissing en zal enkel te horen krijgen of de 

voorwaardelijke invrijheidstelling al dan niet is toegekend en welke voorwaarden er in haar belang 

zijn opgelegd.280 

Het vonnis, waarin de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt toegekend, wordt ook meegedeeld 

aan de korpschef van de lokale politie van de gemeente waar de veroordeelde zich zal vestigen, aan 

de nationale gegevensbank zoals bedoeld in artikel 44/4 van de wet van 5 augustus 1992 op het 

                                                             
274 Artikel 41 en 56, lid 2 Wet Externe Rechtspositie. 
275 Artikel 45, lid 1 en 57, lid 1 Wet Externe Rechtspositie. 
276 Artikel 45, lid 2 Wet Externe Rechtspositie. 
277 Artikel 57, lid 2 Wet Externe Rechtspositie. 
278 Noch substantieel, noch op straffe van nietigheid voorgeschreven (Cass. 10 oktober 2007, P.2007.1362.F, 
www.cass.be). Er is geen enkele sanctie wanneer de termijn wordt overschreden (Cass. 4 december 2007, 
P.07.1591.N, www.cass.be). 
279 Artikel 46 §1 en 58 §1 Wet Externe Rechtspositie. 
280 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 59. 
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politieambt281 en aan de directeur van het justitiehuis van het gerechtelijk arrondissement waarin de 

veroordeelde zijn verblijfplaats heeft, als er bijzondere voorwaarden zijn opgelegd.282 

3.2.3.2. Rechtsmiddelen 

§1 Geen hoger beroep 

208. Er is geen  mogelijkheid tot hoger beroep tegen een beslissing van de strafuitvoeringsrechter of 

–rechtbank. Een vonnis dat uitgesproken is door de strafuitvoeringsrechter of –rechtbank is dus in 

eerste en enige aanleg. De reden hiervoor vinden we terug in het advies van de Hoge Raad voor de 

Justitie, die niet voor een procedure van hoger beroep kiest omdat het hoger beroep geen absoluut 

rechtsbeginsel is. Men bevindt zich op het moment van de procedure van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling in de uitvoeringsfase, terwijl het recht op hoger beroep al uitgeoefend kon worden 

bij de vastlegging van de straf.283 Het Hof van Cassatie heeft zich al uitgesproken284 over het feit dat 

er geen recht op hoger beroep is en heeft gezegd dat er geen probleem is. Enerzijds is er geen 

schending van artikel 2 Aanvullend Protocol nr. 7285 (aangezien deze geen werking kent in België) en 

anderzijds is de toepassing van dat artikel beperkt tot de schuldigverklaring en de eigenlijke 

veroordeling en heeft het geen betrekking op beslissingen aangaande de strafuitvoering.286 

§2 Geen verzet 

209. Verzet is eveneens uitgesloten in de procedure voor de strafuitvoeringsrechter of –rechtbank. In 

een (tweede) arrest van 4 maart 2009 van het Grondwettelijk Hof287 werd deze volledige afwezigheid 

van de mogelijkheid tot verzet echter in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

beschouwd. Het Hof zei dat artikel 96 Wet Externe Rechtspositie het gelijkheidsbeginsel schendt in 

zoverre het de veroordeelde, die niet is verschenen, niet toestaat om verzet aan te tekenen tegen de 

beslissing van de strafuitvoeringsrechter of –rechtbank met betrekking tot de herroeping van de 

strafuitvoeringsmodaliteit. De verplichte aanwezigheid van een recht op verzet is echter beperkt tot 

de procedure inzake de herroeping, aangezien men dan eventueel geen gehoor kan geven aan de 

                                                             
281 Wet 5 augustus 1992 op het politieambt, B.S. 22 december 1992. 
282 Artikel 46 §2 en 58 §2 Wet Externe Rechtspositie. 
283 Wetsontwerp houdende de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, Verslag namens de Commissie voor 
de Justitie, Parl. St. Senaat 2004-05, nr. 3-1127/5, 18. 
284 Cass. 10 oktober 2007, P.07.1362.F, www.cass.be. 
285 “1. Iedereen die door een gerecht is veroordeeld wegens een strafbaar feit, heeft het recht zijn 
schuldigverklaring of veroordeling opnieuw te doen beoordelen door een hoger gerecht. De uitoefening van dit 
recht, met inbegrip van de gronden waarop het kan worden uitgeoefend, wordt bij de wet geregeld; 2. Op dit 
recht zijn uitzonderingen mogelijk met betrekking tot lichte overtredingen, zoals bepaald in de wet, of in 
gevallen waarin de betrokkene in eerste aanleg werd berecht door het hoogste gerecht of werd veroordeeld na 
een beroep tegen vrijspraak.” 
286 Y. VAN DEN BERGE, “De uitvoering van vrijheidsstraffen”, CABG 2009/5, 59. 
287 GwH 4 maart 2009, nr. 37/2009, T.Strafr. 2009, 257-262. 
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oproeping. In de andere gevallen wordt er immers veronderstelt dat de procedure op tegenspraak 

verloopt.288 

§3 Cassatieberoep 

210. Overeenkomstig artikel 96 Wet Externe Rechtspositie bestaat er echter wel de mogelijkheid tot 

cassatieberoep tegen de beslissingen met betrekking tot de toekenning, de afwijzing of de 

herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling en tegen de beslissingen tot de herziening van 

de bijzondere voorwaarden.289 Dit cassatieberoep kan worden ingesteld door zowel het OM als door 

de veroordeelde. 

Het is en blijft echter steeds een cassatieberoep. Dit wil zeggen dat het Hof van Cassatie zich niet zal 

uitspreken over de feiten, maar enkel zal zien of er voldaan is aan de formele voorschriften. Het Hof 

treedt niet in de beoordeling van de zaken zelf.290 

211. De termijn waarbinnen er cassatieberoep moet worden ingesteld, is anders naargelang wie de 

procedure op gang zet. Het OM heeft een termijn van vierentwintig uur, te rekenen vanaf de 

uitspraak van het vonnis, terwijl de veroordeelde een termijn heeft van vijftien dagen, te rekenen 

vanaf de uitspraak van het vonnis. Indien de veroordeelde cassatieberoep instelt, dan dient dit te 

worden ondertekend door een advocaat.291 

Vanaf het moment dat er cassatieberoep is ingesteld, beginnen er drie afzonderlijke termijnen te 

lopen: 

- Binnen de achtenveertig uur moet het dossier door de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank 

worden toegezonden aan de griffie van het Hof van Cassatie.292 

- Er begint een termijn van vijf dagen te lopen, waarbinnen de cassatiemiddelen moeten worden 

neergelegd op de griffie van het Hof van Cassatie. Dit dient te gebeuren in een memorie.293 

- Tenslotte moet het Hof van Cassatie uitspraak doen binnen de dertig dagen. Gedurende deze 

termijn blijft de veroordeelde opgesloten.294 

Indien het arrest van het Hof van Cassatie een verwijzing met zich meebrengt, dan zal een andere 

strafuitvoeringsrechter of een anders samengestelde strafuitvoeringsrechtbank een nieuwe 
                                                             
288 Y. VAN DEN BERGE, “De uitvoering van vrijheidsstraffen”, CABG 2009/5, 60. 
289 Zoals blijkt uit de opsomming is er dus geen mogelijkheid tot cassatieberoep tegen een vonnis dat de 
schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling uitspreekt (Cass. 18 september 2007, P.07.1306.N, 
www.cass.be). 
290 Artikel 147 van de Grondwet. 
291 Artikel 97 §1, lid 2 Wet Externe Rechtspositie. 
292 Artikel 97 §2 Wet Externe Rechtspositie. 
293 Artikel 97 §1, lid 2 Wet Externe Rechtspositie. 
294 Artikel 97 §3 Wet Externe Rechtspositie. 
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beslissing moeten maken binnen een termijn van veertien dagen, te rekenen vanaf het 

cassatiearrest. Ook gedurende deze termijn blijft de veroordeelde opgesloten.295 Dat er een vonnis 

wordt uitgesproken na het verstrijken van deze termijn, brengt echter niet de onwettigheid van het 

vonnis met zich mee.296 

3.2.4. Controle en toezicht 

212. Het OM is belast met de controle op de veroordeelde die voorwaardelijk in vrijheid is gesteld. 

Dit is onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 20 van de wet op het politieambt.297 Artikel 20 van 

de wet op het politieambt stelt dat de politiediensten toezicht houden op de veroordeelden aan 

dewelke een door de Wet Externe Rechtspositie bepaalde strafuitvoeringsmodaliteit is toegekend en 

op de naleving van de daaraan gekoppelde voorwaarden die werden meegedeeld aan nationale 

gegevensbank zoals voorzien door artikel 44 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. De 

voorwaardelijk in vrijheid gestelde persoon is dus onderworpen aan het toezicht van zowel het OM 

als van de politiediensten. 

213. Indien er bijzondere voorwaarden zijn opgelegd aan de veroordeelde, zal er een 

maatschappelijke begeleiding door een justitieassistent plaatsvinden. De justitieassistent zal hem, 

onmiddellijk nadat hij in vrijheid is gesteld, oproepen om hem alle nuttige informatie te geven zodat 

een goed verloop van de voorwaardelijke invrijheidstelling kan verzekerd worden. Hieruit kunnen we 

afleiden dat iemand die enkel onderworpen is aan de algemene voorwaarden niet het voorwerp zal 

uitmaken van een maatschappelijke begeleiding. Dit is een verschil met de oude regeling, waar er 

wel begeleiding was.298 De justitieassistent brengt op regelmatige basis verslag uit aan de 

strafuitvoeringsrechter of –rechtbank. De eerste keer moet verplicht gebeuren binnen een maand 

nadat de voorwaardelijke invrijheidstelling in werking is getreden. Vervolgens brengt de 

justitieassistent verslag uit telkens hij dit nuttig acht of wanneer de strafuitvoeringsrechter of –

rechtbank hierom verzoekt. Er moet echter minstens om de zes maanden verslag worden 

uitgebracht. Afschriften van deze verslagen worden gestuurd naar het OM, zodat zij op de hoogte 

kunnen blijven van de vooruitgang van de voorwaardelijke invrijheidstelling en in het bijzonder de 

toestand van de bijzondere voorwaarden.299 De Raad van State stelde de vraag waarom het OM niet 

op dezelfde voet staat als de strafuitvoeringsrechter en –rechtbank, dit terwijl zij eigenlijk belast zijn 

met de controle. De regering heeft hierop geantwoord door te stellen dat terwijl het OM inderdaad 

                                                             
295 Artikel 98 Wet Externe Rechtspositie. 
296 Cass. 18 november 2008, P.08.1555.N, www.cass.be. 
297 Artikel 62 §1 Wet Externe Rechtspositie. 
298 Artikel 62 §2 Wet Externe Rechtspositie; Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van 
gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 69. 
299 Artikel 62 §3 Wet Externe Rechtspositie. 
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instaat voor de controle, het de strafuitvoeringsrechter en –rechtbank is die belast zijn met de 

opvolging van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Ze vervullen beide een andere rol. Het is 

daarnaast ook noodzakelijk dat de justitieassistent maar één gesprekspartner heeft, om de zaken 

niet nodeloos te bemoeilijken. Het OM blijft immers op de hoogte van de evolutie van de situatie van 

de veroordeelde door de verslagen.300 Als het OM het noodzakelijk zou vinden dan kunnen ze bij 

schriftelijk verzoek de strafuitvoeringsrechter of –rechtbank vragen om één of meer van de 

opgelegde voorwaarden te schorsen, nader te omschrijven of aan te passen aan de omstandigheden 

en dit zonder dat de opgelegde voorwaarden kunnen worden verscherpt of bijkomende 

voorwaarden kunnen worden opgelegd. Dit kan niet enkel verzocht worden door het OM, maar ook 

door de veroordeelde en de directeur.301 Het is de bedoeling van deze bepaling om aan de 

strafuitvoeringsrechter en –rechtbank de mogelijkheid te geven om op een eenvoudige wijze kleine, 

niet-substantiële, wijzigingen te maken aan de opgelegde voorwaarden indien de dagdagelijkse 

realiteit dit vereist.302 Dit staat in contrast met de herziening van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling, dat enkel op initiatief van het OM kan en waardoor de voorwaarden wel worden 

verscherpt of er wel bijkomende voorwaarden kunnen worden opgelegd.303 Voor meer uitleg over dit 

laatste, zie infra. 

214. Soms zal er als voorwaarde worden opgelegd dat de veroordeelde een begeleiding of een 

behandeling moet volgen. Als dat het geval is, zal de strafuitvoeringsrechter of –rechtbank – na 

inzage van de tijdens de procedure alsook, in voorkomend geval, de tijdens de uitvoering van de 

vrijheidsstraf verrichte expertises – de veroordeelde uitnodigen om een bevoegde persoon of dienst 

te kiezen. Deze keuze zal dan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de strafuitvoeringsrechter of –

rechtbank. De behandelende persoon of dienst moet, net zoals bij de justitieassistent, binnen een 

maand zijn eerste verslag over de opvolging van de behandeling of de begeleiding brengen aan de 

strafuitvoeringsrechter of –rechtbank, alsook aan de justitieassistent. Hier zijn twee gesprekspartners 

blijkbaar geen struikelblok meer. De daarop volgende verslagen gebeuren, eveneens zoals bij het 

verslag van de justitieassistent, telkens deze behandelende persoon of dienst dit nuttig acht of op 

verzoek van de strafuitvoeringsrechter of –rechtbank. Ook hier moet er minstens om de zes 

maanden een verslag komen.304 Het is opmerkelijk dat het OM geen afschriften krijgt van deze 

                                                             
300 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 70. 
301 Artikel 63 §1 Wet Externe Rechtspositie. 
302 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 71. 
303 Artikel 67 en 68 Wet Externe Rechtspositie. 
304 Artikel 62 §4 Wet Externe Rechtspositie. 
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verslagen. Dit blijkt alleszins niet uit de wetgeving. Het verslag van de behandelende persoon of 

dienst bestaat uit de volgende elementen: 

- De daadwerkelijke aanwezigheden van de betrokkene op de voorgestelde raadplegingen; 

- Zijn ongewettigde afwezigheden; 

- Het eenzijdig stopzetten van de begeleiding of de behandeling door de betrokkene; 

- De moeilijkheden die bij de uitvoering daarvan zijn gerezen; 

- De situaties die een ernstig risico inhouden voor derden. 

3.2.5. Mogelijkheid tot herroeping, schorsing en herziening van de 

invrijheidstelling 

215. In sommige gevallen kan het OM genoodzaakt worden om de veroordeelde terug voor de 

strafuitvoeringsrechter of –rechtbank te brengen, om zijn voorwaardelijke invrijheidstelling te 

herroepen, te schorsen of te herzien. In het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling hebben 

we te maken met vijf situaties305 waarin dit mogelijk is: 

- Wanneer bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing wordt vastgesteld dat de veroordeelde 

tijdens de proeftermijn een wanbedrijf of een misdaad heeft gepleegd. Deze beslissing mag ook 

een in kracht van gewijsde getreden veroordeling zijn, gewezen door een buitenlandse 

rechtbank306; 

- Wanneer de veroordeelde een ernstig gevaar vormt voor de fysieke of psychische integriteit van 

derden; 

- Wanneer de opgelegde bijzondere voorwaarden niet worden nageleefd; 

- Wanneer de veroordeelde geen gevolg geeft aan de oproepingen van de strafuitvoeringsrechter 

of de strafuitvoeringsrechtbank, van het openbaar ministerie of, in voorkomend geval, van de 

justitieassistent; 

- Wanneer de veroordeelde zijn adreswijziging niet doorgeeft aan het openbaar ministerie en, in 

voorkomend geval, de justitieassistent die met de begeleiding is belast. 

Rekening houdend met het subsidiariteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel, zullen de 

strafuitvoeringsrechter en –rechtbank ervoor kiezen om ofwel de herroeping uit te spreken ofwel om 

                                                             
305 Artikel 64 Wet Externe Rechtspositie. 
306 Cass. 18 maart 2003, NjW 2003, 595. 
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de voorwaardelijke invrijheidstelling bij te sturen met behulp van de schorsing of de herziening, 

indien dit mogelijk is. Deze laatste optie geniet de voorkeur.307 

3.2.5.1. Herroeping 

216. De herroeping is de zwaarst mogelijke corrigerende interventie die in het kader van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling kan genomen worden en mag enkel gebruikt worden als het 

ultimum remedium. Het houdt de stopzetting van de voorwaardelijke invrijheidstelling in en heeft de 

heropsluiting van de veroordeelde als gevolg.308 Wanneer de veroordeelde een wanbedrijf of 

misdaad heeft gepleegd, dan zal de herroeping worden geacht te zijn ingegaan op de dag dat hij het 

misdrijf heeft gepleegd.309 

Als de herroeping wordt uitgesproken, dan zal de strafuitvoeringsrechter of –rechtbank het gedeelte 

van de vrijheidsstraf bepalen dat de veroordeelde nog moet ondergaan, rekening houdend met 

zowel de periode van de proeftijd die goed verlopen is als de inspanningen die de veroordeelde heeft 

geleverd om de hem opgelegde voorwaarden te respecteren.310 Het is zelfs mogelijk dat de 

herroeping plaatsvindt na het verstrijken van de proeftijd. Dit zal gebeuren wanneer er een 

veroordeling wordt uitgesproken na het verstrijken van deze termijn voor feiten die begaan zijn 

tijdens de proeftijd.311 

Wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt herroepen, dan dient de 

strafuitvoeringsrechtbank in zijn vonnis de datum te bepalen waarop dat de veroordeelde een nieuw 

verzoek kan indienen of deze waarop de directeur een nieuw vonnis moet uitbrengen.312 Wordt de 

herroeping echter gedaan omwille van het feit dat de veroordeelde een wanbedrijf of een misdaad 

heeft gepleegd tijdens de proeftijd, dan moet er niet voldaan worden aan deze verplichting.313 

Hoewel Cassatie zich hier uitspreekt over de procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank, zullen we 

deze regels ook kunnen toepassen bij de procedure voor de strafuitvoeringsrechter. 

217. Zoals hierboven reeds gezegd, bestaat er de mogelijkheid tot verzet tegen een vonnis bij verstek 

waarin de herroeping wordt uitgesproken.314 

                                                             
307 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 71. 
308 Artikel 65 Wet Externe Rechtspositie. 
309 Artikel 65, lid 2 Wet Externe Rechtspositie. 
310 Artikel 68 §5, lid 2 Wet Externe Rechtpositie. 
311 M.O. nr. 1794 van 7 februari 2007. 
312 Cass. 21 november 2007, P.07.1529.F, www.cass.be. 
313 Cass. 3 juni 2008, P.08.0729.N, www.cass.be. 
314 GwH 4 maart 2009, nr. 37/2009, T.Straf. 2009, 257-262. 
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3.2.5.2. Schorsing 

218. Ook in het geval van  schorsing wordt de veroordeelde onmiddellijk weer opgesloten.315 Met 

schorsing wordt bedoeld dat de voorwaardelijke invrijheidstelling tijdelijk wordt stopgezet, in 

afwachting op een definitieve uitspraak.316 Deze tijdelijke stopzetting mag maximaal één maand zijn, 

wat een verschil is met de regeling onder de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998, waar het 

twee maanden waren.317 Binnen deze termijn van één maand moet er door de 

strafuitvoeringsrechter of -rechtbank gekozen worden tussen een herroeping van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling of de opheffing van de schorsing. Indien de schorsing wordt opgeheven dan kan er 

worden overgegaan tot een herziening van de voorwaardelijke invrijheidstelling, overeenkomstig art. 

63 Wet Externe Rechtspositie.318 Dit is de procedure waardoor er bij de controle op de 

voorwaardelijke invrijheidstelling kleine wijzigingen kunnen gemaakt worden. Deze regel gaat echter 

binnenkort veranderen, op een bij KB te bepalen datum en alleszins ten laatste op 1 januari 2012.319 

Bij deze verandering gaat niet langer de procedure uit artikel 63 Wet Externe Rechtspositie van 

toepassing zijn, maar deze van artikel 67 Wet Externe Rechtspositie. Deze wordt in de volgende titel 

besproken en is een volwaardige herziening van de voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Als er binnen de termijn van één maand geen beslissing wordt genomen, dan komt de veroordeelde 

opnieuw vrij en dit onder dezelfde voorwaarden als die van voor de schorsing.320 Als de veroordeelde 

echter om een andere reden opgesloten is, dan kan de strafuitvoeringsrechter of –rechtbank zich nog 

altijd uitspreken over de herroeping, zelfs indien er binnen de opgelegde termijn geen uitspraak is 

gedaan.321 

3.2.5.3. Herziening 

219. Tenslotte is er nog de mogelijkheid tot herziening van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Als 

de zaak voor herroeping of schorsing aanhangig is gemaakt voor de strafuitvoeringsrechter of –

rechtbank en deze van mening zijn dat noch de herroeping noch de schorsing noodzakelijk zijn in het 

belang van de maatschappij, van het slachtoffer of van de sociale reïntegratie van de veroordeelde, 

dan kunnen zij kiezen voor een herziening. Dit houdt in dat ze de opgelegde voorwaarden kunnen 

verscherpen of dat ze bijkomende voorwaarden kunnen opleggen. Als de veroordeelde het niet eens 

is met deze nieuwe voorwaarden, dan wordt de voorwaardelijke invrijheidstelling echter 

                                                             
315 Artikel 66 §2 Wet Externe Rechtspositie. 
316 M.O. nr. 1794 van 7 februari 2007. 
317 Art. 11, §3 Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998. 
318 Artikel 66 §3 Wet Externe Rechtspositie. 
319 Artikel 150 Wet 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, B.S. 13 juli 
2007. 
320 Artikel 66 §3, laatste zin Wet Externe Rechtpositie. 
321 Cass. 27 maart 2001, Arr.Cass. 2001, nr. 170 en R.W. 2002-03, afl. 2, 61. 
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herroepen.322 De strafuitvoeringsrechter of –rechtbank kan immers geen voorwaardelijke 

invrijheidstelling toekennen als de veroordeelde niet instemt met de voorwaarden, zoals hierboven 

reeds werd gezegd. 

Ook hier is er een verandering gepland in de toekomst, eveneens op een datum dat door KB moet 

bepaald worden en ten laatste op 1 januari 2012. Het beperkt ogenschijnlijk de mogelijkheid tot 

herziening, aangezien er volgens artikel 67 enkel nog maar kan worden overgegaan tot herziening 

ingeval dat herroeping niet noodzakelijk is. Er wordt niet meer gesproken van schorsing. 323 In 

realiteit is er eigenlijk geen beperking, aangezien het artikel over schorsing nu rechtstreeks verwijst 

naar de mogelijkheid tot herziening van artikel 67. 

3.2.6. De definitieve invrijheidstelling 

220. De procedure van voorwaardelijke invrijheidstelling houdt dus in dat veroordeelden die worden 

vrijgesteld nog gedurende een welomschreven termijn onder toezicht blijven staan en alleen maar na 

beëindiging hiervan – op voorwaarde van een gunstig verloop – de definitieve invrijheidstelling 

verkrijgen.324 Dit gunstig verloop wordt in artikel 71 Wet Externe Rechtspositie omschreven als het 

feit dat er tijdens de proeftijd geen herroeping heeft plaatsgevonden. 

Deze proeftijd is gelijk aan de duur van de vrijheidsstraf die de veroordeelde nog moest ondergaan 

op de dag waarop de beslissing betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling uitvoerbaar is 

geworden en zonder dat deze minder dan twee jaar kan zijn. Het zal zelfs een duur van ten minste 

vijf jaar en ten hoogste tien jaar bedragen in geval van een veroordeling tot een tijdelijke criminele 

straf of tot één of meer correctionele straffen die samen vijf jaar hoofdgevangenisstraf te boven 

gaan. Bij een levenslange veroordeling (een niet-tijdelijke criminele straf) zal de proeftijd tien jaar 

zijn.325 

Deze minimumtermijnen leiden vaak tot een intern dilemma bij de veroordeelde. Hij kan immers 

geconfronteerd worden met aan de ene kant een definitieve invrijheidstelling op (relatief korte) 

termijn en aan de andere kant een voorwaardelijke invrijheidstelling op een zéér korte termijn, maar 

met een proeftijd die langer kan duren dan de termijn die men nog zou moeten uitzitten.326 

                                                             
322 Artikel 67 Wet Externe Rechtspositie. 
323 Artikel 151 Wet 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis. 
324 J. GOETHALS en M. BOUVERNE-DE BIE, Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, 
Gent, Academia Press, 2000, 46. 
325 Artikel 71 Wet Externe Rechtspositie. 
326 . GOETHALS en M. BOUVERNE-DE BIE, Voorwaardelijke invrijheidstelling: wetgeving, predictie en begeleiding, 
Gent, Academia Press, 2000, 47. 
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3.2.7. Doelstelling 

221. In de wet worden er geen uitdrukkelijke doelstellingen bepaald voor de voorwaardelijke 

invrijheidstelling. We kunnen echter stellen dat de doelstelling van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling de sociale reïntegratie/reclassering uitmaakt. Door middel van deze vervroegde 

invrijheidstelling krijgt men immers de mogelijkheid om de gevangenis vroeger te verlaten dan 

gepland en om dan gedurende een bepaalde proeftermijn onder een zekere controle te staan. 

Gedurende deze proeftijd wordt men dan begeleid om zodoende de reïntegratie in de maatschappij 

te vergemakkelijken. Het sociaal reclasseringsplan en de mogelijkheid tot het opleggen van 

bijzondere voorwaarden om dit plan te verwezenlijken, tonen aan dat dit de voornaamste 

doelstelling is bij het verlenen van een voorwaardelijke invrijheidstelling. 

3.2.8. Conclusie: De Voorwaardelijke Invrijheidstelling 

222. De voorwaardelijke invrijheidstelling is duidelijk een kind van zijn tijd. Ze werd steeds getekend 

door de heersende maatschappelijke opvattingen, weze dit nu de ideologie van het sociaal verweer, 

het slachtoffergericht denken volgend op de zaak Dutroux of het heersende klimaat van de 

verbetering van de rechtspositie van de gedetineerden.  

De voorwaardelijke invrijheidstelling heeft daardoor een enorme evolutie gekend. Komende van de 

tijd van Jules Lejeune, waar het door de uitvoerende macht werd gebruikt als gunstmaatregel om 

bepaalde veroordeelden te helpen vervroegd in vrijheid te komen, naar de dag van vandaag, waar de 

beslissingsmacht (ten dele) is te komen liggen bij de rechterlijke macht, waarbij er gebruik wordt 

gemaakt van objectieve gegevens en waar de voornaamste doelstelling de reclassering van de 

veroordeelde is geworden. Men merkt een verschuiving van een politieke naar een rechterlijke 

besluitvorming, waardoor de vraagtekens omtrent de scheiding der machten worden weggewerkt. 

223. De Wet Lejeune zoals die gekend is in de media, namelijk dat men automatisch vrijkomt na één 

derde van zijn straf zonder meer, bestaat al lang niet meer, als ze zelfs al ooit bestaan heeft. De 

voorwaardelijke invrijheidstelling is uitgegroeid tot een degelijke procedure waar men zich zoveel 

mogelijk richt op de mogelijkheid tot reïntegratie van de veroordeelde en waar men de vrijgelaten 

veroordeelde zoveel mogelijk “aan de korte lijn” probeert te houden, zodat de maatschappij niet in 

gevaar wordt gebracht door de kans op recidive te bepreken. De opgelegde algemene voorwaarden 

(die nota bene zijn uitgebreid van één voorwaarde naar drie, in vergelijking met vroeger), de 

mogelijkheid tot het opleggen van bijzondere voorwaarden om de reclassering te bevorderen (bij de 

procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank), de opvolging door een justitieassistent in geval van 

deze bijzondere voorwaarden, het toezicht door het OM én de politiediensten, etc. tonen aan dat 

voorwaardelijke invrijheidstelling meer is dan enkel een mogelijkheid tot het leeghalen van de 
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gevangenissen. Het is een volwaardige uitvoeringswijze waardoor de veroordeelde op een 

gefaseerde wijze terug een plaats kan krijgen in de maatschappij. 

224. Ondanks de enorme verbeteringen, is de evolutie tot een ideaal systeem ver van voltooid. 

Alleen al het feit dat de bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechter nog niet in werking zijn 

getreden, zorgt voor een deuk in het anders glimmende harnas van de nieuwe regeling van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling. Omwille van dit feit worden alle vrijheidstraffen van niet meer dan 

drie jaar volledig onttrokken aan deze vernieuwde procedure voor de strafuitvoeringsrechter. Zij 

vallen, zoals hierboven ook al werd aangehaald, onder de toepassing van de ambtshalve voorlopige 

invrijheidstelling. Hier wordt er veel meer belang gehecht aan het voldoen aan de tijdsvoorwaarden 

en er is aanzienlijk minder aandacht voor de mogelijkheid tot reclassering. De ambtshalve voorlopige 

invrijheidstelling is er immers voor gekend om gebruikt te worden als beleidsinstrument van de 

minister van Justitie om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan. Hierdoor wordt de 

geloofwaardigheid van de figuur van de voorwaardelijke invrijheidstelling in grote mate ondermijnd 

en creëert het voor velen een gevoel van straffeloosheid. De degelijke procedure wordt volkomen 

genegeerd en men gebruikt een systeem dat is uitgewerkt door de uitvoerende macht, toegekend 

door de uitvoerende macht en zonder inspraak van zowel de wetgevende als de rechterlijke macht. 

225. Deze minpunten terzijde, is het systeem van de voorwaardelijke invrijheidstelling op de goede 

weg. Het valt echter te betreuren dat, doordat de straffen van niet meer dan drie jaar nog niet onder 

regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling vallen, de impact die de voorwaardelijke 

invrijheidstelling heeft op het totaal van de invrijheidstellingen eerder gering zal blijven. Zoals blijkt 

uit cijfergegevens, gebeurde in 2009 slechts 4,1 % van alle invrijheidstellingen als gevolg van een 

voorwaardelijke invrijheidstelling.327 Dit cijfer is zelfs lager dan de voorgaande jaren.328 Deze 

beperkte impact zal echter veranderen vanaf het ogenblik dat ook de straffen van niet meer dan drie 

jaar onder deze regeling gaan vallen. Vanaf dan zal de voorwaardelijke invrijheidstelling (normaal 

gezien) een veel grotere invloed moeten hebben en zal de ambtshalve voorlopige invrijheidstelling 

(normaal gezien) niet meer worden toegepast als vervangmiddel voor dit hiaat. Hierdoor zal het 

gevoel dat in de publieke opinie bestaat ten dele worden opgevangen. Doordat elke dossier moet 

behandeld worden door een onafhankelijke rechter, zal men meer het gevoel krijgen dat men ook 

effectief een straf krijgt. Zoals het systeem vandaag bestaat en rekening houdende met de 

overbevolking van de gevangenissen, kunnen we vaststellen dat het gevoel dat leeft bij de burger, 

namelijk dat men maar één derde van de straffen moet uitzitten of dat men zijn straffen zelfs niet 

moet uitzitten, niet geheel onjuist is. Veroordeelden tot een straf van niet meer dan drie jaar, komen 

                                                             
327 Justitie in cijfers 2010, www.just.fgov.be/img_publications/pdf/182.pdf (28 april 2011), 60. 
328 2008 = 4,5%; 2007 = 4,5%. 
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nu immers quasi-automatisch329 in vrijheid. Door een volledige inwerkingtreding van de Wet Externe 

Rechtspositie zou dit gevoel moeten verdwijnen of toch alleszins verminderen. 

  

                                                             
329 Bij vrijheidsstraffen van meer dan één jaar en tot en met drie jaar moeten er enkele tegenindicaties worden 
nagegaan. 
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3.3. Voorlopige invrijheidstelling 

3.3.1. Inleiding 

226. Ook de voorlopige invrijheidstelling vond een plaats in de Wet Externe Rechtspositie. Dit is een 

groot verschil tegenover vroeger, aangezien de voorlopige invrijheidstelling nooit een echte 

wettelijke basis heeft gekend. Het werd vroeger immers steeds door omzendbrieven geregeld. Het 

tijdperk van de voorlopige invrijheidstelling op grond van omzendbrieven is echter nog niet voorbij, 

enkel twee vormen van voorlopige invrijheidstelling zijn blijven bestaan in de Wet Externe 

Rechtspositie: 

- De voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog 

op uitlevering (artikel 26 Wet Externe Rechtspositie); 

- De voorlopige invrijheidstelling om medische redenen (artikel 72 Wet Externe Rechtspositie). 

Deze twee vormen zijn echter slechts een klein deel van het totaal aantal voorlopige 

invrijheidstelling. De meest voorkomende vorm was altijd de ambtshalve voorlopige 

invrijheidstelling, dewelke geen wettelijke regeling heeft gekregen. De beslissingsmacht hiervoor 

blijft bij de minister van Justitie. 

Er blijven dus, in theorie, nog drie vormen van voorlopige invrijheidstelling bestaan en deze zullen elk 

een afzonderlijke behandeling krijgen. 

In een laatste deel zullen we dieper ingaan op de praktijk en zal er een opsomming gegeven worden 

van de werkelijk van toepassing zijnde systemen van voorlopige invrijheidstelling.330 

3.3.2. Voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het 

grondgebied of met het oog op overlevering 

227. Een definitie van de voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het 

grondgebied of met het oog op overlevering vinden we niet terug in de Wet Externe Rechtspositie. 

Een mogelijke definitie is de volgende: Deze voorlopige invrijheidstelling creëert de mogelijkheid 

voor veroordeelde vreemdelingen om – net zoals Belgen – te kunnen genieten van een vervroegde 

invrijheidstelling, maar dan met de uitdrukkelijke bedoeling om terug te keren naar hun land van 

herkomst, weze het op grond van een uitwijzing of op grond van een uitlevering. 

                                                             
330 Zie “3.3.5. Conclusie: De voorlopige invrijheidstelling in de praktijk”. 
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3.3.2.1. Toepassingsvoorwaarden 

228. De wettelijke grondslag voor deze vorm van voorlopige invrijheidstelling is vanaf nu artikel 26 

Wet Externe Rechtspositie. In dit artikel wordt een onderscheid gemaakt – net zoals bij de 

voorwaardelijke invrijheidstelling – tussen enerzijds vrijheidsstraffen met een uitvoerbaar gedeelte 

van drie jaar of minder en anderzijds vrijheidsstraffen met een uitvoerbaar gedeelte van meer dan 

drie jaar. Net zoals bij de voorwaardelijke invrijheidstelling, komt de eerste categorie te staan onder 

bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechter, terwijl de tweede behoort tot die van de 

strafuitvoeringsrechtbank. 

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

overlevering is van toepassing op veroordeelde vreemdelingen die ofwel niet in het bezit zijn van een 

geldige verblijfsvergunning ofwel in het bezit zijn van een nog niet vervallen verblijfsvergunning of 

een vergunning om zich te vestigen331, anders gezegd zij die geen recht op verblijf in België hebben. 

Het is ook van toepassing op zij die het voorwerp uitmaken van een verzoek tot overlevering aan een 

buitenlandse autoriteit.332 

§1 Vrijheidsstraffen met een uitvoerbaar gedeelte van drie jaar of minder 

229. De bevoegdheid voor de voorlopige invrijheidstelling in deze gevallen komt, zoals gezegd, toe 

aan de strafuitvoeringsrechter.333 De bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechter zijn echter, zoals 

ook reeds gezegd, nog niet in werking getreden. De inwerkingtreding zal gebeuren bij wijze van een 

KB en ten laatste op 1 september 2012. Toch zullen we bij wijze van volledigheid deze toekomstige 

procedure bespreken, in gedachte houdend dat ze nog niet in de praktijk wordt toegepast. 

230. De wettelijke grondslag vinden we terug in artikel 26 §1 Wet Externe Rechtspositie: 

“De voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of 

met het oog op overlevering wordt toegekend aan de veroordeelde tot één of meer 

vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbaar gedeelte drie jaar of minder bedraagt, 

voorzover de veroordeelde één derde van deze straffen heeft ondergaan en indien hij 

voldoet aan de in artikel 28, § 2, bedoelde voorwaarden.” 

Net zoals bij de voorwaardelijke invrijheidstelling hebben we hier te maken met twee voorwaarden, 

een tijdsvoorwaarde en de vereiste van afwezigheid van tegenindicaties. 

                                                             
331 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 23. 
332 Y. VAN DEN BERGE, Strafuitvoering, Brugge, Vanden Broele, 2007, 29. 
333 Artikel 30 §1 Wet Externe Rechtspositie.  
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A. Tijdsvoorwaarde 

231. Om discriminatie te vermijden, worden de tijdsvoorwaarden van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling overgenomen bij de voorlopige invrijheidstelling.334 Vanaf het bereiken van één 

derde van zijn straf(fen) komt de veroordeelde in aanmerking voor voorlopige invrijheidstelling.335 

Het bereiken van deze toelaatbaarheidsdatum wordt – net zoals bij de voorwaardelijke 

invrijheidstelling336 – berekend zoals bepaald in de M.O. van 23 april 2007. 

B. Afwezigheid van tegenindicaties 

232. De tweede voorwaarde is de afwezigheid van enkele specifieke tegenindicaties. Deze vinden we 

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

oog op overlevering terug in artikel 28 §2 Wet Externe Rechtsposities: 

- De veroordeelde moet in de mogelijkheid zijn om een onderdak te hebben. Het is de bedoeling 

dat de veroordeelde zal uitgewezen of uitgezet worden naar zijn land van herkomst. De 

woonstreclassering dient dan ook opgevat te worden, rekening houdende met het feit dat hij 

naar dat land zal terugkeren. Aldus moeten er dus andere vragen gesteld worden dan bij de 

voorwaardelijke invrijheidstelling: Heeft de veroordeelde een plaats om naar toe te gaan? Heeft 

de veroordeelde contacten gehad met personen die wonen in deze plaats waar hij naartoe wenst 

te gaan?337 Men moet dus wel zeker zijn dat de veroordeelde over een verblijfplaats kan 

beschikken, eens hij naar het ander land is teruggekeerd338; 

- De veroordeelde mag geen manifest risico voor de fysieke integriteit van derden uitmaken. 

Zowel de publieke als de individuele veiligheid mag niet bedreigd worden door de toekenning 

van de voorlopige invrijheidstelling;339 

- Er mag geen risico zijn dat de veroordeelde de slachtoffers zou lastig vallen. Om dit te bepalen zal 

men zien of er enkele objectieve gegevens aanwezig zijn waaruit kan blijken dat de veroordeelde 

de slachtoffer zou lastig vallen tijdens zijn invrijheidstelling. Deze gegevens zijn bv. het versturen 

                                                             
334 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 48. 
335 Artikel 26 §1 Wet Externe Rechtspositie. 
336 Zie supra. 
337 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 49. 
338 M.O. nr. 1794 van 7 februari 2007 – Ministeriële omzendbrief betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten. 
339 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 49. 
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van dreigbrieven, het telefonisch lastigvallen, het uiten van wraakgevoelens door de 

veroordeelde, …;340 

- De veroordeelde moet inspanningen hebben geleverd om de burgerlijke partijen te vergoeden. 

§2 Vrijheidsstraffen met een uitvoerbaar gedeelte van meer dan drie jaar 

233. Hier ligt de bevoegdheid bij de strafuitvoeringsrechtbanken. Deze regels zijn wel al in werking 

getreden en worden actueel effectief behandeld door de multidisciplinair samengestelde 

strafuitvoeringsrechtbank. 

234. We vinden de voorwaarden in de wet terug in artikel 26 §2 Wet Externe Rechtspositie: 

“De voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of 

met het oog op overlevering wordt toegekend aan de veroordeelde tot één of meer 

vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbaar gedeelte meer dan drie jaar bedraagt, 

voorzover de veroordeelde :  

   a) hetzij één derde van deze straffen heeft ondergaan;  

   b) hetzij, indien in het vonnis of in het arrest van veroordeling is vastgesteld dat de 

veroordeelde zich in staat van herhaling bevond, twee derden van die straffen heeft 

ondergaan, zonder dat de duur van de reeds ondergane straffen meer dan veertien jaar 

bedraagt; 

  c) hetzij, in geval van een veroordeling tot een levenslange vrijheidsstraf, tien jaar van 

deze straf heeft ondergaan, of, indien in het arrest van veroordeling dezelfde straf is 

uitgesproken en is vastgesteld dat de veroordeelde zich in staat van herhaling bevond, 

zestien jaar.  

en indien hij voldoet aan de in artikel 47, § 2, bedoelde voorwaarden.” 

Ook hier hebben we te maken met twee voorwaarden, weer de tijdsvoorwaarde en de afwezigheid 

van tegenindicaties. 

A. Tijdsvoorwaarde 

235. Ook hier is de tijdsvoorwaarde dezelfde als bij de voorwaardelijke invrijheidstelling, eveneens 

om discriminatie te voorkomen. Men komt in aanmerking voor voorlopige invrijheidstelling bij het 

bereiken van één derde van de straf als men een primair veroordeelde is en bij het bereiken van 

twee derde van de straf – zonder dat deze termijn langer dan veertien jaar mag zijn – als men een 

recidivist is.341 Is men echter veroordeeld tot een levenslange straf, dan bedraagt de termijn tien jaar 

                                                             
340 M.O. van 7 februari 2007. 
341 De “staat van herhaling” moet in het vonnis of arrest van veroordeling vastgesteld zijn. 
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voor primairen en zestien jaar voor recidivisten. Het bereiken van de toelaatbaarheidsdatum wordt 

eveneens berekend volgens de M.O. van 23 april 2007. 

B. Afwezigheid van tegenindicaties 

236. De tegenindicaties met betrekking tot veroordeelden tot een vrijheidsstraf van meer dan drie 

jaar vinden we terug in artikel 47 §2 Wet Externe Rechtspositie. Deze hebben betrekking op 

grotendeels dezelfde punten als bij de vrijheidstraffen van maximum drie jaar. Het enige verschil hier 

is dat “een manifest risico voor de fysieke integriteit van derden” niet terug kan gevonden worden in 

de wettekst en dat er in de plaats een andere tegenindicaties is: Het risico van het plegen van nieuwe 

ernstige strafbare feiten”. Deze vinden we ook terug bij de voorwaardelijke invrijheidstelling en werd 

daar reeds besproken. 

Er zijn dus vier mogelijke tegenindicaties: 

- De mogelijkheden voor de veroordeelde om een onderdak te hebben; 

- Het risico van het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten. Er mag echter wel een risico op 

het plegen van lichte inbreuken blijven bestaan. De inbreuken die door deze tegenindicatie 

wordt beoogt zijn zij die belangrijke maatschappelijke onrust kunnen teweegbrengen of zij die 

zich situeren in dezelfde vorm van criminaliteit als die waarvoor de oorspronkelijke veroordeling 

werd uitgesproken;342 

- Het risico dat de veroordeelde de slachtoffers zou lastig vallen; 

- De door de veroordeelde geleverde inspanningen om de burgerlijke partijen te vergoeden. 

Cassatie heeft uitgesloten dat de voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het 

grondgebied of met het oog op overlevering geweigerd kan worden op grond van andere 

tegenindicaties dan deze die opgesomd zijn in de wet. De voorlopige invrijheidstelling kan dus niet 

geweigerd worden op grond van de onmogelijkheid tot controle van de reïntegratie.343 Slechts één 

van deze tegenindicaties moet aanwezig zijn om de voorlopige invrijheidstelling te kunnen 

weigeren.344 

  

                                                             
342 M.O. 7 februari 2007. 
343 Cass. 26 augustus 2008, RABG 2009, 10-14, noot Y. VAN DEN BERGE. 
344 Cass. 22 juli 2008, P.08.1040.F, www.cass.be. 
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3.3.2.2. Procedure 

237. De procedure voor de voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het 

grondgebied of met oog op overlevering gebeurt op dezelfde wijze als bij de voorwaardelijke 

invrijheidstelling, aldus kan er hiervoor daarnaar verwezen worden.345 Wat betreft de bepaling van 

de algemene en de bijzondere voorwaarden kunnen we ook verwijzen naar de procedure zoals die bij 

de voorwaardelijke invrijheidstelling is beschreven, met uitzondering van enkele punten: 

- Aangaande de algemene voorwaarde van het gevolg geven aan de oproepen van het openbaar 

ministerie of desgevallend van de justitieassistent belast met de begeleiding overeenkomstig 

artikel 55 Wet Externe Rechtspositie, kunnen we stellen dat dit niet kan aangezien de Belgische 

autoriteit geen bevoegdheid heeft om in het buitenland veroordeelden te controleren of te 

begeleiden;346 

- Ook de bijzondere voorwaarden om het sociaal reclasseringsplan uit te voeren kunnen hier niet 

worden opgelegd, omdat er geen sociaal reclasseringsplan moet opgesteld worden bij de 

voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied en met het oog op 

overlevering. Dergelijk plan heeft immers geen nut, gezien de veroordeelde naar het buitenland 

zal gaan.347 

  

                                                             
345 Zie supra. 
346 Y. VAN DEN BERGE, “De uitvoering van vrijheidsstraffen”, CABG 2009/5, 36-37. 
347 Y. VAN DEN BERGE, Strafuitvoering, Brugge, Vanden Broele, 2007, 29. 
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3.3.3. Voorlopige invrijheidstelling om medische redenen 

238. Ook deze vorm van voorlopige invrijheidstelling vinden we terug in de Wet Externe 

Rechtspositie, echter niet in Titel V – waar de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorlopige 

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

zich bevinden – maar in Title XI, dewelke handelt over de bijzondere bevoegdheden van de 

strafuitvoeringsrechter. Zoals hierboven al verschillende keren is aangehaald, zijn de artikelen 

betreffende de strafuitvoeringsrechters nog niet in werking getreden. Deze titel is geen uitzondering. 

De voorlopige invrijheidstelling om medische redenen zoals deze gekend is in de Wet Externe 

Rechtspositie is aldus momenteel nog toekomstmuziek. De actuele regeling blijft dus nog momenteel 

die zoals ze gekend was onder de Ministeriële Omzendbrief nr. 1771 van 17 januari 2005 en artikel 

97, lid 2 Algemeen Reglement strafinrichtingen. 

239. In artikel 72 Wet Externe Rechtspositie vinden we deze bevoegdheidstoewijzing terug: 

“De strafuitvoeringsrechter kan aan de veroordeelde bij wie is vastgesteld dat hij zich in 

de terminale fase van een ongeneeslijke ziekte bevindt of bij wie is vastgesteld dat zijn 

detentie onverenigbaar is met zijn gezondheidstoestand, een voorlopige invrijheidstelling 

om medische redenen toekennen.” 

De bevoegdheid ligt dus steeds bij de strafuitvoeringsrechter, ongeacht de duur van de opgelegde 

vrijheidsstraf. Er zijn verschillende redenen hiervoor, zoals blijkt uit de Parlementaire 

Voorbereidingswerken. Vooreerst is de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen een 

strafuitvoeringsmodaliteit die juist omwille van zijn bijzondere karakter kan worden toegekend 

ongeacht de hoogte van de opgelegde vrijheidsstraf. Daarnaast werd ook gezegd dat een procedure 

voor de strafuitvoeringsrechter voldoende is, aangezien er geen noodzaak is voor een 

multidisciplinaire behandeling van het dossier. Het is immers een invrijheidstelling wegens een 

bijzondere reden en het is enkel deze reden die van belang is. De laatste reden is dat er al een zeker 

multidisciplinariteit voorzien is doordat er verschillende medische adviezen dienen gegeven te 

worden.348 

Deze vorm van voorlopige invrijheidstelling werd ingevoerd in het licht van de “humane 

strafuitvoering”. Een veroordeelde met een terminale ziekte moet zijn laatste dagen in leven kunnen 

doorbrengen buiten de gevangenis in het gezelschap van zijn naasten. Daarnaast moet iemand, die 

zodanig ziek is dat het niet meer verenigbaar is met een verblijf in een gevangenis, eveneens de 

mogelijkheid geboden worden om de gevangenis tijdelijk te verlaten. Er moeten dus ernstige en 
                                                             
348 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 29-30. 
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uitzonderlijke redenen van medische aard zijn vooraleer de strafuitvoeringsrechter kan beslissen tot 

een voorlopige invrijheidstelling.349 

3.3.3.1. Toepassingsvoorwaarden 

240. In het kader van de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen moet er voldaan worden 

aan twee voorwaarden: 

- De veroordeelde moet zich in de terminale fase van een ongeneeslijke ziekte bevinden of zijn 

gezondheidstoestand moet van die aard zijn dat het niet verenigbaar is met een detentie;350 

- Bepaalde tegenindicaties moeten afwezig zijn.351 Deze zijn de volgende: 

 Het risico dat de veroordeelde tijdens zijn voorlopige invrijheidstelling ernstige strafbare 

feiten zou plegen; 

 Het feit dat de veroordeelde geen woonst of opvang heeft; 

 Het risico dat de veroordeelde de slachtoffers zou lastig vallen. 

In artikel 73, 2° Wet Externe Rechtspositie wordt er nog gesproken van een derde vereiste opdat de 

voorlopige invrijheidstelling kan worden toegepast: de veroordeelde (of zijn vertegenwoordiger) 

dient in de stemmen met de voorwaarden die zijn opgelegd, rekening houdend met de 

tegenindicaties. Aangezien dit niet echt een voorwaarde is waaraan de veroordeelde zelf moet 

voldoen, werd ze ook niet opgenomen als een toepassingsvoorwaarde. Het is echter wel nodig om de 

voorlopige invrijheidstelling om medische redenen ten uitvoer te leggen. 

3.3.3.2. Procedure 

§1 De veroordeelde als initiatiefnemer 

241. Zoals gezegd, zal de procedure in de toekomst plaatsvinden voor de strafuitvoeringsrechter. Hij 

kan de voorlopige invrijheidstelling toekennen, op schriftelijk verzoek van de veroordeelde (of diens 

vertegenwoordiger), na een met reden omkleed advies van de directeur. Dit advies van de directeur 

wordt vergezeld door adviezen van de behandelende geneesheer, de leidende ambtenaar-

geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst en de door de veroordeelde gekozen 

geneesheer (indien die er is).352 

Het verzoek dient ingediend te worden op de griffie van de gevangenis, die binnen de vierentwintig 

uur het verzoek en de adviezen moet verzenden naar de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank. De 

                                                             
349 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 29. 
350 Artikel 72 Wet Externe Rechtspositie. 
351 Artikel 73, 1° Wet Externe Rechtspositie. 
352 Artikel 74 §1 Wet Externe Rechtspositie. 
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griffie van de gevangenis moet ook een afschrift van het verzoek aan de directeur overmaken. Ook 

het OM zal een met reden omkleed advies opstellen. Dit advies maken ze dan over aan de 

strafuitvoeringsrechter en ze geven er een afschrift van aan zowel de veroordeelde als de 

directeur.353 

§2 Beslissing door de strafuitvoeringsrechter 

242. Binnen de zeven dagen na de indiening van het verzoek van de veroordeelde, neemt de 

strafuitvoeringsrechter een beslissing over het al dan niet toekennen van de voorlopige 

invrijheidstelling. Dit vonnis moet dan binnen de vierentwintig uur bij gerechtsbrief ter kennis 

worden gebracht van de veroordeelde en schriftelijk ter kennis van het OM en de directeur. Als de 

strafuitvoeringsrechter geen beslissing heeft genomen binnen die zeven dagen, dan wordt er 

aangenomen dan het verzoek afgewezen is.354 

243. Het toekennen van de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen gebeurt onder 

voorwaarden. Er is een algemene voorwaarde, namelijk dat de veroordeelde geen nieuwe strafbare 

feiten mag plegen. Daarnaast is het ook mogelijk dat er bijzondere voorwaarden worden opgelegd 

als dit nodig wordt geacht, dit om tegemoet te kunnen komen aan eventuele tegenindicaties.355 

§3 Herroeping 

244. Het OM kan de zaak aanhangig maken bij de strafuitvoeringsrechter, met het oog op de 

herroeping van de voorlopige invrijheidstelling.356 Deze herroeping zal gebeuren in de volgende 

gevallen:357 

- Wanneer er een in kracht van gewijsde gegane beslissing is dat de veroordeelde tijdens de 

proeftijd358 een wanbedrijf of een misdaad heeft gepleegd; 

- Wanneer de bijzondere voorwaarden niet worden nageleefd; 

- Wanneer de medische redenen waarom de voorlopige invrijheidstelling werd toegekend, niet 

meer aanwezig zijn. Om dit vast te stellen kan er op elk moment door de strafuitvoeringsrechter 

een wetsgeneesheer worden aangesteld om een medische expertise uit te voeren. 

Indien de strafuitvoeringsrechter één van deze situaties vaststelt, dan wordt de veroordeelde 

onmiddellijk terug opgesloten. Bij het plegen van een nieuw wanbedrijf of misdaad wordt er zelfs 

verondersteld dat de herroeping ingang kende op de dag waarop het misdrijf werd gepleegd.359 

                                                             
353 Artikel 74 §2 Wet Externe Rechtspositie. 
354 Artikel 74 §§3-4 Wet Externe Rechtspositie. 
355 Artikel 75 Wet Externe Rechtspositie. 
356 Artikel 78 §1 Wet Externe Rechtspositie. 
357 Artikel 76 Wet Externe Rechtspositie. 
358 Zie “§4 Definitieve invrijheidstelling”. 
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Herroeping is ook mogelijk als de veroordeelde de fysieke of psychische integriteit van derden ernstig 

in gevaar brengt. In dat geval zal de procureur des Konings kunnen overgaan tot de voorlopige 

aanhouding. Hij deelt dit mee aan de strafuitvoeringsrechter, die vervolgens binnen de zeven dagen 

moet beslissen of de voorlopige invrijheidstelling wordt voortgezet of niet.360 

§4 Definitieve invrijheidstelling 

245. Zoals hierboven al werd vermeld is er een zekere proeftijd, gedurende dewelke de veroordeelde 

het risico loopt dat de voorlopige invrijheidstelling wordt herroepen. Deze proeftijd bedraagt de duur 

van de strafrestant op het ogenblik van de voorlopige invrijheidstelling. Als men echter veroordeelt 

was tot een levenslange gevangenisstraf, dan wordt het resterende deel geacht tien jaar te zijn. Vindt 

er geen herroeping plaats tijdens deze proeftijd, dan komt men bij het verstrijken hiervan definitief 

in vrijheid.361 

  

                                                                                                                                                                                              
359 Artikel 77 Wet Externe Rechtspositie. 
360 Artikel 79 §§1-2 Wet Externe Rechtspositie. 
361 Artikel 80, lid 1 Wet Externe Rechtspositie. 
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3.3.4. Ambtshalve voorlopige invrijheidstelling 

246. Bij het wetsvoorstel voor de Wet Externe Rechtspositie, was er ook nog een voorstel voor een 

derde vorm van voorlopige invrijheidstelling, onder de bevoegdheid van de minister van Justitie: de 

voorlopige invrijheidstelling ten gevolge van ernstige problemen van overbevolking. Deze vorm heeft 

echter nooit het daglicht gekend en werd uiteindelijk niet opgenomen in de eigenlijke wettekst. 

De voorlopige invrijheidstelling ten gevolge van ernstige problemen van overbevolking was 

oorspronkelijk bedoeld om de ambtshalve voorlopige invrijheidstelling te vervangen. De reden voor 

het invoeren van deze vorm van voorlopige invrijheidstelling was om de minister van Justitie, in geval 

van  overmacht, over een instrument te kunnen laten beschikken om tegemoet te kunnen komen 

aan uitzonderlijke pieken in de overbevolking van de gevangenissen. Het zou immers de enige vorm 

van voorlopige invrijheidstelling zijn die tot de bevoegdheid van de uitvoerende macht bleef 

behoren.362 

Zoals gezegd, werd deze voorlopige invrijheidstelling niet goedgekeurd. De minister van Justitie 

behoudt dus de bevoegdheid in deze zaken en kan dus gebruik blijven maken van de M.O. nr. 1771 

van 17 januari 2005 en kan daarnaast ook nog nieuwe omzendbrieven blijven opstellen om de 

overbevolking tegen te gaan. Het oude systeem, zoals beschreven in de historische analyse, blijft 

aldus bestaan. 

247. De doelstelling van de ambtshalve voorlopige invrijheidstelling is voornamelijk de overbevolking 

tegengaan in de gevangenissen. Het wordt gebruikt als een beleidsinstrument van de minister van 

Justitie. Het bewijs van deze doelstelling is de vinden in de verschillende collectieve voorlopige 

invrijheidstelling uit het verleden en de voorgestelde naamsverandering naar “voorlopige 

invrijheidstelling ten gevolge van ernstige problemen van overbevolking”. Door deze laatste werd 

elke schijn van andere doelstelling opgeheven. Dit wil niet zeggen dat er geen andere doelstellingen 

kunnen zijn. Momenteel verzorgt de ambtshalve voorlopige invrijheidstelling de vervroegde 

invrijheidstelling voor straffen van minder dan drie jaar, dit in afwachting van het in werking treden 

van de bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechter. 

  

                                                             
362 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 16-17. 
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3.3.5. Conclusie: De Voorlopige Invrijheidstelling 

248. Zoals hierboven werd uiteengezet hebben we theoretisch gezien nog te maken met drie 

mogelijke vormen van voorlopige invrijheidstelling: twee wettelijke en één geregeld door een M.O. 

Maar in de praktijk hebben we eigenlijk te maken met zoveel als vijf vormen van voorlopige 

invrijheidstelling. 

In deze conclusie zullen twee problematieken besproken worden. Ten eerste gaan we kijken naar het 

(op het randje van) nutteloze werk dat geleverd werd in de poging tot bundeling van de verschillende 

vormen van voorlopige invrijheidstelling. Ten tweede gaan we kijken naar welke vormen van 

voorlopige invrijheidstelling er eigenlijk nog bestaan in de praktijk en zal er een kritische noot 

worden gemaakt met betrekking tot de poging tot het overzichtelijk bundelen van de systemen in 

één wet. 

3.3.5.1. De drie theoretische vormen van voorlopige invrijheidstelling 

249. Er bestaan dus momenteel theoretisch gezien nog drie vormen van voorlopige invrijheidstelling: 

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

overlevering, de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen en de ambtshalve voorlopige 

invrijheidstelling. 

250. Bij het opstellen van de Wet Externe Rechtspositie werd door de wetgever gezegd dat ze als 

doel hadden een uitgewerkte wettelijke basis te geven aan de externe rechtspositie van 

veroordeelden.363 Dit hebben ze ook trachten te doen door onder andere de invoering voor te stellen 

van de voorlopige invrijheidstelling ten gevolge van ernstige problemen van overbevolking, in 

handen van de minister van Justitie. Zoals in de vorige titel gezegd, was het de bedoeling dat deze 

vorm de ambtshalve voorlopige invrijheidstelling zou vervangen. Het is te beklagen dat deze niet 

werd ingevoerd in de Wet Externe Rechtspositie, aangezien hierdoor dé vervroegde invrijheidstelling 

bij uitstek geen wettelijke basis heeft verkregen. 

De wetgever mag dan wel “trots” zijn op de verwezenlijking van de Wet Externe Rechtspositie – 

doordat er een wettelijke bundeling is gekomen van de meeste strafuitvoeringsmodaliteiten – het 

blijft te betreuren dat de voornaamste bron van vervroegde invrijheidstelling hier niet toe behoort. 

De reden hiervoor valt te vinden in de hieronder weergegeven grafiek:364 

                                                             
363 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 2. 
364 Justitie in cijfers 2010, www.just.fgov.be/img_publications/pdf/182.pdf (28 april 2011), 60. 



Pagina | 103  
 

365 

Deze grafiek geeft weer welk aandeel de verschillende vormen van invrijheidstelling representeren in 

het totaal van alle invrijheidstellingen, in 2009. We zien dat de ambtshalve voorlopige 

invrijheidstelling in dat jaar 33,7 % van alle invrijheidstellingen bedraagt, terwijl de andere vormen 

van voorlopige invrijheidstelling slechts 1,8 % vertegenwoordigen. Deze cijfers zijn, gezien over de 

laatste jaren, steeds vrijwel dezelfde gebleven. De belangrijke rol die de ambtshalve voorlopige 

invrijheidstelling speelt in het hele verhaal van de vervroegde invrijheidstelling mag dus niet 

geminimaliseerd worden, ze heeft dé belangrijkste rol. De voorwaardelijke invrijheidstelling 

vertegenwoordigd immers ook slechts 4,1 procent. 

Gezien het grote belang dat de ambthalve voorlopige invrijheidstelling heeft, is het wettelijk regelen 

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

op overlevering en de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen eigenlijk enigszins een lege 

doos. Het lijkt alsof de beslissingsmacht volledig komt te liggen bij een rechterlijke macht, terwijl de 

beslissing met reële invloed nog steeds gemaakt wordt door de uitvoerende macht. 

We kunnen dus concluderen dat er in de praktijk nog maar weinig veranderd is ten opzichte van 

vroeger. De minister van Justitie kan nog steeds gebruik maken van zijn omzendbrieven om de 

                                                             
365 Voorlopige hechtenis: opheffing van het bevel tot medebrenging of tot aanhouding, voorlopige 
invrijheidstelling van een beklaagde (eventueel onder voorwaarden), voorlopige invrijheidstelling op verzet / in 
beroep, ongeldig bevonden bevel tot medebrenging of tot aanhouding, invrijheidstelling ingevolge van een 
vrijspraak, invrijheidstelling in geval dat de uitgesproken straf de duur van de voorlopige hechtenis niet 
overstijgt, invrijheidstelling van een beklaagde met het oog op uitlevering. 

Invrijheidstellingen in 2009
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overbevolking van de gevangenissen tegen te gaan en kan dit nog altijd zonder een wettelijke basis. 

Een groot deel van de invrijheidstellingen gebeurt dus nog steeds zonder een wettelijke regeling. 

3.3.5.2. De vijf werkelijke vormen van voorlopige invrijheidstelling 

251. In de vorige titel werd er aangehaald dat het overgrote deel van alle voorlopige 

invrijheidstellingen nog steeds gebeurt door de minister van Justitie en dit zonder dat er een 

wettelijke basis voor is. In de praktijk is dit echter niet de enige wijze van voorlopige invrijheidstelling 

die niet gebeurt op grond van de Wet Externe Rechtspositie. 

Zoals al verschillende keren is aangehaald in deze masterproef, zijn de bevoegdheden van de 

strafuitvoeringsrechter nog niet in werking getreden en, in alle waarschijnlijkheid, zullen deze pas 

van kracht komen op 1 september 2012. Tot die tijd blijven de oude regelingen uit de ministeriële 

omzendbrieven bestaan. Dit brengt met zich mee dat wij niet drie vormen van voorlopige 

invrijheidstelling kennen, maar eerder vijf, geregeld door zowel de Wet Externe Rechtspositie als 

door de oude M.O. nr. 1771 van 17 januari 2005: 

- Ambtshalve voorlopige invrijheidstelling voor veroordeelden met een straf van maximum drie 

jaar (M.O. nr. 1771 van 17 januari 2005); 

- Ambtshalve voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden zonder recht op verblijf en 

veroordeeld tot een straf van maximum drie jaar (M.O. nr. 1771 van 17 januari 2005); 

- Voorlopige invrijheidstelling met het oog op uitlevering voor veroordeelden met een straf van 

maximum drie jaar (M.O. nr. 1771 van 17 januari 2005); 

- Voorlopige invrijheidstelling wegens gezondheidsredenen (Artikel 97, lid 2 Algemeen Reglement 

strafinrichtingen en M.O. nr. 1771 van 17 januari 2005); 

- Voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op 

overlevering voor veroordeelden met een straf van meer dan drie jaar (Wet Externe 

Rechtspositie). 

We zien hier dus duidelijk dat er nog maar één vorm van de voorlopige invrijheidstelling, zoals die 

gekend is in de Wet Externe Rechtspositie, toegepast wordt en dan nog maar gedeeltelijk. Voor het 

overige is de regeling van de omzendbrieven blijven bestaan. Het overgrote deel van alle voorlopige 

invrijheidstellingen gebeuren dus nog zonder een wettelijke basis, zelfs als men de ambtshalve 

voorlopige invrijheidstelling niet in  rekening neemt. 
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3.3.5.3. Conclusie 

252. We kunnen dus concluderen dat de Wet Externe Rechtspositie tot nog toe slechts een zeer 

beperkte impact heeft gekend op de voorlopige invrijheidstelling. Deze impact zal enigszins wel 

vergroten vanaf 1 september 2012, wanneer alle bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechter in 

werking treden. Dan zal het aantal mogelijkheden tot voorlopige invrijheidstelling werkelijk slecht 

drie zijn. 

Maar zelfs dan is de impact nog miniem. Het overgrote deel van de voorlopige invrijheidstellingen 

zullen nog steeds uitgevaardigd worden door de minister van Justitie en zullen dus niet onder de 

bevoegdheid van de rechterlijke macht komen. De Wet Externe Rechtspositie zal dus maar weinig 

veranderen aan de praktijk van de voorlopige invrijheidstelling. 
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4. IS HET NU EEN GUNST OF EEN RECHT? 

Is de vervroegde invrijheidstelling nu een recht of een gunst? 

4.1. Vroeger was het een gunst 

253. De stelling dat de voorwaardelijke invrijheidstelling vroeger een gunst was, kan op twee wijzen 

duidelijk aangetoond worden. 

Enerzijds zijn er de arresten van het Hof van Cassatie. Het Hof zei dat zelfs wanneer aan alle 

voorwaarden in de wet voldaan was, dat de commissie voor voorwaardelijke invrijheidstelling niet 

verplicht kon worden om  de veroordeelde vrij te stellen wanneer zij andere redenen zagen om de 

straf alsnog te laten uitzitten. Als de commissie in een tegensprekelijk debat andere ernstige 

tegenindicaties aantrof dan die in de wet opgesomd, dan kon zij niet gedwongen worden om de 

invrijheidstelling te bevelen.366 

Anderzijds vinden we een bewijs van de stelling terug in de woorden van de wetgeving zelf. 

In artikel 2, lid 1 Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998 vinden we het volgende terug: 

“Veroordeelden tot één of meer vrijheidsbenemende straffen kunnen voorwaardelijk in vrijheid 

gesteld worden, op wijze en onder de voorwaarden bepaald in deze wet.” Door middel van het 

gebruik van het woord “kunnen” zien we duidelijk dat er hier sprake is van een mogelijkheid en niet 

van een recht. 

De voorwaardelijke invrijheidstelling was dus duidelijk een gunst. 

254. Als we kijken bij de voorlopige invrijheidstelling, dan kunnen we ook stellen dat er hier sprake 

was van een gunst. De gehele regeling van de voorlopige invrijheidstelling werd volledig gedaan door 

omzendbrieven. Er was geen enkele wettelijke bepaling waaruit een recht zou kunnen worden 

afgeleid. Als men de gunstmaatregel niet wou toekennen, dan kon deze op geen enkele manier 

worden afgedwongen. Ook deze afwezigheid van een recht werd door de rechtspraak bevestigd, ook 

al was dit niet door het Hof van Cassatie.367 Er wordt gesproken van een “favor libertatis”, die 

discretionair kan toegepast worden door de uitvoerende macht. 

                                                             
366 Cass. 28 september 1999, Arr.Cass. 1999, nr. 491, 1183-1184; Cass. 5 april 2000, Arr.Cass.2000, nr. 227, 714-
716; Y. VAN DEN BERGE, “De uitvoering van vrijheidsstraffen”, CABG 2009/5, 19. 
367 Kort Ged. Rb. Brussel 25 juni 1999, JT 2000, 204-205. 
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4.2. Nu nog altijd? 

255. Het is niet volledig duidelijk of we nu te maken hebben met een gunst of een recht. De 

rechtsleer is enigszins verdeeld hieromtrent. Aan de ene kant hebben we zij die vinden dat er nog 

steeds sprake is van een gunst, zoals Alain DE NAUW, en aan de andere kant hebben we zij die van 

mening zijn dat er nu meer sprake is van een recht, zoals Yves VAN DEN BERGE. 

 - Het is nog steeds een gunst - 

256. DE NAUW beroept zich nog steeds op de Cassatierechtspraak368 van ten tijde van de Commissie 

Voorwaardelijke Invrijheidstelling om te zeggen dat er nog altijd sprake is van een gunst. Hij zegt dat 

de voorwaardelijke invrijheidstelling geen subjectief recht is voor de veroordeelde en dat zelfs als de 

veroordeelde voldoet aan alle voorwaarden, dat hij zijn voorwaardelijke invrijheidstelling niet kan 

afdwingen. De bevoegde autoriteit mag – volgens hem en gebaseerd op oude rechtspraak van het 

Hof van Cassatie – soeverein beoordelen op grond van de feitelijke gegevens die zij vermelden of op 

grond van een tegenindicatie, zoals deze in de wet is opgenomen.369 

Ook in de nieuwe wetgeving kunnen we kijken naar de bewoordingen van de wetgeving en vinden 

we hierin een argument ter ondersteuning van de stelling dat we nog steeds te maken hebben met 

een gunst. In artikel 47, zowel §1 als §2, Wet Externe Rechtspositie wordt gezegd dat men de 

voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van 

het grondgebied of met het oog op overlevering kan toekennen, voorzover er in hoofde van de 

veroordeelde geen tegenindicaties aanwezig zijn. Uit deze bepaling kunnen we eventueel afleiden 

dat de strafuitvoeringsrechter of –rechtbank de modaliteit kunnen toepassen, maar geenszins 

verplicht hiertoe zijn. 

Wat betreft de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen wordt er in artikel 72 Wet Externe 

Rechtspositie het volgende gezegd: “De strafuitvoeringsrechter kan aan de veroordeelde […] een 

voorlopige invrijheidstelling om medische redenen toekennen.”. Hier wordt er dus ook gesproken van 

een mogelijkheid, aldus van een gunst, en niet van een recht. 

 - Nee, het is een recht geworden - 

257. VAN DEN BERGE zegt dat het duidelijk is dat wanneer er voldaan is aan alle wettelijk gestelde 

voorwaarden, dat de vervroegde invrijheidstelling hem moet worden toegekend. Bij een weigering 

moet er vanaf de huidige wetgeving een motivering worden gegeven, wat vroeger niet vereist was. 

                                                             
368 Zie vorige titel. 
369 A. DE NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht, Brugge, Die Keure, 2008, 198. 
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Het discretionaire van het toekennen of afwijzen naar wil is dus duidelijk voorbij, wil men afwijzen 

dan moet men aangeven waarom. De strafuitvoeringsrechtbank moet nagaan of er voldaan is aan de 

voorwaarden, zoals die gesteld zijn in de wet, namelijk of er voldaan is aan de tijdsvoorwaarden, dat 

er geen tegenindicaties aanwezig zijn en dat er een sociaal reclasseringsplan is opgesteld (ingeval van 

voorwaardelijke invrijheidstelling en bij straffen van meer dan drie jaar). Is er voldaan aan deze 

voorwaarden, dan moet volgens VAN DEN BERGE de vervroegde invrijheidstelling worden 

toegekend.370 

Door Cassatie wordt ook bevestigd – in het licht van de voorlopige invrijheidstelling met het oog op 

verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering – dat men enkel mag kijken naar de 

wettelijk voorgeschreven voorwaarden. Er mag geen rekening gehouden worden met andere 

tegenindicaties dan die welke vermeld staan in artikel 47 §2 Wet Externe Rechtspositie.371 Hieruit 

kunnen we dus een argument vinden pro-VAN DEN BERGE. Als er voldaan is aan de gestelde 

voorwaarden, dan moet men (in dit geval) voorlopig in vrijheid gesteld worden. Dit zegt VAN DEN 

BERGE ook in een noot die hij bij het aangehaalde arrest heeft geschreven: “Er kan […] gesteld worden 

dat een veroordeelde recht heeft op een strafuitvoeringsmodaliteit, zij het onder de voorwaarde dat 

hij voldoet aan alle vereisten van de wet (tijdsvoorwaarden, afwezigheid van tegenindicaties en 

reclasseringsplan).”372 

Ook een argument in het voordeel van deze stelling, zijn de bewoordingen die we terug vinden in de 

artikelen 25 en 26 Wet Externe Rechtspositie, respectievelijk met betrekking tot de voorwaardelijke 

invrijheidstelling en met betrekking tot de voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering 

van het grondgebied of met het oog op overlevering. In deze artikelen wordt telkens het volgende 

gesteld: “[…] wordt toegekend […] voorzover de veroordeelde: […]” en dan een opsomming van de 

voorwaarden. Hieruit kan afgeleid worden dat het moet toegekend worden, voorzover er wordt 

voldaan aan de wettelijk gestelde voorwaarden. 

  

                                                             
370 Y. VAN DEN BERGE, “De uitvoering van vrijheidsstraffen”, CABG 2009/5, 19. 
371 Cass. 26 augustus 2008, RABG 2009, 10-14, noot Y. VAN DEN BERGE. 
372 Y. VAN DEN BERGE, “De appreciatie van de tegenaanwijzingen door de rechter”, RABG 2009, 13. 
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4.3. Conclusie 

258. Er is duidelijk veel ruimte voor discussie met betrekking tot de vraag of het nu een gunst of een 

recht is. Zoveel dat het niet gemakkelijk is om een duidelijk standpunt in te nemen. 

Wat betreft de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen, kunnen we duidelijk stellen dat 

het gaat om een gunst. Zeker gezien de mogelijkheid van een overplaatsing naar een 

gevangenisziekenhuis zoals in Sint-Gillis en Brugge, worden er geen rechten van zieke gedetineerden 

geschonden door hen niet voorlopig in vrijheid te stellen. Ze hebben immers alle mogelijkheid om 

een passende verzorging en behandeling te krijgen. Indien de strafuitvoeringsrechter meent dat de 

veroordeelde buiten de gevangenismuren zijn verzorging of behandeling mag krijgen, dan kan hij dit 

eventueel toegekend krijgen. De veroordeelde kan erom verzoeken, maar kan het geenszins 

afdwingen. 

Wat betreft de twee andere wettelijk geregelde figuren (voorwaardelijke invrijheidstelling en 

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

overlevering) is het antwoord niet zo duidelijk. Naar mijn mening kunnen we nog altijd niet spreken 

van een recht, hoewel we langzaam maar zeker meer afstand beginnen nemen van het gegeven dat 

het zuiver een gunst is. Het wordt voor de bevoegde instanties steeds moeilijker om op grond van 

arbitraire redenen te weigeren de modaliteit toe te kennen, terwijl dit vroeger zeer gemakkelijk kon 

gebeuren. Onder de Wet Lejeune was het een gunst die door de minister van Justitie op 

discretionaire wijze kon toegekend worden, terwijl de Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling 

ook kon weigeren op grond van andere redenen dan die welke waren opgenomen in de wet. Nu kan 

dit niet meer, o.a. omwille van het feit dat er bij een weigering moet gemotiveerd worden. Er moet 

duidelijk aangeven worden waarom de modaliteit niet toegekend wordt en de reden hiervoor – 

namelijk een tegenindicatie of, in voorkomend geval, een ontoereikend reclasseringsplan – kan enkel 

gevonden worden in de Wet Externe Rechtspositie.373 Het is nog geen recht, maar het arbitraire bij 

het weigeren wordt wel enigszins weggewerkt. 

Deze evolutie moet echter genuanceerd worden. Hoewel het lijkt dat hierdoor de mogelijkheden tot 

weigeren worden beperkt, is dit niet zozeer het geval. De beschreven tegenindicaties kunnen immers 

steeds op een zodanige wijze worden geïnterpreteerd dat er verschillende situaties onder die 

noemer kunnen vallen.  

                                                             
373 Cass. 26 augustus 2008, RABG 2009, 10-14, noot Y. VAN DEN BERGE. 
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5. ALGEMENE CONCLUSIE 

5.1. “Much ado about nothing” 

259. Als we de conclusie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling en voor de voorlopige 

invrijheidstelling gaan vergelijken, dan zou men kunnen besluiten dat er sprake is van een zekere 

paradox. In deze masterproef wordt er immers aan de ene kant gesproken over het goede werk dat 

de wetgever heeft verricht in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling, terwijl er aan de 

andere kant wordt gewezen op het quasi-nutteloze werk dat werd gedaan bij de “bundeling” van de 

voorlopige invrijheidstelling. Op het eerste zicht lijkt dit elkaar tegen te spreken, aangezien we te 

maken hebben met eenzelfde Wet Externe Rechtspositie. Dit is het echter niet. De voorwaardelijke 

invrijheidstelling – die altijd al een meer beperkte toepassing heeft gekend – krijgt een degelijke 

nieuwe regeling, terwijl de wettelijke regeling van de voorlopige invrijheidstelling – door het niet 

opnemen van de ambtshalve voorlopige invrijheidstelling – enkel een zeer klein deel van de gekende 

vormen bedekt. 

Zoals in de conclusie bij de voorlopige invrijheidstelling al werd gezegd, gebeurt het overgrote deel 

van de invrijheidstellingen immers nog altijd op grond van een niet-wettelijke regelgeving. Het 

gehele wettelijke systeem van vervroegde invrijheidstelling zoals wij die kennen hier in België is in 

feite much ado about nothing. De wetgever had beter ook de ambtshalve voorlopige 

invrijheidstelling wettelijk vastgelegd, aangezien het door dit niet te doen de belangrijkste en meest 

gebruikte vorm overlaat aan de discretionaire macht van de minister van Justitie. Dit terwijl het 

hoofdopzet van de gehele wetswijziging eigenlijk was om de beslissingsmacht bij de rechterlijke 

macht te leggen, in plaats van bij de uitvoerende macht. 

5.2. Een veelheid aan doelstellingen, éénzelfde weg? 
260. De figuur van de vervroegde invrijheidstelling vervult verschillende doelstellingen in ons recht. 

Als we kijken naar de voorwaardelijke invrijheidstelling dan is de voornaamste doelstelling de sociale 

reïntegratie, terwijl bij de voorlopige invrijheidstelling deze verschilt naargelang de desbetreffende 

vorm. Bij voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering of met het oog op overlevering en 

bij de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen zijn de doelstellingen niet ver te zoeken, ze 

zijn immers te vinden in de benaming zelf. De ambtshalve voorlopige invrijheidstelling heeft dan 

weer voornamelijk tot doel om de overbevolking tegen te gaan. Ongeacht deze verschillen in 
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doelstelling, zijn de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorlopige invrijheidstelling steeds meer 

en meer naar elkaar aan het toegroeien. Ze worden meer en meer een geüniformeerde vervroegde 

invrijheidstelling, doordat men iedereen zoveel mogelijk wenst op een zelfde wijze te behandelen. 

5.3. De nuancering van de publieke opinie 
“Maar wat is juist deze nuancering? Gaat men effectief steeds onmiddellijk over tot invrijheidstelling 

na het bereiken van één derde van de opgelegde straf of moet er voldaan worden aan enkele 

voorwaarden?” 

261. Zoals werd aangehaald in de inleiding en probleemstelling van deze masterproef, heerst er veel 

onduidelijkheid in de publieke opinie aangaande wat de vervroegde invrijheidstelling nu juist 

inhoudt. Velen denken immers dat iedere veroordeelde wordt in vrijheid gesteld, vanaf het bereiken 

van één derde van zijn straf. Ook denken velen dat het nog altijd de minister van Justitie is die de 

uiteindelijke beslissing neemt (hoewel deze (deels) foute opvatting niet meer zozeer relevant is als 

gevolg van het invoeren van de strafuitvoeringsrechtbanken). Zoals in het bestek van deze 

masterproef duidelijk werd aangetoond is enige nuancering hieromtrent aangewezen. 

Net zoals gedaan werd hierboven, dienen we een onderscheid te maken tussen straffen tot en met 

drie jaar en straffen van meer dan drie jaar, aangezien het antwoord enigszins anders is bij deze twee 

groepen. 

1. – Straffen tot en met drie jaar 

262. Het is duidelijk dat momenteel de voorwaardelijke invrijheidstelling nog absoluut geen rol speelt 

bij de straffen tot en met drie jaar. Deze gehele groep wordt momenteel nog volledig geregeld door 

de voorlopige invrijheidstelling. Sterker nog, er is zelfs geen wettelijke regeling bij deze groep, alles 

wordt nog verzorgd door ministeriële omzendbrieven. De rechterlijke macht heeft – momenteel – 

absoluut geen inbreng met betrekking tot de invrijheidstelling van deze groep veroordeelden. 

Dit zorgt voor enigszins een onzekere positie voor veroordeelden, aangezien ze geen enkele 

wettelijke houvast hebben waarop ze zich kunnen beroepen voor het bekomen van een vervroegde 

invrijheidstelling. De M.O.’s zijn immers geen wetgeving in de formele zin, enkel in de materiële zin. 

Ze worden wel gevolgd, maar kunnen moeilijk afgedwongen worden. 

Bij de voorlopige invrijheidstelling wordt er regelmatig verwezen naar de voorwaardelijke 

invrijheidstelling, voornamelijk met betrekking tot de tijdsvoorwaarden. Hier zien we een kleine 

waarheid in de publieke opinie, namelijk dat men vrijkomt na één derde van de straf. Als er bij de 

voorlopige invrijheidstelling wordt verwezen naar de voorwaardelijke invrijheidstelling, dan is dit 
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immers quasi steeds naar de tijdsvoorwaarden, maar dan zonder rekening te houden met de 

eventuele (wettelijke) herhaling (of de opgelegde minimumtermijnen): dit komt neer op één derde 

van de straf.374 

Daarbij komt nog dat er geen rekening wordt gehouden met mogelijke tegenindicaties bij straffen tot 

en met één jaar. In deze gevallen komt men dus automatisch in vrijheid bij het bereiken van een 

bepaald deel van zijn straf. Onder de zes maand gebeurt het zelfs onmiddellijk, aangezien er dan ook 

geen eigenlijke tijdsvoorwaarde is. 

Bij deze van meer dan één jaar en tot en met drie jaar zijn er wel tegenindicaties die in rekening 

moeten gebracht worden, maar deze zijn in mindere getallen dan die bij de voorwaardelijke 

invrijheidstelling. Edoch zorgen deze ervoor dat het automatische aan de vervroegde 

invrijheidstelling enigszins wordt belemmerd. 

We kunnen dus stellen dat veroordeelden tot een straf van maximum drie jaar in een quasi-

automatisch systeem van vervroegde invrijheidstelling zitten. Het is echter wel zo dat zware 

criminelen geen voordeel hebben aan dit systeem, aangezien hun straf zwaarder zal zijn dan drie 

jaar. 

2. – Straffen van meer dan drie jaar 

263. Bij deze categorie van veroordeelden is er echter een volslagen ander verhaal. Deze categorie 

wordt voornamelijk geregeld door de voorwaardelijke invrijheidstelling.375 De beslissing worden 

gemaakt door een rechterlijke instantie die steeds tegenindiciaties moeten nagaan. Indien de 

strafuitvoeringsrechtbank van mening is dat één van deze tegenindicaties eventueel aanwezig zou 

kunnen zijn, dan kunnen ze weigeren om de persoon in vrijheid te stellen. Ook de misvatting van “na 

één derde van de straf in vrijheid” klopt hier duidelijk niet. Primairen komen effectief in aanmerking 

na één derde van hun straf, maar dit wil nog niet zeggen dat ze ook zeker vrijkomen op dat moment. 

Men kan van mening zijn dat het juiste moment er nog niet is en men kan dan de zaak even 

uitstellen. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met recidivisme. In dat geval zal men twee 

derde van zijn straf moeten uitzitten, wat aanzienlijk langer is. Deze twee argumenten tonen 

duidelijk aan dat niet iedereen onmiddellijk vrijkomt bij het bereiken van één derde van zijn straf. 

Deze categorie houdt absoluut geen automatisme in. Er wordt rekening gehouden met objectieve 

gegevens om te zien of men vervroegd in vrijheid kan gesteld worden en de nadruk ligt hier 
                                                             
374 Hetgeen tussen de haakjes staat heeft betrekking op de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1998, waar 
de M.O. nr. 1771 naar verwijst. In de nieuwe Wet Externe Rechtspositie is er enkel sprake van herhaling, i.p.v. 
wettelijke herhaling, en zijn er geen minimumtermijnen opgelegd. 
375 Voor Belgen en zij met een recht op verblijf in België. 
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overduidelijk op de reïntegratie, terwijl bij straffen van drie jaar en minder ook de problematiek van 

de overbevolking de kop opsteekt. We hebben hier te maken met een eerder discretionair systeem 

van vervroegde invrijheidstelling. 

5.4. Het belang van voorwaarden bij de vervroegde 

invrijheidstelling 
“Welke zijn dan juist deze voorwaarden? Wat is het belang van deze voorwaarden?” 

264. Als we kijken naar de vervroegde invrijheidstelling dan zijn er naar mijn mening twee soorten 

van voorwaarden die van belang zijn: enerzijds hebben we de voorwaarden waaraan moet voldaan 

zijn opdat men in aanmerking kan komen voor vervroegde invrijheidstelling (tijdsvoorwaarden en, in 

voorkomend geval, afwezigheid van tegenindicaties en/of de aanwezigheid van een sociaal 

reclasseringsplan) en anderzijds zijn er de voorwaarden die moeten worden nageleefd gedurende 

een zekere proeftijd na het vervroegd in vrijheid komen (de algemene en bijzondere voorwaarden). 

5.4.1. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor vervroegde 

invrijheidstelling 

265. Er zijn over het algemeen drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor vervroegde 

invrijheidstelling, hoewel ze niet van toepassing zijn voor elke vorm. Deze drie mogelijke 

voorwaarden zijn (1) het uitzitten van een bepaald deel van de vrijheidsstraf (tijdsvoorwaarde), (2) 

een sociaal reclasseringsplan opstellen en (3) de afwezigheid van tegenindicaties. 

(1) We gaan niet dieper ingaan op de tijdsvoorwaarden, aangezien dit al uitvoerig besproken 

is bij de nuancering van de publieke opinie. 

(2) De voorwaarde tot het opstellen van een sociaal reclasseringsplan bestaat alleen bij de 

voorwaardelijke invrijheidstelling en dan nog alleen voor veroordeelden tot een straf van meer dan 

drie jaar. Zoals gezegd, moet daaruit zijn perspectieven op reclassering blijken. Als de 

strafuitvoeringsrechtbank vindt dat dit plan niet voldoende zekerheid geeft tot een geslaagde 

reïntegratie, dan zal zij de veroordeelde niet vervroegd vrijlaten. Dit is dus duidelijk een eerste 

belemmering voor het automatisch vrijkomen. Men moet op een duidelijke manier zijn plannen 

weergeven. Dit gaat echter niet zover dat men een bewijs moet leveren van morele verbetering. 

Moest dit het geval zijn dan zouden we terug komen in een systeem zoals dat bestond in de vroege 

jaren van de Wet Lejeune. Het sociaal reclasseringsplan moet de strafuitvoeringsrechtbank enkel in 

staat stellen om op grond van objectieve gegevens te kunnen bepalen of de veroordeelde al dan niet 

een kans maakt op een succesvolle reïntegratie. Het morele aspect is niet van belang. Uit het plan 



Pagina | 114  
 

moet blijken dat de veroordeelde een concreet toekomstplan heeft. Daardoor zal deze voorwaarde 

dus meestal een zuiver formele vereiste zijn. Het zorgt er echter wel voor dat de veroordeelde 

adequaat kan opgevangen worden, waardoor hij in een “veiligere omgeving” zal zijn en aldus minder 

geneigd zal zijn om te hervallen in een leven van misdaad. 

(3) De laatste voorwaarde is die van de afwezigheid van tegenindicaties.376 Deze vinden we 

terug bij verschillende vormen van vervroegde invrijheidstelling, bij de ene uitgebreider dan bij de 

andere. We vinden ze terug bij de voorwaardelijke invrijheidstelling, de (ambtshalve) voorlopige 

invrijheidstelling van veroordeelden tot een straf van meer dan één jaar en tot en met drie jaar, de 

voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied en met het oog op 

overlevering en de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen. Zijn er tegenindicaties 

aanwezig, dan zal er geen vervroegde invrijheidstelling worden toegekend.377 Dit is het bewijs dat de 

vervroegde invrijheidstelling niet (steeds) op automatische wijze gebeurt.378 Aangezien deze 

tegenindicaties bij alle gevallen aanwezig zijn, zien we hun belang in de figuur van de vervroegde 

invrijheidstelling. 

266. Naar mijn mening moeten we de voorwaarde van de afwezigheid van tegenindicaties 

beschouwen als de eigenlijke toepassingsvoorwaarden bij de vervroegde invrijheidstelling. De 

tijdsvoorwaarden zijn er enkel om te bepalen of men al dan niet in aanmerking kan komen voor een 

vervroegde invrijheidstelling. Is er voldaan aan die tijdsvoorwaarden, dan gaat men pas – in alle 

gevallen m.u.v. ambtshalve voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden met een straf van 

maximum één jaar – de eigenlijke voorwaarden na. Iedereen voldoet op een bepaald moment wel 

aan de tijdsvoorwaarde, terwijl er sommigen zijn die nooit zullen voldoen aan de afwezigheid van 

tegenindicaties. Het zijn deze voorwaarden die een feitelijke belemmering kunnen zijn voor de 

vervroegde invrijheidstelling. Het belang van deze voorwaarden mag dus geenszins worden 

onderschat, aangezien zij het verschil zullen uitmaken tussen een vervroegde invrijheidstelling of een 

voortgezette gevangenisstraf. 

Hieronder volgt er een schematisch overzicht van alle mogelijke tegenindicaties en de gevallen 

waarin zij moeten worden nagegaan: 

                                                             
376 Bij de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen is er geen tijdsvoorwaarde. Er zijn enkel de 
voorwaarde van afwezigheid van tegenindicaties en de voorwaarde dat men zich in de terminale fase van een 
ongeneeslijke ziekte bevindt of dat zijn gezondheidstoestand van die aard is dat het niet verenigbaar is met een 
detentie. 
377 Dit behoudens het geval eraan kan tegemoet gekomen worden door het opleggen van bijzondere 
voorwaarden. 
378 Het blijft echter wel zo dat bij veroordeelden tot een straf van maximum één jaar er geen tegenindicaties 
moeten onderzocht worden en dat men in vrijheid komt bij het bereiken van de tijdsvoorwaarde. 
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hebben 

De door de 
veroordeelde 
geleverde 
inspanningen 
om de 
burgerlijke 
partijen te 
vergoeden 

   

 

X 

   

 

De vereiste tot onderzoeken van eventuele tegenindicaties is er dus enkel niet wanneer er sprake is 

van een veroordeelde – met recht op verblijf in het land – tot een straf van maximum één jaar en in 

geval van een veroordeelde die een vervangende gevangenisstraf uitzit379. 

5.4.2. Voorwaarden waaraan moet voldaan worden gedurende de proeftijd 

267. Er zijn echter ook voorwaarden waaraan moet voldaan worden tijdens de zogenaamde 

proeftijd. Deze proeftijd kan verschillen naargelang we te maken hebben met een effectieve proeftijd 

(bv. de duur van de strafrestant) of met de verjaring van de strafuitvoering (bij de ambtshalve 

voorlopige invrijheidstelling en bij de oude regeling van de andere vormen van voorlopige 

invrijheidstelling). 

Zoals in deze masterproef al werd aangetoond, bestaan er onder de Wet Externe Rechtspositie zowel 

algemene voorwaarden als bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn voorwaarden 

die opgesomd staan in de wet en die van toepassing zijn op iedere veroordeelde die aanspraak 

maakt op die specifieke vorm van vervroegde invrijheidstelling. Bijzondere voorwaarden 

daarentegen worden opgelegd om tegemoet te kunnen komen aan eventuele tegenindicaties en zijn 

individueel aangepast aan de veroordeelde in kwestie. 

Het belang van deze voorwaarden is dus ook zeer groot, aangezien zij de mogelijkheid bieden om een 

zekere controle te kunnen blijven uitoefenen over de veroordeelde nadat hij in vrijheid is gesteld. 

Dankzij deze voorwaarden is men in staat om een degelijke opvolging uit te voeren. We kunnen deze 

gedachtegang zelfs volledig terugbrengen naar de oorspronkelijke wet aangaande de 

voorwaardelijke invrijheidstelling, de Wet Lejeune. LEJEUNE was immers ook voorstander van het idee 

om de vrijgelatenen na hun invrijheidstelling onder patronage-toezicht te plaatsen. Het is recidive-

beperkend en stimuleert de reïntegratie. 

                                                             
379 Behoudens zij die een gevangenisstraf ondergaan ter vervanging van een werkstraf.  



Pagina | 117  
 

268. Er worden echter niet bij alle vormen van vervroegde invrijheidstelling algemene voorwaarden 

opgelegd en we vinden al zeker niet overal de mogelijkheid tot opleggen van bijzondere 

voorwaarden terug. 

Bij de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorlopige invrijheidstelling met het oog op 

verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering (beide van toepassing op 

veroordeelden tot een straf van meer dan drie jaar) vinden we de algemene voorwaarden terug in 

artikel 55 Wet Externe Rechtspositie. Deze zijn (1) geen strafbare feiten plegen, (2) een vast adres 

hebben en, bij wijziging hiervan, de nieuwe verblijfplaats onmiddellijk meedelen aan het OM of 

eventueel de justitieassistent die met de begeleiding belast is en (3) gevolg geven aan de 

oproepingen van dezelfde partijen die men in de vorige voorwaarde moet verwittigen bij een 

adreswijziging. Daarnaast bestaat er bij hen ook de mogelijkheid om bijzondere voorwaarden op te 

leggen, met als doel om tegemoet te komen aan eventuele tegenindicaties, in het belang van de 

slachtoffers en, in geval van voorwaardelijke invrijheidstelling, om ervoor te zorgen dat het sociaal 

reclasseringsplan kan worden uitgevoerd.380 Het is mogelijk dat de vervroegde invrijheidstelling 

wordt herroepen indien er niet voldaan wordt aan deze algemene en bijzondere voorwaarden. Deze 

mogelijkheid vinden we terug in artikel 64 Wet Externe Rechtspositie. Bij het lezen van dit artikel 

vinden we, naar mijn mening, nog een vierde algemene voorwaarde terug: men mag geen ernstig 

gevaar vormen voor de fysieke en psychische integriteit van derden. Hoewel deze niet is opgenomen 

in de lijst van algemene voorwaarden, vormt ze toch een reden tot herroeping zonder dat ze moet 

opgelegd zijn als een bijzondere voorwaarde. Impliciet lijkt mij dus dat dit de vierde algemene 

voorwaarde is. De reden dat dit niet werd opgenomen in artikel 55 Wet Externe Rechtspositie is 

waarschijnlijk omdat men zich niet altijd actief kan weerhouden van een gevaar te zijn. 

Bij de (ambtshalve) voorlopige invrijheidstelling zijn er absoluut geen voorwaarden tot en 

met zes maanden. In die gevallen wordt men gewoon automatisch vervroegd in vrijheid gesteld. Bij 

straffen van meer dan zes maanden en tot en met drie jaar is er de algemene voorwaarde van het 

niet plegen van nieuwe strafbare feiten. Deze voorwaarde vinden we ook terug bij de vervroegde 

invrijheidstelling zoals die geregeld is in de Wet Externe Rechtspositie. Er wordt echter niet expliciet 

gezegd dat dit een algemene voorwaarde is, het is echter een reden voor intrekking. Hieruit kunnen 

we echter wel afleiden dat we te maken hebben met een voorwaarde. Bij veroordeelden tot  een 

straf van meer dan één jaar en maximum drie jaar, kunnen er ook bijzondere voorwaarden worden 

opgelegd indien de omstandigheden dit vereisen. 

                                                             
380 Artikel 56 Wet Externe Rechtspositie. 
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Bij de voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden zonder recht op verblijf in het land met 

een straf van meer dan één jaar en maximum drie jaar en bij de voorlopige invrijheidstelling met het 

oog op uitlevering was er ook een algemene voorwaarde van het niet plegen van nieuwe strafbare 

feiten. Er bestond immers hier ook de mogelijkheid tot herroeping wanneer men in België opnieuw 

werd veroordeeld omwille van strafbare feiten, gepleegd tijdens de periode van de verjaring van de 

strafuitvoering. 

Bij de huidige regeling van de voorlopige invrijheidstelling wegens gezondheidsredenen 

worden er geen voorwaarden opgelegd. Wanneer de bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechter 

echter in werking zullen treden, dan vinden we er echter wel terug in de Wet Externe Rechtspositie: 

het nalaten van plegen van wanbedrijven of misdaden381 en men mag geen gevaar betekenen voor 

de fysieke of psychische integriteit van derden382. 

We vinden dus meestal wel enige voorwaarden terug, hoewel het zeker niet in alle gevallen is. De rol 

die de algemene voorwaarden spelen zijn, naar mijn mening, eerder gering. Men mag immers nooit 

strafbare feiten plegen, dus het opleggen als voorwaarde lijkt op het eerste zicht vreemd. Het zorgt 

er echter wel voor dat het een extra stimulans is voor de vrijgelatene om zich op het rechte pad te 

begeven. Bij het afwijken van dit pad keert hij immers onmiddellijk terug naar de gevangenis, zonder 

dat er eerst een lange procedure moet gevolgd worden. 

269. De belangrijkste mogelijkheid blijft echter die van het opleggen van bijzondere voorwaarden. 

Het stelt de strafuitvoeringsrechtbank of minister van Justitie in staat om de veroordeelde een 

passende begeleiding te geven. Zo is het belang van de mogelijkheid tot opleggen van een 

begeleiding voor een dader van zedendelicten niet te onderschatten. Zo beschermt men niet alleen 

de maatschappij, maar helpt men ook de veroordeelde zelf. Het belang van bijzondere voorwaarden 

is dus enorm groot, aldus is het jammer dan het zeker niet in alle gevallen kan worden opgelegd. 

  

                                                             
381 Artikel 76 Wet Externe Rechtspositie. 
382 Artikel 79 Wet Externe Rechtspositie. 
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5.5. Ten slotte 

270. De vervroegde invrijheidstelling is een noodzakelijk iets in onze hedendaagse penitentiaire 

cultuur en het is een goede zaak dat de vervroegde invrijheidstelling een meer wettelijke regeling 

heeft gekregen, zelfs ondanks het feit dat het merendeel van alle vervroegde invrijheidstellingen nog 

altijd gebeurt zonder een wettelijke basis. Het zal interessant zijn te zien wat de toekomst ons nog te 

bieden heeft, wanneer de strafuitvoeringsrechter zijn bevoegdheden gaat ontvangen en dat 

daardoor de wet een grotere grip gaat krijgen op het invrijheidstellingsbeleid. 

Het is nu enkel afwachten om te weten hoe het strafuitvoeringslandschap er gaat uitzien na 1 

september 2012 … 
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