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Algemene inleiding 

Mensen wegplukken uit de maatschappij en hen gedurende een bepaalde periode of 

levenslang opsluiten in de gevangenis is een eeuwenoude methode. De samenleving 

evolueert op dagelijkse basis zienderogen, doch de gevangenisopsluiting heeft de 

tand des tijds doorstaan. Criminaliteit is onlosmakelijk verbonden aan elke 

samenlevingscultuur en nog steeds plaatsen we deze categorie van burgers in 

afzondering. Hierdoor blijft criminaliteit een ver-van-ons-bed-show, waar we slechts 

via de media mee worden geconfronteerd.1 Detentie is nochtans een extreme vorm 

van sociale uitsluiting. Gedetineerden worden via de vrijheidsbeneming gehinderd om 

te participeren aan het maatschappijgebeuren in onze vrije samenleving.2 Voor de 

maatschappelijke opinie brengt een loutere gevangenisopsluiting misschien soelaas, 

het is een mythe dat dit ook het geval is voor de gedetineerden zelf. Het grootste 

deel onder hen zal op een dag onze samenleving opnieuw vervoegen.3 Een ex-

gedetineerde kan binnentreden in onze leefwereld. Sowieso hebben we er dus alle 

baat bij om te werken aan de sociale re-integratie van de gedetineerden.4 Wat er 

tijdens de detentieperiode gebeurt, is van cruciaal belang. Het is immers van 

aanzienlijk belang om de gedetineerden enige mate van structuur aan te leren die 

het hen mogelijk maakt om bij hun invrijheidsstelling te overleven in de vrije 

samenleving. Een vast dagritme lijkt voor ons de normaalste zaak, maar betekent 

een wereld van verschil voor personen die een bepaalde periode uit de maatschappij 

zijn weggeweest.5 Penitentiaire arbeid draagt daar hoe dan ook toe bij. 

 

Het merendeel van de gedetineerden behoort tot de zwakste groepen van onze 

maatschappij. Het gaat meestal om personen met een zwakke financiële toestand 

zonder een ondersteunend sociaal netwerk, die meestal afkomstig zijn uit een 

achterstallige regio vaak in samenhang met drug- en alcoholmisbruik en relationele 

                                                 
1
 R. MACHIELS, “Is there anybody out there?”, Orde van de dag 2009, afl. 48, 45. 

2
 T. DEMEERSMAN, “Van de bak naar de straat. Over thuisloosheid na detentie”, Fatik 2009, nr. 124, 5. 

3
 R. MACHIELS, “Is there anybody out there?”, Orde van de dag 2009, afl. 48, 45. 

4
 L. NEIRYNCK, “De gevangenisbouw voor de eenentwintigste eeuw. De missie is helder : méér capaciteit ! 

Maar waar is de visie? ACV openbare diensten heeft er één…”, Orde van de dag 2009, afl. 48, 82. 
5
 L. NEIRYNCK, “De gevangenisbouw voor de eenentwintigste eeuw. De missie is helder : méér capaciteit ! 

Maar waar is de visie? ACV openbare diensten heeft er één…”, Orde van de dag 2009, afl. 48, 82. 
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en psychische problemen.6 Als gedetineerde verlies je door de detentie je inkomen, 

maar de kosten blijven wel hoog oplopen. Behalve de erelonen voor de advocaat, de 

gerechtskosten, de penitentiaire boetes en de burgerlijke partij heeft de 

gedetineerde ook financiële middelen nodig om, ondanks de gratis kost en inwoon, 

binnen de gevangenismuren te kunnen overleven. Een inkomen verwerven in de 

gevangenis is voor de meeste gedetineerden dan ook een cruciale factor. Mede 

daarom is de penitentiaire arbeid voorzien in elke gevangenisinstelling.7 

 

De geschiedenis van het gevangenisregime in België wijst aan dat penitentiaire 

arbeid steeds een belangrijke factor is geweest van het gevangeniswezen. De 

doelstellingen variëren naar gelang het tijdsklimaat. In de vroegere tijden betekende 

de penitentiaire arbeid een vorm van bijkomende bestraffing en een middel tot 

economische instandhouding van de gevangenisinstellingen. Vandaag wordt met de 

penitentiaire arbeid de re-integratie en resocialisering van de gedetineerden beoogd. 

Om dergelijke doelstelling te kunnen realiseren, dienen de 

tewerkstellingsmogelijkheden en de werkomstandigheden zo veel als mogelijk 

vergelijkbaar te zijn met de werktoestanden op de vrije arbeidsmarkt. Het 

normaliseringsbeginsel dient te worden vervuld. De werkelijkheid vertelt ons 

nochtans in sommige gevallen iets anders. Vanuit deze optiek groeide de aanzet tot 

het schrijven van dit eindwerk.  

 

Deze masterproef heeft tot doel de hedendaagse penitentiaire tewerkstelling te 

vergelijken met de vrije arbeid in onze samenleving. Meer bepaald bestaat het opzet 

er in om na te gaan in hoeverre de penitentiair tewerkgestelde gedetineerden 

worden beschermd door de arbeidsreglementering. Daartoe zal worden getoetst of 

de werkende gedetineerden zijn gebonden door een arbeidsovereenkomst, zij 

eveneens een recht hebben op loon en of beslag op de penitentiaire 

arbeidsvergoedingen tot de mogelijkheden van de schuldeisers behoort.8 Mijn 

motivatie tot het schrijven van dit eindwerk vloeit voort uit de grote interesse die ik 

heb ontwikkeld voor het strafrecht in het algemeen. Penitentiaire arbeid betreft één 

                                                 
6
 T. DEMEERSMAN, “Van de bak naar de straat. Over thuisloosheid na detentie”, Fatik 2009, nr. 124, 4. 

7
 T. DEMEERSMAN, “Van de bak naar de straat. Over thuisloosheid na detentie”, Fatik 2009, nr. 124, 5. 

8
 De onderzoeksvragen zullen verder uitgebreid worden besproken. 
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van de belangrijkste dagelijkse bezigheden door de gedetineerden in detentie. 

Dergelijke specifieke vorm van arbeid plaatsen naast de vrije arbeid in onze 

samenleving leek mij een boeiend onderwerp om uit te spitten.  

 

Dit eindwerk omvat vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt een historisch 

kader geschetst van de Belgische penitentiaire arbeid doorheen de eeuwen. 

Penitentiaire arbeid is een eeuwenoud fenomeen en een quasi constante factor 

binnen het gevangeniswezen. De inhoud van dit begrip is afhankelijk van de 

maatschappelijke evoluties binnen een maatschappij. Bijgevolg heeft de penitentiaire 

tewerkstelling meerdere betekenissen gekend doorheen de geschiedenis, evoluerend 

volgens het bijhorende tijdsklimaat. Kennis omtrent de evolutie dat het begrip heeft 

doorgemaakt, is van belang voor de verdere bespreking ervan. 

 

In het tweede hoofdstuk wordt het wetgevende kader rond de penitentiaire 

tewerkstelling weergegeven. Sinds kort ziet het wetgevende landschap er geheel 

anders uit. Artikel 30 ter Sw. stelde vroeger de penitentiaire tewerkstelling verplicht 

voor het merendeel van de gedetineerden, maar werd door de inwerkingtreding van 

artikel 169, 5° van de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het 

gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden afgeschaft. Penitentiaire 

arbeid is sindsdien facultatief in hoofde van de gedetineerden. 

 

In hoofdstuk drie wordt het begrip penitentiaire arbeid van meer uitleg voorzien. 

Hierin worden de verschillende aspecten van de Belgische penitentiaire arbeid 

behandeld en komen de door de Basiswet gewijzigde kenmerken en eigenschappen 

aan bod. 

 

Hoofdstuk vier betreft het kernstuk van dit eindwerk. Hierbinnen wordt de 

penitentiaire tewerkstelling daadwerkelijk vergeleken met de vrije arbeid in onze 

samenleving op de drie arbeidsrechtelijke vlakken9. 

                                                 
9
 1) Zijn de gedetineerden ter uitvoering van de penitentiaire arbeid ten opzichte van de penitentiaire overheid 

gebonden door een arbeidsovereenkomst? 

  2) Hebben de gedetineerden een recht op de penitentiaire arbeidsvergoeding? 

  3) Kunnen de schuldeisers van de gedetineerden beslag laten leggen op de penitentiaire arbeidsvergoedingen? 
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Uiteraard wordt dit onderzoek gekaderd binnen een groter geheel. De resultaten van 

dit onderzoek zullen worden getoetst aan het normaliseringsbeginsel. De reden 

waarom de penitentiaire tewerkstelling wordt vergeleken met de vrije arbeid in onze 

samenleving bestaat er in te controleren in hoeverre het normaliseringsprincipe 

wordt nageleefd. Enkel dan kan de resocialiserende werking van de penitentiaire 

arbeid ten volle spelen. 

Onderzoeksvragen 

Gelet op de bijzondere situatie waarin gedetineerden zich bevinden tijdens de 

detentieperiode, stel ik mij de vraag in hoeverre de tewerkgestelde gedetineerden 

worden beschermd door de arbeidsreglementering. De overkoepelende 

onderzoeksvraag luidt als volgt : “Vallen de tewerkgestelde gedetineerden binnen het 

toepassingsgebied van de beschermende arbeidsreglementering ?” Om een degelijk 

antwoord te kunnen formuleren op de overkoepelende onderzoeksvraag, dienen 

eerst een aantal andere vragen te worden beantwoord. Ik heb bijgevolg drie 

deelvragen opgesteld. 

 

1) “Zijn de tewerkgestelde gedetineerden ten aanzien van de penitentiaire 

overheid gebonden door een arbeidsovereenkomst?” 

 

Vrije werknemers voeren in het merendeel van de gevallen hun arbeidprestaties uit 

ten gevolge van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Een arbeidscontract 

tussen de werkgever en de werknemer is de sleutel tot de arbeidsbeschermende 

wetgeving. Via deze onderzoeksvraag zal ik nagaan of de werkende gedetineerden 

op dezelfde manier verbonden zijn bij de uitoefening van hun penitentiaire 

arbeidsprestaties en of ze bijgevolg binnen het toepassingsgebied van de 

beschermende arbeidsrechtelijke regelgeving vallen. 

 

2) “Worden de tewerkgestelde gedetineerden, wat betreft hun penitentiaire 

arbeidvergoeding, beschermd door de bepalingen van de 

Loonbeschermingswet?” 
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De Loonbeschermingswet beschermt het recht dat vrije werknemers hebben op hun 

loon. Uitgangspunt daarbij is dat werknemers volledige beschikking dienen te hebben 

over hun arbeidsloon. Om dergelijke vraag van een antwoord te kunnen voorzien, 

dient eerst te worden nagegaan in hoeverre de tewerkgestelde gedetineerden een 

recht hebben op hun penitentiaire arbeidsvergoedingen. Het recht op loon vloeit in 

principe voort uit het bestaan van een arbeidsovereenkomst. De 

Loonbeschermingswet beschermt immers een reeds bestaand recht op loon.  

 

3) “Zijn de penitentiaire arbeidsvergoedingen van de tewerkgestelde 

gedetineerden vatbaar voor beslag?” 

 

Schuldeisers van vrije werknemers hebben de mogelijkheid om bij wanbetaling van 

de schuld beslag te laten leggen of uit te voeren op het arbeidsloon van hun 

schuldenaars. Echter, deze mogelijkheid tot beslag is aan beperkingen onderworpen 

ten einde de schuldenaar en zijn gezin een menswaardig bestaan te verzekeren. Een 

groot deel van de gedetineerdenbevolking heeft schuldeisers aan de andere kant van 

de gevangenismuren. Bij de derde deelvraag zal ik nagaan of en in welke mate de 

schuldeisers de mogelijkheid hebben om ook op de penitentiaire 

arbeidsvergoedingen beslag te laten leggen met het oog op de betaling van hun 

schuldvordering. 

 

De inhoud van deelvragen 1 en 2 hangt onlosmakelijk samen. Zoals uit de latere 

bespreking zal blijken, vloeit het recht op loon en de daarmee samenhangende 

bescherming van de Loonbeschermingswet voort uit het bestaan van een 

arbeidsovereenkomst. Deelvraag 3 betreft een apart onderzoek met als doel de 

overkoepelende onderzoeksvraag van een zo volledig mogelijk antwoord te voorzien.  

 

Bij elk van de drie arbeidsrechtelijke deelvragen zal ik steeds zowel de situatie in de 

vrije samenleving, als de penitentiaire toestand bespreken. Om een duidelijke 

vergelijking tot stand te brengen, zal ik telkens bij de bespreking van de penitentiaire 

situatie zowel de vroegere situatie ten tijde van artikel 30 ter Sw., als de huidige 
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situatie onder de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en 

de rechtspositie van gedetineerden uiteenzetten. 
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Hoofdstuk 1. Historiek van de penitentiaire 

tewerkstelling in België 

1. Inleiding 

Penitentiaire arbeid bestaat sinds mensenheugenis. Elke historische periode kent zijn 

eigen vorm. De doelstellingen en vormgeving zijn verschillend doorheen de eeuwen. 

Diverse maatschappijordeningen veronderstellen diverse opvattingen over de 

penitentiaire arbeid. De historische ontwikkeling van dit thema ligt aan de basis van 

de hedendaagse uitwerkingen omtrent de penitentiaire arbeid binnen de Belgische 

gevangenissen. Zonder aandacht te besteden aan de evolutie van dit begrip, is het 

onmogelijk het perspectief met de vrije arbeid toe te lichten. 

2. Het Ancien Régime 

Mensen opsluiten om ze te beroven van hun vrijheid is een eeuwenoud fenomeen. 

Gevangenissen ad poenam kwamen in de vroegere tijden zelden voor. Overlast 

bezorgen wegens niet-participatie aan het maatschappijgebeuren, kon leiden tot 

afzondering binnen een gevangenis. De gevangenis deed dienst als bewaarplaats 

voor de uit de samenleving geplukte personen.10 De vrijheidsberoving als vorm van 

bestraffing daarentegen, is eerder van recente datum. Pas op het einde van de 18e 

eeuw maakte deze gedachtegang opmars. Tot dan toe hadden de straffen vooral het 

karakter van lijfstraffen en doodstraffen.11 

 

Voordien werd het gevangenisconcept eerder gezien als een reactie op personen die 

overlast bezorgden aan de maatschappij of daarin niet participeerden naar de wens 

van de overheid. In deze periode van het ontstaan van een (pre-)kapitalistische 

maatschappij was de overheid steeds meer gebaat bij productie. De overheid moest 

dus zien in te grijpen tegen de personen die niet wilden of niet konden meewerken 

aan het productieproces. In dit kader kunnen vooral de zwervers en de bedelaars 

worden gesitueerd. In haar gedachtegoed zag de overheid zich gesteund door 

filosofen zoals Thomas Morus en Erasmus. Ook de religieuze leiders veroordeelden 

                                                 
10 C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch strafrecht, Antwerpen, E. Story-scientia, 1976, 847. 
11

 P. CORNIL, “De arbeid in de strafinrichtingen”, Bull. Best. Strafinr. 1961, 350. ; C.J. VANHOUDT en W. 

CALEWAERT, Belgisch strafrecht, Antwerpen, E. Story-scientia, 1976, 847. 
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elke vorm van luiheid van de mens. Zij pleitten dan ook voor de invoering van de 

arbeidsdwang.12 Zo werd op het einde van de 16e eeuw in Amsterdam het Rasphuis 

opgericht, waar gedetineerden verplicht werden (onder dwang) arbeid te 

verrichten.13 

3. Vilain XIII : heropvoeding door penitentiaire 

tewerkstelling 

In het midden van de 18e eeuw werd Vlaanderen geteisterd door een zware golf aan 

criminaliteit. Vooral de bendes landlopers en bedelaars verontrustten onze streek. 

Naar aanleiding van deze heisa verzochten de Staten van Vlaanderen Burggraaf 

Vilain XIII, tevens ook burgemeester van de stad Aalst, om een ontwerp tot 

herziening van het strafrechtsysteem uit te werken. Reden hiertoe was het feit dat 

Vilain XIII, volgens de geest van het Verlichtingsdenken, de mening was toegedaan 

dat wrede lijstraffen weinig positieve effecten ressorteerden. Vilain XIII voerde 

vervolgens onderzoek naar de oorzaken van deze bendevorming. In zijn twee 

memoires kwam hij tot het besluit dat deze misdadigers werklozen waren. De 

ledigheid lag aan de basis van alle kwaad. Om deze problematiek te verhelpen, 

opteerde hij, vermoedelijk naar het voorbeeld van de 16e eeuwse Rasphuizen, voor 

het oprichten van tuchthuizen. Behalve de opvang van criminelen, stond het 

bijbrengen van de liefde voor arbeid centraal. Arbeid betekende volgens Vilain XIII 

het hoogste goed : “L‟homme es né pour le travail. Dieu même en fit une loi en la 

personne de notre premier père au moment de sa création.” 14 

 

Penitentiaire arbeid diende onderworpen te worden aan een aantal voorwaarden 

opdat het als een instrument voor de morele verbetering en sociale reclassering zou 

kunnen worden gebruikt. Vooreerst diende een grove classificatie te worden 

doorgevoerd tussen de verschillende categorieën van gedetineerden. Vervolgens 

dienden de tewerkstellingsmogelijkheden te worden verdeeld in functie van het 

                                                 
12

 T. VANDER BEKEN, Grondige studie strafrecht, S.L., 2009, 3. 
13

 P. CORNIL, “De arbeid in de strafinrichtingen, Bull. Best. Strafinr. 1961, 352.;C.J. VANHOUDT en W. 

CALEWAERT, Belgisch strafrecht, Antwerpen, E. Story-scientia, 1976, 847. 
14

 C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch strafrecht, Antwerpen, E. Story-scientia, 1976, 848.;B. 

DE RUYVER, De strafrechtelijke politiek gevoerd onder de socialistische ministers van Justitie E. Vandervelde, 

P. Vermeylen en A. Vranckx, Antwerpen, Kluwer, 1986, 68. 
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beroep dat de gedetineerde na zijn vrijlating zou uitoefenen. Vilain XIII gaf enkele 

voorbeelden van dergelijke doelgerichte tewerkstelling van de gedetineerden als 

waarborg voor maatschappelijke re-integratie. Zo meende hij bijvoorbeeld dat 

gedetineerden afkomstig uit de kuststreek het best de techniek voor het 

vervaardigen van visnetten konden aanleren. Ten slotte dienden de straffen zich uit 

te spreiden over een bepaalde tijdsduur, lang genoeg om een beroep te kunnen 

aanleren, doch niet te lang ten einde de gedetineerden niet te ontmoedigen.15  

 

In 1775 werden de ideeën van Vilain XIII in de praktijk omgezet met het oprichten 

van het Tuchthuis te Gent. Het Gentse Tuchthuis bleek een succes, want een jaar 

later werd naar dit zelfde concept in Vilvoorde het “Maison de Force” gebouwd.16 

Dergelijk tuchthuisconcept werd als revolutionair ervaren en lokte belangstelling tot 

ver over de landsgrenzen heen. Zo bracht onder meer John Howard een bezoek aan 

het Gentse Tuchthuis. De periode van bloei was evenwel geen lang leven beschoren. 

Het verval van dit succes was te wijten aan de opoffering van de opvoedende 

waarde van de penitentiaire arbeid aan het industrieel rendement. Om de kosten te 

drukken, had de overheid namelijk gepoogd de gevangenisinstelling tot een 

winstgevende onderneming om te vormen. Er werden aannemingscontracten 

gesloten met privébedrijven, waarbij de gevangenisinfrastructuur en de 

gedetineerden zelf in aanbesteding werden gegeven.17 Lieven Bauwens is hierbij het 

bekendste voorbeeld. Als jonge industrieel kreeg hij de gelegenheid het Gentse 

Tuchthuis naar zijn eigen inzichten te exploiteren. Gedetineerden die er om bekend 

stonden goede arbeiders te zijn, liet hij uit verschillende gevangenissen overbrengen 

naar het Tuchthuis in Gent. Overbevolking was onvermijdelijk. De penitentiaire 

arbeidsvergoedingen werden verhoogd, waardoor de gedetineerden de mogelijkheid 

                                                 
15

 B. DE RUYVER, De strafrechtelijke politiek gevoerd onder de socialistische ministers van Justitie E. 

Vandervelde, P. Vermeylen en A. Vranckx, Antwerpen, Kluwer, 1986, 68. 
16

 C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch strafrecht, Antwerpen, E. Story-scientia, 1976, 848-

849.;B. DE RUYVER, De strafrechtelijke politiek gevoerd onder de socialistische ministers van Justitie E. 

Vandervelde, P. Vermeylen en A. Vranckx, Antwerpen, Kluwer, 1986, 69. 
17

 C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch strafrecht, Antwerpen, E. Story-scientia, 1976, 849.;B. 

DE RUYVER, De strafrechtelijke politiek gevoerd onder de socialistische ministers van Justitie E. Vandervelde, 

P. Vermeylen en A. Vranckx, Antwerpen, Kluwer, 1986, 69. 



 

15 

 

kregen zich van alcoholische dranken te voorzien in de kantine. Op deze manier werd 

de werkijver van de gedetineerden aangewakkerd..18  

 

Het belang van het stelsel van het Gentse Tuchthuis, met een regime van 

gemeenschappelijke penitentiaire arbeid en indeling van de gedetineerden in 

afzonderlijke categorieën, dient zeker en vast te worden vermeld. De vorm van de 

Tuchthuizen ligt immers aan de basis van onze hedendaagse penitentiaire 

instellingen.19 

4. Edouard Ducpétiaux : moraliserende actie 

Kort na de Belgische onafhankelijkheid werd de hervorming van het 

gevangeniswezen toevertrouwd aan Edouard Ducpétiaux. In tegenstelling tot Vilain 

XIII situeerde hij de oorzaak van de criminaliteit niet langer bij de luiheid. Hij achtte 

een gebrek aan degelijke godsdienstige opvoeding en onderwijs daarvoor 

verantwoordelijk. De verbetering van de delinquent werd bijgevolg niet langer 

gezocht in de penitentiaire tewerkstelling, maar in onderricht en religieuze 

oefeningen. De taak hiertoe berustte hoofdzakelijk bij de aalmoezeniers, het 

gevangenispersoneel en de leermeesters. Ducpétiaux hoopte de gedetineerden op 

deze wijze morele waarden en attitudes bij te brengen.20 

 

De (beperkte) penitentiaire arbeid werd enkel nog beschouwd als een vorm van 

tijdverdrijf en afleiding voor de gedetineerden. Aangezien de penitentiaire arbeid 

verplicht op cel diende te gebeuren, kon slechts weinig werk van groot belang 

worden verricht. Penitentiaire arbeid betekende meer een verstrooiing voor de 

gedetineerden dan een factor tot verbetering. De resocialiserende functie van de 

penitentiaire arbeid bij Vilain XIII werd vervangen door een moraliserende actie. Ter 

uitvoering van zijn gedachtegoed liet Ducpétiaux de gevangenisbibliotheken 

bevoorraden met stichtende en religieuze werken. Sleutelbegrippen waren dan ook 

                                                 
18C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch strafrecht, Antwerpen, E. Story-scientia, 1976, 849.;B. 

DE RUYVER, De strafrechtelijke politiek gevoerd onder de socialistische ministers van Justitie E. Vandervelde, 

P. Vermeylen en A. Vranckx, Antwerpen, Kluwer, 1986, 69. 
19

 C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch strafrecht, Antwerpen, E. Story-scientia, 1976, 852. 
20C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch strafrecht, Antwerpen, E. Story-scientia, 1976, 853.;B. 

DE RUYVER, De strafrechtelijke politiek gevoerd onder de socialistische ministers van Justitie E. Vandervelde, 

P. Vermeylen en A. Vranckx, Antwerpen, Kluwer, 1986, 70-71. 
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termen als stilte, afzondering, meditatie, etc.21 De doelstelling van de cellulaire 

inrichtingen bestond er in de gedetineerden volledig inactief te gelaten. De 

promotors van dit regime wilden de gedetineerden niet dwingen penitentiaire arbeid 

te verrichten, maar poogden hen tot meditatie te brengen.22 

 

Ducpétiaux had een optimistisch geloof in de verbeterbaarheid van de delinquent. De 

misdadigheid vloeide volgens hem voort uit de leef- en werkomstandigheden van het 

individu : “L‟homme est naît bon, c‟est la société qui le corrompt et le rend mauvais”. 

Het pauperisme werkte de delinquentie in de hand en net daarom bestond de 

grootste groep van de gedetineerdenbevolking uit landlopers en bedelaars.23 

5. Emile Vandervelde 

Onder invloed van Adolphe Prins, grondlegger van het sociaal verweer, 

reorganiseerde de minister van Justitie Vandervelde de penitentiaire arbeid in het 

begin van de 20e eeuw. Als fervent tegenstander van het cellulair concept van 

Ducpétiaux en zijn moraliserende actie waarbij de penitentiaire arbeid werd herleid 

tot een secundaire bezigheid, keerde Prins terug naar de grondgedachten van Vilain 

XIII. Hij geloofde sterk in de uitbouw van een regime waarbij vooral het opvoedende 

karakter van de penitentiaire arbeid werd geaccentueerd. Het penitentiaire systeem 

van Prins kenmerkte zich door een sterk geloof in de reclasserende werking van de 

penitentiaire arbeid.24  

 

Het penitentiair beleid van Vandervelde werd gedragen door een dubbel objectief. 

Enerzijds was het de bedoeling om de zinloze strengheid van het afzonderingsregime 

van Ducpétiaux af te zwakken door de uitbouw van een regime waarbij de 

penitentiaire arbeid als het voornaamste middel tot sociale re-integratie werd 

gehanteerd. Anderzijds wou Vandervelde de penitentiaire instellingen zodanig 

                                                 
21

 C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch strafrecht, Antwerpen, E. Story-scientia, 1976, 853.;B. 

DE RUYVER, De strafrechtelijke politiek gevoerd onder de socialistische ministers van Justitie E. Vandervelde, 

P. Vermeylen en A. Vranckx, Antwerpen, Kluwer, 1986, 70-71. 
22

 P. CORNIL, “De arbeid in de strafinrichtingen”, Bull. Best. Strafinr. 1961, 352. 
23

 B. DE RUYVER, De strafrechtelijke politiek gevoerd onder de socialistische ministers van Justitie E. 

Vandervelde, P. Vermeylen en A. Vranckx, Antwerpen, Kluwer, 1986, 73. 
24

 B. DE RUYVER, De strafrechtelijke politiek gevoerd onder de socialistische ministers van Justitie E. 

Vandervelde, P. Vermeylen en A. Vranckx, Antwerpen, Kluwer, 1986, 76. 



 

17 

 

diversifiëren om het mogelijk te maken voor elke categorie van gedetineerden een 

aangepaste behandeling uit te stippelen.25 Eén van de hoofdkritieken op het systeem 

van Ducpétiaux was immers dat het belangrijkste middel tot sociale reclassering, de 

penitentiaire arbeid, werd verwaarloosd. Ingevolge deze visie vormt de cellulaire 

afzondering een materiële belemmering tot het aanleren van een zinvol beroep.26  

 

De reorganisatie gebeurde niet zonder slag of stoot. Vooral de mogelijke 

concurrentie met de vrije arbeid vormde een struikelblok. De penitentiaire arbeid zou 

mogelijks de concurrentiestrijd tussen bedrijven vervalsen. Daarom wenste 

Vandervelde een einde te stellen aan de werken ten bate van privéaannemers. De 

gevangenissen zouden enkel nog opdrachten mogen uitvoeren voor openbare 

diensten. Daarnaast dienden de arbeidsomstandigheden en –voorwaarden in de 

gevangenis zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de werktoestanden in het dagelijkse 

leven. Een gelijke vergoeding voor equivalent werk bijvoorbeeld paste binnen deze 

zienswijze. Enkel op die manier kan het reclasseringsproces optimaal worden bereikt. 

De overgang van de penitentiaire arbeid naar de vrije arbeid diende vlot te verlopen. 

De penitentiaire arbeidsvergoedingen dienden in deze zienswijze te worden gebruikt 

om de onderhoudskosten en de schadeloosstelling aan de slachtoffers te vergoeden, 

alsook in het levensonderhoud van de familieleden te voorzien. Wat daarvan 

overbleef kwam dan toe aan de gedetineerden zelf om ofwel te spenderen in de 

gevangenis, dan wel te gebruiken bij zijn vrijlating27.28 Deze ideeën zijn ook vandaag 

terug te vinden in de opvattingen omtrent de penitentiaire arbeid. 

6. Besluit 

Penitentiaire arbeid bestaat eigenlijk sinds…altijd, steeds met een verschillende 

doelstelling voor ogen. In de vroegere tijden betekende de penitentiaire 

tewerkstelling vooral een bijkomende vorm van bestraffing aan de vrijheidsbeneming 

op zich. Het 16e eeuwe Rasphuis bijvoorbeeld onderwierp de gedetineerden aan 

                                                 
25

 B. DE RUYVER, De strafrechtelijke politiek gevoerd onder de socialistische ministers van Justitie E. 

Vandervelde, P. Vermeylen en A. Vranckx, Antwerpen, Kluwer, 1986, 82. 
26

 B. DE RUYVER, De strafrechtelijke politiek gevoerd onder de socialistische ministers van Justitie E. 

Vandervelde, P. Vermeylen en A. Vranckx, Antwerpen, Kluwer, 1986, 84. 
27

 De penitentiaire arbeidsvergoeding wordt in een verder deel uitgebreider besproken. 
28

 B. DE RUYVER, De strafrechtelijke politiek gevoerd onder de socialistische ministers van Justitie E. 

Vandervelde, P. Vermeylen en A. Vranckx, Antwerpen, Kluwer, 1986, 84-85. 
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arbeidsdwang. Vilain XIII zag meer mogelijkheden met de penitentiaire 

tewerkstelling. Arbeid was het hoogste goed en diende de gedetineerden bij hun 

invrijheidsstelling een nieuwe plaats in de vrije maatschappij op te leveren. 

Gedetineerden een nuttig beroep aanleren, zou de reclassering vergemakkelijken en 

hen een kans op een beter leven geven. Verval was immers wel onvermijdelijk. De 

opvoedende waarde van de penitentiaire arbeid moest op termijn wijken voor het 

industrieel rendement. De gevangenisinstellingen streefden louter winst na. 

Ducpétiaux gooide het weer over een andere boeg. Meditatie en afzondering 

ressorteerden volgen zijn opvattingen de beste effecten. Penitentiaire arbeid werd op 

de achtergrond verdrongen en vervangen door een moraliserende actie. Vandervelde 

bracht de penitentiaire arbeid opnieuw op de voorgrond. Hij bekritiseerde het 

cellulaire regime van Ducpétiaux die de belangrijkste factor van sociale reclassering, 

de penitentiaire arbeid, over het hoofd zag. Echter, er dienden aan de opvattingen 

van Vilain XIII wel wat aanpassingen te worden aangebracht. Gevangenissen 

mochten enkel nog werken ten voordele van openbare diensten en niet langer ten 

bate van privéondernemingen, ten einde de vrije concurrentie in stand te houden. 

Daarnaast huldigde hij ook de visie dat de werkomstandigheden binnen de 

gevangenis zoveel als mogelijk diende overeen te stemmen met de vrije 

samenleving.29 Enkel op die manier kan de overgang van de penitentiaire 

tewerkstelling naar de vrije arbeid optimaal verlopen en wordt de reclassering 

maximaal beoogd. De opvattingen van minister Vandervelde zijn heden ten dage ook 

van toepassing op onze maatschappelijke visie omtrent de penitentiaire arbeid. 

 

 

 

 

                                                 
29

 Het normaliseringsprincipe speelde hier reeds. 
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Hoofdstuk 2. Wetgevend kader 

1. Inleiding 

De regeling met betrekking tot de penitentiaire arbeid werd tot voor kort wettelijk 

beheerst door slechts één bepaling, artikel 30 ter Sw. Lacunes in de vroegere 

penitentiaire regelgeving en het weinig gestructureerde kader betreffende de 

rechtspositie van de gedetineerden heeft de wetgever ertoe genoopt initiatief te 

nemen. De Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de 

rechtspositie van gedetineerden kwam opdraven met als doel rechtszekerheid te 

scheppen in de wirwar en het gebrek aan bepalingen aangaande de rechtspositie van 

de gedetineerden. Op het vlak van de penitentiaire arbeid schaft artikel 169, 5° van 

voormelde wet artikel 30 ter Sw. en het daarmee gepaard gaande verplichte 

arbeidsrechtelijke stelsel voor de gedetineerden af. Deze ommezwaai heeft binnen 

het gevangenisregime op meerdere vlakken veranderingen teweeg gebracht. 

Bespreking van de vroegere en de huidige situatie is van belang voor een goede 

uiteenzetting ter beantwoording van de onderzoeksvraag. 

2. Ontoereikende regelgeving 

2.1. Legaliteitsbeginsel 

De uitvoering van de vrijheidsstraf en de rechtsbescherming van gedetineerden 

waren tot voor kort onvoldoende geregeld in het Belgische rechtsstelsel. De 

wetgever beperkte zich tot het bepalen van de aard en de duur van de vrijheidsstraf, 

maar liet de verdere precisering omtrent de inhoud en de draagwijdte over aan de 

uitvoerende macht. Het penitentiaire detentierecht voldeed geenszins aan het 

legaliteitsprincipe.30 

2.2. Mensenrechtenverdragen 

Behalve een weinig adequate wettelijke regeling betreffende de uitvoering van de 

vrijheidsstraf en de rechtsbescherming van de gedetineerden, had België tot voor 

kort ook een wankel en weinig systematisch ontwikkelde regeling omtrent de 

                                                 
30

 Y. VAN DEN BERGHE, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, Brussel, 

Larcier, 2002, 5. 
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rechtspositie van de gedetineerden. Het Belgische penitentiaire detentierecht was 

lange tijd, omwille van een ondermaatse formele wetgeving, niet conform de 

internationaal erkende fundamentele mensenrechtenverdragen zoals het Europese 

Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en het 

Internationale Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke rechten.31 

3. Nationale wetgeving 

De penitentiaire regelgeving in België was lange tijd ontoereikend om een 

georiënteerd beleid inzake de penitentiaire context te kunnen uitoefenen en te 

handhaven.  

 

Hieronder volgt een summiere beschrijving van de belangrijkste rechtsbronnen tot 

voor kort.  

3.1. Het strafwetboek 

In het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering zijn een aantal, evenwel 

beperkt, bepalingen opgenomen betreffende het penitentiaire regime. 

 

In het kader van deze uiteenzetting omtrent de penitentiaire arbeid kan enkel het 

reeds opgeheven artikel 30 ter Sw. als relevant worden aangemerkt.32 Voornoemd 

artikel bepaalde dat iedere persoon die veroordeeld wordt tot een tijdelijke opsluiting 

of een correctionele gevangenisstraf wordt tewerkgesteld. Ook de veroordeelden tot 

een politiestraf konden worden verplicht te arbeiden binnen de gevangenismuren. 

Voor de overige gedetineerden was de penitentiaire arbeid facultatief.33 

 

In hoofdstuk 3 zal nader worden ingegaan op het reeds opgeheven artikel 30 ter Sw. 

 

                                                 
31

 G. SMAERS, Gedetineerden en mensenrechten : de toepassing van het EVRM in penitentiaire 

detentiesituaties door de Europese jurisdicties en haar gevolgen voor de rechtspositie van veroordeelde 

gedetineerden in België, Antwerpen, Maklu, 1994, 348 p.;Y. VAN DEN BERGHE, Uitvoering van 

vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, Brussel, Larcier, 2002, 6.  
32

 Een verdere bespreking van artikel 30 ter Sw. volgt bij hoofdstuk 3 : Wat is penitentiaire arbeid? 
33

 Art. 30 ter Sw. 
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3.2. Het Algemeen Reglement en de Algemene Instructie 

De organisatie van het gevangeniswezen en het regime van gedetineerden werden 

tot voor kort voornamelijk geregeld door twee Besluiten : 

1° Het Koninklijke Besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de 

strafinrichtingen34 

2° Het ministerieel besluit van 12 juni 1971 houdende algemene instructie voor de 

strafinrichtingen35 

3.3. Koninklijk Besluit tot vaststelling van de activiteiten van de 

Regie van de Gevangenisarbeid 

De activiteiten van de Regie van de Gevangenisarbeid worden omschreven in het 

Koninklijke Besluit van 13 september 2004.36 Ingevolge artikel 1, § 1 van voornoemd 

Koninklijk Besluit37 is de Regie van de Gevangenisarbeid belast met het aanbod en de 

organisatie van de penitentiaire arbeid van gedetineerden, waarbij er verschillende 

categorieën38 van penitentiaire arbeid bestaan. Daarnaast staat de Regie van de 

Gevangenisarbeid ook in voor de inrichting van de werkplaatsen en de 

inwerkingstelling van de goederen en diensten die hiervoor nodig zijn.39 De 

bespreking van de Regie van de Gevangenisarbeid, de tewerkstellingsmogelijkheden 

en haar verantwoordelijkheid vindt plaats in een afzonderlijk onderdeel van dit 

eindwerk. 

3.4. Ministeriële Omzendbrieven 

Een groot deel van de rechtspositieregeling van de gedetineerden gebeurde door 

ministeriële omzendbrieven. Het doel van omzendbrieven is in principe beperkt tot 

het geven van instructies aan ondergeschikte ambtenaren over de wijze waarop 

                                                 
34

 Het Koninklijke Besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen, BS 25 mei 

1965, err. BS 13 juli 1965. Hierna afgekort als het Algemeen Reglement of A.R. 
35
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wetten en besluiten dienen te worden toegepast en geïnterpreteerd. Toch regelden 

omzendbrieven, uitgaande van de penitentiaire overheid, de rechten en plichten van 

de gedetineerden. Het merendeel van deze omzendbrieven was onoverzichtelijk, 

voorbijgestreefd en bijna niet toegankelijk wegens niet-publicatie.40 

3.5. Onthaalbrochure 

Elke strafinrichting beschikt over een eigen onthaalbrochure, welke aan de 

gedetineerde bij zijn binnenkomst in de gevangenis wordt afgegeven. Hierin vindt de 

gedetineerde informatie terug omtrent de verschillende diensten die in de 

gevangenisinstelling aanwezig zijn, de gewoontes en gebruiken van desbetreffende 

strafinrichting, de dagindeling van de gedetineerden en de belangrijkste wettelijke 

bepalingen betreffende het penitentiaire regime.41 

4. Ondermaatse rechtspositie 

4.1. Inleiding 

De consequentie van de ontoereikende regelgeving speelt op het vlak van de 

regeling van de rechtspositie van de gedetineerden. Het is logisch dat een chaos aan 

regelgeving geen vaste en duidelijke rechtspositie voor de gedetineerden kon 

bewerkstelligen. Gedetineerden werden vroeger, ten gevolge van de vrijheidsstraf, 

als feitelijk onbekwaamverklaarden beschouwd wiens rechten waren opgeschort.42 

Het recht scheen te stoppen aan de muren van de gevangenis.43 

4.2. Meer gunsten dan rechten 

Het Algemeen Reglement dat de rechtspositie van de gedetineerden binnen de 

gevangenismuren zou moeten vastleggen, wordt gekenmerkt door slechts een 
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systeem van toekenning van gunsten.44 Het aantal subjectieve rechten dat een 

gedetineerde aan dit Koninklijk Besluit kan ontlenen is beperkt tot : 

1° het recht op briefwisseling met bepaalde overheden45 en de advocaat46  

2° het recht op bezoek van de advocaat47 

3° het recht op telefoongebruik48 

4° de vrije keuze van godsdienst49 

6° het recht op medische verzorging door de gevangenisarts50 

7° en het recht de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling te vatten na 

drie opeenvolgende negatieve adviezen van het personeelscollege51. 

 

A contrario kan hier worden uit afgeleid dat alle overige mogelijkheden en 

bepalingen betreffende de rechtspositie van gedetineerden slechts als gunsten ten 

voordele van de gedetineerden kunnen worden gekwalificeerd. Daaronder valt ook, 

gezien de niet-vermelding in bovenstaande lijst, de penitentiaire arbeid. Problemen in 

verband met dergelijk gunstregime situeren zich op het vlak van de afdwingbaarheid. 

Gunsten zijn immers niet aan precies bepaalde criteria onderworpen, alsook niet in 

rechte afdwingbaar. Het is de gevangenisdirecteur die op soevereine wijze de 

toekenning van de gunsten beoordeelt.52 
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5. Basiswet van 2005 betreffende het gevangeniswezen en 

de rechtspositie van gedetineerden 

5.1. Inleiding 

Gevangenissen zijn totale instituties waar de gedetineerden verplicht worden 

dagelijks hun leven te leiden op eenzelfde plaats. Zij verblijven er in de aanwezigheid 

van andere gedetineerden wiens gezelschap zij niet hebben gekozen. De 

gedetineerde werd tot voor kort aanzien als een rechteloos object, als iemand die als 

crimineel werd bestempeld en hierdoor een nieuwe identiteit kreeg binnen een 

afgesloten wereld.53 De rechtspositieregeling van de gedetineerden was tot voor kort 

marginaal verankerd in parlementaire wetgeving. De materie werd voornamelijk 

geregeld door de uitvoerende macht en de penitentiaire overheden. Van een 

allesomvattende wettekst was geen sprake. Het recht stopte aan de ingang van de 

gevangenis waardoor de gedetineerden compleet afhankelijk werden ten opzichte 

van de leiders ervan.54 Dergelijke situatie werd als onhoudbaar ervaren en bracht 

een revolutie op gang met als doel een wettelijke basis creëren die een penologische 

verantwoorde rechtspositieregeling ten voordele van de gedetineerden tot stand zou 

brengen. Vrijheidsberoving leidt tot verlies van identiteit, verantwoordelijkheid, 

eigenheid, etc. De re-integratie in de maatschappij wordt door deze hinderpalen 

uiteraard bemoeilijkt. De gevangenissen dienen daarom niet enkel ter opsluiting van 

de gedetineerden. Zij moeten de gedetineerden behandelen op een humane en 

veilige manier, maar tegelijkertijd er ook voor zorgen dat de detentie geen aanleiding 

geeft tot een nog groter risico voor de maatschappij. Middel om deze tendensen 

tegen te gaan, bestaat onder andere in het volbrengen van de normalisering. Het 

erkennen van de rechtspositie van de gedetineerden is hiervoor een noodzakelijke 
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voorwaarde. Beide elementen dragen er toe bij dat de gedetineerden minder zullen 

vervreemden van de vrije maatschappij.55 

 

De wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie 

van gedetineerden56 betreft het eerste luik binnen deze revolutie. Zoals uit de 

volledige benaming van de Basiswet zelf blijkt, behandelen de bepalingen hiervan de 

interne rechtspositie van de gedetineerden. De interne rechtspositie van de 

gedetineerden heeft betrekking op het statuut „intra muros‟ van de gedetineerde, 

met andere woorden zijn rechtspositie als bewoner van de gevangenis. Dergelijke 

rechtspositie van de gedetineerden werd tot voor kort hoofdzakelijk geregeld door 

besluiten57, alsook door een warboel aan inhoudelijk onduidelijke en tegenstrijdige 

omzendbrieven. Een wetgevend optreden was onontbeerlijk. De Basiswet betekende 

dan ook een serieuze ommezwaai in het wetgevend landschap omtrent de regeling 

van de interne rechtspositie van de gedetineerden. Behalve het voor handen zijn van 

een allesomvattende wettelijk basis, wordt nu ook rekening gehouden met de 

mensenrechtenverdragen en de moderne penologische inzichten. Er wordt bijkomend 

respect opgebracht voor de scheiding der machten en de hiërarchie van de 

rechtsbronnen.58 

5.2. Voorgeschiedenis 

De Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de 

rechtspositie van gedetineerden blies onlangs zes kaarsjes uit. De Basiswet kwam er 

eindelijk na jarenlange kritiek op de onderontwikkelde rechtspositieregeling van de 

gedetineerden.59 Eindelijk kwam een wettelijke oplossing uit de bus. De 
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totstandkoming van de Basiswet gebeurde wel niet van vandaag op morgen. Hierna 

volgt een beperkte bespreking van de voorgeschiedenis. 

5.2.1. Van oriëntatienota tot voorontwerp van beginselenwet 

In 1996 gaf de toenmalige minister van Justitie, Stefaan De Clercq, aan professor 

Lieven Dupont de opdracht om een Voorontwerp van een Beginselenwet 

gevangeniswezen en tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties op te 

stellen. De Oriëntatienota “Strafbeleid en Gevangenisbeleid”60 van de minister van 

Justitie stelde de redactie van een “Voorontwerp van Beginselenwet 

gevangeniswezen en tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties” reeds in 

het vooruitzicht. Het voorontwerp werd in de oriëntatienota als de uitwerking van het 

ambitieuze plan tot vernieuwing van het gevangenisbeleid aangemerkt. Professor 

Lieven Dupont startte zijn opdracht in september 1996 voor welgeteld één jaar.61 

 

In het Voorontwerp van Beginselenwet zouden de volgende topics aan bod komen62: 

1° Basisbeginselen voor de behandeling van de gedetineerden, naar de geest van de 

Europese gevangenisregels en de eisen gesteld door het Europese Verdrag voor de 

Rechten van de Mens 

2° het doel van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf 

3° basisbeginselen betreffende de rechtspositie van de gedetineerde met betrekking 

tot de handelingen en beslissingen van de overheid die zijn leven als inwoner van de 

gevangenis betreffen, met andere woorden de interne materiële rechtspositie van de 

gedetineerde 

4° een wettelijke regeling van de onderbreking en de beëindiging van de detentie, de 

zogenaamde externe rechtspositie van de gedetineerde, waarin de rechterlijke macht 

een belangrijke rol diende toebedeeld te krijgen 
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5° een beklagrecht voor de gedetineerden. 

De krachtlijnen en grondbeginselen uit het, door Lieven Dupont genoemde “Proeve 

van een voorontwerp van beginselenwet”, vormen het corpus van de latere 

voorstellen van de Basiswet en de Basiswet zelf. 

5.2.2. Commissie Basiswet en voorontwerp van Basiswet 

Aansluitend bij het voorgaande Voorontwerp van Beginselenwet werd een Commissie 

ter voorbereiding van een Basiswet betreffende het Gevangeniswezen en de 

Rechtspositie van gedetineerden opgericht63, onder het voorzitterschap van alweer 

professor Lieven Dupont.64 

 

De taak van de Commissie bestond er in te onderzoeken in hoeverre de bepalingen 

van het Voorontwerp van Beginselenwet betreffende de tot vrijheidsstraf 

veroordeelde gedetineerden ook van toepassing was op verdachten, beklaagden en 

beschuldigden. Daarnaast diende de Commissie Basiswet een voorontwerp van wet 

voor te bereiden met het oog op een “Basiswet betreffende het gevangeniswezen en 

de rechtspositie van gedetineerden”.65 

5.2.3. Overdracht aan de Kamer 

In 2000 werd in de Commissie voor de Justitie van de Kamer aan de minister van 

Justitie de eindresultaten van de werkzaamheden van de Commissie Basiswet 

gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden overhandigd. Deze 

overhandiging, waarbij het eindverslag achteraf nog werd doorgespeeld naar het 

Parlement, betekende een eerste formele stap in het wetgevingsproces. Hierdoor zou 

er eindelijk uitsluitsel worden gebracht omtrent de rechtspositie van de 

gedetineerden.66 
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5.2.4. Van voorstel van Basiswet tot de wet van 12 januari 2005 

Het eindverslag van de Commissie Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van 

gedetineerden werd door de verslaggevers Tony Van Parys en Vincent Decroly 

opgewerkt tot een wetsvoorstel. De verkiezingen van mei 2003 vereisten, wegens de 

bijhorende ontbinding van het Parlement, een nieuwe indiening van het wetsvoorstel 

van Basiswet. Gezien het tijdsverloop tussen de indiening van het eindverslag en de 

aanvang van de nieuwe parlementaire besprekingen dienden een aantal bepalingen 

van het wetsvoorstel van de Basiswet geactualiseerd te worden. De vroegere 

Commissie Basiswet bewerkte de tekst tot een nieuwe versie, die op 1 april 2004 als 

amendement I werd ingediend.67 

5.3. Inhoudelijke bepalingen van de Basiswet 

De Basiswet is inhoudelijk ingedeeld in tien titels en omvat 180 artikelen. Echter, de 

Basiswet dient in werking te treden aan de hand van diverse uitvoeringsbesluiten van 

de uitvoerende macht. Artikel 180 van de Basiswet bepaalt dat de Koning de datum 

waarop de wet of afzonderlijke bepalingen ervan in werking zullen treden.68 Bij 

Koninklijk Besluit van 28 december 200669 traden titel II70, titel VI71, artikel 57 en 

17972 en de gewijzigde artikel 168 tot 176 van de Basiswet in werking op 15 januari 

2007. De inwerkingtreding van de artikelen 168 tot 176 van de Basiswet is in het 

kader van deze uiteenzetting relevant. Artikel 30 ter Sw. (het verplichte penitentiaire 

arbeidsregime) werd immers door artikel 169, 5° van de Basiswet opgeheven. 

5.4. Krachtlijnen 

De Basiswet maakt definitief komaf met het stelsel van de toekenning van gunsten. 

De krachtlijnen van de Basiswet zijn in vijf punten samen te vatten. 
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5.4.1. Rechtspositionele benadering 73 

De rechtspositionele benadering veronderstelt een benadering die de gedetineerde 

als een volwaardig lid van de rechtsstaat aanschouwd en hem respecteert in zijn 

hoedanigheid als rechtsburger.74 Artikel 6, § 1 van de Basiswet bepaalt dat de 

gedetineerde aan geen andere beperkingen van zijn politieke, burgerlijke, sociale, 

economische of culturele rechten onderwerpen is dan deze die uit de strafrechtelijke 

veroordeling of uit de vrijheidsbenemende straf voortvloeien, deze die onlosmakelijk 

met de vrijheidsbeneming zijn verbonden en deze die door of krachtens de wet 

worden bepaald.75 Ook al bevindt de gedetineerde zich in een detentiesituatie, hij 

blijft titularis van grondrechten waaraan slechts beperkingen mogen worden 

aangebracht in de gevallen en op de wijze bepaald overeenkomstig de procedures 

die daarvoor in een democratische rechtsstaat zijn vastgelegd. In de rechtsstaat 

geldt het basisbeginsel dat het genot van de grondrechten de regel is en de 

beperkingen erop de uitzondering. Beperkingen dienen met andere woorden een 

wettelijke basis te hebben en gelimiteerd te zijn op het vlak van de proportionaliteit 

en noodzakelijkheid.76 Het positieve gevolg van deze rechtspositionele benadering 

houdt in dat het penitentiaire regime in hoofde van de gedetineerden niet langer 

gedefinieerd wordt in termen van gunsten, maar geformuleerd wordt als rechten en 

plichten.77 
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5.4.2. Penologisch concept 

De rechtspositionele benadering is zelf onderdeel van een penologisch concept, met 

als doel de detentieschade te bestrijden door toepassing van het 

normaliseringsbeginsel. Ten aanzien van de tot vrijheidsstraf veroordeelde 

gedetineerde wordt gepoogd dit te bewerkstelligen door een op herstel en re-

integratie gerichte uitvoering van de vrijheidsstraffen via individualisering. Bij 

verdachten wordt er gedoeld op de effectieve naleving van het beginsel van het 

vermoeden van onschuld.78 

5.4.3. Onafhankelijk toezicht en beklagrecht 

Zowel op het lokale als op het federale niveau wordt een onafhankelijk toezicht op 

de detentie tot stand gebracht. Daarnaast bestaat een beklagrechtsysteem in hoofde 

van de gedetineerde ten einde hun interne rechtspositie te kunnen vrijwaren.79 

5.4.4. Faciliteren van gemeenschaps- en gewestbevoegdheden 

Via deze krachtlijn dient er werk te worden gemaakt van de mogelijkheid voor de 

gemeenschappen en gewesten om bevoegdheden op te nemen in het kader van de 

dienstverlening aan de gedetineerden, de zorg voor hun nabestaanden en 

slachtofferhulp.80 

5.4.5. Samenhang van de interne en externe rechtspositie van gedetineerden 

Er dient een samenhang te worden bewerkstelligd tussen de interne en externe 

rechtspositie van de gedetineerden, ten einde hen optimale bescherming van hun 

rechten te verschaffen. 
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5.5. Basisbeginselen 

De Basiswet is gesteund op een aantal basisbeginselen die de rechtspositie van de 

gedetineerden dooraderen. 

5.5.1. Legaliteitsbeginsel 

De Basiswet vertrekt van het legaliteitsbeginsel, wat inhoudt dat enkel de wetgever 

de inhoud en de draagwijdte van de vrijheidsbeneming kan bepalen. Dit is een grote 

stap voorwaarts in vergelijking met de oude situatie waarbij de uitvoerende macht de 

rechtspositie, en dus ook de penitentiaire tewerkstelling, van de gedetineerden 

regelde.81 

5.5.2. Schadebeperkingsbeginsel 

Vanuit een ellenlange ervaring doorheen de geschiedenis blijkt dat de 

vrijheidsberoving, namelijk het leven binnen de gevangenismuren, mensen schaadt. 

Het betreft hier niet enkel de gedetineerden zelf, maar ook hun nabestaanden, 

slachtoffers en zelfs de gehele maatschappij waarin ze na hun vrijlating opnieuw in 

terechtkomen. De vrijheidsbeneming snijdt de gedetineerden af van hun familiaal, 

sociaal en professioneel milieu en plaatst hen in een situatie van totale 

afhankelijkheid. Daarom is de Basiswet geformuleerd vanuit het standpunt om bij de 

vrijheidsbeneming zoveel als mogelijk de detentieschade proberen te beperken en 

vermijdbare detentieschade te voorkomen82. De Basiswet tracht de detentieschade te 

voorkomen door het leven in de gevangenis zo veel als mogelijk normaal te laten 

verlopen, de gedetineerden contacten met de buitenwereld te laten onderhouden, 

alsook de detentie toe te spitsen op het leven erna.83 Het schadebeperkingbeginsel 

veronderstelt een noodzakelijke voorwaarde te zijn (een conditio sine qua non) voor 
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de realiseerbaarheid van de doelstellingen van de Basiswet aangaande het herstel of 

de voorbereiding van de re-integratie.84 

 

Arbeidsrechtelijke bescherming toekennen aan de gedetineerden zou ook bijdragen 

tot het voorkomen en bestrijden van de detentieschade.85 

5.5.3. Normaliseringsbeginsel 

Het merendeel van de gedetineerden komt op een gegeven moment terug in 

vrijheid. Meestal wordt er een gevangenisstraf van bepaalde duur uitgesproken. De 

maatschappij dient daarom aandacht te besteden aan de re-integratie en 

resocialisering van deze ex-gedetineerden in onze samenleving.86 Omwille van het 

normaliseringsbeginsel wordt er naar gestreefd de levensvoorwaarden binnen de 

gevangenismuren zoveel als mogelijk te laten overeenstemmen met de 

levensomstandigheden in de vrije samenleving, evenwel rekening houdend met de 

afwijkingen ten opzichte van het normale leven die inherent verbonden zijn aan de 

detentiesituatie. Het nomaliseringsbeginsel is met andere woorden een oriënterend 

beginsel voor de vormgeving van de situatie binnen de gevangenismuren en kan 

bijgevolg beschouwd worden als de positieve formulering van het 

schadebeperkingbeginsel. Men probeert ook hier de schade, voortvloeiend uit de 

detentie, te beperken door de gedetineerden te laten functioneren binnen een 

situatie die zoveel als mogelijk gelijkt op de situatie van de vrije samenleving.87 
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In de penologie wordt de resocialiserende functie van de penitentiaire arbeid 

duidelijk gesteld.88 Artikel 9, § 2 van de Basiswet huldigt de resocialisering en re-

integratie van de gedetineerden in de vrije samenleving.89 Om hiertoe volwaardig 

uiting te kunnen geven, is vereist dat ook de penitentiaire arbeid uitvoering krijgt 

binnen het kader van het normaliseringsprincipe. Artikel 83 van de Basiswet bepaalt 

dat de penitentiaire arbeid dient te worden verricht in omstandigheden die zoveel als 

mogelijk aanleunen bij de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden die bestaan in 

de vrije maatschappij.90 De arbeidsduur en de arbeidstijden mogen in geen geval de 

duur overschrijden die voor overeenkomstige activiteiten in de vrije samenleving 

door of krachtens de wet worden bepaald.91  

 

Ingevolge budgettaire overwegingen werden twee bepalingen, voorgesteld door de 

Commissie Basiswet, door een regeringsamendement geschrapt.92 Het betreft de 

bepaling dat inkomsten uit penitentiaire arbeid zoveel als mogelijk moeten 

overeenstemmen met het loon in de vrije samenleving, verstrekt in ruil voor 

identieke activiteiten.93 Daarnaast betreft het de bepaling die het recht toekent op 

een dervingsvergoeding in hoofde van werkwillige gedetineerden die, omwille van 

een gebrek aan tewerkstellingsmogelijkheden, geen arbeid worden toegewezen.94 

Artikel 86, § 1 van de Basiswet bepaalt dat het tot de bevoegdheden van de Koning 
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behoort om het bedrag van het arbeidsinkomen van de gedetineerden vast te 

stellen.95 

 

Penitentiaire arbeid dient als een positief element te worden beschouwd van het 

gevangenisregime. De taak bestaat er in de gedetineerden voor te bereiden op het 

latere beroepsleven buiten de gevangenismuren. Daarom dient de organisatie van de 

penitentiaire arbeid zoveel als mogelijk afgestemd te worden op de methodes die in 

de vrije samenleving worden aangewend.96 

 

Vanuit deze optiek had ik de intentie om te onderzoeken in welke mate de 

tewerkgestelde gedetineerden worden beschermd door de arbeidsreglementering, 

net als de vrije burgers in onze samenleving. Indien aan de normalisering is voldaan, 

dienen de tewerkgestelde gedetineerden grotendeels dezelfde bescherming te 

krijgen als de werknemers buiten de gevangenismuren. Op het einde van dit 

eindwerk zullen de antwoorden op de verschillende deelvragen en de 

overkoepelende onderzoeksvraag worden getoetst aan dit normaliseringsprincipe. 

5.5.4. Respecterings- en responsabilieringsbeginsel 

Vroeger werd vaak de context waarin de detentieperiode plaats vindt, bekritiseerd. 

Het zelfrespect van de gedetineerde wordt immers vaak gekelderd in plaats van 

gestimuleerd waardoor hem geen kansen worden geboden om zijn persoonlijke en 

sociale verantwoordelijkheid op te nemen. Daarom bepaalt de Basiswet in haar 

artikel 5, § 1 dat de vrijheidsstraf wordt ten uitvoer gelegd in psychosociale, fysieke 

en materiële omstandigheden die de waardigheid van de mens eerbiedigen, die het 

behoud of de groei van het zelfrespect van de gedetineerde mogelijk maken en die 

hem aanspreken op zijn individuele en sociale verantwoordelijkheid. Het hierin 

geponeerde beginsel wordt verder uitgewerkt in de bepalingen aangaande de 

materiële voorwaarden, de samenlevingsvoorwaarden, het beklagregime en het 

individuele detentieplan uit de Basiswet.97 
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5.5.5. Participatiebeginsel 

De detentieschade kan in grote mate vermeden worden indien de tenuitvoerlegging 

van de vrijheidsstraf zou worden benaderd vanuit de beleveniswereld van de 

gedetineerden zelf, de waarden en belangen die zij behartigen en het wordt 

toegespitst op hun noden en behoeften. Daarom werd in de Basiswet het 

participatiebeginsel ingevoerd, wat er toe strekt de gedetineerden tot volwaardige 

gesprek- en overlegpartners te maken in het kader van besluitvormingsprocessen die 

hen aanbelangen.98 

5.6. Besluit 

De Basiswet van 12 januari 2005 regelt de interne rechtspositie van de 

gedetineerden en geldt als een leidraad voor het toekomstige penitentiaire beleid en 

de organisatie van het gevangeniswezen. Men kan spreken van een enorme 

verdienste van de wetgever. Hij is er immers in geslaagd de gehele rechtspositie van 

de gedetineerden te regelen in één allesomvattende wettekst die dan nog eens zelf 

haar basisfilosofie uitdrukkelijk omschrijft. In tegenstelling tot de vroegere situatie 

waarbij de rechtspositie onderhevig was aan wijd verspreidde bronnen, bestaat er nu 

rechtszekerheid in hoofde van de gedetineerdenbevolking. 

 

6. Penitentiaire tewerkstelling en de Europese regelgeving 

6.1. Inleiding 

Het Belgische penitentiaire detentierecht was lange tijd, omwille van een 

ondermaatse formele wetgeving, niet conform de internationaal erkende 

fundamentele mensenrechtenverdragen zoals het Europese Verdrag voor de Rechten 

van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en het Internationale Verdrag inzake 
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Burgerlijke en Politieke rechten.99 Hieronder volgt een toetsing van de Belgische 

regelgeving betreffende de penitentiaire tewerkstelling aan de Europese verdragen. 

6.2. Verbod van dwangarbeid en verplichte arbeid op basis van het 

Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden 

6.2.1. Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden 

Volgens artikel 4.2 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden mag geen enkele persoon worden gedwongen dwangarbeid 

of verplichte arbeid te verrichten.100 Men raadpleegt het best de I.A.O.-Conventie nr. 

29101 en de I.A.O.-Conventie nr. 105102 om een omschrijving te vinden van deze 

begrippen. Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens definieert geen van 

beide termen die ze verbiedt. Om een duidelijk beeld te geven van wat beide 

begrippen betekenen, dient een onderscheid te worden gemaakt met de slavernij en 

de dienstbaarheid. In tegenstelling tot deze laatste begrippen hebben de 

dwangarbeid en de verplichte arbeid geen betrekking op de gehele leefsituatie. 

Dwangarbeid en verplichte arbeid omvatten het onvrijwillig verrichten van een 

bepaald werk, dat zowel tijdelijk als incidenteel van aard kan zijn.103 Specifieker 

wordt dwangarbeid omschreven als het verrichten van arbeid onder fysieke of 

geestelijke dwang, terwijl verplichte arbeid inhoudt dat onvrijwillig werk wordt 

verricht onder dreiging van een sanctie.104 Essentiële elementen van de dwangarbeid 

en verplichte arbeid zijn dus zonder twijfel het uitvoeren van de arbeid tegen de wil 

in van de betrokkene en tegen onderdrukking en dreiging van straffen.105 
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6.2.2. Uitzondering 

Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens definieert de begrippen 

dwangarbeid en verplichte arbeid niet. Door de kwalificatie van wat niet als 

dwangarbeid of verplichte arbeid kan worden beschouwd, kan er indirect toch een 

omschrijving worden uit afgeleid.106 Waar het verbod van slavernij of dienstbaarheid 

absoluut en notstandsfest is, behoren de begrippen dwangarbeid en verplichte arbeid 

tot de categorie van rechten waarop uitzonderingen worden toegekend door de 

bepalingen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens zelf.107 Eén van 

de uitzonderingen hierop is “het werk welk gewoonlijk wordt verlangd van iemand 

die wordt gevangen gehouden overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 EVRM of 

tijdens zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling”.108 Het betreft met andere woorden de 

penitentiaire tewerkstelling door de gedetineerden. 

6.2.3. Voorwaarden 

Opdat penitentiaire arbeid in overeenstemming zou zijn met het Europese Verdrag 

voor de Rechten van de Mens dient deze vorm van arbeid aan twee eisen te voldoen: 

1) het moet gaan om een rechtmatige vrijheidsberoving (de vrijheidsberoving mag 

niet strijdig zijn met artikel 5.1 EVRM) en 2) het opgelegde werk mag de normale 

grenzen op dit gebied niet te buiten gaan.109 Beide criteria worden verduidelijkt in 

twee Belgische zaken, het Landlopersarrest110 en het arrest van Droogenbroeck111.112 

 

De eerste voorwaarde staat letterlijk vermeld in artikel 4. 3, a van het Europese 

Verdrag voor de Rechten van de Mens : de gevangenhouding dient conform artikel 5. 
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1 EVRM te zijn.113 De vrijheidsbeneming moet op een rechtmatige wijze 

geschieden.114 Volgens artikel 4.3, a van het Europese Verdrag voor de Rechten van 

de Mens kan penitentiaire arbeid worden opgelegd zonder een wettig bevel of een 

rechterlijke veroordeling.115 Alle personen die op een rechtmatige wijze van hun 

vrijheid worden beroofd, conform artikel 5.1 van het Europese Verdrag voor de 

Rechten van de Mens, kunnen tot penitentiaire arbeid worden verplicht.116 Als 

voorbeeld van dergelijke ruime invulling kan worden verwezen naar de zaak “ De 

Wilde, Ooms and Versyp t. Belgium”.117 In casu werd de gevangenhouding van de 

betrokkene bevolen door de politierechter, maar handelend in zijn hoedanigheid van 

administratieve overheid en niet in zijn functie als rechter. Toch kon de penitentiaire 

arbeid verplicht worden gesteld ten aanzien van de betrokken gevangene, aangezien 

het Europese Hof voor de Rechten van de Mens geen graten zag in het feit dat de 

beslissing tot vrijheidsbeneming niet uitging van een rechter. Volgens het Europese 

Hof voor de Rechten van de Mens was aan de eerste vereiste, een rechtmatige 

aanhouding, voldaan waardoor toepassing kon worden gemaakt van artikel 4.3, a 

van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.118  

 

Als tweede voorwaarde is vereist dat de penitentiaire arbeid slaat op de arbeid welke 

gewoonlijk wordt verricht in dergelijke omstandigheden.119 De tewerkstelling mag de 
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normale en redelijke grenzen van zulke soort arbeid niet overschrijden.120 Dergelijke 

toetsing gebeurt aan de hand van de rechtsvergelijkende methode. Indien een 

bepaald penitentiair arbeidssysteem in de meeste Europese landen van de Raad van 

Europa voorkomt, neemt de Europese Rechtspraak aan dat de tewerkstelling de 

normale en redelijke grenzen niet te buiten gaat.121 Zelfs arbeid ten bate van 

privésectoren valt onder het toepassingsgebied van deze bepalingen.122 Het 

Europese Hof voor de Rechten van de Mens aanvaardde dergelijke vorm van 

penitentiaire tewerkstelling omdat het inschakelen van privéondernemingen in de 

gevangenissen nu eenmaal een gangbare praktijk was in Europa in de vroegere 

eeuwen.123 124  

 

Het Europese Hof kende zelf aan dit rechtsvergelijkend criterium bepaalde eisen toe, 

zodat het begrip een zekere autonome betekenis krijgt. De verplichte penitentiaire 

arbeid moet bijgevolg steunen op een wettelijke basis125, alsook gericht zijn op de 

reclassering van de gedetineerden. Zo mag bijvoorbeeld het louter nastreven van 

financieel profijt ten voordele van de gevangenisinstelling niet als het enige doel 

worden bestempeld en dient aan de gedetineerden zinvolle penitentiaire arbeid ter 

beschikking te worden gesteld.126  

 

Het Europese Hof gaf in het Landlopersarrest ook aan hoe het 

normaliseringscriterium inhoudelijk dient te worden ingevuld. Conform de Europese 
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Rechtspraak dient de penitentiaire arbeid bij te dragen tot de reclassering en re-

integratie van de gedetineerden.127 

 

Ondanks de vereisten die worden gesteld ten einde de gedetineerden toch enige 

mate van bescherming te bieden tegen elke vorm van dwangarbeid en verplichte 

arbeid, worden de gedetineerden op grond van het Europese Verdrag voor de 

Rechten van de Mens en de Europese Rechtspraak geen recht op penitentiaire 

tewerkstelling en evenmin op aangepaste arbeid, toegekend. De gedetineerde heeft 

geen recht op privileges, hij kan zijn penitentiaire arbeid niet organiseren volgens zijn 

eigen behoeften. Hoe monotoon en onaangepast het werk ook is, de gedetineerde 

dient het uit te voeren.128 Dergelijke stelling strekt zich ook uit op het vlak van de 

vergoedingen. Gedetineerden kunnen zich niet op het Europese Verdrag voor de 

Rechten van de Mens beroepen om een recht op loon op te eisen.129 

6.3. Het Internationale verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 

Rechten 

Net als het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens formuleert het 

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten130 een verbod op 

dwangarbeid en verplichte arbeid. Volgens artikel 8.3 kan in landen waar een 

gevangenisstraf met dwangarbeid wordt opgelegd als straf, het verrichten van deze 

dwangarbeid niet worden verboden. Echter, de straf dient wel door een bevoegde 

rechter te worden uitgesproken.131 Net als bij het Europese Verdrag voor de Rechten 

van de Mens bestaat ook hier een uitzonderingscategorie ten voordele van de 

werkende gedetineerden. Worden niet als dwangarbeid of verplichte arbeid 

beschouwd : “ de arbeid of diensten, voor zover niet bedoeld in alinea b, die 
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gewoonlijk worden verlangd van iemand die wordt gevangen gehouden uit hoofde 

van een wettig bevel van een rechtbank of van iemand gedurende diens 

voorwaardelijke invrijheidsstelling”.132 De inhoud van artikel 4.3, a van het Europese 

Verdrag voor de Rechten van de Mens133 is duidelijk ruimer dan de bepalingen van 

het BUPO-Verdrag en biedt hierdoor minder bescherming aan de betrokkene 

personen.134 Echter, indien aan het BUPO-Verdrag directe werking zou worden 

toegekend, zal de nationale rechter hieraan voorrang dienen te verlenen.135 De 

gevangenen zouden dan minder snel kunnen worden verplicht penitentiaire arbeid te 

verrichten. 

6.4. Convention Concerning Forced or Compulsary Labour 

Evenals het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal 

Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, verbiedt de Conventie136 

dwangarbeid en verplichte arbeid. Ook hier wordt een uitzondering voorzien voor de 

tewerkgestelde gedetineerden.137 Doch, net als het BUPO-Verdrag biedt de I.A.O.-

Conventie nr.29 meer bescherming aan de gedetineerden dan het Europese Verdrag 

voor de Rechten van de Mens.  

6.5. Onderscheid tussen het EVRM, het BUPO-Verdrag en de I.A.O.-

Conventie 

Het BUPO-Verdrag en de I.A.O.-Conventie verschillen van het Europese Verdrag voor 

de Rechten van de Mens op het vlak van de onvrijwillige tewerkstelling. Het BUPO-

Verdrag vereist een rechterlijk bevel opdat de penitentiaire arbeid verplicht zou 

kunnen worden gesteld.138 De I.A.O.-Conventie stelt twee cumulatieve voorwaarden, 

waar deze vorm van arbeid niet aan is onderworpen op basis van het Europese 

Verdrag voor de Rechten van de Mens.  
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Ten eerste dient de verplichte arbeid te worden uitgevoerd onder het toezicht en de 

bewaking van publieke overheden en ten tweede mogen de gedetineerden niet 

worden afgestaan aan privépersonen of private ondernemingen.139 De tweede 

voorwaarde staat in nauw verband met het verbod om gedetineerden penitentiaire 

arbeid te laten verrichten ten behoeve van privébedrijven140. Gedetineerden afstaan 

of ter beschikking stellen van private personen of ondernemingen veronderstelt het 

uitvoeren van arbeid op grond van een contract tussen de penitentiaire overheid en 

de privéonderneming. In ruil voor deze ter beschikkingstelling wordt de 

gevangenisinstelling financieel vergoed.141 Penitentiaire arbeid door gedetineerden 

ten voordele van private firma‟s kan volgens de I.A.O.-Conventie nr. 29 enkel 

plaatsvinden wanneer de gedetineerden hiertoe hun vrijwillige toestemming geven. 

Aan de voornoemde vereiste wordt een inhoudelijke invulling gegeven zodat het 

begrip een zeker autonomie krijgt. In het Landlopersarrest bepaalt het Europese Hof 

voor de Rechten van de Mens uitdrukkelijk dat de penitentiaire arbeid ten gunste van 

de gedetineerden zelf moet zijn, waarbij de tewerkstelling hun reclassering en re-

integratie dient te bevorderen.142 De gedetineerden dienen nuttige arbeid te 

verrichten. Financiële profijten, enkel ten voordele van de private onderneming en de 

gevangenisinstelling, zijn ongeoorloofd. Het verplichte karakter van de arbeid moet 

daarenboven ook gestoeld zijn op een wettelijke basis.143 In de vroeger tijden 

bijvoorbeeld was de wettelijke basis om landlopers verplicht te doen arbeiden 

gesteund op de artikelen 6 en 17 van de wet van 27 november 1891 tot beteugeling 

van de landloperij en de bedelarij.144 
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Behalve het verschil aangaande de strengere voorwaarden om tot verplichte 

penitentiaire arbeid te mogen overgaan, verschilt de I.A.O.-Conventie nr. 29 nog op 

een ander vlak van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.  

 

In tegenstelling tot het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens verbiedt de 

I.A.O.-Conventie nr. 29 ook elke vorm van penitentiaire arbeid ten voordele van 

privéondernemingen. Reden hiertoe is de overtuiging dat de arbeidskrachten van de 

gedetineerden zouden worden geëxploiteerd, en dus misbruikt, ten bate van de 

business interests van de privéaannemers.145 Volgens de I.A.O.-Conventie nr. 29 kan 

penitentiaire arbeid slechts worden verricht ter uitvoering van een contractuele band 

tussen de penitentiaire overheid en een privébedrijf wanneer de gedetineerde hier 

vrijwillig mee instemt.146 Deze vrijwilligheid in hoofde van de gedetineerden wijst op 

de afwezigheid van enige dreiging of sanctie. Het gaat zelfs zo ver dat de 

gedetineerde eigenlijk ook over een arbeidsovereenkomst zou moeten beschikken, 

die alle essentiële elementen van een normale arbeidsverhouding bezit.147 

6.6. Besluit 

Op het vlak van de mensenrechten kan worden besloten dat de regelgeving met 

betrekking tot de penitentiaire arbeid, ten tijde van artikel 30 ter Sw., geen 

noemenswaardige tekortkomingen inhield. Of de penitentiaire arbeid en artikel 30 ter 

Sw. hun doelstellingen, wat betreft de reclassering van de gedetineerden, vervulden, 

is zeer de vraag. De normalisering was niet voldaan. Penitentiaire arbeid was slechts 

een bezigheidstherapie om de gedetineerden rustig te houden. Het ideaal van een 

gevarieerd aanbod aan zinvolle penitentiaire arbeid, voor alle gedetineerden, 

behoorlijk vergoed en uitgevoerd in optimale omstandigheden conform de vrije 

arbeidsmarkt, was ten tijde van artikel 30 ter Sw. zeker en vast niet bereikt.148 
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Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens biedt op een aantal vlakken heel 

wat minder bescherming aan de gedetineerden. In tegenstelling tot de andere 

verdragen kunnen gedetineerden op grond van het Europese Verdrag voor de 

Rechten van de Mens vrij snel verplicht worden penitentiaire arbeid te verrichten. 

Vandaag stelt dit probleem zich veel minder in ons Belgische penitentiaire regime. 

Door de afschaffing van artikel 30 ter Sw. is de penitentiaire arbeid facultatief en niet 

langer een verplichting. Sinds die ommekeer is er ook een mogelijkheid om de 

gedetineerden ten opzichte van de penitentiaire overheid te binden door middel van 

een arbeidsovereenkomst. Deze voorwaarde wordt ook geponeerd in de I.A.O.-

Conventie nr. 29. indien de penitentiaire arbeid wenst te worden uitgevoerd ten bate 

van een privéonderneming. De bepalingen van de Basiswet houden met andere 

woorden veel meer rekening met de vereisten van de Europese regelgeving. 
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Hoofdstuk 3. Wat is penitentiaire arbeid? 

1. Inleiding 

Bladeren doorheen de penitentiaire geschiedenis leerde ons dat de penitentiaire 

tewerkstelling altijd een aanwezige factor is geweest van het gevangenisregime. De 

functies die hieraan werden toegekend varieerden naar gelang het tijdsklimaat. 

Penitentiaire arbeid kende de functie van bijkomende bestraffing, van een educatief 

en structurerende functie om de reclassering van de gedetineerden te bevorderen, 

van een bijdrage tot de materiële welstand van de gedetineerden, tot een middel van 

onderhoud en economische verbetering van de gevangenissen.149 Wat betekent 

penitentiaire tewerkstelling vandaag? Hedendaagse penitentiaire tewerkstelling 

betekent voor de gedetineerden een vorm van tijdverdrijf, waardoor ze hun sociale 

contacten met de andere gedetineerden kunnen onderhouden.150 De penitentiaire 

arbeid streeft de re-integratie en heropvoeding van de gedetineerden na, maar bevat 

ook een economische doelstelling. 

2. Penitentiaire tewerkstelling 

2.1. Begripsomschrijving 

Penitentiaire arbeid kan worden omschreven als het uitvoeren van de in de 

gevangenis beschikbaar gestelde arbeid door een gedetineerde. Deze definitie volgt 

uit de raadpleging van de bepalingen betreffende de penitentiaire arbeid uit de 

Basiswet. Ten gevolge van deze omschrijving kunnen dadelijk een aantal potentiële 

misopvattingen omtrent de draagwijdte van dit begrip uit het leven worden 

geholpen.  

 

Vooreerst moet worden aangegeven dat een werkstraf een totaal andere notie 

inhoudt dan de penitentiaire tewerkstelling. Artikel 2, 4° van de Basiswet definieert 

immers een gedetineerde als een persoon ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging 

van een vrijheidsstraf of van een vrijheidsbenemende maatregel geheel of 
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gedeeltelijk plaatsvindt in de gevangenis.151 Penitentiaire arbeid wordt uitgeoefend 

door een gedetineerde. Bij een werkstraf worden de hieraan onderworpen personen 

niet van hun vrijheid beroofd, waardoor ze ook niet met gedetineerden kunnen 

worden gelijkgeschakeld.152 De werkstraf is de hoofdstraf153, terwijl bij de 

penitentiaire arbeid de vrijheidsberoving nog steeds de straf op zich uitmaakt. 

 

Daarnaast dient ook melding te worden gemaakt van het onderscheid met de arbeid 

die een gedetineerde kan verrichten op de vrije arbeidsmarkt. Ons strafrecht is ook 

bekend met gemodaliseerde vrijheidsstraffen, zoals bijvoorbeeld het weekendarrest, 

het elektronisch toezicht, etc. Deze stelsels hebben tot doel de gedetineerde toe te 

laten een normale beroepsactiviteit in de vrije samenleving verder te zetten of zijn 

verworven vrijheid te gebruiken om een job in de vrije samenleving aan te vatten.154 

Dergelijke vorm van arbeid wordt niet uitgevoerd binnen de gevangenismuren. De 

gedetineerde treedt dan in volle concurrentie met de vrije werknemers in onze 

samenleving. Bijgevolg kan deze arbeid niet worden gelijkgesteld met de 

penitentiaire arbeid binnen de detentieperiode.155 

2.2. Intra muros of extra muros? 

Bij de penitentiaire arbeid dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen twee 

situaties. Enerzijds bestaat het geval waarbij de overheid zelf optreedt als werkgever 

en arbeidsopdrachten aan de gedetineerden aanprijst. Anderzijds bestaat ook de 

situatie waarbij de overheid een faciliterende rol speelt door de arbeid van de 

gedetineerden ter beschikking te stellen aan derden. De arbeidsopdracht wordt dan 

door deze derde personen aangereikt.156 
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Bij beide gevallen kan de penitentiaire arbeid worden uitgeoefend binnen de 

gevangenismuren (intra muros) dan wel erbuiten (extra muros)157. In België gebeurt 

elke vorm van penitentiaire arbeid binnen de muren van de gevangenisinstellingen, 

want penitentiaire arbeid extra muros is sinds 1951 in ons land verdwenen.158 Dit is 

mede te verklaren door het feit dat in België de penitentiaire arbeid wordt geregeld 

door het state use system, waarbij de overheid aan het hoofd staat van de productie 

en de enige afnemer van de geproduceerde goederen is.159 

2.3. Regie van de Gevangenisarbeid 

2.3.1. Inleiding 

In de periode van onderzoek voor mijn eindwerk kreeg ik, in mei 2010, de 

gelegenheid een persoonlijk gesprek te voeren met Mevrouw Carina Saenen van de 

Regie van de Gevangenisarbeid. Haar praktijkervaren kennis leidde tot nieuwe 

perspectieven en opvattingen met betrekking tot de penitentiaire tewerkstelling, dan 

waarover ik tot dan toe beschikte aan de hand van juridische documenten. Door 

middel van voorbeelden en kenmerkende problemen toonde zij mij aan dat de 

vooropgestelde doeleinden met penitentiaire arbeid in de praktijk niet altijd kunnen 

worden gerealiseerd. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Dankzij dit gesprek 

kan ik een uiteenzetting geven van hoe in de praktijk de penitentiaire arbeid wordt 

geregeld. 

2.3.2. Wat is de Regie van de Gevangenisarbeid 

De Belgische penitentiaire arbeid wordt hoofdzakelijk geregeld door de Regie van de 

Gevangenisarbeid, waarvan de werking is vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 

13 september 2004.160. Deze afzonderlijke staatsdienst is belast met het aanbod 

inzake en de organisatie van de arbeid van de gedetineerden. De Regie van de 

Gevangenisarbeid staat onder het hiërarchische gezag van de minister van Justitie, 

maar heeft een eigen rechtspersoonlijkheid met een administratieve, rekenplichtige 
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en financiële autonomie en beschikt over een afzonderlijk beheer waardoor de dienst 

niet afhankelijk is van de begroting van Justitie. 

 

Het beheer is opgedragen aan enerzijds de Beheerscommissie en anderzijds de 

Leidend Ambtenaar. Twee diensten regelen de werking van de Regie van de 

Gevangenisarbeid. De Centrale dienst maakt de dienst van het hoofdbestuur uit, 

welke bestaat uit de Dienst Boekhouding, de Dienst Aankopen en de Commerciële 

dienst. De Lokale Afdeling bevindt zich binnen elke strafinrichting waar de Regie van 

de Gevangenisarbeid haar activiteiten heeft en bestaat uit de Rekenplichtige Regie 

en het Lid van Directie, verantwoordelijk voor de tewerkstelling van de 

gedetineerden. In de praktijk is de Commerciële Dienst en de daarbij horende 

Technische Dienst het kloppend hart van de Regie van de Gevangenisarbeid. Hier 

wordt het commerciële beleid gevoerd en klanten gezocht om de arbeid zo maximaal 

en optimaal mogelijk te laten tot stand komen. Reclame wordt gevoerd via het 

versturen van mails en aanbiedingen naar potentiële klanten en het organiseren van 

open bedrijfsdagen.  

2.3.3. Doelstellingen en bijhorende arbeidsvormen 

De Regie van de Gevangenisarbeid kent een dubbele doelstelling waarbij ze enerzijds 

verscheidene vormen van arbeid ter beschikking stelt maar anderzijds ook 

beroepsopleidingen voorziet met het oog op de tewerkstelling van de gedetineerden 

na de vrijlating. Deze laatste voorziening maakt geen deel uit van de bespreking. 

 

Vooreerst zijn er de huishoudelijke werken en het onderhoud van het materieel en de 

gebouwen. Deze taken gebeuren logischerwijze ter plaatse en variëren van de 

schoonmaak, de wasserij tot onderhoud van de tuin. Elke gevangenisinstelling duidt 

een fakir aan, een vertrouwensgevangene die instaat voor het rondbrengen van de 

maaltijden in de verschillende cellen. De vergoedingen hieromtrent worden 

logischerwijze bekostigd door de Regie van de Gevangenisarbeid zelf, want de 

gedetineerden staan met deze jobs ten dienste van de eigen gevangenisinstelling. 

 

Ten tweede zijn er eigen regiewerkplaatsen voorhanden, waaronder een smidse, 

schrijnwerkerij, drukkerij, boekbinderij, kleermakerij maar ook landbouwcentra 
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worden begrepen. Net zoals de huishoudelijke taken worden de arbeidsvergoedingen 

uitbetaald door de Regie van de Gevangenisarbeid zelf, met name door de 

Commerciële Dienst. Aangezien de meeste werken binnen deze categorie op vraag 

van de FOD Justitie of de Regie der Gebouwen plaatsvindt, betalen deze laatste de 

kosten aan de Regie van de Gevangenisarbeid terug, welke op haar beurt het deel 

van de vergoedingen doorstort naar de tewerkgestelde gedetineerden. Bij de bouw 

van nieuwe gevangeniscomplexen bijvoorbeeld zal de Regie der Gebouwen de 

opdracht tot het maken van celdeuren opdragen aan de gedetineerden zelf. 

Weliswaar is dit enkel mogelijk in een gevangenis waar een smidse aanwezig is. 

Uiteraard worden de sloten van deze celdeuren, ter beveiliging van de gevangenis, 

vervaardigd door externe bedrijven. Werkaangelegenheden via privéaannemers doen 

zich hierbij minder voor. De concurrentie met de vrije arbeid, denk maar aan Ikea 

met prijselijke designmeubels, kan maar moeilijk worden gewonnen. 

In Ruislede bijvoorbeeld bevat het gevangeniscomplex een landbouwcentrum. De 

voornaamste werkaangelegenheid bestaat hier in de melkproductie. Sinds kort 

kweken zij ook aardappelen, welke vooral gebruikt worden in de keuken van de 

inrichting zelf of doorverkocht worden aan andere gevangenisinstellingen. In geval 

van overproductie worden de overschotten zelfs verkocht aan de buurtbewoners 

rond de gevangenis.  

 

Ten derde bestaat de mogelijkheid tot industriële arbeid ten aanzien van externe 

aannemers. Heel wat bedrijven laten eenvoudige werken, zoals het plooien van 

folders of het etiketteren van producten, uitvoeren via penitentiair tewerkgestelde 

gedetineerden. Vele bedrijven behouden liefst de anonimiteit. Doch, in zowat alle 

inrichtingen wordt er voor privéklanten gewerkt.  

2.3.4. Praktische regeling 

Bij de vraag naar penitentiaire arbeid, is de eerste stap weggelegd voor de 

Technische dienst. De technisch assistent verkrijgt de taak een bestek op te maken 

aan de hand van testen die de moeilijkheidsgraad van het werk aanduiden. Op basis 

hiervan wordt dan een passende prijs bepaald. Bij wilsovereenstemming wordt een 

contract opgemaakt tussen de klant en de Regie van de Gevangenisarbeid. Het werk 

kan niet beginnen vooraleer het contract bij de Regie van de Gevangenisarbeid is 
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ondertekend. De Regie van de Gevangenisarbeid dient het vereiste werk eerst goed 

te keuren.  

 

De gevangenisinrichting zelf stelt de lokalen, het personeel en de arbeiders ter 

beschikking, maar de geschikte machines dienen door de aannemer te worden 

meegebracht naar de ateliers van de gevangenissen om het werk zo optimaal 

mogelijk te kunnen laten uitvoeren. Indien de werken worden uitgevoerd binnen de 

eigen regieateliers worden de gereedschappen uit deze ateliers gebruikt. Dit is 

meestal het geval wanneer de werken in opdracht van Justitie worden verricht. In 

sommige gevallen wordt ook op cel gewerkt.  

 

De werkgelegenheid is afhankelijk van de faciliteiten die de verschillende 

gevangenisinstellingen bieden. Oude gevangenisinstellingen beschikken over 

verouderde infrastructuur waardoor ze geen hightech werken kunnen aanbieden. 

Kleine gevangenissen beschikken dan weer niet over voldoende ruimten om grote 

projecten te kunnen aanvaarden. Daarnaast speelt ook de gevangenispopulatie een 

rol. Lang veroordeelden weten dat ze jaren achter slot en grendel zullen zitten, 

waardoor ze meestal meer ontvankelijk zijn voor begeleiding en tewerkstelling. De 

populatie binnen de arresthuizen veronderstelt een vrijlating op korte termijn, 

waardoor het een moeilijke opdracht is hen te motiveren tot arbeid.  

2.3.5. Commerciële aspecten van de Regie van de Gevangenisarbeid 

De Regie van de Gevangenisarbeid staat garant voor enerzijds kwaliteit en anderzijds 

respect voor de overeengekomen leveringstermijn. Via deze weg willen zij een breed 

cliënteel aantrekken om zoveel mogelijk arbeidsprojecten binnen te halen. De Regie 

van de Gevangenisarbeid is immers een zelfbedruipende dienst, zij zijn afhankelijk 

van de eigen inkomsten uit de penitentiaire tewerkstelling. Daarom is ook aan de 

juristen binnen de Regie van de Gevangenisarbeid, vooral binnen de Dienst 

Boekhouding, de opdracht weggelegd om geschillen met ontevreden klanten zo veel 

als mogelijk in der minne te regelen. Indien de klant niet tevreden is over het 

geleverde resultaat, biedt de Regie van de Gevangenisarbeid aan het werk gratis te 

herverrichten of over te gaan tot de terugbetaling van de gelden indien er geen 

grondstoffen meer voorhanden zijn.  
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2.4. Aard van de penitentiaire arbeid 

Ten tijde van artikel 30 ter Sw. gold het regime van een verplichte penitentiaire 

tewerkstelling. Artikel 30 ter Sw. bepaalde dat : “Iedere veroordeelde tot een 

tijdelijke opsluiting of correctionele gevangenisstraf wordt tewerkgesteld, met het 

oog op zijn heropvoeding en zijn sociale reclassering en ter bevordering van zijn 

beroepsopleiding”.161 Daarnaast konden ook de veroordeelden tot een 

politiegevangenisstraf worden verplicht deel te nemen aan de gebruikelijke arbeid 

van de inrichting.162 In hoofde van de definitief veroordeelden bestond dus een 

wettelijke verplichting om te arbeiden tijdens hun detentietijd. Artikel 30 ter, lid 5 

Sw. voorzag wel in de mogelijkheid voor de Koning om op basis van leeftijd, 

gezondheidstoestand of uitzonderlijke omstandigheden het verplichte karakter van 

de arbeid op te heffen.163 Andere gedetineerden, zoals bijvoorbeeld de 

geïnterneerden, konden niet verplicht worden penitentiaire arbeid te verrichten. Voor 

hen was de penitentiaire tewerkstelling altijd al een facultatieve mogelijkheid.164 Ook 

op basis van het Algemeen Reglement konden de veroordeelden door de 

gevangenisdirecteur tijdelijk of definitief worden ontslaan van de penitentiaire arbeid 

om redenen die verband houden met hun leeftijd, gebrekkigheid of 

gezondheidstoestand.165 

 

Echter, het verplichte karakter van de penitentiaire arbeid strookte eigenlijk niet met 

de doelstellingen die met de penitentiaire tewerkstelling werden beoogd. Artikel 30 

ter Sw. verplichte de correctioneel en crimineel veroordeelde om te werken “met het 

oog op zijn heropvoeding en sociale reclassering en ter bevordering van zijn 

beroepsopleiding”.166 De veroordeelde kreeg door het verplichte karakter van de 

penitentiaire arbeid niet de kans om zijn lot in eigen handen te nemen of enige 

verantwoordelijkheid op te nemen voor zichzelf of ten opzichte van anderen.167 In 
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het licht van deze overwegingen werd daarom het voormeldde artikel 30 ter Sw. 

door artikel 169, lid 5° van de Basiswet opgeheven.168 Verplichte penitentiaire 

tewerkstelling behoort definitief tot het verleden van het penitentiaire regime in 

België. 

 

Penitentiaire arbeid werd ten tijde van artikel 30 ter Sw. door de gedetineerden 

voornamelijk ervaren als een gunst. Op basis van het Algemeen Reglement konden 

de gedetineerden slechts enkele subjectieve rechten afdwingen, waaronder de 

penitentiaire arbeid niet begrepen was.169 Penitentiaire arbeid werd aangevoeld als 

een mogelijk tijdverdrijf waarbij de gevangenen contact kregen met de andere 

gedetineerden.170 Sinds de afschaffing van artikel 30 ter Sw. door artikel 169, lid 5° 

van de Basiswet, wordt aan de gedetineerde het recht toegekend om deel te nemen 

aan de in de gevangenis beschikbare arbeid.171 Het betreft hier een subjectief recht, 

doch met een beperkte betekenis. De gedetineerde is daarbij wel quasi volledig 

afhankelijk van de goodwill van de overheid op het vlak van de 

tewerkstellingsmogelijkheden. Wanneer de overheid niet alles doet om jobs aan te 

bieden, kunnen gedetineerden hier niets tegen doen. Wanneer er geen 

tewerkstellingsmogelijkheden zijn, kunnen de gedetineerden ook geen recht laten 

gelden om penitentiaire arbeid te verrichten. Het recht op arbeid is toch niet zo 

absoluut als eerst werd gedacht.172 Bijkomend staat de gevangenisdirecteur in voor 

het toewijzen van de beschikbare arbeid aan de gedetineerden.173 Rekening houdend 

met het individueel detentieplan beschikt hij over de vrijheid om voor elke job een 

gedetineerde te zoeken.174 In de meeste gevangenissen overstijgt heden ten dage de 
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vraag het aanbod waardoor, ondanks het wettelijk recht op arbeid, penitentiaire 

tewerkstelling nog steeds wordt ervaren als een gunst.175  

 

Penitentiaire arbeid evolueerde dus doorheen de jaren van een verplichting die 

meestal werd aangevoeld als een gunst, over een recht, tot opnieuw een gunst. 

2.5. Doelstellingen met de penitentiaire tewerkstelling 

Penitentiaire arbeid werd reeds doorheen de jaren gedragen door uiteenlopende 

doelstellingen. Welke deze doelstellingen zijn hangt in ruime mate af van het 

tijdsklimaat en/of de politieke constellatie van het moment. Doorheen de 

geschiedenis zijn er verschillende functies de revue gepasseerd. Er was de punitieve 

functie (bijkomende bestraffing), de economische functie (middel van onderhoud en 

economische verbetering van de gevangenisinstellingen) en de resocialiserende 

functie.176 Heden ten dage wordt penitentiaire arbeid ook aanzien als een middel om 

de sociale contacten te onderhouden, waarbij het wordt aangewend als vorm van 

tijdverdrijf. Gedetineerden beschouwen de penitentiaire arbeid als een vlucht uit de 

verveling van het nietsdoen, als een lotsverbetering en als het zinvol doorbrengen 

van de detentietijd.177 

 

Reeds in artikel 30 ter Sw. stond te lezen dat de penitentiaire arbeid werd ingesteld 

ten einde de heropvoeding en de sociale reclassering van gedetineerde te 

bewerkstelligen. Maar, ook uit de omschrijving van artikel 82 van de Basiswet is de 

voorkeur van de wetgever voor de resocialiserende functie af te leiden. Artikel 82 

van de Basiswet bepaalt immers dat de penitentiaire arbeid aan de gedetineerden: 

“de mogelijk moet bieden om hun detentietijd door te brengen, om na hun 

invrijheidsstelling de geschiktheid tot een bestaanactiviteit te behouden, te 

bevorderen of te verwerven, om hun detentie te verzachten, om 
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verantwoordelijkheden op te nemen, in voorkomend geval ten aanzien van hun 

nabestaanden en de slachtoffers en om, zo daartoe grond bestaat, met het oog op 

herstel of met het oog op re-integratie, schulden geheel of gedeeltelijk af te 

betalen.”178 De nadruk ligt bij de penitentiaire arbeid duidelijk op de re-integratie en 

resocialiseringsmogelijkheden van de gedetineerden. 

 

Reeds eerder gezegd, in de Basiswet wordt het normaliseringsbeginsel aangeduid als 

een van de vooropgestelde doelstellingen.179 Penitentiaire arbeid kan slechts als een 

positief element in hoofde van de gedetineerde worden beschouwd, indien de 

organisatie van deze penitentiaire tewerkstelling afgestemd is op de arbeid in onze 

vrije samenleving. Enkel in geval van optimale gelijkschakeling kan de 

resocialiserende werking volledig tot zijn recht komen.180 Hiertoe bestaat nu de 

mogelijkheid sinds de afschaffing van artikel 30 ter Sw. Ten tijde van de verplichte 

penitentiaire tewerkstelling kon deze doelstelling niet worden gerealiseerd, gelet op 

de eenzijdig bepaalde basiselementen van deze vorm van arbeid door de 

penitentiaire overheid.181 Nochtans bepaalde artikel 69 van het Algemeen Reglement 

dat de tewerkstelling van de veroordeelden in de strafinrichting diende te geschieden 

in omstandigheden die, voor zover de aard van de detentie zich daartegen niet 

verzette, zoveel mogelijk overeenstemmen met deze die in de vrije samenleving 

identieke activiteiten kenmerken.182 

 

De normalisering kan worden bereikt mede door het van toepassing verklaren van de 

regels van de arbeidsreglementering op de penitentiaire tewerkstelling. Door de 

afschaffing van artikel 30 ter Sw. is een grote stap in deze richting gezet. De verdere 

uiteenzetting hierover komt aan bod in het volgende hoofdstuk. 
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2.6. In dienst van de overheid of van een privébedrijf? 

Zoals reeds aangekaart, kan de penitentiaire arbeid ofwel worden verricht ten 

dienste van de penitentiaire overheid die zelf als werkgever optreedt, dan wel ten 

bate van een privébedrijf waarbij de penitentiaire overheid de arbeid ter beschikking 

stelt ten opzichte van een derde. Sowieso dient de penitentiaire arbeid uitgeoefend 

te worden binnen de gebouwen van de gevangenis, dit op grond van het state use 

system.183 

 

De faciliterende rol die de overheid speelt door de penitentiaire arbeid van de 

gedetineerden ter beschikking te stellen aan derden, moet worden gekaderd in het 

licht van de privatisering van het gevangeniswezen. Er bestaan twee vormen van 

inmenging : enerzijds het lease system en anderzijds het contract system.184 

 

Het lease system is veruit de meest extreme vorm van private inmenging in het 

gevangeniswezen. Hierbij zal de overheid het volledige beheer van het 

gevangeniswezen in privé-handen leggen. De overheid geeft bijgevolg al haar 

functies uit handen aan private ondernemers. Logischerwijze zal de 

privéonderneming dan ieder detail van het gevangenisregime regelen en zo ook de 

penitentiaire arbeid.185  

 

Daarnaast bestaat een minder ingrijpende vorm van private inmenging, namelijk het 

contract system186. Hierbij worden de arbeidskrachten van de gedetineerden ter 

beschikking gesteld aan derden, maar behoudt de penitentiaire overheid het toezicht 

en de controle op de organisatie van de penitentiaire arbeid en zo ook op de 

gedetineerden zelf. De privéondernemer dient wel de machines en het nodige 

gereedschap te leveren.187 Doch, behalve het lease system188 kent ook deze vorm 
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tegenkanting. Enerzijds klagen ondernemers de eerlijke concurrentie aan, terwijl de 

vakbonden jobverlies en een neerwaartse druk op de arbeidsvoorwaarden vrezen 

anderzijds.189 Doch, het normaliseringsconcept ligt hiermede aan de basis.190 

2.7. Penitentiaire vergoeding 

In principe wordt de penitentiaire vergoeding die de gedetineerde ontvangt voor de 

geleverde penitentiaire arbeid niet als loon in de juridische betekenis van het woord 

beschouwd. De situatie van de tewerkgestelde gedetineerde kon immers, zeker ten 

tijde van artikel 30 ter Sw., niet worden gelijkgesteld met de situatie van personen 

die arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon buiten een 

arbeidsovereenkomst. De voorwaarden van de verplichte arbeid werden immers 

eenzijdig door de overheid bepaald.191 Vandaag is de situatie echter anders. 

Dergelijke nuancering zal in het volgende hoofdstuk verder worden uiteengezet.  

 

Het bedrag van de penitentiaire arbeidsvergoeding wordt niet volledig ter 

beschikking gesteld van de tewerkgestelde gedetineerde. Artikel 66 van het 

Algemeen Reglement bepaalt dat de penitentiaire arbeidsvergoeding wordt 

opgesplitst. Vier tienden wordt ten voordele van de Staat als beheerskosten 

afgehouden192, de overige zes tienden worden gestort in het reservefonds.193 De 

vergoedingen van de gedetineerden schommelen tussen de 0,62 en de 1,04 euro 

netto per uur.194  

 

Het reservefonds wordt naderhand zelf nog eens opgedeeld. Enerzijds wordt de helft 

van het reservefonds aangewend om een uitgaanskas te vormen, die de 

gedetineerde bij zijn vrijlating zal worden uitgekeerd.195 Deze sommen worden in de 
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praktijk ook gebruikt om de familie te ondersteunen of om schulden af te betalen.196 

De geblokkeerde gelden in de uitgaanskas dienen als financieel hulpmiddel en 

starkapitaal op het ogenblik van de vrijlating van de gedetineerde. Anderzijds wordt 

de andere helft van het bedrag uit het reservefonds ter beschikking gesteld van de 

gedetineerde zelf om hen enige verzachting te verschaffen tijdens de 

detentieperiode.197 Dit bedrag laat hem toe om kantineaankopen te doen, radio en 

televisie te betalen, een kookplaat te huren, etc. Dit laatste bedrag wordt het 

beschikbare gedeelte van het reservefonds genoemd.198 Het komt er met andere 

woorden op neer dat de gedetineerde met de penitentiaire arbeidsvergoedingen 

aankopen in de gevangeniskantine moet kunnen doen, geld naar familie moet 

kunnen opsturen om in hun behoeften te voorzien, zijn slachtoffers moet schadeloos 

kunnen stellen, en meer nog bij zijn invrijheidsstelling een uitgaansbedrag bij elkaar 

moet kunnen hebben gespaard. Het uitgaansgeld dient de overgang tussen het leven 

in de gevangenis en het vrije bestaan te vergemakkelijken.199  
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Hoofdstuk 4. Penitentiaire tewerkstelling en vrije arbeid 

in vergelijkend perspectief 

1. Inleiding 

Penitentiaire tewerkstelling blijft, ondanks de specifieke situatie waarin de werkende 

gedetineerden zich bevinden, een vorm van arbeid. De vraag naar de toepasselijke 

regelgeving waardoor bescherming wordt geboden aan de werknemer borrelde snel 

op. Worden de tewerkgestelde gedetineerden door dezelfde regelgeving beschermd 

als de vrije werknemers in onze samenleving, mede gelet op het 

normaliseringsprincipe als doelstelling van de Basiswet. Om een antwoord te kunnen 

formuleren op de overkoepelende onderzoeksvraag200, dienen eerst een aantal 

deelvragen te worden beantwoord.  

1) De eerste deelvraag behandelt de vraag of de tewerkgestelde gedetineerden 

ten opzichte van hun werkgever gebonden zijn door een 

arbeidsovereenkomst, dan wel zich bevinden binnen de categorie van „de met 

werknemers gelijkgestelden‟.  

2) De tweede deelvraag behandeld de vraag of de penitentiaire 

arbeidsvergoeding als loon in de juridische betekenis van het woord kan 

worden gekwalificeerd, alsmede of er een recht op dit loon bestaat.  

3) Bijhorend zal in deelvraag drie ook worden nagegaan of en in welke mate 

door de schuldeisers van de gedetineerden beslag kan worden gelegd op de 

penitentiaire arbeidsvergoeding.  

2. Arbeidsovereenkomst / ‘met werknemers gelijkgestelden’? 

2.1. Inleiding 

Het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst determineert in principe de 

toepasselijkheid van het arbeidsrecht. De arbeidswetgeving speelt ten volle in geval 

van een arbeidsverhouding waarbij betaalde arbeid wordt verricht in ondergeschikt 

verband. De belangrijkste dienstbetrekkingen die door deze wetgeving worden 

beheerst, zijn deze die tot stand komen via een overeenkomst. De 
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arbeidsovereenkomst is hierbij de meest voorkomende.201 Toch dient hier al te 

worden benadrukt dat sommige arbeidswetgeving ook van toepassing is op personen 

die arbeid verrichten tegen loon en onder het gezag van een andere persoon, maar 

buiten een arbeidsovereenkomst.202 Dergelijke categorie van de „met werknemers 

gelijkgestelden‟ valt binnen het toepassingsgebied van de Arbeidswet van 16 maart 

1971203, de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 

werknemers204 en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk205. 

 

Ten einde een goed onderbouwd antwoord te kunnen bieden op elke deelvraag en 

tenslotte op de overkoepelende onderzoeksvraag, zal ik steeds de situatie in de vrije 

samenleving in zijn essentie uiteenzetten. De situatie omtrent de penitentiaire 

tewerkstelling zal dan vervolgens hieraan worden getoetst.  

2.2. Vrije arbeid in onze samenleving 

“Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tot het verrichten van arbeid waarbij 

de ene partij, de werknemer, zich jegens de andere partij, de werkgever, verbindt 

om in een verhouding van ondergeschiktheid aan of onder het gezag een werkgever, 

tegen loon arbeid te verrichten”.206 
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Uit de definitie van het begrip „arbeidsovereenkomst‟ blijkt dat er vier elementen 

aanwezig dienen te zijn opdat er van een arbeidsovereenkomst zou kunnen worden 

gesproken, namelijk207 :  

1°er moet een overeenkomst voorhanden zijn; 

2°er moet arbeid gepresteerd worden; 

3°voor het verrichten van de arbeid moet er loon betaald worden; 

4°de arbeid dient te geschieden onder het gezag van de werkgever of in een band 

van ondergeschiktheid ten opzichte van de werkgever 

 

Er bestaat dus geen arbeidsovereenkomst indien één of meerdere van deze 

elementen niet voorhanden zijn.208 

2.2.1. Geldigheidsvoorwaarden van de (arbeids-)overeenkomst 

Elke overeenkomst uit het verbintenissenrecht, zo ook de arbeidsovereenkomst, 

komt slechts geldig tot stand indien aan vier geldigheidsvoorwaarden is voldaan209 : 

1°de geldige toestemming van de partij die zich verbindt 

2°de nodige bekwaamheid om contracten aan te gaan 

3°een bepaald of bepaalbaar voorwerp 

4°een geoorloofde oorzaak als inhoud van de verbintenis 

 

Hieronder volgt een bespreking van elk van de vier geldigheidsvoorwaarden. 

2.2.1.1. Toestemming 

Een geldige toestemming kan worden aangemerkt als misschien wel de belangrijkste 

geldigheidsvoorwaarde voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst, zo zal ook 

blijken in de latere bespreking omtrent de penitentiaire arbeid. 
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De partijen dienen in de eerste plaats hun toestemming te geven tot het sluiten van 

een arbeidsovereenkomst. Beide partijen dienen de vrije wil te hebben gehad om 

een arbeidsovereenkomst tot stand te brengen. Er is met andere woorden 

wilsovereenstemming vereist.210 

 

De toestemming mag dan ook nooit door een wilsgebrek zijn aangetast. Dwaling, 

bedrog, geweld en benadeling kunnen de geldigheid van de toestemming tot het 

sluiten van de arbeidovereenkomst aantasten.211 Dergelijke aantasting kan leiden tot 

de sanctie van de nietigheid, doch het betreft slechts een relatieve nietigheid. De 

wilsgebreken maken de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege nietig, maar 

leveren slechts een grond op voor een vordering tot nietigverklaring.212 

2.2.1.2. Bekwaamheid 

Beide partijen dienen bekwaam te zijn om de arbeidsovereenkomst te kunnen 

sluiten.213 Vanaf 18 jaar is iedere persoon bekwaam een arbeidsovereenkomst te 

zelfstandig aan te gaan.214 Onbekwaamverklaarden zijn niet in staat om op geldige 

wijze hun toestemming te geven tot het sluiten van de arbeidsovereenkomst, met de 

nietigheid als sanctie.215 
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2.2.1.3. Voorwerp 

Het voorwerp van elke overeenkomst, dus ook van de arbeidsovereenkomst, moet 

bepaald of bepaalbaar216 en mogelijk zijn.217 Er bestaan immers twee verbintenissen 

bij een arbeidsovereenkomst: in hoofde van de werknemer maakt het voorwerp van 

de arbeidsovereenkomst het leveren van arbeid uit, terwijl het voorwerp er in hoofde 

van de werkgever uit bestaat het loon uit te betalen aan de werknemer in ruil voor 

zijn arbeidsprestaties. Beide verbintenissen zijn aan elkaar gebonden en afhankelijk 

van elkaar.218 

  Arbeid 

De arbeid moet, als voorwerp van de arbeidsovereenkomst, niet precies bepaald zijn. 

Het gaat erom dat de werknemer zijn arbeidskrachten ter beschikking stelt van de 

werkgever. De arbeid moet daarentegen wel bepaalbaar en mogelijk zijn.219 

  Loon 

Bij een arbeidsovereenkomst dienen partijen een overeenstemming te hebben 

bereikt omtrent de hoofdbestanddelen ervan, waaronder onder andere het loon 

wordt begrepen.220 Op het ogenblik dat de werknemer zich er toe verbindt arbeid te 

presteren, moet er een verbintenis worden gesloten in hoofde van de werkgever om 

loon te betalen. Een akkoord omtrent de betaling van het loon vereist niet een 

uitdrukkelijke aanduiding van de hoegrootheid ervan, het volstaat dat partijen het 

eens zijn omtrent de betaling van het loon alsook dat het loon bepaalbaar is. Het feit 
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dat er onder gezag arbeid wordt verricht is niet voldoende om tot het bestaan van 

een arbeidsovereenkomst te besluiten.221 

2.2.1.4. Oorzaak 

Het voorwerp van de arbeidsovereenkomst, namelijk de wederzijdse verplichtingen 

van de partijen tot het presteren van arbeid en het uitbetalen van het loon, moet een 

geoorloofde oorzaak hebben. Opdat de oorzaak geoorloofd zou zijn, mag zij niet in 

strijd worden bevonden met de openbare orde en de goede zeden.222 Ook hier geldt 

de sanctie van de nietigheid. Enig verschil is dat het een absolute nietigheidsgrond 

betreft.223 

2.2.2. Arbeid 

Het hoofddoel van de arbeidsovereenkomst bestaat erin arbeid te verrichten om in 

het levensonderhoud van de werknemer te kunnen voorzien. Dit element 

onderscheidt de arbeidsovereenkomst van de leerovereenkomst en de 

stageovereenkomst.224 

 

Arbeid in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet betreft de arbeid die een 

werknemer, gebonden door een arbeidsovereenkomst, tegen loon en onder het 

gezag van de werkgever uitoefent. Het moet gaan om beroepsarbeid, wat slechts het 

geval is indien de voornaamste beweegreden om deze arbeid uit te oefenen het 

verwerven van een inkomen is.225 
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2.2.3. Loon 

Een arbeidsovereenkomst is een contract ten bezwarende titel. De arbeid wordt dus 

verricht tegen betaling van een loon.226 Een arbeidsovereenkomst om niet is 

ondenkbaar en bijgevolg ook ongeldig. “Loon is de tegenprestatie van arbeid die ter 

uitvoering van een arbeidsovereenkomst wordt verricht ”.227 

 

De notie loon zal in het volgende onderdeel, ter uiteenzetting van deelvraag twee, 

afzonderlijk worden besproken. 

2.2.4. Gezag of ondergeschikt verband 

De handeling tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst creëert een bijzondere 

juridische band tussen de werkgever en de werknemer, namelijk een band van 

ondergeschiktheid vanuit het standpunt van de werknemer of een gezagsverhouding 

langs werkgeverszijde bekeken. Dus, opdat van een arbeidsovereenkomst sprake zou 

kunnen zijn, is vereist dat de werknemer zijn arbeidsprestaties uitvoert in 

ondergeschikt verband onder het gezag van de werkgever. De band van 

ondergeschiktheid komt contractueel tot stand en vindt zijn weergave in de 

arbeidsovereenkomst zelf, alsook in artikel 17, 2° van de 

Arbeidsovereenkomstenwet.228 Laatst genoemd artikel verplicht de werknemer ertoe 

te handelen volgens de bevelen en instructies die hem door de werkgever worden 

gegeven met het oog op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.229 
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De gezagsverhouding of de band van ondergeschiktheid bevat enerzijds voor de 

werkgever het recht bevelen te geven met betrekking tot de uitvoering van de 

arbeidsprestaties, dus om te bepalen waar, wanneer en op welke wijze de 

werknemer zijn arbeidskrachten zal moeten aanwenden. Ten gevolge hiervan bestaat 

voor de werknemer anderzijds de verplichting de bevelen van de werkgever uit te 

voeren.230 Het uitoefenen van het gezag door de werkgever komt tot uitdrukking 

door het uitoefenen van leiding (het bevelsrecht) en het houden van het toezicht 

(controlerecht). De juridische mogelijkheid tot het uitoefenen van gezag is 

voldoende. Er moet geen sprake zijn van een effectieve uitoefening van de 

gezagsfunctie. Van zodra de werkgever in feite gezag kan uitoefenen over de 

handelingen van de werknemer is er aan de vereiste gezagsverhouding voldaan.231 

Daarentegen is het behoud van een zekere vrijheid in hoofde van de werknemer bij 

het presteren van de arbeid geen factor om een gezagsrelatie of band van 

ondergeschiktheid uit te sluiten. Het is immers voldoende dat het gezag zich uitstrekt 

tot de organisatorische lijnen van de tewerkstelling.232 

2.2.5. Besluit 

De arbeidsovereenkomstenwet233 regelt de arbeidsovereenkomsten voor werklieden, 

bedienden, handelsvertegenwoordigers en dienstboden, alsook is deze wet van 
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toepassing op de personen die door de overheid worden tewerkgesteld anders dan 

via een statutaire aanstelling.234 Arbeid presteren op basis van een 

arbeidsovereenkomst is eigenlijk het toegangsticket tot de beschermende bepalingen 

van het arbeidsrecht.235 Het toepassingsgebied van de (meeste) arbeidswetgeving 

sluit de werknemer in de enge zin van het woord in zich, namelijk degene die door 

een arbeidsovereenkomst is verbonden. 

 

Vele auteurs leggen ter vaststelling van het bestaan van een arbeidsovereenkomst 

de nadruk op het voor handen zijn van een gezagsrelatie tussen de werkgever en de 

werknemer. De loutere aanwezigheid van gezag in een arbeidsverhouding is niet 

voldoende om te besluiten tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst. 

Wilsovereenstemming is en blijft de eerste voorwaarde. Een geldige toestemming uit 

hoofde van beide partijen is een fundamenteel element opdat van een 

arbeidsovereenkomst sprake zou kunnen zijn. Op het eerste zicht kan nu al worden 

bemerkt dat de aanwezigheid van een gezagsrelatie bij de gedetineerdensituatie 

geen probleem zal opleveren. Gezien hun detentiesituatie bevinden gedetineerden 

zich quasi altijd in een band van ondergeschiktheid. Meer fundamenteel is de vraag 

of gedetineerden wel over de nodige wilsvrijheid beschikken om een 

arbeidsovereenkomst te kunnen sluiten. 

2.3. Penitentiaire tewerkstelling 

Bij de bespreking van de penitentiaire tewerkstelling dient een onderscheid te 

worden gemaakt tussen de situatie ten tijde van artikel 30 ter Sw. en de huidige 

situatie onder toepassing van de Basiswet. De overgang van de verplichte 

penitentiaire tewerkstelling naar de facultatieve mogelijkheid arbeid te verrichten 

binnen de gevangenismuren, heeft ook zijn effect gehad op het al dan niet bestaan 

van een arbeidsovereenkomst en het al dan niet toepasselijk zijn van de 

arbeidsreglementering. 
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2.3.1. Artikel 30 ter Sw. : verplichte penitentiaire tewerkstelling 

Even ter herinnering236 : 

 

“Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tot het verrichten van arbeid waarbij 

de ene partij, de werknemer, zich jegens de andere partij, de werkgever, verbindt 

om in een verhouding van ondergeschiktheid aan of onder het gezag een werkgever, 

tegen loon arbeid te verrichten”.237 

 

Uit de definitie van het begrip „arbeidsovereenkomst‟ blijkt dat er vier elementen 

aanwezig dienen te zijn opdat er van een arbeidsovereenkomst zou kunnen worden 

gesproken, namelijk238 :  

1°er moet een overeenkomst voorhanden zijn; 

2°er moet arbeid gepresteerd worden; 

3°voor het verrichten van de arbeid moet er loon betaald worden; 

4°de arbeid dient te geschieden onder het gezag van de werkgever of in een band 

van ondergeschiktheid ten opzichte van de werkgever 

 

Er bestaat dus geen arbeidsovereenkomst indien één of meerdere van deze 

elementen niet voorhanden zijn.239 

2.3.1.1. Arbeid 

Het reeds opgeheven artikel 30 ter Sw.240 verplichtte iedere veroordeelde tot een 

tijdelijke opsluiting of correctionele gevangenisstraf te werken binnen de 

                                                 
236

 Zie supra 
237

 Artt. 2 en 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet (wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 

BS 22 augustus 1978, err. 30 augustus 1978) H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Gent, Story-

scientia, 1988, 19.;P. HUMBLET en M. RIGAUX (red.), Algemene beginselen van het Belgisch arbeidsrecht, 

Diegem, Kluwer, 1996, 3.;F. HENDRICKX, “De arbeidsovereenkomst : een burgerlijke en sociale verbintenis” 

bijdrage in M. STROOBANT en O. VANACHTER, Honderd jaar arbeidsovereenkomstenwet, Antwerpen, 

Intersentia, 2001, 64 ; W. VAN EECKHOUTTE, Sociaal compendium arbeidsrecht 2009-2010 met fiscale 

notities, Mechelen, Kluwer, 2009-2010, band I, 558.;K. MAGERMAN, Loonvoorwaarden wijzigen, Brugge, 

Die Keure, 2010, 53. 
238

 A. VANDERSCHAEGHE, Soorten arbeidsovereenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2005, 13. ;W. VAN 

EECKHOUTTE, Sociaal compendium arbeidsrecht 2009-2010 met fiscale notities, Mechelen, Kluwer, 2009-

2010, band I, 559. 
239

 W. VAN EECKHOUTTE, Sociaal compendium arbeidsrecht 2009-2010 met fiscale notities, Mechelen, 

Kluwer, 2009-2010, band I, 559. 
240

 Art. 169, 5° van de Basiswet schafte artikel 30 ter Sw. af. 



 

68 

 

gevangenismuren.241 Opdat van een arbeidsovereenkomst sprake zou kunnen zijn 

dient er ter uitvoering van die arbeidsovereenkomst arbeid te worden verricht. 

Omtrent dit element van de arbeidsovereenkomst bestaat bij de penitentiaire arbeid 

geen twijfel. Het hoofddoel van de penitentiaire arbeid bestaat erin de gedetineerden 

arbeid te laten verrichten binnen de gevangenismuren De gedetineerde stelt hierbij 

zijn arbeidskrachten ter beschikking van de penitentiaire overheid. 

2.3.1.2. Loon 

Een arbeidsovereenkomst is een contract ten bezwarende titel. De arbeid wordt dus 

verricht tegen betaling van een loon.242 Een arbeidsovereenkomst om niet is 

ondenkbaar en bijgevolg ongeldig. Om tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst 

tussen de tewerkgestelde gedetineerde en de penitentiaire overheid te kunnen 

besluiten, is vereist dat de tewerkgestelde personen in ruil voor hun geleverde 

arbeidsprestaties een loon / vergoeding ontvangen.243 Reeds ten tijde van artikel 30 

ter Sw. ontvingen de tewerkgestelde gedetineerden een penitentiaire 

arbeidsvergoeding.244 

2.3.1.3. Gezag en ondergeschikt verband 

Het bestaan van een arbeidsovereenkomst impliceert een gezagsverhouding of een 

band van ondergeschiktheid tussen de werkgever en de werknemer.245 Gezien de 

detentiesituatie waarin de gedetineerden zich bevinden, bestaat geen twijfel omtrent 

de aanwezigheid van deze gezagsverhouding. Er bestaat in hoofde van de 

tewerkgestelde gedetineerde een band van ondergeschiktheid ten opzichte van de 
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penitentiaire overheid. De gezagsrelatie loopt verder door tot de werkateliers van de 

gevangenisinstellingen. De penitentiaire overheid bezit de mogelijkheid bevelen en 

instructies te geven aan de (tewerkgestelde) gedetineerde. De penitentiaire overheid 

kan bijgevolg zonder twijfel als werkgever worden gekwalificeerd. 

2.3.1.4. Geldigheidsvoorwaarden van de (arbeids-)overeenkomst 

Tot zover kan op basis van voorgaande uiteenzetting worden geoordeeld tot het 

bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen de tewerkgestelde gedetineerde en de 

penitentiaire overheid. De situatie van de penitentiaire arbeid voldeed ten tijde van 

artikel 30 ter Sw. immers aan drie van de vier geldigheidsvoorwaarden die worden 

gesteld opdat tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst zou kunnen worden 

besloten. Echter, bij de geldigheidsvoorwaarden tot de arbeidsovereenkomst zelf 

schuilt een addertje onder het gras.  

 

Even ter herinnering246 : 

 

Elke overeenkomst uit het verbintenissenrecht, zo ook de arbeidsovereenkomst, 

komt slechts geldig tot stand indien aan vier geldigheidsvoorwaarden is voldaan247 : 

1°de geldige toestemming van de partij die zich verbindt 

2°de nodige bekwaamheid om contracten aan te gaan 

3°een bepaald of bepaalbaar voorwerp 

4°een geoorloofde oorzaak als inhoud van de verbintenis 

a) Bekwaamheid 

Om zelfstandig een arbeidsovereenkomst te kunnen sluiten dienen de partijen de 

leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Onbekwaamverklaarden hebben niet de 

mogelijkheid om tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst over te gaan.248 Bij 
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deze uiteenzetting mag ik uitgaan van het standpunt dat elke gedetineerde de 

vereiste bekwaamheid bezit om een arbeidsovereenkomst te sluiten.  

b) Voorwerp 

Ook met betrekking tot het voorwerp kan ik kort zijn. In hoofde van de werkgever 

bestaat de verplichting loon uit te betalen in ruil voor de door de werknemer 

geleverde arbeidsprestaties. In hoofde van de werknemer bestaat de verplichting 

arbeid te presteren ten behoeve van de werkgever.249 Deze voorwaarde is bij de 

penitentiaire tewerkstelling vervuld. De werkende gedetineerde stelt zijn 

arbeidskrachten ter beschikking en voert het door de penitentiaire overheid 

opgelegde werk uit. De penitentiaire overheid zal op haar beurt de penitentiaire 

arbeidsvergoeding uitbetalen aan de tewerkgestelde gedetineerden, in ruil voor de 

geleverde prestaties. 

c) Oorzaak 

Het voorwerp van de (arbeids-)overeenkomst dient een geoorloofde oorzaak te 

hebben.250 Bij de penitentiaire tewerkstelling mag ik er van uit gaan dat ook aan 

deze voorwaarde is voldaan. 

d) Toestemming 

Het is vooral met betrekking tot de vereiste van een geldige toestemming dat er 

vraagtekens worden geplaatst omtrent het al dan niet aanwezig zijn van een 

arbeidsovereenkomst bij de penitentiaire tewerkstelling van de gedetineerden.  

 

De verplichte arbeidsgekleurde detentiesituatie, voortvloeiend uit artikel 30 ter Sw., 

weerspiegelde een eenzijdige overheidshandeling, waarbij de toestemming van de 

gedetineerde niet werd gevraagd. In geval van verplichte penitentiaire arbeid is het 

dan ook niet waarschijnlijk dat de tewerkgestelde gedetineerde over enige 
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wilsvrijheid beschikte om tot een arbeidsovereenkomst te kunnen overgaan.251 De 

mogelijkheid voor de penitentiaire overheid om de gedetineerde ook aan de hand 

van dwangmiddelen tewerk te stellen, legde een zware hypotheek op de mogelijke 

wilsvrijheid in hoofde van de gedetineerde. De wil van de gedetineerde werd 

volkomen genegeerd. Hierdoor is de idee dat de tewerkstelling zou geschieden op 

grond van een arbeidsovereenkomst ver te zoeken.252 

 

Om te kunnen contracteren dienen er immers twee fundamentele elementen vereist 

aanwezig te zijn : 1) het sluiten van een overeenkomst (in casu een 

arbeidsovereenkomst) en 2) wilsovereenstemming tussen beide partijen om de 

(arbeids-)overeenkomst te sluiten. Artikel 30 ter Sw. bepaalde enkel dat de 

veroordeelde gedetineerden tot een tijdelijke opsluiting of correctionele 

gevangenisstraf verplicht waren te arbeiden binnen de gevangenismuren, maar liet 

daarbij in het midden welke kwalificatie er aan de arbeidsverhouding tussen de 

werkende gedetineerde en de penitentiaire overheid diende te worden gegeven. De 

arbeidsverhouding kon dan ook perfect van reglementaire aard zijn geweest.253  

2.3.1.5. Besluit 

Het reeds opgeheven artikel 30 ter Sw254. verplichtte iedere veroordeelde tot een 

tijdelijke opsluiting of correctionele gevangenisstraf te werken binnen de 

gevangenismuren.255 De tewerkgestelde gedetineerde leverde immers ook toen, in 

vergelijking met de vrije werknemers in onze samenleving, arbeidsprestaties in ruil 

voor een vergoeding onder het gezag van een werkgever, de penitentiaire overheid. 

Hierbij zijn drie van de vier geldigheidsvoorwaarden voor het bestaan van een 

arbeidsovereenkomst vervuld : 1) er wordt arbeid verricht 2) in ruil voor de 

arbeidsprestatie wordt een vergoeding toegekend en 3) de tewerkgestelde 

gedetineerde levert de penitentiaire arbeid onder het gezag van een andere persoon. 

Doch, de essentiële voorwaarde om tot een arbeidsovereenkomst te kunnen 
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besluiten, namelijk een geldige en vrije toestemming, is omwille van het verplichte 

karakter van de penitentiaire arbeid niet aanwezig.256  

 

De wetgever had ten tijde van artikel 30 ter Sw. duidelijk de taak tot het organiseren 

van de penitentiaire arbeid overgelaten aan de uitvoerende macht.257 Rekening 

houdend met de verplichte aard van de penitentiaire arbeid en de mogelijkheid van 

de penitentiaire overheid om de gedetineerden met dwangmiddelen aan het werk te 

zetten, kan worden gesteld dat noch de wetgever in het artikel 30 ter Sw. noch de 

uitvoerende macht in het Algemeen Reglement de bedoeling hadden om de 

arbeidsverhouding tussen de tewerkgestelde gedetineerde en de penitentiaire 

overheid te kenmerken door een arbeidsovereenkomst.258 

2.3.2. De Basiswet : facultatieve mogelijkheid tot penitentiaire tewerkstelling 

Vandaag ziet het penitentiaire arbeidsregime er geheel anders uit. Artikel 169, 5° van 

de Basiswet schaft artikel 30 ter Sw. af.259 Sinds 15 januari 2007 behoort de 

verplichte penitentiaire arbeid in België definitief tot het verleden. Uit het eindverslag 

van de Commissie “Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden” 

blijkt de behoefte aan een arbeidsovereenkomst. Deze wettelijke ingreep werd 

voorzien zodat op termijn de penitentiaire arbeid zou kunnen worden gestoeld op 

een arbeidsovereenkomst.260 261 Ondanks de wettelijke verschuiving heeft zich enkel 

een wijziging gemanifesteerd bij de geldigheidvoorwaarde van de (arbeids-

)overeenkomst, namelijk de vereiste tot een geldige toestemming. Om niet nodeloos 

dezelfde voorwaarden te blijven herhalen, beperk ik mij in de bespreking omtrent de 

Basiswet enkel tot de essentie. 
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2.3.2.1. Toestemming 

Aangezien de penitentiaire arbeid niet langer verplicht wordt gesteld, kan de 

gedetineerde zelf kiezen om al dan niet tot arbeiden over te gaan. Dergelijke optie 

omvat het principe van de vrije wilsovereenstemming en maakt het bestaan van een 

arbeidsovereenkomst tussen de werkende gedetineerde en de penitentiaire overheid 

mogelijk. De commissie Dupont262 voorzag in het eindverslag aangaande het 

voorontwerp van Basiswet de optie om een arbeidsovereenkomst mogelijk te maken, 

maar wou daarenboven ook afstand doen van de opvatting dat gedetineerden dienen 

verplicht te worden opdat zij zich tot penitentiaire arbeid zouden bewegen. Het 

tegendeel is nochtans waar. In vele gevallen overstijgt de vraag naar penitentiaire 

arbeid het aanbod van de penitentiaire overheid. De verplichting tot arbeiden strookt 

ook niet met de doelstellingen dat aan de gedetineerde de kans moet worden 

geboden om zijn eigen lot in handen te nemen, zijn verantwoordelijkheid op te 

nemen zowel voor zichzelf als voor anderen en in zijn eigenwaarde dient te worden 

bevestigd.263 

 

De regel dat ten tijde van artikel 30 ter Sw. de penitentiaire arbeid verplicht werd 

gesteld waardoor een arbeidsovereenkomst niet aan de orde was, dient te worden 

genuanceerd. Personen die wegens een politiek misdrijf waren veroordeeld tot een 

hechtenis en zij die van hun vrijheid werden beroofd maar nog niet waren 

veroordeeld, konden reeds voor het bestaan van de Basiswet niet verplicht worden 

tot het verrichten van penitentiaire arbeid.264 Voor deze personen was de 

penitentiaire arbeid altijd al facultatief. Een arbeidsovereenkomst had hier reeds 

kunnen worden aangenomen, doch men heeft hier niet voor geopteerd.265 

2.3.2.2. Recht op arbeid? 

In tegenstelling tot het Algemeen Reglement266 267 erkent de Basiswet in haar artikel 

81 formeel het recht van de gedetineerde om deel te nemen aan de in de 
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gevangenis beschikbare arbeid.268 Het betreft hier weliswaar een subjectief recht in 

hoofde van de gedetineerden.269 Dit recht is te rechtvaardigen270 aangezien de 

betekenis van het arbeidspotentieel van de gedetineerden zeer beperkt is wanneer 

de overheid niet de vereiste inspanningen levert om arbeids- en 

tewerkstellingsmogelijkheden te voorzien. De gedetineerden zijn immers, in 

tegenstelling tot de vrije arbeiders, quasi271 volledig afhankelijk van de goodwill van 

de overheid wat betreft de penitentiaire arbeid.272 Echter, de vraag rijst of dit 

subjectieve recht op tewerkstelling een absoluut recht is en bijgevolg wel 

verenigbaar is met het bestaan van een arbeidsovereenkomst? Indien de 

penitentiaire overheid daadwerkelijk verplicht zou zijn om elke gedetineerde die 

hierom verzoekt, tewerk te stellen dan is aan de vereiste aanwervingvrijheid in 

hoofde van de werkgever niet voldaan. De werkgever dient de vrije keuze omtrent 

de persoon van de werknemer te hebben gehad opdat er van een 
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arbeidsovereenkomst sprake zou kunnen zijn.273 Doch, uit de Parlementaire 

voorbereidingen van de Basiswet zelf blijkt dat het recht op arbeid niet dergelijke 

absolute strekking beoogt. Artikel 81 van de Basiswet bepaalt in zijn bewoordingen 

zelf dat de gedetineerden hun recht op arbeid kunnen laten gelden voor de in de 

gevangenis beschikbare arbeid.274 De gedetineerde kan met andere woorden geen 

recht op tewerkstelling laten gelden indien er geen werkgelegenheid voor handen 

is.275 Dergelijke stelling is bijgevolg wel verenigbaar met het bestaan van een 

arbeidsovereenkomst. 

 

Bijkomend kan er worden gewezen op artikel 84 van de Basiswet, wat inhoudt dat 

het aan de gevangenisdirecteur toekomt om de in de gevangenis beschikbare arbeid 

toe te wijzen.276 De gevangenisdirecteur dient hierbij rekening te houden met het 

individueel detentieplan van elke gedetineerde die om penitentiaire arbeid verzoekt. 

De penitentiaire overheid heeft dus de vrijheid om voor elke job een gedetineerde te 

zoeken. In het merendeel van de gevangenisinstellingen overstijgt de vraag naar 

penitentiaire arbeid wel ruimschoots het aanbod. Bijgevolg zal dus het recht op 

arbeid van de ene gedetineerde moeten worden afgewogen ten opzichte van het 

recht op tewerkstelling van een andere gedetineerde. Indien een werkwillige 

gedetineerde solliciteert voor een in de gevangenis beschikbare job, zonder 

concurrentie van andere kandidaten, zal moeten worden nagegaan of de 

penitentiaire overheid ook dan de mogelijkheid bezit de gedetineerde te weigeren tot 

dergelijke dienstbetrekking. Indien de penitentiaire overheid de keuze heeft om de 

gedetineerde te weigeren, waarborgt dit de vrije aanwervingmogelijkheid en kan er 

tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst worden overgegaan.277 
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2.3.2.3. Besluit 

Sinds de Basiswet en de daarmee gepaard gaande afschaffing van artikel 30 ter Sw., 

bestaat niet langer de verplichting in hoofde van de gedetineerden om te arbeiden 

binnen de gevangenismuren.278 Aangezien de penitentiaire tewerkstelling heden ten 

dage een mogelijkheid uitmaakt ten voordele van de gedetineerden, kunnen zij hun 

vrije toestemming geven tot het verrichten van arbeid. Dit leidt tot een mogelijke 

wilsovereenstemming tussen de werkwillige gedetineerde en de penitentiaire 

overheid waardoor het bestaan van een arbeidsovereenkomst zich zou kunnen 

ontpoppen. Ook al zijn alle elementen voor handen, op dit ogenblik bestaat er nog 

geen arbeidsovereenkomst tussen beide partijen.  

2.3.3. „Met werknemers gelijkgestelden‟ 

Uit de voorgaande uiteenzetting blijkt duidelijk dat de tewerkgestelde gedetineerden 

niet door een arbeidsovereenkomst zijn gebonden. Betekent dit dan dat de 

arbeidsbeschermende regelgeving totaal niet van toepassing is op de werkende 

gedetineerden?279 Behalve de werknemers die door een arbeidsovereenkomst zijn 

verbonden, bestaat ook nog de categorie van de „met werknemers gelijkgestelden‟. 

Het is hierbij voldoende dat de arbeid door de werknemer wordt uitgevoerd tegen 

loon in ondergeschikt verband ten opzichte van de werkgever. De arbeidsverhouding 

is dan een feitelijke rechtsbetrekking die haar oorsprong vindt in een wet of een 

reglement.280 Dit is zeer zeker het geval bij de tewerkgestelde gedetineerden die 

penitentiaire arbeid verrichten. De niet-contractuele gezagsrelaties vloeien in hoofde 

van de gedetineerden enerzijds voort uit artikel 77 van het Algemeen Reglement en 

anderzijds uit artikel 106, § 2 van de Basiswet. De gedetineerden zijn niet verbonden 

door een arbeidsovereenkomst, ook niet in de huidige regeling van de Basiswet, 

maar verrichten wel penitentiaire arbeid tegen een arbeidsvergoeding onder het 

gezag van de overheid. De gezagsrelatie ten aanzien van de penitentiaire overheid 

vloeit voort uit het specifieke karakter van de detentiesituatie en blijft dus aanwezig 

ook nu de gedetineerden penitentiaire arbeid op facultatieve basis verrichten. De 
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gezagsrelatie bestaat dus te allen tijde en strekt zich ook uit tot de penitentiaire 

werkplaatsen, zelfs wanneer de penitentiaire arbeid wordt uitgeoefend ten behoeve 

van een privéaannemer.281 De overheid kan dus als een werkgever worden 

aangeduid, zij behoudt immers het gezag over de gedetineerde ook wanneer het 

werk wordt verricht ten bate van een privéonderneming.282 De tewerkgestelde 

gedetineerden behoren bijgevolg logischerwijze tot de categorie van de „met 

werknemers gelijkgestelden‟. 

 

Omwille van het feit dat zij niet door middel van een arbeidsovereenkomst worden 

tewerkgesteld, vallen zij niet automatisch onder de gehele arbeidsrechtelijke 

regelgeving.283 Geniet de categorie van de „met werknemers gelijkgestelden‟ enige 

mate van bescherming door het arbeidsrecht? Bepaalde wetten betreffende de 

arbeidsbescherming, zoals de Arbeidswet van 16 maart 1971284, de wet van 14 

augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 

werk285 en de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de 

werknemers286, zijn wel van toepassing op de arbeiders in dergelijke specifieke 

situatie. Deze wetten bieden immers bescherming aan elke persoon die arbeid 

verricht onder het gezag van een werkgever in ruil voor een vergoeding.287 Het 

toepassingsgebied van deze wetten strekt zich verder uit dan de louter enge 

categorie van de werknemers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden.  

 

Vallen onder deze categorie van werknemers, zo zal blijken uit de verdere 

uiteenzetting van dit eindwerk, ressorteert positieve effecten ten voordele van de 
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werkende gedetineerden. Op basis van de gelijkschakeling met de vrije werknemers 

in onze samenleving, worden zij toch enige mate van bescherming geboden.288 

3. Loon/ arbeidsvergoeding 

3.1. Vrije arbeid in onze samenleving 

Eén van de wezenlijke elementen van een arbeidsovereenkomst is het loon. Het is 

immers de tegenprestatie voor het geleverde werk door de werknemer. In een 

economische arbeidsrelatie is het loon een doorslaggevend element aangezien het 

voor de meerderheid van de burgers het inkomen uitmaakt. Het is dikwijls het 

voornaamste middel van bestaan. Mede hierdoor is de arbeidsovereenkomst voor het 

merendeel van de burgers een bestaansvoorwaarde. Uitzonderlijk is ook loon 

verschuldigd zonder dat er door de werknemer werk werd verricht.289 Laatste 

categorie maakt geen deel uit van de bespreking. 

 

Het loonbegrip is niet eenduidig, er zijn immers verschillende loonbegrippen in 

verscheidene rechtstakken en diverse wetten. Binnen deze context zal ik enkel 

ingaan op het loon volgens de betekenis van de wet van 12 april 1965 betreffende 

de bescherming van het loon der werknemers.290. 

3.1.1. Algemeen 

Binnen het arbeidsrecht bestaat er slechts één wet die een definitie geeft van het 

begrip loon, namelijk de Loonbeschermingswet.291 De arbeidsovereenkomstenwet 

bevat geen definitie van het begrip loon.292 Het loonbegrip in de 

Loonbeschermingswet is ruimer gedefinieerd dan het arbeidsrechtelijke loon. 
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Laatstgenoemde beperkt zich immers tot de omschrijving als “de tegenprestatie van 

arbeid”. 

3.1.2. Begripsomschrijving van het Hof van Cassatie: loon als tegenprestatie 

voor arbeid ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst 

De rechtspraak van het Hof van Cassatie heeft in verschillende arresten een definitie 

gegeven aan het begrip loon : 

 

“…overwegende dat loon de tegenprestatie is van arbeid die ter uitvoering van een 

arbeidsovereenkomst wordt verricht; dat het recht op deze tegenprestatie op zichzelf 

niet kenmerkend is voor het begrip loon maar slechts het noodzakelijk gevolg van 

het verrichten van arbeid krachtens de arbeidsovereenkomst; dat het onverenigbaar 

is met het wezen van een arbeidsovereenkomst en met het begrip loon te bedingen 

dat geen recht op loon bestaat, in zoverre het gaat om voordelen die worden 

toegekend als tegenprestatie voor ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst 

verrichte arbeid”.293 Algemeen kan dus worden gesteld dat het Hof van Cassatie het 

begrip loon, in de algemene betekenis van het woord, definieert als de 

tegenprestatie van arbeid die ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst wordt 

verricht.294 

 

Even ter herinnering295 : 

 

“Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tot het verrichten van arbeid waarbij 

de ene partij, de werknemer, zich jegens de andere partij, de werkgever, verbindt 
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om in een verhouding van ondergeschiktheid aan of onder het gezag een werkgever, 

tegen loon arbeid te verrichten”.296 

 

Het is ter tegenprestatie van die arbeid dat de werkgever er zich toe verbindt aan de 

werknemer loon uit te betalen. Het loon is dat wat de werknemer verkrijgt in ruil 

voor de arbeid die hij presteert. Hieruit volgt immers de stelling dat loon de 

tegenprestatie is van de arbeid die ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst 

wordt verricht.297 Er kan dus geen sprake zijn van loon in de zin van de definitie van 

het Hof van Cassatie indien een arbeidsovereenkomst ontbreekt.298 

3.1.3. Recht op loon 

Met de omschrijving van het begrip loon is onlosmakelijk de vraag verbonden naar 

de bron van waaruit het recht op loon ontstaat. 

 

De rechtspraak van het Hof van Cassatie, waarin een begripsomschrijving wordt 

gegeven van het loon299, bevat de sleutel tot het antwoord op de vraag wat de 

oorsprong is waaruit het recht op loon voortvloeit. Wanneer loon de tegenprestatie is 

van ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, ontstaat het recht 

op loon door het verrichten van dergelijke arbeid. Het recht op loon vloeit immers 

louter voort uit de verbintenis tot arbeiden zelf. Het recht op de tegenprestatie is 

slechts het noodzakelijke gevolg van het verrichten van arbeid krachtens de 

arbeidsovereenkomst.300 
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Vanaf het ogenblik dat er een arbeidsovereenkomst aanwezig is, bestaat er ook een 

recht op loon. Hierbij is niet vereist dat de partijen het loon zijn overeengekomen. De 

werkgever heeft de noodzakelijke verbintenis loon te betalen van zodra de 

werknemer er zich toe verbindt om onder het gezag van een werkgever te werken 

krachtens een arbeidsovereenkomst.301 “…Zonder vast te stellen dat de betaling van 

een loon werd overeengekomen, kan het bestaan van een arbeidsovereenkomst niet 

worden aangetoond.”302 Bepalen dat er geen recht op een tegenprestatie zou 

bestaan in hoofde van de werknemer voor de gepresteerde arbeid en dat de 

werknemer bijgevolg gratis werkt, zou in strijd zijn met het wezen van de 

arbeidsovereenkomst.303 De arbeidsovereenkomst houdt immers het verrichten van 

arbeid tegen loon onder het gezag van de werkgever in.304 

 

Dergelijke stelling verdient enige nuancering. De loondefinitie van het Hof van 

Cassatie geeft duidelijk en zonder twijfel aan dat het gaat om loon als tegenprestatie 

van arbeid die ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst wordt verricht. Loon is 

dus de tegenprestatie van daadwerkelijk verrichte arbeid en niet de tegenprestatie 

van de arbeidsovereenkomst zelf of het feit dat de werknemer zijn arbeidskrachten 

ter beschikking stelt.305 De werknemer kan dus geen aanspraak maken op het loon 

gedurende de periode waarin hij geen arbeid heeft verricht.306 

3.1.4. Doelstelling van de Loonbeschermingswet 

Opdat de werknemer in zijn levensonderhoud en dat van zijn gezin zou kunnen 

voorzien, volstaat het niet dat hij recht heeft op het loon. De doelstelling van de 

Loonbeschermingswet bestaat er in de werknemer maximaal te beschermen in alle 
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aspecten van zijn loon. De werknemer dient vrij over zijn loon te kunnen 

beschikken.307 Artikel 3 van de Loonbeschermingswet bevat de bepaling dat het de 

werkgever verboden is om de vrijheid van de werknemer, met betrekking tot de vrije 

beschikking over zijn loon, op enigerlei wijze te beperken.308 

 

Het doel van de Loonbeschermingswet wordt nagestreefd door de bepalingen met 

betrekking tot de betaling van het loon, de meting van de arbeid, de inhoudingen op 

het loon en beslag op en overdracht van het loon.309 De regelen aangaande het 

beslag op het loon worden in een afzonderlijk onderdeel uiteengezet. 

3.1.5. Recht op loon volgens de definitie van de Loonbeschermingswet 

De definitie van het begrip loon uit artikel 2 van de Loonbeschermingswet310 vereist 

dat de werknemers (gebonden door een arbeidsovereenkomst) of de „met 

werknemers gelijkgestelden‟311 recht hebben op het bedrag of het voordeel in 

natura.312 313 De werknemers, die vallen binnen het toepassingsgebied van de 

Loonbeschermingswet, hebben bijgevolg recht op alle voordelen die de 

tegenprestatie van arbeid uitmaken. Deze voordelen zijn loon in de zin van artikel 2 

van de Loonbeschermingswet. In principe zijn de voordelen ten aanzien van de „met 

werknemers gelijkgestelden‟ geen loon omdat er geen arbeidsovereenkomst aan te 

pas komt. Doch, de definitie van artikel 2 van de Loonbeschermingswet breidt zich 

ook uit tot de voordelen, toegekend aan deze categorie van personen. De 

Loonbeschermingswet heeft een ruimer toepassingsgebied. Bijgevolg moeten deze 

wel als loon worden gekwalificeerd. Echter, in dat geval bestaat er slechts een recht 
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op loon in zoverre het tussen de partijen uitdrukkelijk is bedongen of de verplichting 

tot betaling van het loon voortvloeit uit een andere rechtsbron, zoals een wet of een 

reglement.314 

 

In principe valt dus in de eerste plaats elk voordeel in geld of in geld waardeerbaar 

dat de werkgever aan zijn werknemer toekent als tegenprestatie voor de verrichtte 

arbeid krachtens aan arbeidsovereenkomst, onder het begrip loon van de 

Loonbeschermingswet. Bijkomstig worden ook de 

arbeidsongeschiktheidsvergoedingen, de vergoedingen bij werkloosheid, het 

vakantiegeld en het loon voor feestdagen als loon in de zin van artikel 2 van de 

Loonbeschemringswet aanschouwd.315 Door de uitbreiding van het 

toepassingsgebied naar de categorie van de „met werknemers gelijkgestelden‟ 

worden ook de voordelen toegekend ingevolge een arbeidsverhouding, anders dan 

een arbeidsovereenkomst, als loon in de zin van de Loonbeschermingswet 

aanschouwd.316 

3.1.6. Besluit 

Uit voorgaande uiteenzetting blijkt dat het bestaan van een arbeidsovereenkomst 

tussen werkgever en werknemers van groot belang is om in hoofde van de 

werknemer een recht op loon te kunnen toekennen. Het recht op loon vloeit immers 

voort uit het verrichten van arbeid ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst. 

Onmiddellijk valt hierbij op dat de tewerkgestelde gedetineerden vandaag nog steeds 

niet over een arbeidsovereenkomst beschikken bij het uitoefenen van de 

penitentiaire arbeid. Echter, in geval van een feitelijke dienstbetrekking ( de 

categorie van de „met werknemers gelijkgestelden‟) breidt de Loonbeschermingswet 

het begrip loon (en het aldus bijhorende recht op loon) uit naar dergelijke categorie 

van werknemers. In dergelijke geval dient een uitdrukkelijke overeenkomst te 

bestaan tussen beide partijen of dient de verplichting tot betaling van het loon voort 

te vloeien uit een andere rechtsbron, zoals een wet of reglement. 
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3.2. Penitentiaire tewerkstelling 

3.2.1. Inleiding 

Bij het onderdeel omtrent het loon dient bij de uiteenzetting van de penitentiaire 

situatie geen onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie ten tijde van artikel 

30 ter Sw. en de huidige situatie ten tijde van de Basiswet. Bij de nieuwe wettelijke 

context is de situatie wat betreft de penitentiaire arbeidsvergoeding gelijk gebleven 

aan de periode van artikel 30 ter Sw. Ondanks de afschaffing van artikel 30 ter Sw. is 

heden ten dage toch geen arbeidsovereenkomst aanwezig in de arbeidsrelatie tussen 

de werkende gedetineerde en de penitentiaire overheid. Qua toepassing van het loon 

is in principe nog steeds niets fundamenteels veranderd. 

 

Een belangrijk aspect van de penitentiaire arbeid is dat gedetineerden in ruil voor 

hun penitentiaire arbeidsprestaties een vergoeding ontvangen. Die vergoeding voor 

het leveren van penitentiaire arbeid wordt niet als loon in de juridische betekenis van 

het woord beschouwd.317 De voorwaarden van deze penitentiaire arbeid worden 

immers eenzijdig door de overheid bepaald.318 De penitentiaire arbeid wordt immers 

niet gekenmerkt door een arbeidsovereenkomst tussen de penitentiaire overheid en 

de gedetineerde, zelfs nu niet wanneer het verplichte karakter van de penitentiaire 

arbeid319 werd afgeschaft door de Basiswet320.321 Dergelijke stelling verdient wel 

enige nuancering, gelet op het uitgebreide toepassingsgebied van de 

Loonbeschermingswet. 

3.2.2. De Loonbeschermingswet 

De Loonbeschermingswet schept geen recht op loon, maar beschermt slechts een 

reeds bestaand recht op loon.322 Een persoon die arbeid verricht onder het gezag van 
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een andere persoon geniet slechts de bescherming van de Loonbeschermingswet 

wanneer deze werknemer ten aanzien van zijn werkgever over een recht op loon 

beschikt.323 Dit recht op loon kan zijn oorsprong vinden ofwel in een contractuele 

verbintenis ( namelijk op basis van een arbeidsovereenkomst), dan wel voortvloeien 

uit een niet-contractuele verhouding (namelijk een wet of een reglement).324 Het 

loonbegrip uit de Loonbeschermingswet is ruimer gedefinieerd dan de 

arbeidsovereenkomstenrechtelijke tegenhanger ervan. De hierboven geformuleerde 

stelling dat het ontbreken van een arbeidsovereenkomst geen loon in de juridische 

betekenis van het woord oplevert325 bij de penitentiaire arbeidssituatie, dient te 

worden genuanceerd.326 

 

In oudere rechtsleer was men de mening toegedaan dat de tewerkgestelde 

gedetineerden geen recht op loon bezaten.327 De opbrengst van de penitentiaire 

arbeid zou toekomen aan de staat die slechts uit humanitaire overwegingen een deel 

afstaat aan de gedetineerden zelf.328 Zelfs de Raad van State gaf in haar advies over 

het toepassingsgebied van de Loonbeschermingswet aan dat de gedetineerden niet 

onder de voornoemde wet zouden kunnen vallen.329 De gedetineerden hebben in 

dergelijke visie geen bestaand recht op loon, wat een noodzakelijke voorwaarde is 

opdat de bepalingen van de Loonbeschermingswet zouden kunnen spelen. Recente 

rechtsleer leidde uit het reeds afgeschafte artikel 30 ter Sw.330 wel degelijk een recht 

op loon (arbeidsvergoeding) ten voordele van de werkende gedetineerden af.331 Zelfs 
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de ministeriële omzendbrief van 9 september 2002 spreekt over „de lonen van de 

gevangenisarbeid gestort aan de gedetineerde‟, „het werkloon‟ of „het loon‟. Ook al 

schafte artikel 169, 5° van de Basiswet het artikel 30 ter Sw. af, het zou absurd zijn 

te stellen dat de gedetineerde zijn eerder erkend recht op loon in ruil voor de 

penitentiaire arbeid zou zijn kwijtgeraakt. Dit recht dient expliciet te worden afgeleid 

uit artikel 86 van de Basiswet.332 Het is immers voldoende dat het recht op loon 

voortvloeit uit een wet of een reglement. Een arbeidsovereenkomst is geen 

noodzakelijke voorwaarde om een recht op loon op te brengen. Deze 

veronderstelling in acht genomen, kan worden gesteld dat de bepalingen van de 

Loonbeschermingswet toepasselijk zijn op de situatie van de werkende 

gedetineerden. Er mag immers worden aangenomen dat hun recht op de 

penitentiaire arbeidsvergoeding voortsproot uit het vroegere artikel 30 ter Sw en 

vandaag uit artikel 86 van de Basiswet. 

 

Dergelijke aanname dat de situatie van de tewerkgestelde gedetineerden vallen 

binnen het toepassingsgebied van de Loonbeschermingswet is voordelig voor de 

werkende gedetineerden. De Loonbeschermingswet werd opgemaakt vanuit de 

doelstelling om de werknemer met een arbeidsovereenkomst, dan wel de “met 

werknemers gelijkgestelde” de vrije beschikking over zijn loon te garanderen333, 

alsmede de inhoudingen op en de beslagbaarheid en overdracht van zijn loon aan 

beperkingen te onderwerpen.334 De beslagbaarheid van het loon werd overgeheveld 

naar de artikelen 1409 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Artikel 1 in fine 

van de Loonbeschermingswet bepaalt dat er geen afbreuk zal worden gedaan aan 

gunstigere bijzondere regelingen die voor bepaalde categorieën van werknemers 

getroffen zijn of zullen worden getroffen.335 Het begrip „gunstiger‟ slaat er op dat de 

bijzondere regelingen slechts toepasbaar zullen zijn in zoverre deze bepalingen 

                                                                                                                                                         
Antwerpen, Maklu, 1994, 127.; K. NEVENS, “Penitentiaire arbeid : dringt het arbeidsrecht de gevangenis 

binnen?”, TSR 2007, 291. 
332

 K. NEVENS, “Penitentiaire arbeid : dringt het arbeidsrecht de gevangenis binnen?”, TSR 2007, 291. 
333

 Art. 3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, BS 30 april 

1965 
334

 Zie supra : R. BOES, “De werking van enkele aspecten van de loonbescherming op de arbeidsrechtelijke 

verhouding tussen werkgever en werknemer”, in X., (ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht, Antwerpen, 

Kluwer, 1984, 337. 
335

 Art.1 in fine van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, BS 30 

april 1965. 



 

87 

 

bevatten die voordeliger zijn voor de werknemer of de „met werknemers 

gelijkgestelden‟. In casu gaat het hier om de gedetineerden. De 

Loonbeschermingswet biedt met andere woorden slechts een minimumbescherming 

aan het loon.336 

3.2.3. Besluit 

De Loonbeschermingswet beschermt een reeds bestaand recht op loon. Opdat de 

werknemer recht zou hebben op zijn loon, dient hij in principe arbeid ter uitvoering 

van een arbeidsovereenkomst te verrichten. In principe zijn de voordelen ten aanzien 

van de „met werknemers gelijkgestelden‟ geen loon omdat er geen 

arbeidsovereenkomst aanwezig is. De definitie van artikel 2 van de 

Loonbeschermingswet breidt zich daarentegen ook uit tot de voordelen, toegekend 

aan deze categorie van personen. Bijgevolg moeten deze wel als loon worden 

gekwalificeerd. In dergelijk geval bestaat er slechts een recht op loon in zoverre het 

tussen de partijen uitdrukkelijk is bedongen of de verplichting tot betaling van het 

loon voortvloeit uit een andere rechtsbron, zoals een wet of een reglement. Vroeger 

werd aangenomen dat gedetineerden geen recht op loon bezaten, doch recente 

rechtsleer leidde reeds uit artikel 30 ter Sw. een recht op de penitentiaire 

arbeidsvergoeding af. Het zou onlogisch zijn te stellen dat onder de huidige situatie 

de gedetineerden dergelijk recht zijn kwijtgeraakt. Het recht op loon vloeit 

rechtstreeks voort uit artikel 86 van de Basiswet. De stelling die poneert dat er geen 

recht op loon bestaat zonder het aanwezig zijn van een arbeidsovereenkomst dient 

te worden genuanceerd. Gedetineerden hebben wel een recht op loon en vallen 

bijgevolg onder de beschermingsregels van de Loonbeschermingswet. 

4. Beslag op loon/ penitentiaire arbeidsvergoeding 

4.1. Inleiding 

Als derde onderdeel zal worden onderzocht in hoeverre de regelgeving met 

betrekking het beslag op loon ook van toepassing is op de tewerkgestelde 

gedetineerden. In hoeverre is het mogelijk als schuldeiser van de gedetineerde 

beslag te laten leggen op de penitentiaire arbeidsvergoedingen? De derde deelvraag 
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is in principe een onderzoek op zich. Deelvragen 1 en 2 zijn in de regel onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Beslag op het loon valt daar buiten. Toch leek het mij 

interessant en relevant om, gezien de huidige veranderingen bij dit thema, ook dit 

onderwerp bij de uiteenzetting te betrekken ten einde een zo volledig mogelijk 

antwoord te kunnen formuleren op de overkoepelende onderzoeksvraag. 

4.2. Vrije arbeid in onze samenleving 

Het vermogen is het geheel van in geld waardeerbare goederen en rechten die aan 

een rechtssubject toebehoren. Op grond van de artikelen 7 en 8 van de 

Hypotheekwet vormt het vermogen van de debiteur in zijn geheel het onderpand van 

de schuldeisers.337 Uitzonderingen op deze regel dienen uitsluitend beperkend te 

worden geïnterpreteerd en kunnen enkel voortvloeien uit de wet, uit de aard van het 

goed zelf of uit zijn exclusieve band met de persoon van de beslagene.338 

 

Artikel 7 van de Hypotheekwet 339: “Ieder die persoonlijk verbonden is, is gehouden 

zijn verbintenissen na te komen, onder verband van al zijn goederen, hetzij 

roerende, hetzij onroerende, zo tegenwoordige als toekomstige.” 

 

Artikel 8 van de Hypotheekwet 340: “De goederen van de schuldenaar strekken tot 

gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldeisers, en de prijs ervan wordt onder 

hen naar evenredigheid van hun vordering verdeeld, tenzij er tussen de schuldeisers 

wettige redenen van voorrang bestaan.” 

 

Het beslag wordt enigszins aan beperkingen onderworpen op grond van de artikelen 

1408 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.341 Een aantal goederen zijn niet 

vatbaar voor beslag opdat zij ofwel ten nauwste verbonden zijn met de persoon van 

de beslagene en daarom onvervreemdbaar zijn, dan wel omdat zij strikt noodzakelijk 

zijn om aan de beslagene en zijn gezin een menswaardig bestaan te verzekeren.342  
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 Artt.7 en 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Mon. B. 22 december 1851 
338

 Cass. 27 januari 1983,RW 1983-1984, 1637. 
339

 Art. 7 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Mon. B. 22 december 1851 
340

 Art. 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, Mon. B. 22 december 1851 
341

 Artt. 1408 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, wet van 10 oktober 1967, BS 31 oktober 1967 
342

 Conform art.1408 Ger.W. (Wanneer deze goederen zich op een andere plaats bevinden dan waar de beslagene 

gewoonlijk woont of werkt, blijven deze goederen wel vatbaar voor beslag) 



 

89 

 

4.2.1. Beslag op loon 

In het kader van deze uiteenzetting is vooral de mogelijkheid tot beslag op het loon 

van de debiteur relevant. “Beslag op loon is een wijze waarop schuldeisers van de 

werknemers of met werknemers gelijkgestelde personen de uitbetaling van het loon 

van hun schuldenaar gedeeltelijk kunnen blokkeren (bewarend beslag) of aan hun 

schuldvordering uitvoering kunnen geven door zich een gedeelte van dat loon toe te 

eigenen (uitvoerend beslag)”.343 Beslag op loon is eigenlijk een vorm van roerend 

beslag onder derden.344  

 

Loon en soortgelijke vorderingsrechten zijn slechts in beperkte mate vatbaar voor 

beslag omwille van verschillende doelstellingen. De wetgever heeft gepoogd om bij 

dergelijke schuldvorderingen aan de werknemer een bepaald minimuminkomen te 

garanderen, zijn kredietmogelijkheden niet geheel uit te putten en er voor te zorgen 

dat zijn gezinsbestemming gevrijwaard blijft. Loon is met andere woorden slechts 

binnen bepaalde grenzen vatbaar voor beslag.345 Zo bepaalt artikel 1409, § 1, lid 1 

van het Gerechtelijk Wetboek dat de beperking tegen overdreven inbeslagname op 

loonvorderingen en gelijksgestelden geldt in arbeidsrechtelijke aangelegenheden 

voor alle bedragen ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een 

leerovereenkomst, een statuut, een abonnement alsmede die welke worden 

uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon 

arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst.346 Het loonbegrip dat ter zake 

dient te worden gehanteerd, betreft deze ingevolge de definitie van de 

Loonbeschermingswet.347 Het gedeelte van het maandloon dat vatbaar is voor beslag 

wordt op grond van het artikel 1409, § 1, lid 2 van het Gerechtelijk Wetboek aan de 

hand van basisbedragen berekend.348  
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4.2.2. De Loonbeschermingswet 

De Loonbeschermingswet regelt nog steeds de procedure aangaande het beslag op 

het loon.349 Evenwel heeft het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 24 tot en met 26 

van de Loonbeschermingswet opgeheven.350 Enkel de bepalingen van het 

Gerechtelijk Wetboek regelen nog het beslag.  

4.2.3. Besluit 

Als schuldeiser bestaat de mogelijkheid om bij wanbetaling van een schuld beslag te 

laten leggen op het loon van de schuldenaar. Het begrip loon wordt hier gehanteerd 

volgens de definitie van de Loonbeschermingswet. Er bestaat met andere woorden 

een ruime opvatting hieromtrent. Echter, er is geen onbeperkt beslag op het loon 

mogelijk. De artikelen 1408 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek voeren 

beperkingen in ten einde de schuldenaar en zijn gezin een menswaardig bestaan te 

kunnen verzekeren. Uiteraard dringt zich de vraag op of dergelijke regeling ook geldt 

bij de tewerkgestelde gedetineerden. In eerste instantie zou worden gedacht van wel 

gelet op de bewoordingen van artikel 1409, § 1, lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Daarin wordt gesteld dat de beperkingen aangaande overdreven inbeslagname ook 

gelden op de categorie van de „met werknemers gelijkgestelden‟. De meeste 

gedetineerden hebben hoge schulden, worden zij dan op dezelfde manier 

beschermd? Het zou in ieder geval logisch zijn, gelet op de bewoordingen van de 

wettekst. 

4.3. Penitentiaire tewerkstelling 

Vooral gedetineerden hebben meestal hoge schulden te volbrengen. De vraagt rijst 

of hun schuldeisers buiten de gevangenismuren de mogelijkheid hebben hun schuld 

te zien volbrengen door het leggen van beslag op de penitentiaire arbeidsvergoeding. 

Indien dit het geval is, worden zij dan op dezelfde wijze beschermd door de 

beperkingen van het Gerechtelijk Wetboek? 
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4.3.1. Artikel 30 ter Sw. : verplichte penitentiaire tewerkstelling 

In tegenstelling tot wat men zou verwachten, werden de tewerkgestelde 

gedetineerden door de toen bestaande regelgeving uitermate goed beschermd tegen 

beslag op de penitentiaire arbeidsvergoeding. Omtrent het beslag van de 

penitentiaire arbeidsvergoedingen bestond ten tijde van artikel 30 ter Sw. geen 

twijfel : het Algemeen Reglement bepaalde in haar artikel 67, lid 1 dat de gelden uit 

het reservefonds, dus zowel de uitgaanskas als het beschikbare gedeelte, niet voor 

beslag vatbaar waren.351 Hierdoor werd een uitzondering gemaakt op de artikelen 7 

en 8 van de Hypotheekwet.352 Er werd immers een deel van het vermogen van de 

gedetineerden onttrokken aan het gemeenschappelijke onderpand van de 

schuldeisers.353 Dit thema werd aangesneden in een vonnis van de beslagrechter te 

Leuven.  

4.3.1.1. Vonnis van 26 januari 1992 

Het vonnis van 26 januari 1992 van de Beslagrechter van de achtste kamer van de 

Burgerlijke rechtbank te Leuven was het vervolg op een arrest van het Hof van 

Assisen te Gent van 4 mei 1988. Bij laatst genoemd arrest werd de eiser schuldig 

verklaard aan doodslag. Sinds die dag verblijft hij in de gevangenis van Leuven 

Centraal. In een arrest van 20 juni 1990 van het Hof van Assisen te Gent werd de 

betrokkene veroordeeld tot de betaling van 243.058 Belgische Frank. Daaropvolgend 

gingen de verweersters, na betekeningbevel, over tot het leggen van een uitvoerend 

beslag onder derden bij de Belgische staat voor alle sommen, voorwerpen of wat dan 

ook die de eiser heeft of zal hebben, moet of zal moeten hebben en aan hem 

toebehoren of zullen moeten toebehoren onder welke titel en om welke redenen ook. 

De gevangenisdirecteur deelde per brief van 5 oktober 1990 aan de optredende 

gerechtsdeurwaarder een lijst mede van alle roerende goederen die zich in de 

gevangenis bevonden en toebehoorden aan de schuldeiser. In dezelfde brief 

vermeldde de gevangenisdirecteur het bedrag van 121.141 Belgische Franken die 

uitsluitend afkomstig waren uit het verrichten van penitentiaire arbeid. Terecht wees 

de gevangenisdirecteur op artikel 67, lid 1 van het Algemeen Reglement op basis 
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waarvan de penitentiaire arbeidsgelden uit het reservefonds onvatbaar zijn voor 

beslag. Verweersters deden evenwel in de loop van de procedure afstand van het 

beslag op de roerende eigendommen van de gedetineerde, maar niet van het beslag 

op de penitentiaire arbeidsgelden in het reservefonds. Het vonnis van de 

Beslagrechter te Leuven onderzocht daarom dus enerzijds of beslag mogelijk is op 

het bedrag van 121.141 Belgische Frank (penitentiaire arbeidsgelden vervat in het 

reservefonds) en anderzijds of beslag mogelijk is op de toekomstig te ontvangen 

penitentiaire arbeidsvergoedingen.354 

 

Voor een goed begrip van de situatie dient eerst het onderscheid te worden 

aangeduid tussen de penitentiaire arbeidsgelden en de in bewaring gegeven gelden. 

“In bewaring gegeven gelden zijn die welke effectief eigendom zijn van de 

gevangene, die hij in zijn bezit had bij zijn binnenkomst of in de loop van zijn verblijf 

in de gevangenis verkreeg anders dan door gevangenisarbeid.”355 Dergelijke gelden 

zijn sowieso vatbaar voor beslag. Artikel 67, lid 1 van het Algemeen Reglement slaat 

enkel op de bedragen verkregen uit de penitentiaire tewerkstelling.  

 

Artikel 67, lid 1 van het Algemeen Reglement betreft inderdaad een uitzondering op 

de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet. Een uitzondering op deze regel kan in 

principe slechts uit een andere wet voortvloeien, uit de aard van de goederen of 

omdat het goed uitsluitend aan de persoon van de beslagene is verbonden.356 De 

Raad van State had in zijn advies357 bij het Algemeen Reglement er nochtans op 

gewezen dat de regeling omtrent de onvatbaarheid voor beslag principieel enkel aan 

de wetgever toekomt. Artikel 67, lid 1 van het Algemeen Reglement is immers 

slechts een Koninklijk Besluit. Toch weerhield dit de invoering van de onvatbaarheid 

voor beslag niet.358 

 

De schuldeiser van de gedetineerde wierp als argument deze formele 

bevoegdheidsoverschrijding, uitgaande van de uitvoerende macht, op. Het Algemeen 
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Reglement, tevens slechts een Koninklijk Besluit, is evenwel in strijd met de 

bepalingen van de Hypotheekwet. In principe is dergelijke tegenspraak niet mogelijk 

door een Koninklijk Besluit. Doch, de Beslagrechter te Leuven kaartte verschillende 

argumenten aan waarom niet kan worden besloten tot de niet-toepasbaarheid van 

artikel 67, lid 1 van het Algemeen Reglement en waarom de onvatbaarheid voor 

beslag in werking moet blijven.  

 

In de eerste plaatst stelt zich de vraag of de Koning met het artikel 67 van het 

Algemeen Reglement niet de grenzen van zijn bevoegdheid, die hem op basis van 

artikel 30 ter Sw. werd toebedeeld, te buiten is gegaan. De niet vatbaarheid voor 

beslag was het gevolg van artikel 30 ter, lid 6 Sw. dat aan de Koning de bevoegdheid 

toebedeelde om het gedeelte van de penitentiaire arbeidsgelden, ter storting in het 

reservefonds, vast te leggen en de bestemming en verdeling ervan te regelen.359 Met 

artikel 67, lid 1 van het Algemeen Reglement stelde de Koning de penitentiaire 

arbeidsgelden buiten schot van de schuldeisers. De Leuvense Beslagrechter 

beantwoorde bovenstaande vraag aangaande de bevoegdheid van de Koning 

positief. De wetgever beoogde met artikel 30 ter Sw. een redelijke en menswaardige 

bestemming van de penitentiaire arbeidsvergoedingen te verwezenlijken. 

Aanvaarden dat de Koning te ver is gegaan bij de uitoefening van zijn bevoegdheid 

en bijgevolg beslag van de penitentiaire arbeidsgelden toelaten, leidt tot verregaande 

gevolgen. Enerzijds wordt het doel van artikel 30 ter Sw. niet nageleefd en 

anderzijds zal geen enkele gedetineerde, in kennis van de beslagmogelijkheid, nog 

gemotiveerd zijn de penitentiaire arbeid uit te oefenen. Daarenboven wordt ook het 

opzet van artikel 30 ter Sw., de penitentiaire tewerkstelling werd namelijk ingevoerd 

met het oog op de re-integratie en heropvoeding van de betrokkene360, teniet 

gedaan.361 

 

Daarnaast veronderstelde het toelaten van het beslag op de penitentiaire 

arbeidsgelden het louter respecteren van de wil van de wetgever met het 
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reservefonds. Gelet op het doel van het reservefonds kan zelfs worden opgeworpen 

of de gelden die hierin gestort worden ook zonder het bestaan van artikel 67, lid 1 

van het Algemeen Reglement onvatbaar voor beslag zouden zijn geweest? Deze 

vraag werd niet opgeworpen door de partijen in het vonnis. Als argument om 

voorgaande vraag positief te beantwoorden, kan worden gesteld dat het toestaan 

van beslag zou leiden tot het ontnemen van de minimale rechten van de 

gedetineerde. Beslag zou als consequentie hebben dat de gedetineerde over geen 

enkel middel zou beschikken, noch tijdens zijn detentie noch bij zijn vrijlating. 

Hierdoor zou noch verzachting tijdens de detentieperiode noch de re-integratie na de 

invrijheidsstelling van de gedetineerde kunnen worden verwezenlijkt waardoor de 

essentiële bedoeling van de wetgever met het reservefonds onmogelijk zou kunnen 

worden gerealiseerd.362 

 

Indien men de redenering met betrekking tot het doel van de wetgever doortrekt, 

komt men tot de conclusie dat het beschikbare gedeelte van het reservefonds op het 

ogenblik van de vrijlating wel vatbaar wordt voor beslag. De ratio van de wetgever 

met het beschikbare gedeelte, namelijk verbetering van het lot tijdens de detentie, 

komt dan te vervallen. Dergelijke stelling zou dan weer niet gelden voor de 

uitgaanskas die net met het oog op de vrijlating werd gevormd. De tegoeden uit de 

uitgaanskas waren net bedoeld om op het ogenblik van de invrijheidsstelling een 

financiële houvast te bieden.363 

 

Daarenboven argumenteerde de rechter zijn stelling verder door aan te geven dat 

artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is op de penitentiaire 

arbeidsvergoedingen. De rechter meende immers dat de gedetineerden niet kunnen 

worden gelijkgesteld met personen die buiten een arbeidsovereenkomst om, arbeid 

verrichten. De gedetineerden kunnen zijn inziens niet behoren tot de categorie van 

de „met werknemers gelijkgestelden‟.364 
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Enige nuancering is wel aan de orde. De minister van Justitie heeft op grond van 

artikel 68, lid 1 van het Algemeen Reglement wel de bevoegdheid om tijdens de 

detentie afnemingen in te houden op de helft van de uitgaanskas ter betaling van de 

schulden of ten bate van de onderhoudsgerechtigde familieleden van de 

gedetineerde wanneer ze in nood verkeren.365 

4.3.1.2. Besluit 

Beknopt gezegd : ten tijde van artikel 30 ter Sw. waren de penitentiaire 

arbeidvergoedingen ontrokken aan de vatbaarheid voor beslag vanwege de 

schuldeisers. Hierdoor maakten zij een uitzonderingscategorie uit op de artikelen 7 

en 8 van de Hypotheekwet. De gedetineerde schuldenaars werden in een extra 

gunstige positie geplaatst. Dergelijke stelling werd ook in een vonnis van de 

Beslagrechter te Leuven geponeerd. Hierin werd geoordeeld dat ondanks het feit dat 

het enkel de wetgever toekomt om uitzonderingen op de beslagkwestie in te voegen, 

de onvatbaarheid voor beslag toch dient te worden gerespecteerd. Artikel 67, lid 1 

van het Algemeen Reglement is dan wel een Koninklijk Besluit, op basis van de 

doelstellingen met artikel 30 ter Sw. en het opzet van het reservefonds dient het 

artikel te worden gerespecteerd. Tewerkgestelde gedetineerden worden eigenlijk 

bevoordeeld ten opzichte van de vrije werknemers in onze samenleving. 

 

Ook al is het oordeel van de Beslagrechter te Leuven een goed onderbouwde 

stelling, op één welbepaald punt kan ik zijn zienswijze niet volgen. Ik dien evenwel 

trouw te blijven aan de stellingen die ik in bovenstaande uiteenzetting heb 

geponeerd. In het vonnis wordt gesteld dat de gedetineerden niet onderworpen 

kunnen worden aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek omdat zij niet met 

de categorie van de „met werknemers gelijkgestelden‟ kunnen worden vergeleken. 

Volgens deze zienswijze ontvangen zij dus ook geen loon. Nochtans dien ik hierbij te 

vermelden dat artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek voor de omschrijving van 

het loonbegrip de definitie van de Loonbeschermingswet hanteert. Reeds vroeger 

werd in deze uiteenzetting besloten dat gedetineerden daadwerkelijk vallen onder de 

categorie van de „met werknemers gelijkgestelden‟, alsook dat zij zowel op grond van 
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het oude artikel 30 ter Sw als op basis van artikel 86 van de Basiswet een bestaand 

recht op loon kunnen inroepen. De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 

aangaande het beslag kunnen in theorie dus wel toepassing vinden op de 

gedetineerdensituatie.  

 

Daarenboven dient ook te worden herhaald dat de Loonbeschermingswet slechts een 

minimumbescherming biedt. Artikel 1, in fine respecteert een gunstigere regeling. 

Artikel 67, lid 1 van het Algemeen Reglement, welke de onvatbaarheid voor beslag 

op de penitentiaire arbeidsvergoedingen poneert, kan aanzien worden als zo een 

gunstigere regeling. Echter, de bepalingen betreffende het beslag werden in de 

Loonbeschermingswet opgeheven. Artikel 1408, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek 

bepaalt een gelijkaardig gunstregime. Voornoemd artikel verklaart dat er geen 

afbreuk kan worden gedaan aan bijzondere regelingen. Artikel 67, lid 1 van het 

Algemeen Reglement kan als een bijzondere wettelijke bepaling worden 

aangeduid.366 

4.3.2. De Basiswet : facultatieve mogelijkheid tot penitentiaire tewerkstelling 

4.3.2.1. Algemeen 

Dinsdagavond 2 oktober 2007 betekende een keerpunt in de opvattingen omtrent de 

onvatbaarheid voor beslag met betrekking tot de penitentiaire arbeidsgelden. De 

Waalse televisiezender RTL-Tvi meldde in het avondnieuws de intrede van een 

gerechtsdeurwaarder in de gevangenis van Andenne met als doel beslag leggen op 

de eigendommen van gedetineerde Rémy Lecrenier. Er werd beslag gelegd op een 

televisietoestel, een videorecorder, een computer, een microgolfoven, een ventilator, 

maar ook op de penitentiaire gelden op de gevangenisrekening met een bedrag van 

circa 2100 euro. De inbeslagname gebeurde op initiatief van de burgerlijke partij die 

het wachten beu was en Lecrenier wou laten voelen dat hij diende te betalen. 

Uiteraard is dergelijke schijnbare mogelijkheid tot inbeslagname (vooral op de 

penitentiaire arbeidsgelden), gezien de voorgaande uiteenzetting, stof om over na te 

denken. Het wetgevend landschap ziet er heden ten dage met betrekking tot de 
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penitentiaire arbeid anders uit dan ten tijde van artikel 30 ter Sw. Een bespreking 

van de mogelijkheden is aan de orde. 

 

Tot voor kort steunde de penitentiaire arbeid op artikel 30 ter Sw. Het verplichte 

arbeidsregime hield een uitzonderingssysteem in ten voordele van de gedetineerden 

wat betrof de mogelijkheid tot beslag op de penitentiaire arbeidsgelden. De 

onvatbaarheid voor beslag vloeide impliciet voort uit de bewoordingen en 

doelstellingen van artikel 30 ter Sw. en het bijhorende reservefonds.367 Sinds de 

komst van de Basiswet werd een einde gesteld aan het verplichte penitentiaire 

arbeidsregime, als deel van de straf en het reservefonds. Artikel 169, 5° van de 

Basiswet heft immers artikel 30 ter Sw. op.368 

 

Gelet op de afschaffing van artikel 30 ter Sw. bestaat de rechtsgrond van de 

onvatbaarheid voor beslag niet langer.369 Echter, de onvatbaarheid voor beslag vloeit 

niet alleen impliciet voort uit het vroegere artikel 30 ter Sw. zelf, maar lag ook vervat 

ik artikel 67, lid 1 van het Algemeen Reglement370. De vraag dringt zich dus op of de 

relevante bepalingen van het Koninklijk Besluit wel levensvatbaar blijven nu de 

oergrond is verdwenen? Zo nee, in welke mate speelt dan het gemeen recht en zijn 

de bezittingen van de gedetineerden wel vatbaar voor beslag? Evenwel aan 

beperkingen onderworpen, conform de artikelen 1408 en volgende van het 

Gerechtelijk Wetboek. 

4.3.2.2. Enkele gevolgen van het vonnis van 26 januari 1992 en de 

inbeslagname in de gevangenis van Andenne 

Voorstanders van de afschaffing van het uitzonderingsregime in hoofde van de 

gedetineerden inzake beslag zullen hun argumenten steunen op basis van het 

normaliseringsbeginsel. Artikel 83 van de Basiswet sluit het normaliseringsbeginsel in 
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zich.371 Indien er voor wordt geopperd gedetineerden binnen de gevangenismuren 

een leven te laten leiden conform de levensvoorwaarden uit de vrije samenleving dan 

moeten zij maar opdraaien voor hun schulden net als eender welke andere 

werknemer in onze vrije samenleving. Het over te houden minimum dient dan te 

worden bepaald conform de regels van het gemeen recht, namelijk de bepalingen uit 

het Gerechtelijk Wetboek. Maar, zal het leven in de gevangenis wel ooit volledig 

genormaliseerd worden? Leven in detentie zal altijd een specifieke samenlevingsvorm 

uitmaken met eigenzinnige en aparte kenmerken. De mogelijkheid tot het leggen van 

beslag op de bezittingen van de gedetineerden dient net omwille van die specificiteit 

een bepaalde ondergrens te hebben. De regels van het gemeen recht, meer bepaald 

uit het Gerechtelijk Wetboek, kunnen nooit tegemoet komen aan de specifieke 

verwachtingen van de gedetineerdensituatie. Het Algemeen Reglement bood daarom 

meer soelaas.372 

 

Daarnaast verspreidde de Liga voor de Mensenrechten, kort na de inbeslagname in 

de gevangenis van Andenne, een perscommuniqué waarin zij hun tegenkanting 

inzake de inbeslagname van Lecreniers spullen duidelijk naar voor bracht. Zij 

besluiten dat de mogelijkheid tot beslag er toe zal leiden dat de gedetineerden 

gedurende de gehele detentieperiode zullen moeten verblijven in een naaktcel, een 

cachot. De mogelijkheid tot systematische inbeslagname zal leiden tot een “cachot 

pour dettes”, een bijzonder regime zonder enig middel in hoofde van de 

gedetineerde. Stond de Basiswet niet juist voor de beperking van de detentieschade? 

De schade die gedetineerden lijden wegens hun vrijheidsberoving wordt hiermede 

extra in de verf gezet.373 

 

Tot voor de totstandkoming van de Basiswet was het wetgevende landschap inzake 

penitentiaire arbeid bezaaid met een arsenaal aan onduidelijke en inhoudelijk 

tegenstrijdige rechtsbronnen gaande van wetteksten, over Koninklijke Besluiten tot 

een massa aan Omzendbrieven. De Basiswet diende orde te scheppen in de chaos 

aan regelgeving en een allesomvattende wet betreffende de interne rechtspositie van 
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 Zie supra 
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 L. ROBERT, “Een deurwaarder in de gevangenis. Naar een “cachot pour dettes”?”, Fatik, 2007, 19. 
373
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gedetineerden op te stellen waardoor een einde zou worden gesteld aan de 

rechtsonzekerheid binnen het Belgische detentierecht. De wetgever zette wel de 

krijtlijnen vast ter bepaling van de interne rechtspositie, maar opende daarmee ook 

de poort tot beslag. De rechtsgrond van de onvatbaarheid tot beslag was niet langer 

aanwezig. Het Algemeen Reglement bepaalde vroeger duidelijk wat de bestemming 

van de penitentiaire arbeidsgelden was en wat wel en niet kon inzake beslag. De 

ministeriële omzendbrief nr.1793 bepaalt dat vragen aangaande de beslagprocedure 

aan de staf van de directeur-generaal van de gevangenisinstelling dienen te worden 

voorgelegd. Ligt het beslag daardoor niet nog meer bij de uitvoerende macht dan 

reeds het geval was bij artikel 67, lid 1 van het Algemeen reglement? Het is immers 

de penitentiaire overheid die de lacune door de wetgever dient dicht te rijden, terwijl 

artikel 67, lid 1 van het Algemeen Reglement, dan wel een Koninklijk Besluit, wel een 

duidelijke regeling kent. De wetgever had nochtans reeds ten tijde van artikel 30 ter 

Sw. ingezien dat het niet opportuun was om gedetineerden zonder financiële 

middelen opnieuw het vrije leven in te sturen. Net daarom bestond de uitgaanskas, 

als onderdeel van het reservefonds, die de gedetineerden moest helpen om hun 

leven weer op het juiste spoor te krijgen. En net daarom was ook diezelfde 

uitgaanskas niet vatbaar voor beslag. Wetgevend initiatief in deze materie is 

onontbeerlijk indien de wetgever de doelstellingen van de Basiswet ter harte draagt 

en deze daadwerkelijk wil verwezenlijken.374 De Basiswet biedt minder grondslag aan 

de Koning om in een absolute onvatbaarheid voor beslag te voorzien ten voordele 

van de gedetineerden.375 

4.3.2.3. Toepassing van het gemeen recht? 

Artikel 1409 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing verklaren op 

de situatie van de gedetineerden leidt tot beperkte implicaties. Gelet op de lage 

vergoedingen die gedetineerden ontvangen in ruil voor de geleverde penitentiaire 

arbeidsprestaties, zal de tewerkgestelde gedetineerde nooit een inkomen uit arbeid 

verwerven dat de drempels van de beslagbaarheid uit het Gerechtelijk Wetboek 

overschrijdt. In principe beschermt de regeling inzake onvatbaarheid voor beslag uit 

het Algemeen Reglement de werkende gedetineerden enkel tegen artikel 1412 van 
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het Gerechtelijk Wetboek.376 Laatst genoemd artikel bepaalt dat de 

alimentatiegerechtigden zich niets hoeven aan te trekken van de beperkingen en 

uitsluitingen inzake het beslag op loon uit de voorgaande artikelen van het 

Gerechtelijk Wetboek.377 Is dit zo relevant voor de gedetineerden?  

 

Indien de tewerkgestelde gedetineerden wel over een equivalente arbeidsvergoeding 

zouden beschikken, zouden zij wel vallen onder het toepassingsgebied van het 

Gerechtelijk Wetboek. Artikel 1409, § 1, lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek stelt dat 

de beperkingen aangaande overdreven inbeslagname ook gelden op de categorie 

van de „met werknemers gelijkgestelden‟. Zoals reeds bewezen, vallen de 

tewerkgestelde gedetineerden onder laatstgenoemde categorie, alsook hebben zij 

een bestaand recht op loon. 

4.3.3. Besluit 

Sinds de komst van de Basiswet en de daarmee samenhangende afschaffing van 

artikel 30 ter Sw. bestaat er twijfel omtrent het bestaan van de grondslag tot de 

onvatbaarheid voor beslag op de penitentiaire arbeidsvergoedingen. Ten tijde van 

artikel 30 ter Sw. was duidelijk dat de penitentiaire arbeidsvergoedingen niet vatbaar 

voor beslag konden zijn, gelet op artikel 67, lid 1 van het Algemeen Reglement. Er 

werd een uitzondering toegestaan op de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet op 

basis van een Koninklijk Besluit. Dergelijke uitzondering ten voordele van de 

gedetineerden was gesteund op de doelstellingen van de wetgever met artikel 30 ter 

Sw. en het reservefonds. Indien de rechtsgrond niet langer bestaat, waarop zou dan 

de uitzondering moeten worden gesteund? Vandaag bestaat er zonder meer twijfel 

over de werkelijke draagwijdte ervan. Meerdere auteurs geven verschillende 

meningen en argumenten aan waarom beslag al dan niet zou mogen worden 

toegelaten. De komst van de Basiswet bracht misschien duidelijkheid omtrent 

belangrijke delen aangaande de rechtspositie van de gedetineerden, doch verwart de 

situatie inzake beslag. Ondanks de minpunten van het verplichte karakter van de 

penitentiaire arbeid, bood deze een wettelijke grondslag inzake de onvatbaarheid 

voor beslag van de penitentiaire arbeidsgelden. De poort tot beslag is nu ten 
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voordele van de schuldeisers geopend. Het toelaten van beslag op de penitentiaire 

arbeidsvergoedingen op zich maakt de situatie niet slechter of beter dan het was, 

maar vernietigt de duidelijkheid.  

 

De artikelen van het Gerechtelijk Wetboek zouden wel van toepassing kunnen 

worden verklaard op de penitentiaire arbeidsvergoeding, aangezien deze mijn inziens 

wel als loon dienen te worden beschouwd. De werkende gedetineerden hebben 

bijgevolg ook een bestaand recht op loon, waardoor de beschermingsbepalingen van 

de Loonbeschermingswet er op van toepassing zijn. Echter, de laagte van de 

penitentiaire vergoedingen belemmert in de praktijk de toepassing van artikel 1408 

en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. 
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Besluit 

De Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de 

rechtspositie van gedetineerden zorgt voor een frisse wind in de Belgische 

penitentiaire regelgeving. Op het vlak van de penitentiaire arbeid schaft artikel 169, 

5° van de Basiswet artikel 30 ter Sw. af. De omzetting van verplichte penitentiaire 

tewerkstelling naar de mogelijkheid voor de gedetineerden om al dan niet te 

arbeiden binnen de gevangenismuren, leidde tot verschillende vernieuwende 

denkpistes. Ik spitste mijn onderzoek toe op één van de doelstellingen van de 

Basiswet, de normalisering. Het normaliseringsprincipe stelt een zo optimaal 

mogelijke gelijkschakeling tussen het leven binnen de gevangenismuren en de 

samenleving erbuiten voorop. Op het vlak van de penitentiaire arbeid veronderstelt 

dergelijk beginsel de aanpassing van de werktoestanden binnen de 

gevangenisinstellingen aan de werkomstandigheden op de vrije arbeidsmarkt. 

Uiteraard dient bij de penitentiaire arbeid rekening te worden gehouden met de 

specifieke kenmerken, inherent aan de detentie. Ondanks de specifieke toestand 

waarin gedetineerden zich bevinden, blijven zij bij de uitoefening van de penitentiaire 

arbeid werknemers die een vorm van arbeid verrichten en die nog steeds titularis zijn 

en blijven van grondrechten. Het belangrijkste gegeven van de vrije arbeid betreft de 

bescherming die vrije werknemers genieten op grond van de arbeidswetgeving. Gelet 

op de normalisering verdienen de tewerkgestelde gedetineerden evenveel 

bescherming. De normalisering is vragende partij om tewerkgestelde gedetineerden 

onder te dompelen in het volledige arbeidsrechtelijke contentieux. 

 

Ter aanvang van dit onderzoek werd een overkoepelende onderzoeksvraag 

vooropgesteld : “Vallen gedetineerden onder het toepassingsgebied van de 

beschermende arbeidsreglementering? ”  Ter beantwoording viel de overkoepelende 

onderzoeksvraag uiteen in drie arbeidsrechtelijke deelvragen. Na de voorgaande 

uiteenzetting is het mogelijk tot een antwoord te besluiten op elk van de drie 

deelvragen. 

 

1) “Zijn de tewerkgestelde gedetineerden ten aanzien van de penitentiaire 

overheid gebonden door een arbeidsovereenkomst?” 
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Op deelvraag één dient een volmondige neen te worden geantwoord. Ondanks de 

afschaffing van artikel 30 ter Sw is vandaag geen arbeidsovereenkomst aanwezig 

tussen de werkende gedetineerde en de penitentiaire overheid. Nochtans zijn de 

vereiste elementen door het facultatieve karakter van de penitentiaire arbeid hiertoe 

aanwezig. De wetgever heeft via de afschaffing van de verplichte arbeid de 

mogelijkheid gecreëerd een arbeidsovereenkomst te voorzien tussen de werkende 

gedetineerde en de penitentiaire overheid. Sinds de opkomst van de Basiswet 

beschikt de gedetineerde wel over een recht op arbeid378, weliswaar voor zover er in 

de gevangenisinstelling beschikbare arbeid aanwezig is. Indien de penitentiaire 

overheid alsnog over een aanwervingvrijheid beschikt, zoals de vrije werkgever in 

onze samenleving, dan kan een arbeidsovereenkomst bestaan. Doch, hierover is er 

geen volledige zekerheid. Het recht op arbeid, geproclameerd volgens de Basiswet, 

kan het bestaan van een arbeidsovereenkomst (ondanks de afschaffing van het 

verplichte karakter ervan) weerhouden. 

 

Gezien de gezagsrelatie waarin de gedetineerden de penitentiaire arbeid uitvoeren 

en de arbeidsvergoeding die zij in ruil voor de verrichte arbeid krijgen, vallen zij 

onder de categorie van de „met werknemers gelijkgestelden‟. Deze laatste groep van 

werknemers geniet wel bescherming van een beperkt aantal arbeidsrechtelijke 

wetten, met name de arbeidswet379, de Loonbeschermingswet380 en de 

Welzijnswet381. Het toepassingsgebied van deze wetten strekt zich naast de 

werkgevers en werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst, ook uit tot de 

personen die onder het gezag van een andere persoon en tegen vergoeding, maar 

buiten een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten. De toepassing van de 

arbeidsreglementering vereist in deze gevallen allerminst het bestaan van een 

arbeidsovereenkomst.  

 

                                                 
378

 Art. 81 van de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van 
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379
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380
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De wetgeving op de arbeidsbescherming strekt ertoe de werknemers arbeid in 

menswaardige omstandigheden te laten verrichten. Met dit doel voor ogen worden 

dus twee soorten van wettelijke regelingen uitgevaardigd382 : 

1) De beperking van de arbeidstijden, zodat werknemers rust en ontspanning 

kunnen genieten om hierdoor een menswaardig bestaan te kunnen leiden. 

2) De bescherming van het leven, de gezondheid en fysieke integriteit van de 

werknemers tijdens de uitoefening van de arbeid. Hierbij behoren ook de 

bepalingen aangaande de voorkoming van ziektes, ongevallen, hygiëne- en 

gezondheidszorg. 

 

1. De Arbeidswet van 16 maart 1971 

Het toepassingsgebied van de Arbeidswet breidt zich verder uit dan de werknemer in 

de enge zin van het woord. Naast de werknemers gebonden door een 

arbeidsovereenkomst, vallen ook de personen die behoren tot de categorie van de 

„met werknemers gelijkgestelden‟ onder de bepalingen van de Arbeidswet.383 In casu 

betreft het de tewerkgestelde gedetineerden.384 Via de Arbeidswet van 16 maart 

1971 verkrijgen de werkende gedetineerden bescherming op het vlak van de 

arbeidsduur. De penitentiaire overheid dient, net als de vrije werkgever, in onze 

samenleving : 

a) de arbeidsuur385 

b) de zondagsrust386  

c) de nachtarbeid387  

d) de pauzes 388 

e) de rusttijden389 

f) en de uurroosterregeling te respecteren390.  

                                                 
382
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Dergelijke bepalingen wensen de werklast van de werknemers te beperken. 

Daarnaast bevat de Arbeidswet ook een speciale regeling betreffende de 

moederschapsbescherming391.  

 

Artikel 3, § 1, 1° van de Arbeidswet kan evenwel roet in het eten strooien. Volgens 

deze bepaling zijn de regels inzake de zondagsrust, de uurroosters, de arbeidsduur, 

de nachtarbeid, de rusttijden en de pauzes niet van toepassing op personen 

tewerkgesteld door het Rijk, de provinciën, de gemeenten, de openbare instellingen 

en de instellingen van openbaar nut, behoudens indien zij tewerkgesteld zijn door 

instellingen die een industriële of commerciële activiteit uitoefenen of door 

instellingen die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen.392 

De penitentiaire overheid stelt, als Belgische staat, gedetineerden tewerk. Hierdoor 

kan men zich de vraag stellen of de werkende gedetineerden dus wel onder de 

toepassing van de Arbeidswet vallen. Hieromtrent bestaat geen duidelijkheid. Mijn 

inziens zou het onlogisch zijn de gedetineerden van het toepassingsgebied van de 

Arbeidswet uit te sluiten. De Regie van de Gevangenisarbeid die de gedetineerden 

tewerk stelt, is immers een zelfbedruipende dienst met een commercieel karakter en 

een eigen rechtspersoonlijkheid. Naar mijn mening vallen de tewerkgestelde 

gedetineerden samen met de penitentiaire overheid onder de uitzonderingscategorie 

op de uitzondering. De arbeidswet is bijgevolg met al haar bepalingen toepasselijk op 

de gedetineerden. 

2. De wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 

werknemers 

De Loonbeschermingswet bestaat erin om de werknemer maximaal te beschermen in 

alle aspecten van zijn loon. De werknemer dient vrij over zijn loon te kunnen 

beschikken.393 Het doel van de wet wordt nagestreefd door bepalingen met 

betrekking tot : 

1) De betaling van het loon 
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2) De meting van de arbeid 

3) De inhoudingen op het loon  

4) en beslag op en overdracht van het loon.394  

Het toepassingsgebied van de Loonbeschermingswet strekt zich ook uit tot de 

personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, tegen loon arbeid 

verrichten onder het gezag van een andere persoon.395 De werkende gedetineerden 

vallen hier in theorie onder. De bespreking wordt hieromtrent verder gezet bij het 

beantwoorden van de tweede deelvraag. 

3. De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij 

de uitvoering van hun werk 

Behalve de werknemers gebonden door een arbeidsovereenkomst, sluit de 

Welzijnswet ook de personen binnen de categorie van de „met werknemers 

gelijkgestelden‟ in zich.396 Het gaat hier om de tewerkgestelde gedetineerden.397 De 

Welzijnswet tracht het welzijn van de werknemers na te streven door maatregelen 

die betrekking hebben op398 : 

1) de arbeidsveiligheid 

2) de bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk 

3) de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder 

inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 

4) de ergonomie 

5) de arbeidshygiëne 

6) de verfraaiing van de arbeidsplaatsen 

7) de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu 

Ingevolge artikel 5 van de Welzijnswet staat de werkgever in om de nodige 

maatregelen te treffen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de 
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uitvoering van hun werk.399 Algemeen kan de verhouding tussen de verschillende 

actoren bij toepassing van de Welzijnswet op volgende manier worden aangeduid400: 

1) De werkgever staat er voor garant dat een welzijnsbeleid wordt gevoerd in de 

onderneming. 

2) Het leidinggevende personeel moet er voor zorgen dat het door de werkgever 

geplande welzijnsbeleid daadwerkelijk uitvoering krijgt. 

3) De preventieadviseurs geven advies over alle aangelegenheden die betrekking 

hebben op dit welzijnsbeleid. 

4) De uitvoerende werknemers tenslotte hebben overeenkomstig artikel 6 van de 

Welzijnswet de verplichting om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats naar 

best vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en 

deze van andere personen.401 Met andere woorden, de werknemers dienen 

mee te werken aan de uitbouw van het beleid van de werkgever.  

 

2) “Worden de tewerkgestelde gedetineerden, wat betreft hun penitentiaire 

arbeidvergoeding, beschermd door de bepalingen van de 

Loonbeschermingswet?” 

 

Eigenlijk is het antwoord op deze vraag al gegeven bij de beantwoording van 

deelvraag één. Deelvraag twee dient op het eerste zicht eveneens negatief te 

worden beantwoord. De Loonbeschermingswet beschermt een reeds bestaand recht 

op loon. Opdat de werknemer recht zou hebben op zijn loon, dient hij in principe 

arbeid ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst te verrichten. Gezien het gebrek 

aan een arbeidsovereenkomst, kan in de regel geen recht op loon aanwezig zijn in 

hoofde van de werkende gedetineerden. In principe zijn de voordelen ten aanzien 

van de „met werknemers gelijkgestelden‟ geen loon omdat er geen 

arbeidsovereenkomst aanwezig is. Deze stelling dient wel te worden genuanceerd. 

Het toepassingsgebied van de Loonbeschermingswet, alsook de definitie van artikel 2 

van de Loonbeschermingswet breidt zich daarentegen ook uit tot de voordelen 
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toegekend aan deze categorie van personen. Bijgevolg moeten deze wel als loon 

worden gekwalificeerd. In dergelijk geval bestaat er slechts een recht op loon in 

zoverre het tussen de partijen uitdrukkelijk is bedongen of de verplichting tot 

betaling van het loon voortvloeit uit een andere rechtsbron, zoals een wet of een 

reglement. Dit is het geval bij de werkende gedetineerden. Hun recht op de 

penitentiaire arbeidsvergoeding vloeide voort uit het oude artikel 30 ter Sw en 

vandaag uit artikel 86 van de Basiswet. Gedetineerden beschikken dus impliciet wel 

over een recht op loon, ondanks het feit dat zij de penitentiaire arbeid uitvoeren 

anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst. 

 

Echter, de Loonbeschermingswet biedt slechts een basisbescherming. De in de 

Loonbeschermingswet vervatte regels doen evenwel geen afbreuk aan gunstigere 

bepalingen. Zo biedt artikel 67, lid 1 van het Algemeen Reglement meer bescherming 

voor wat betreft het beslag op de penitentiaire arbeidsvergoeding. Doch, dergelijke 

rechtsgrond is niet langer stabiel. 

 

3) “Zijn de penitentiaire arbeidsvergoedingen van de tewerkgestelde 

gedetineerden vatbaar voor beslag?” 

 

In tegenstelling tot de vorige twee deelvragen dient de laatste deelvraag positief te 

worden beantwoord. Ten tijde van artikel 30 ter Sw. bevonden de tewerkgestelde 

gedetineerden zich in een uitzonderingssituatie wat betrof de mogelijkheid tot beslag 

op de penitentiaire arbeidsvergoedingen. Door de afschaffing van de verplichte 

penitentiaire arbeid zette de wetgever de deur op een kier voor het beslag. Vandaag 

is in principe wel beslag mogelijk op de penitentiaire arbeidsvergoedingen van de 

werkende gedetineerden. De rechtsgrond (artikel 30 ter Sw.) waarin de bepaling van 

artikel 67, lid 1 van het Algemeen Reglement haar rechtvaardiging vond, bestaat niet 

langer. Wetgevend optreden is onontbeerlijk aangezien eigenlijk zelfs de 

mogelijkheid tot beslag niet volledig zeker is. Er zijn voldoende argumenten402 om te 

besluiten dat de onvatbaarheid voor beslag ook vandaag nog zou moeten 

                                                 
402

 Zie supra 
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doorwerken. De Basiswet bracht geen soelaas op het vlak van het beslag, maar 

bemoeilijkte de zaak.  

 

Ik meen evenwel dat de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst tussen de 

penitentiaire overheid en de werkende gedetineerde geen overbodige luxe zou zijn. 

Het arbeidscontract maakt de werkende gedetineerden tot werknemers in de enge 

zin van het woord. Bijgevolg zullen zij vallen onder het toepassingsgebied van de 

gehele arbeidswetgeving met betrekking tot werknemers. Gedetineerden verrichten 

immers, evenwel in een speciale context, ook een vorm van arbeid. Als voorstander 

van het normaliseringsprincipe kan ik dus niet anders dan het bestaan van een 

arbeidsovereenkomst toejuichen. Gedetineerden zijn werknemers, hoe dan ook. De 

normalisering wordt uitdrukkelijk in de Basiswet geponeerd. Waarop dan nog 

wachten? Indien de werkende gedetineerden over een arbeidsovereenkomst 

beschikken hebben zij automatisch ook een recht op loon. Inderdaad, ook vandaag 

vallen zij in principe onder het toepassingsgebied van de Loonbeschermingswet, 

maar we moeten het recht op de penitentiaire arbeidsvergoeding wel goed 

verantwoorden. Bij het aanwezig zijn van een arbeidsovereenkomst dient men zich 

niet meer in allerlei bochten te wringen om de gedetineerden enige mate van 

bescherming te bieden. Normalisering is in mijn ogen een basiselement opdat de 

reclassering van de gedetineerden vlot en gunstig zou kunnen verlopen. Het kan toch 

niet wenselijk zijn gedetineerden uit te sluiten van de werkelijkheid, maar wel te 

verwachten dat zij bij hun vrijlating het leven opnieuw zonder enige moeite 

oppikken. Arbeiden is één van de fundamentele elementen in onze vrije 

maatschappij. Gedetineerden dienen bij hun invrijheidsstelling dit element te 

vervullen, willen zij meedraaien in onze economie. Werken en re-integratie zijn twee 

handen op één buik. Kunnen gedetineerden deze vorm van arbeid goed verrichten 

indien zij daarmee niet blijven geconfronteerd? Penitentiaire tewerkstelling en de 

vrije arbeid in onze samenleving dienen zoveel als mogelijk te worden 

gelijkgeschakeld. Mijn inziens is het tot stand brengen van een arbeidsovereenkomst 

hierin een conditio sine qua non. Het opmerkelijke is dat de parlementaire 

voorbereidingen bij de Basiswet artikel 30 ter Sw. willen zien afgeschaft met het oog 

op het ontstaan van een arbeidsovereenkomst, maar er zoveel jaar later nog steeds 
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geen voorhanden is. De vereiste elementen zijn aanwezig, het is nu wachten op de 

uitvoering ervan. 

 

Daarentegen moet wel nog worden vermeld dat de regeling aangaande het beslag 

dan weer wel, ondanks de beperkte toepassing van de arbeidsreglementering 

anderzijds, tot voor kort een gunstregime inzake beslag kende ten voordele van de 

tewerkgestelde gedetineerden. Door de afschaffing van artikel 30 ter Sw. is deze 

zienswijze sterk gekelderd. De wetgever zette met de Basiswet de poort open voor 

het beslag. Mijn inziens is dit geen nefaste ommekeer. De normalisering wordt door 

de Basiswet hoog in het vaandel gedragen. Indien de werkende gedetineerden 

dienen gelijkgeschakeld te worden met de vrije werknemers in onze samenleving 

moeten zij er de minder aangename aspecten ook van dragen. Wie het 

normaliseringsbeginsel huldigt, dient het door te trekken op elk vlak. Vrije 

werknemers in onze samenleving dienen ook hun schulden te voldoen, desnoods 

onder de verplichting van het beslag. Ik meen hierbij deze stelling wel te nuanceren. 

De vrije werknemers worden wel beschermd door de artikelen van het Gerechtelijk 

Wetboek. De vrije werknemer wordt beschermd ten einde hem en zijn gezin een 

menswaardig bestaan te kunnen verzekeren. Indien de mogelijkheid tot beslag wordt 

aangenomen in hoofde van de werkende gedetineerden mist de wetgever hier wel 

enige mate van dito bescherming. De penitentiaire arbeidsvergoedingen zijn zo laag 

dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek hier niet op van toepassing kunnen 

zijn. Bij het laag houden van de penitentiaire arbeidsvergoedingen dient de wetgever 

op te treden met het oog op een gelijkmatige bescherming aan de werkende 

gedetineerden conform de artikelen van het Gerechtelijke Wetboek. De normalisering 

dient voluit te worden doorgevoerd. 

 

Hoe dan ook, mijn inziens leidt normalisering tot een positief effect ten voordele van 

de gedetineerden. De Basiswet zorgt voor rechtszekerheid op het vlak van de interne 

rechtspositie van de gedetineerden. Maar ik meen wel te zeggen dat er nog een 

aantal belangrijke punten dienen te worden omgevormd vooraleer de doelstellingen 

van de Basiswet optimaal kunnen worden uitgevoerd. Er is nog werk aan de winkel. 



 

111 

 

Toekomstvisie 

De Basiswet tracht de rechtspositie van de gedetineerden volledig te regelen, ten 

einde rechtszekerheid te brengen. De afschaffing van artikel 30 ter Sw. kan zeker als 

een pluspunt worden beschouwd binnen het penitentiaire regime. Algemeen kan 

worden gesteld dat gedetineerden, door de afschaffing van het verplichte karakter 

van de penitentiaire arbeid, meer bescherming worden geboden op arbeidsrechtelijk 

vlak. Althans, enige nuancering buiten beschouwing gelaten. In principe zijn de 

Arbeidswet, de Loonbeschermingswet en de Welzijnswet van toepassing op de 

tewerkgestelde gedetineerden. Echter, bij de Arbeidswet en de 

Loonbeschermingswet is er toch wat voor te zeggen om dergelijke stelling onderuit 

te halen. Daarenboven is de regeling inzake beslag er niet duidelijker en gunstiger op 

geworden sinds de komt van de Basiswet. Ik meen dan ook dat op termijn 

wetgevend optreden onvermijdelijk is. Penitentiaire regelgeving zou de 

arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden van de tewerkgestelde gedetineerden 

dienen te regelen. Gezien de normalisering dient het leven in de gevangenis zo veel 

als mogelijk overeen te stemmen met de omstandigheden in de vrije samenleving. 

Echter, is complete normalisering wel mogelijk? Detentie blijft hoe dan ook een 

speciale vorm van leven. De arbeidswetgeving kan gedetineerden wel bescherming 

bieden, doch deze wetten zijn hier niet op aangepast. Penitentiaire regelgeving 

doorkruist de arbeidsreglementering in de vrije samenleving. Lacunes zijn 

onvermijdelijk aangezien de wetgeving uit de vrije samenleving niet voorzien is op de 

specifieke omstandigheden inherent aan de detentie. Penitentiaire regelgeving 

omtrent arbeidsbeschermende voorwaarden zal rechtszekerheid brengen en een 

aangepast kader aan de noden en behoeften van de gedetineerdensituatie. 
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