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Woord vooraf 
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Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. 
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Graag wil ik in dit voorwoord alle respondenten bedanken voor de vlotte medewerking en de 

tijd die jullie hebben vrijgemaakt. Aan de hand van jullie kennis werd het mogelijk om de 

verschillende perspectieven te bestuderen en deze masterproef tot een goed einde te 

brengen. Ik wil specifiek ook de strafuitvoeringsrechtbank van Gent bedanken voor de 

interessante ervaringen gedurende de stage.  

 

Vervolgens wil ik ook mijn promotor Prof. dr. Tom Vander Beken en dr. Karen Verpoest 

bedanken voor de hulp en de sturing in de goede richting gedurende het voorbije jaar. Ook wil 

ik mijn commissarissen bedanken voor het lezen van mijn werk. 

 

Ten slotte wil ik mijn ouders bedanken voor de steun die ze me hebben verleend tijdens de 

moeilijke periodes doorheen het masterjaar wanneer stress soms de bovenhand nam. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Algemene inleiding 

 

Deze masterproef kadert in het laatste echelon van de strafrechtsbedeling namelijk de 

strafuitvoering. De strafrechtsketen is één van de belangrijkste thema’s waar criminologen 

mee werken. Het omkadert verschillende aspecten zoals de opsporing, de vervolging, de 

straftoemeting en als laatste de strafuitvoering. De strafuitvoering op zich omvat daarbij nog 

verschillende mogelijkheden. Bij een gevangenisstraf van meer dan drie jaar, komt de persoon 

in de gevangenis terecht. Personen met een straftotaal onder de drie jaar verblijven in principe 

niet meer in de strafinrichting, maar krijgen de mogelijkheid om de straf onder andere vormen, 

bijvoorbeeld het elektronisch toezicht uit te zitten wanneer ze zich aanmelden in de gevangenis 

(Onkelinx, 2004). 

Wanneer de betrokkene veroordeeld wordt tot een straftotaal van meer dan drie jaar, is de 

strafuitvoeringsrechtbank bevoegd om beslissingen te nemen in verband met de externe 

rechtspositie van die persoon. 

“De externe rechtspositie regelt de rechten van de veroordeelde gedetineerden voor wat de 

vrijheid(smomenten) in de buitenwereld betreft en bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de 

straf” (Vanacker, 2006, p. 372).  

De externe rechtspositie heeft alles te maken met de mogelijkheid voor de veroordeelden om 

zich terug te integreren in de maatschappij en meer vrijheid te verwerven (Maes, 2004). De 

strafuitvoeringsrechtbank kan in dit kader bepalen of een veroordeelde in aanmerking komt 

voor een strafuitvoeringsmodaliteit. De beperkte detentie behoort tot één van die 

mogelijkheden. De externe rechtspositie en de mogelijke strafuitvoeringsmodaliteiten worden 

geregeld door de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 

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

van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Van Den Berge, 2010). In deze masterproef zal deze wet 

verder afgekort worden als de wet externe rechtspositie. 

 

Het is heel interessant voor een criminoloog om te bekijken hoe deze strafuitvoering en de re-

integratie precies in zijn werk gaat. In deze masterproef wordt dit toegespitst op de beperkte 

detentie.  

Bij dit alles mogen bepaalde vragen niet over het hoofd gezien worden. Aan welke 

voorwaarden moeten voldaan worden om een persoon terug vrij te laten? Welke risico’s zijn 

hieraan verbonden? Heeft de veroordeelde enige vorm van huisvesting, werk? 
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De antwoorden op deze vragen zijn primordiaal om te achterhalen of een veroordeelde zich 

op het rechte pad zal kunnen houden eenmaal hij terug in de samenleving functioneert. Al 

deze vragen zijn daarom relevant voor criminologisch onderzoek. Criminologen kijken vaak op 

een heel andere manier naar deze materie dan anderen. Wanneer de 

strafuitvoeringsrechtbank beslist om een persoon onder een strafuitvoeringsmodaliteit te 

plaatsen, krijgt zij soms het verwijt van straffeloosheid naar het hoofd geslingerd in de media. 

Deze masterproef vertrekt vanuit de visie dat het juist nodig is om mensen een nieuwe kans 

te geven, om hen te laten bewijzen dat ze hun leven kunnen en willen beteren. Die kansen zijn 

onontbeerlijk zodat de veroordeelden na hun strafeinde niet gefrustreerd in de maatschappij 

terecht komen, waardoor het risico op recidivisme groot blijft. De meeste gedetineerden komen 

op een dag überhaupt vrij, of dit nu na een straf van drie jaar of dertig jaar is. De beperkte 

detentie is daarbij een eerste en cruciale stap in de richting van deze re-integratie, die zeker 

niet onderbelicht mag worden.  

 

1.2 Probleemstelling 

 

De beperkte detentie wordt geregeld door de wet externe rechtspositie. Vanuit de 

stagepraktijk, bij de strafuitvoeringsrechtbank te Gent in 2013, bleek dat de beperkte detentie 

de eerste belangrijke stap is in het resocialiseringsproces van een veroordeelde. Vanuit deze 

ervaring bleek dat de beperkte detentie nagenoeg weinig aandacht krijgt in vergelijking met 

het elektronisch toezicht en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Ook in de media wordt vooral 

over het elektronisch toezicht en de voorwaardelijke invrijheidstelling gesproken. 

Verschillende strafuitvoeringsrechtbanken volgen het informele principe van de weg der 

geleidelijkheid. Dit is het stapsgewijs toekennen van de drie belangrijkste 

strafuitvoeringsmodaliteiten namelijk de beperkte detentie, het elektronisch toezicht en de 

voorwaardelijke invrijheidstelling. Eerst dient de beperkte detentie vlot te verlopen alvorens de 

veroordeelde kan doorstromen naar de volgende strafuitvoeringsmodaliteiten. 

Voor dit principe is het dus noodzakelijk dat de beperkte detentie in de praktijk goed verloopt. 

Vanuit de weinige literatuur rond de beperkte detentie wordt aangehaald dat deze 

strafuitvoeringsmodaliteit toch nog enkele pijnpunten kent. Deze kaderen vooral in de werking 

van de beperkte detentie. ‘PIETERS’ (2012) gaf aan dat de gevangenissen kampen met enkele 

problemen wat betreft de afdeling beperkte detentie. Zo stelt hij dat de beperkte detentie op 

een “oubollige, bestofte manier” functioneert (p. 6). Verder kaart hij problemen aan met 

betrekking tot de privacy van de gedetineerden en enkele technische problemen in verband 
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met het uur waarop de gedetineerden ’s morgens de gevangenis mogen verlaten. Ook zou 

druggebruik een groot probleem vormen op deze afdelingen (Pieters, 2012). 

Maar er rijzen niet enkel vragen rond het technische gedeelte. Welke doelstellingen worden 

precies beoogd met de beperkte detentie? En worden deze doelstellingen bereikt? 

Het doel van deze masterproef is om de beperkte detentie onder de loep te nemen en deze te 

evalueren. Om dit te bereiken, werd nagegaan wat de visie van de verschillende actoren is 

omtrent de beperkte detentie. Wat vinden zij de belangrijkste doelstellingen van de beperkte 

detentie en vinden zij dat deze doelstellingen worden bereikt? Hoe evalueren zij de werking 

van de beperkte detentie? 

 

Specifiek zal deze masterproef ingaan op volgende onderzoeksvragen: 

- Wat is de beperkte detentie? 

o Hoe is de beperkte detentie tot stand gekomen? 

o Welke verschillen kunnen er vastgesteld worden in vergelijking met de situatie 

vóór de wet externe rechtspositie van 17 mei 2006? 

o Welke doelstellingen worden er met de beperkte detentie beoogd? 

 

- Hoe evalueren de verschillende actoren de beperkte detentie? 

o Worden de doelstellingen die beoogd worden, bereikt? 

o Steken er problemen de kop op gedurende de huidige werking? 

o Welke mogelijkheden voor verbetering kunnen er aangereikt worden indien 

nodig? 

 

De eerste onderzoeksvraag en haar deelvragen zullen beantwoord worden in hoofdstuk twee 

en drie, dit aan de hand van een literatuurstudie. In hoofdstuk twee wordt de geschiedenis van 

de beperkte detentie overlopen en wordt ook ingegaan op de context waarin deze 

strafuitvoeringsmodaliteit ontstaan is. In hoofdstuk drie komt het wettelijk kader aan bod met 

de definitie en de procedures van de beperkte detentie. In dit deel wordt ook aangegeven 

waarom de beperkte detentie zo belangrijk is en dit aan de hand van de weg der 

geleidelijkheid. 

De antwoorden op de tweede onderzoeksvraag en haar deelvragen zullen aan bod komen 

vanaf hoofdstuk vier. Daar er weinig literatuur voorhanden is over de werking van de beperkte 

detentie, werd de tweede onderzoeksvraag aan de hand van een evaluatieonderzoek met 

kwalitatieve methoden onderzocht en meer bepaald door een productevaluatie. Hoofdstuk vier 
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geeft het woord aan de verschillende actoren en in hoofdstuk vijf wordt hiervan een reflectie 

gemaakt. 

Alvorens in te gaan op het eigenlijke onderzoek, wordt eerst een toelichting gegeven bij de 

methoden en technieken die gebruikt werden bij het uitvoeren van dit onderzoek. Vervolgens 

wordt een korte duiding gegeven van de verschillende actoren die in dit onderzoek 

geïnterviewd werden. Hierbij wordt aangegeven waarom deze actoren zo belangrijk zijn voor 

de beperkte detentie. 

 

1.3 Methodologische invalshoek 

 

1.3.1 Evaluatieonderzoek 

1.3.1.1 Productevaluatie 

Productevaluaties zijn de meest voorkomende evaluatieonderzoeken. (Swanborn, 1999). Bij 

een productevaluatie wordt nagegaan of de vooropgestelde doelstellingen effect hebben of 

vervuld worden (Swanborn, 1999). Specifiek voor dit onderzoek wordt nagegaan wat de 

doelstellingen van de beperkte detentie zijn en of deze vervuld worden. Zo niet, wordt 

nagegaan waar dit aan te wijten is. Dit zal gebeuren aan de hand van interviews met de 

verschillende actoren die betrokken zijn bij de beperkte detentie. 

 

1.3.1.2 Evidence-based onderzoek 

Evaluatieonderzoek is een vorm van evidence-based onderzoek die ontstaan is in de 

medische wereld (Boxtaens, 2008). Tegenwoordig heerst de visie dat alles wetenschappelijk 

moet bewezen worden (Nelen, 2010). Deze drang wordt gezien als een groot kritiekpunt op 

het evaluatieonderzoek. ‘PLEYSIER’ (2010) sprak in het themanummer van Panopticon over 

een “oprukkende evaluatiedrift of zelfs kwantificeringsfetisjisme” (p.58). De belangrijkste vraag 

die in deze evidence-based onderzoeken gesteld wordt, is: Werkt het beleid? (Nelen, 2010) 

Vaak worden dit soort onderzoeken nog eens verengd tot kwantitatief onderzoek, het 

produceren van statistische cijfers (Burssens, 2008).  

Het is de bedoeling van deze masterproef om daar tegenin te gaan doordat het zich niet enkel 

toespitst op de vraag of de beperkte detentie werkt of niet, maar er wordt ook gestreefd om 

een veel ruimer spectrum aan bod te laten komen. Er zal ook gekeken worden naar de context 

van dit fenomeen bij iedere actor. Zo kunnen de verschillende visies en invalshoeken aan bod 
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komen. Om dit te bewerkstelligen, is er gekozen om met kwalitatieve onderzoeksmethoden 

zoals het interview te werken (Clarke & Dawson, 1999). 

 

1.3.1.3 Evaluatieonderzoek vs. beleid 

Een ander punt van kritiek rond het evaluatieonderzoek is dat het zich vooral toespitst op het 

beleid. De mensen die het beleid maken, vragen aan de onderzoekers of zij een bepaald 

fenomeen op de werking ervan willen onderzoeken. Daarbij worden meestal kant-en-klare 

oplossingen verwacht (Nelen, 2010).  

Deze masterproef staat los van het beleid en komt vanuit het academische, waarbij er geen 

afhankelijkheidsrelatie is tussen de twee (Ponsaers, 2010).  

 

1.3.2 Kwalitatieve onderzoeksmethoden 

Zoals eerder vermeld, is het eigenlijke onderzoek van deze masterproef gebaseerd op de 

kwalitatieve onderzoeksmethode: het interview. 

Hierbij gaat het om de visie van de geïnterviewde te achterhalen omtrent de beperkte detentie. 

Er wordt gebruik gemaakt van een doelgerichte steekproef (Decorte & Zaitch, 2010). 

De actoren werden eerst via e-mail gecontacteerd, waarin een korte voorstelling van het 

onderzoek en de doelstelling van deze studie werden uitgelegd. Vervolgens werd gevraagd of 

zij bereid waren hieraan mee te werken.  

Doorheen de interviews was het belangrijk om mijn mening, die voor een deel gevormd was 

door de stage-ervaring, niet op te dringen en open te staan voor de verschillende nieuwe 

invalshoeken (Wester, 1987). De verschillende invalshoeken worden op het einde 

samengevoegd om één overkoepelend geheel te vormen. 

Er werd gewerkt aan de hand van een semigestructureerd interview. Hierbij stonden een aantal 

basisvragen op voorhand vast (Decorte & Zaitch, 2010). Primo werd gevraagd aan de actoren 

wat volgens hen de belangrijkste doelstellingen van een beperkte detentie waren. Dit werd 

vervolgens verder onder de loep genomen. Daarbij werd onder andere gepeild of deze 

doelstellingen in hun ogen bekomen worden. Ten slotte werd ook specifiek gevraagd wat zij 

vinden van het huidige verloop van de beperkte detentie en op welk vlak er verbeteringen 

mogelijk zijn. 

Tijdens de gesprekken werd er soms dieper op een antwoord ingegaan en werden nog 

bijkomende vragen gesteld om het antwoord nog beter te duiden (Memon & Bull, 1999).  
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1.3.3 Criteria 

Ten eerste worden, als criteria voor het evaluatieonderzoek, de verschillende doelstellingen 

van de beperkte detentie gebruikt. Tijdens de literatuurstudie zal onderzocht worden wat de 

belangrijkste doelstellingen zijn. 

Ten tweede wordt ook nagegaan of de beperkte detentie in de praktijk vlot verloopt, en zo niet, 

aan welke factoren dit te wijten is. Daarbij wordt nagegaan of de praktijk de vooropgestelde 

doelstellingen bereikt. 

 

1.4 Onderzoeksmateriaal 

 

Voor het eigenlijke onderzoek werden er interviews afgenomen van verschillende actoren die 

een belangrijke rol spelen bij de beperkte detentie. Zo komen in dit onderzoek de 

strafuitvoeringsrechtbank, verschillende gevangenisdirecteurs, een justitieassistente en een 

veroordeelde aan het woord.  

 

1.4.1 Strafuitvoeringsrechtbank 

De strafuitvoeringsrechtbank is de eerste belangrijke actor in dit onderzoek. Zij dient te 

beslissen of de veroordeelde aan de voorwaarden voldoet om een beperkte detentie 

toegekend te krijgen. De strafuitvoeringsrechtbank is eveneens degene die de beperkte 

detentie opvolgt samen met het openbaar ministerie van de strafuitvoeringsrechtbank. Er 

wordt gekeken of de beperkte detentie goed verloopt en indien niet, kan de 

strafuitvoeringsrechtbank de strafuitvoeringsmodaliteit herroepen. 

De strafuitvoeringsrechtbank bestaat uit een strafuitvoeringsrechter en twee assessoren met 

elk een eigen specialisatie. De ene assessor is gespecialiseerd in penitentiaire zaken en de 

andere in sociale re-integratie.1 Zij beslissen samen met de strafuitvoeringsrechter over de 

toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten aan veroordeelden met een gevangenisstraf 

boven de drie jaar. 

 

                                                 
1 Artikel 5 wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken 
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1.4.2 Gevangeniswezen 

De gevangenis is een andere belangrijke actor in dit gegeven. Het is namelijk de setting waar 

de beperkte detentie zich voor een gedeelte in afspeelt. Zij bepalen hoe de afdeling van de 

beperkte detentie in de gevangenis vorm gegeven wordt. 

De gevangenisdirecteur stelt tevens een advies op over de mogelijke toekenning van een 

beperkte detentie, die doorgegeven wordt aan de strafuitvoeringsrechtbank.2 Hierbij worden 

verschillende factoren in rekenschap genomen. 

Het is dan ook belangrijk om in dit onderzoek verschillende gevangenisdirecteurs aan bod te 

laten komen om na te gaan hoe een beperkte detentie bij hen verloopt, waarmee ze allemaal 

rekening houden en wat hun visie is op deze strafuitvoeringsmodaliteit. 

 

1.4.3 Justitieassistent 

De justitieassistent is eveneens een belangrijke schakel in de beperkte detentie. Zij/hij 

begeleidt de veroordeelde gedurende de periode van zijn beperkte detentie. Wanneer de 

beperkte detentie toegekend is aan de veroordeelde, komt de justitieassistent langs om een 

uurrooster in samenspraak met de veroordeelde op te stellen. Dit uurrooster geeft aan 

wanneer de veroordeelde specifiek de gevangenis mag verlaten en wanneer hij terug dient te 

keren.3 

Om de twee weken vindt er een gesprek plaats tussen de veroordeelde en de justitieassistent. 

Dit kan zowel in de gevangenis doorgaan of op het justitiehuis. Tijdens dit gesprek wordt onder 

meer besproken hoe de beperkte detentie verloopt, wat hun voorwaarden zijn, hoe de 

betrokkene zich voelt bij de situatie, of er zich problemen voordoen…4 

De justitieassistent maakt daarvan een verslag op en stuurt dit daarna door naar de 

strafuitvoeringsrechtbank en het openbaar ministerie van de strafuitvoeringsrechtbank, die zo 

de situatie van de betrokkene kunnen opvolgen. Daarnaast wordt het verslag ook 

doorgestuurd naar de gevangenisdirecteur.5 

                                                 
2 Artikel 29 wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 

3 Ministeriële omzendbrief nr. 1804 van 1 september 2008 betreffende de 

samenwerkingsafspraken tussen het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen en het 

directoraat-generaal Justitiehuizen betreffende de uitvoering van beperkte detentie 

4 Expertinterview justitieassistente op 27 maart 2014 

5 Expertinterview justitieassistente op 27 maart 2014 
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Door de begeleiding en opvolging van de veroordeelden tijdens hun beperkte detentie, staan 

de justitieassistenten zeer dicht bij hun cliënten. Daarom is het belangrijk om in dit onderzoek 

ook te peilen naar hun visie. 

 

1.4.4 Veroordeelden 

De veroordeelden die de beperkte detentie toegekend krijgen, ervaren deze 

strafuitvoeringsmodaliteit in de praktijk en weten of de beperkte detentie hen veel bijbrengt. Zij 

zitten namelijk midden in het systeem. Het is voor hen dat de beperkte detentie ontwikkeld 

werd. Zij weten het best hoe de beperkte detentie verloopt en waar de pijnpunten van dit 

systeem zich situeren.  

 

1.5 Afbakening 

 

In deze masterproef is gekozen om het onderzoek te beperken tot het rechtsgebied Gent. Dit 

omvat zowel West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Hieronder vallen de gevangenissen van 

Gent, Ruiselede, Dendermonde, Ieper, Brugge en Oudenaarde. De bevoegdheid van de 

strafuitvoeringsrechtbank te Gent strekt zich uit over deze gevangenissen. Aangezien de 

gevangenis van Beveren nog maar net in werking trad in maart 2014, is hier geopteerd om 

deze nog niet in het onderzoek op te nemen. Daarnaast vallen ook de justitiehuizen van Gent, 

Dendermonde, Ieper, Brugge en Oudenaarde onder het rechtsgebied Gent.  

Om de anonimiteit te waarborgen wordt niet vermeld welke personen in kader van deze 

masterproef geïnterviewd werden. 

De strafuitvoeringsrechtbank te Gent ging in op de vraag om deel te nemen aan dit onderzoek 

omtrent de beperkte detentie. In dit onderzoek zullen een strafuitvoeringsrechter en een 

assessor aan bod komen die elk in een andere kamer zetelen. Vervolgens komen vanuit het 

gevangeniswezen ook drie gevangenisdirecteurs en een verantwoordelijke voor de beperkte 

detentie aan bod. 

Helaas konden, door bestuurlijke regels van de verschillende justitiehuizen, weinig 

justitieassistenten ingaan op de vraag voor een interview. Eén justitiehuis ging wel akkoord en 

deze visie wordt opgenomen in dit onderzoek. 

Na enkele maanden werd het, met behulp van een bevraagde actor, mogelijk om in contact te 

komen met een veroordeelde in beperkte detentie. Dit interview vond plaats buiten de 

gevangenis. 
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Aangezien er slechts één justitieassistent en één veroordeelde werden bevraagd, vergroot de 

kans op een eenzijdig beeld van deze populatie, dit vormt een beperking van het onderzoek. 
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2. Geschiedenis 

 

2.1 Inleiding 

 

Deze masterproef zal zich voornamelijk toespitsen op de beperkte detentie, maar om een 

volledig beeld van de geschiedenis te krijgen, dient ook kort ingegaan te worden op andere 

strafuitvoeringsmodaliteiten. 

De beperkte detentie is opgericht door de wet externe rechtspositie, maar er gaat een hele 

geschiedenis aan deze stafuitvoeringsmodaliteit vooraf. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op 

deze geschiedenis en wordt de context geschetst waarin de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten tot stand kwamen. Zo werd verkozen om te starten bij de wet 

Lejeune om daarna langs de verschillende initiatieven uiteindelijk te eindigen bij de wet externe 

rechtspositie van 2006 die de beperkte detentie oprichtte. 

 

2.2 Wet Lejeune 

 

De wet Lejeune was de eerste wet die betrekking had op de strafuitvoering in België. De wet 

van 31 mei 1888, die vernoemd is naar de toenmalige minister van Justitie Jules Lejeune, riep 

de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorwaardelijke veroordeling in het leven (Weber & 

Rousseaux, 2004).  

De voorwaardelijke invrijheidstelling maakte het mogelijk om gedetineerden voor hun 

strafeinde vrij te laten uit de gevangenis wanneer ze 1/3de van hun straf reeds hadden 

volbracht.6 Hierbij dienden ze zich te houden aan enkele voorwaarden. Deze modaliteit had 

voornamelijk als doel de re-integratie van de gedetineerde in de samenleving te verbeteren en 

zo toch nog controle te kunnen opleggen aan de gedetineerden nadat ze uit de gevangenis 

kwamen (Maes & Tange, 2012). Tot op de dag van vandaag bestaat deze 

strafuitvoeringsmodaliteit nog altijd, deze is weliswaar verschillende keren aangepast. Nu 

wordt de voorwaardelijke invrijheidstelling geregeld door de wet externe rechtspositie van 17 

mei 2006. 

De voorwaardelijke veroordeling had als doel tegemoet te komen aan korte gevangenisstraffen 

die als nutteloos werden beschouwd. Men kwam in aanmerking voor een voorwaardelijke 

                                                 
6 Artikel 1 wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het 
strafstelsel 
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veroordeling wanneer de straf niet meer dan zes maanden bedroeg en men een blanco 

strafblad had (Weber & Rousseaux, 2004). Met de voorwaardelijke veroordeling werd de 

strafuitvoering vijf jaar uitgesteld. Wanneer de betrokkene in deze periode geen nieuwe feiten 

meer pleegde, verviel de uitvoering van zijn straf (Weber & Rousseaux, 2004). 

De wet Lejeune was een kind van zijn tijd. De samenleving was rijp om dit idee te aanvaarden. 

In verschillende andere landen was de voorwaardelijke invrijheidstelling namelijk al vroeger 

ingevoerd (Maes & Tange, 2012). Het penitentiair congres in Stockholm van 15 tot 26 augustus 

in 1878 was een belangrijke aanleiding tot ontwikkeling van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling in België (Maes & Tange, 2012). Het congres was de voedingsbodem voor 

de voorwaardelijke invrijheidstelling. Van over heel de wereld waren er vertegenwoordigers 

aanwezig om de ontwikkelingen in het strafrechtssysteem te bespreken (Desportes & 

Lefébure, 1880). Hier kwam onder andere ook de voorwaardelijke invrijheidstelling aan bod.  

De onmiddellijke aanleiding voor de voorwaardelijke invrijheidstelling in België was de zaak 

Falleur (Christiaensen, 1997). In 1886 waren er gewelddadige opstanden van arbeiders in 

Luik. Enkele personen werden hier later zeer zwaar voor gestraft. Onder hen ook Oscar 

Falleur. Het gerecht veroordeelde hem tot 20 jaar dwangarbeid en zag hem onder meer als de 

leider van de opstanden. De arbeidersbewegingen verzetten zich tegen deze straffen 

waardoor de ministers genoodzaakt waren om voor vele personen die meededen aan de 

opstanden gratie te verlenen. Oscar Falleur kreeg geen gratie omdat hij gezien werd als leider. 

De onrust bleef en minister van Justitie Lejeune kwam daarom op de proppen met het initiatief 

van de voorwaardelijke invrijheidstelling die leidde tot de wet van 31 mei 1888. Oscar Falleur 

werd daarop in voorwaardelijke invrijheidstelling geplaatst en was de eerste persoon die deze 

strafuitvoeringsmodaliteit toegekend kreeg in België (Christiaensen, 1997).  

 

Minister Lejeune werd geïnspireerd door Adolphe Prins. Prins was een belangrijke spilfiguur 

in de ontwikkelende straftheorie van die tijd. Hij heeft het strafrechtssysteem volledig 

omgevormd met zijn tweesporenstelsel waarbij er een onderscheid werd gemaakt tussen de 

groep die wel moreel aansprakelijk kon gesteld worden voor zijn daden en de groep die niet 

moreel aansprakelijk kon gesteld worden. De eerste groep kreeg straffen opgelegd, de tweede 

groep maatregelen (De Ruyver, 1998).  

Prins kwam daarbij ook naar voor met het idee van individualisatie en resocialisatie in het 

strafrechtssysteem (De Ruyver, 2004). Om individualisatie na te streven, diende de 

strafuitvoering aangepast te worden aan de dader. Dit gedachtengoed kan men kaderen in de 

straftheorie van het sociaal verweer. Hiervan ging het idee uit dat de maatschappij diende 

beschermd te worden tegen crimineel gedrag en om dit te bewerkstelligen werden allerlei 

http://www.google.be/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fernand+Desportes%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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maatregelen uitgewerkt. Preventieve maatregelen konden hierbij ook worden aangewend. De 

burgerij maakte gebruik van het sociaal verweer om zich te beschermen tegen landlopers, 

criminelen, arbeiders en werklozen (De Ruyver, 2004). 

Onder invloed van Prins kwam in de jaren 1880 ook de resocialisatiegedachte voorop te staan. 

Hieruit is onder andere de hierboven vernoemde wet gekomen inzake de voorwaardelijke 

veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidstelling. In deze strafuitvoeringsmodaliteiten 

speelde de resocialisatie namelijk een belangrijke rol (De Ruyver, 2004). 

Door de veroordeelden een kans te geven om na een derde van hun straf vrij te komen onder 

voorwaarden, kon er individualisering in het traject van de veroordeelde aangebracht worden 

(Weber & Rousseaux, 2004). De gevangenissen dienden mee te helpen aan de resocialisering 

van de veroordeelden en via de voorwaardelijke veroordeling wou men detentieschade 

vermijden voor kortgestraften (De Ruyver, 1998). Prins voerde daarbij ook de 

gevangenisarbeid in omdat deze resocialisatiebevorderend zou werken (De Ruyver, 2004). 

Deze visie leeft nu ook nog en is zeer belangrijk bij de beperkte detentie.  

De wet Lejeune werd later nog verschillende keren aangepast. Nu wordt de voorwaardelijke 

invrijheidstelling geregeld door de wet externe rechtspositie van 2006. 

 

2.3 Ministeriële omzendbrieven weekendarrest, beperkte hechtenis en halve vrijheid 

 

Na de wet Lejeune werden tevens andere strafuitvoeringsmodaliteiten opgericht met het oog 

op het beperken van detentieschade en om de gedetineerden steeds meer vrijheid te geven 

om hun reclassering voor te bereiden (Maes, 2004). Deze waren de voorlopers van de 

beperkte detentie. 

Desalniettemin was de voorwaardelijke invrijheidstelling tot 2006 de enige 

strafuitvoeringsmodaliteit die wettelijk vast lag. De strafuitvoeringsmodaliteiten die hieronder 

aan bod zullen komen, werkten via Ministeriële omzendbrieven. Dit zorgde voor een grote 

onzekerheid bij de veroordeelden en voor rechtsongelijkheid (Scheirs & Millen, 2010). 

 

Onder minister van Justitie Vermeylen werden het weekendarrest en de beperkte hechtenis 

gecreëerd aan de hand van de Ministeriële omzendbrief van 15 februari 1963 (Dupont & 

Verstraeten, 1990). Deze Ministeriële omzendbrief werd later nog verschillende keren 

aangepast. De strafuitvoeringsmodaliteiten werden opgericht om de detentieschade van de 
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veroordeelden te beperken, dit door de strafuitvoering gefragmenteerd te laten verlopen 

(Maes, 2007). 

Deze nieuwe initiatieven waren het gevolg van de tijdsgeest toen. De wet Lejeune kwam tot 

stand in het licht van het sociaal verweer, maar deze visie maakte ondertussen plaats voor 

andere ideeën. Verschillende leiders, bijvoorbeeld Hitler, hadden de principes van het sociaal 

verweer te uitdrukkelijk genomen. Het beschermen van de samenleving tegen gevaarlijke 

personen werd gebruikt om allerlei afschuwelijke daden te stellen en mensen uit de 

samenleving te bannen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam hier veel reactie op. Nieuwe 

ideeën vormden zich met het oud sociaal verweer in het achterhoofd. Een nieuw 

gedachtengoed ontwikkelde zich: het nieuw sociaal verweer. Bij het nieuw sociaal verweer 

stonden terug individualisering en resocialisering voorop, maar daarbij werd ook aandacht 

besteed aan de individuele rechten en plichten. Het is in deze periode dat ook de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens tot stand kwam in 1950 (De Ruyver, 2004). 

De belangrijkste doelstelling van de beperkte detentie is net die resocialisering. Dit is nuttiger 

voor langgestraften aangezien kortgestraften minder lang weg zijn uit de samenleving en men 

zo minder detentieschade verwacht. Voor langgestraften wordt geprobeerd om de 

gedetineerde geleidelijk aan steeds meer in contact te laten komen met de maatschappij 

(Nagel, 1977). Deze gedachte ligt ook aan de basis van de weg der geleidelijkheid die aan 

bod zal komen in hoofdstuk drie van deze masterproef. 

Het is net in het kader van dit nieuw sociaal verweer dat de onderstaande 

strafuitvoeringsmodaliteiten in het leven werden geroepen. 

Niet enkel op het vlak van de strafuitvoering kwamen er nieuwe ideeën in het licht van het 

nieuw sociaal verweer, ook op andere echelons van de strafrechtsbedeling werd er ingezet op 

individualisering en resocialisering. Op die manier werd onder meer probatie mogelijk op het 

vlak van straftoemeting (De Ruyver, 2004). 

Na deze bloeiende periode, zou er in de jaren 1970 een tijd aanbreken waar deze ideeën van 

het nieuw sociaal verweer terug aan de kant werden geschoven. Er ontstond veel kritiek op 

het strafrechtssysteem en er werd gesteld dat het eigenlijk niet werkte.  

 

2.3.1 Weekendarrest 

Zoals vermeld, werd deze strafuitvoeringsmodaliteit opgericht door de Ministeriële 

omzendbrief van 15 februari 1963. Ze werd voorzien om de detentieschade van korte 

gevangenisstraffen te beperken (Dupont & Verstraeten, 1990). Hierbij ging het om straffen van 

maximum twee maanden. Korte gevangenisstraffen zorgen namelijk voor dezelfde problemen 
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waarmee een langgestrafte te maken krijgt zoals het niet meer kunnen uitoefenen van het 

werk, bemoeilijking van de familiale banden, enzovoort. De verhouding tussen de schade die 

hierbij aangebracht wordt en de straf is hier buiten proportie. De straffen zijn daarnaast te kort 

om een goed re-integratietraject uit te werken. (Maes, 2004).  

Het weekendarrest maakte het mogelijk om de straf uit te voeren in het weekend. De 

betrokkene diende elk weekend naar de gevangenis te komen om zijn straf uit te zitten, de 

strafuitvoering werd dus verdeeld over verschillende weekends (Maes, 2007). Het voordeel 

van deze modaliteit was dat de persoon hierdoor zijn werk tijdens de week niet verloor en 

daardoor een deel van de detentieschade opgevangen kon worden (Maes, 2004). 

Deze strafuitvoeringsmodaliteit werd toegekend door het parket vooraleer de veroordeelden 

zich in de gevangenis aanmeldden. De veroordeelde diende dus nooit het gewone regime te 

volgen waarbij men volledig dient te verblijven in de gevangenis (Maes, 2004). Dit gold ook 

voor de beperkte hechtenis die hierna aan bod komt. 

De veroordeelden in weekendarrest kregen ook een aparte behandeling in de gevangenis. Zij 

mochten geen bezoek ontvangen, geen brieven schrijven of ontvangen... De veroordeelden in 

het gewone regime kregen deze bevoegdheden wel (Maes, 2007). Met de aanpassing van het 

weekendarrest door de Ministeriële omzendbrief van 10 november 1971 werd ervoor gezorgd 

dat veroordeelden wel naar de gevangenisradio konden luisteren. Veroordeelden in 

weekendarrest werden ook afgezonderd van de andere gedetineerden (Dupont & Verstraeten, 

1990).  

Later werd het weekendarrest samengevoegd met andere strafuitvoeringsmodaliteiten en 

kwam de beperkte detentie tot stand door de wet externe rechtspositie in 2006. Maar eigenlijk 

was er al veel vroeger geen sprake meer van het weekendarrest, daar het in de praktijk onder 

andere een moeilijk realiseerbare modaliteit was voor de veroordeelde om elk weekend terug 

naar de gevangenis te keren (Aertsen, Beyens, De Valck & Pieters, 2004). 

 

2.3.2 Beperkte hechtenis 

De beperkte hechtenis zag, net zoals het weekendarrest, het daglicht met de Ministeriële 

omzendbrief van 15 februari 1963 en was van toepassing op korte gevangenisstraffen. 

Wanneer de gevangenisstraf minder dan zes maanden bedroeg, kon de gedetineerde in 

aanmerking komen voor de beperkte hechtenis. Hij mocht hierbij overdag de gevangenis 

verlaten om te gaan werken en diende zich ’s avonds terug aan te melden in de gevangenis 

(Dupont & Verstraeten, 1990). Het was met deze modaliteit ook de bedoeling om de 

detentieschade te verminderen, doordat de veroordeelde zijn werk kon behouden (Maes, 
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2004). De veroordeelden die onder beperkte hechtenis hun werk konden uitoefenen, dienden 

wel een stuk van hun loon af te staan voor het onderhoud in de gevangenis (Dupont & 

Verstraeten, 1990). 

De veroordeelde kreeg dit ook onmiddellijk van het parket toegekend alvorens de opname in 

de gevangenis, waardoor deze nooit in het gewone regime van de gevangenis vertoefde. Ze 

kregen zoals de veroordeelden in weekendarrest een strikter regime waarbij ze afgezonderd 

zaten van andere gedetineerden (Dupont & Verstraeten, 1990). 

De Ministeriële omzendbrief van 15 februari 1963 is doorheen de tijd nog verschillende keren 

aangepast. Ook zijn er verschillende mogelijkheden aan toegevoegd. Zo werd via de 

Ministeriële omzendbrief van 6 februari 1984 het mogelijk om binnen de beperkte hechtenis 

ook penitentiair verlof toe te kennen aan de veroordeelden (Dupont & Verstraeten, 1990). 

Aangezien de meeste van deze Ministeriële omzendbrieven niet toegankelijk werden gemaakt 

voor de burgers, is het moeilijk om de verschillende aanpassingen na te gaan (Daems, 2008). 

 

2.3.3 Halve vrijheid 

De halve vrijheid verschilt van de bovenstaande strafuitvoeringsmodaliteiten. De halve vrijheid 

kon enkel toegekend worden aan mensen die al een deel van hun straf in de gevangenis 

hadden doorgebracht. Deze strafuitvoeringsmodaliteit was voornamelijk van toepassing op 

langer gestraften (Maes, 2004).  

Aangezien het weekendarrest en de beperkte hechtenis enkel voor veroordeelden waren die 

voordien niet waren opgesloten, kwam men vanuit de praktijk in 1957 op het idee van het 

project halve vrijheid (Maes, 2007; Dupont & Verstraeten, 1990). Hiermee wou men mensen 

die wel al opgesloten waren in de gevangenis ook de mogelijkheid geven om hun 

strafuitvoering aan te passen en zich zo beter te kunnen voorbereiden op hun terugkeer naar 

de samenleving (Maes, 2007). 

Het voornaamste doel van deze strafuitvoeringsmodaliteit was dus de reclassering van de 

veroordeelde. De werking kwam ongeveer op hetzelfde neer als die van de beperkte 

hechtenis. De halve vrijheid werd hier echter niet door het parket toegekend zoals de beperkte 

hechtenis en het weekendarrest, maar door de minister van Justitie (Dupont & Verstraeten, 

1990). De betrokkene mocht, onder halve vrijheid, de gevangenis overdag verlaten om te gaan 

werken, een behandeling of een opleiding te volgen. In tegenstelling tot de beperkte detentie 

nu, mochten de veroordeelden vaak langer dan twaalf uur de gevangenis verlaten (Pieters, 

2007). 
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De gedetineerden konden, zes maanden voordat ze in aanmerking kwamen voor een 

voorwaardelijke invrijheidstelling, halve vrijheid krijgen (Maes, 2004). De halve vrijheid werd 

verkregen met het oog om te werken aan hun re-integratie. Dit is de reden waarom het soms 

ook “de halve vrijheid met het oog op reclassering” werd genoemd naar de Ministeriële 

omzendbrief van 26 januari 1999 (Maes, 2007). 

Na oprichting van deze strafuitvoeringsmodaliteit kwamen er in het licht van het nieuw sociaal 

verweer ook nog verschillende andere mogelijkheden voor gedetineerden om hun re-integratie 

te bevorderen. Zo konden veroordeelden vanaf dan bijvoorbeeld penitentiair verlof aanvragen 

voor een familiale aangelegenheid (Maes, 2007). 

De halve vrijheid bestaat nu ook nog, echter enkel voor veroordeelden met een straftotaal van 

minder dan drie jaar. De psychologen van de psychosociale dienst in de gevangenis stellen 

bij een halve vrijheid het uurrooster op. Niettemin komt deze vorm van strafuitvoering nog maar 

zelden voor.7 Voor gedetineerden met een gevangenisstraf van meer dan drie jaar is de 

beperkte detentie in de plaats gekomen. 

 

2.4 Oriëntatienota “Strafbeleid en Gevangenisbeleid” 

 

Vanaf 1970 werd de gevangenisstraf overschaduwd door veel kritiek. Het vertrouwen in de 

gevangenisstraf en in justitie in het algemeen, verloor aan kracht. De gevangenisstraf werd 

gezien als inefficiënt en zou net meer criminaliteit creëren dan voorkomen. Al deze kritieken 

kaderen in het idee: ‘nothing works’ van Robert Martinson die in de jaren 1970 fel de kop op 

stak (Maes, 2007). 

De Oriëntatienota van 19 juni 1996 blies echter nieuw leven in het denken rond het 

gevangenisbeleid en was een zeer belangrijk keerpunt voor de strafuitvoering. Het 

gevangenisbeleid was de jaren ervoor aan zijn lot overgelaten en dit werd steeds duidelijker 

in de praktijk (Maes, 2007). De Oriëntatienota werd opgesteld door de toenmalige minister van 

Justitie Stefaan de Clerck en wou tegemoet komen aan de vele kritieken op de gevangenisstraf 

in de jaren 1970. 

In de Oriëntatienota werden daarom de verschillende functies van de gevangenisstraf duidelijk 

gesteld. De functies waren gelinkt aan de verschillende opdrachten die aan het 

gevangeniswezen werden toebedeeld (Maes, 2007) Deze opdrachten waren: 

                                                 
7  Expertinterview verantwoordelijke beperkte detentie op 8 april 2014 
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- “Het zorgen voor een veilige en menswaardige strafuitvoering.” 

- “Het voorbereiden van de re-integratie.” 

- “Het voorkomen van recidive” (Maes, 2008, p. 68). 

 

Deze opdrachten weerspiegelen dus de verschillende functies van de gevangenisstraf: zo kan 

de opdracht het zorgen voor een veilige strafuitvoering gezien worden als een bewarende 

functie. Het voorbereiden van de re-integratie als een re-integrerende functie van de 

gevangenisstraf en het voorkomen van recidive als een schadebeperkende functie (Maes, 

2008). 

Daarnaast was het ook de bedoeling van minister De Clerck om duidelijkheid te creëren 

omtrent de interne - en externe rechtspositie van veroordeelden, die de voorgaande jaren 

zwaar verwaarloosd werden (Bartholeyns & Béghin, 2005; Maes, 2008).  

“De interne rechtspositie heeft de rechten en plichten van de gedetineerden intra muros tot 

voorwerp (briefwisseling, bezoek, tuchtprocedures,…)” (Vanacker, 2006, p. 372). 

De interne rechtspositie regelt dus alles wat zich in de gevangenis afspeelt zoals arbeid, 

telefoongebruik om bijvoorbeeld hun advocaat te bellen, godsdienst, vrijetijdsbesteding…8  

Wat betreft de externe rechtspositie werd tot dan enkel de voorwaardelijke invrijheidstelling 

wettelijk geregeld. De minister wou daar verandering in brengen en wou zowel de interne als 

de externe rechtspositie wettelijk vastleggen. 

Om deze veranderingen voor te bereiden, vroeg minister De Clerck in 1996 aan professor 

Lieven Dupont om een ‘Voorontwerp van Beginselenwet gevangeniswezen en 

tenuitvoerlegging van vrijheidsberovende sancties’ op te stellen waarin nieuwe initiatieven voor 

de interne en externe rechtspositie zouden uitgewerkt worden (Bartholeyns & Béghin, 2005). 

Er werd hem één jaar toegekend om dit te volbrengen (Kellens, 2004). Deze eerste stap zette 

heel veel zaken in gang en kan dan ook gezien worden als een keerpunt in België voor de 

interne en externe rechtspositie. 

 

 

 

 

                                                 
8 Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 

gedetineerden. 
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2.5 Proeve van voorontwerp van beginselenwet gevangeniswezen en 

tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen 

 

In 1997 was professor Dupont klaar met zijn onderzoek en kwam naar buiten met de ‘Proeve 

van voorontwerp van beginselenwet gevangeniswezen en tenuitvoerlegging van 

vrijheidsstraffen’ (Kellens, 2004). 

Dit Proeve van voorontwerp betrok verschillende aspecten van het gevangenisregime. Wat 

betreft de externe rechtspositie is het belangrijkste initiatief het instellen van penitentiaire 

rechtbanken, nu strafuitvoeringsrechtbanken genoemd, die zich konden buigen over de 

externe rechtspositie van gedetineerden (Daems, 2011). Zo zou de rechterlijke macht zich 

kunnen uitspreken over de strafuitvoering (Dupont, 1998). 

In dit Proeve van Beginselenwet werd voor de eerste keer gesproken over de beperkte 

detentie. Hierbij werden het weekendarrest en de beperkte hechtenis samengevoegd. De 

halve vrijheid bleef nog apart bestaan. De beperkte detentie kon in dit voorontwerp opgelegd 

worden voor veroordeelden met een straftotaal tot één jaar waarbij de veroordeelden de 

gevangenis overdag konden verlaten (Dupont, 1998). De beperkte detentie zou op voorhand 

toegekend worden alvorens de veroordeelde in de gevangenis kwam. Dit in tegenstelling tot 

de halve vrijheid die bleef bestaan voor veroordeelden die al een tijd in de gevangenis hadden 

verbleven (Dupont, 1998). De doelstellingen voor beide strafuitvoeringsmodaliteiten waren 

ongeveer dezelfde. De belangrijkste doelstellingen van de beperkte detentie volgens het 

voorstel van Dupont waren:  

- “Activiteiten verrichten waardoor zijn sociale declassering kan voorkomen worden, 

zoals het blijven opnemen van gezinstaken, de voortzetting van beroepsactiviteiten, 

vakopleiding, stages of studies.” 

- “Of om herstelgerichte prestaties te leveren die kaderen in de genoegdoening aan de 

slachtoffers van de feiten waarvoor hij veroordeeld werd” (Dupont, 1998, p. 83). 

 

Om deze voorstellen te concretiseren werd de commissie ‘Basiswet gevangeniswezen en 

rechtspositie van gedetineerden’ opgericht, ook gekend als de commissie Dupont omdat de 

commissie onder leiding stond van professor Dupont (Daems, 2011). Deze commissie speelde 

vooral een belangrijke rol voor de interne rechtspositie. Er werd onderzocht hoe de voorstellen 

van professor Dupont konden toegepast worden. Hierbij werd ook rekening gehouden met de 

verschillende actoren (Maes, 2004). Na afloop kwam zij naar buiten met een Voorstel van 

Basiswet (Maes, 2007). Jaren later volgde hieruit de “Basiswet van 12 januari 2005 betreffende 
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het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden”, ook wel wet interne 

rechtspositie genoemd (Daems, 2010). 

 

Eerst was het de bedoeling van deze commissie om ook de externe rechtspositie uit te werken. 

Zo werkte de commissie onder andere aan de mogelijke oprichting van 

strafuitvoeringsrechtbanken (Maes, 2007). Maar het onderzoek omtrent de externe 

rechtspositie is later overgebracht naar de Commissie Holsters die hierna aan bod komt 

(Daems, 2011). 

 

Voor de externe rechtspositie gooide de affaire rond Dutroux in 1996 roet in het eten (Daems, 

2014). Dit schandaal bracht de leemten naar boven in de opvolging van veroordeelden in 

voorwaardelijke invrijheidstelling (De Clerck, 1997). Alles moest opeens zeer snel gaan en 

voor de externe rechtspositie kon er niet gewacht worden op een grondwetswijziging om de 

strafuitvoeringsrechtbanken op te richten (Scheirs & Millen, 2010). Er werd toen besloten om 

voorlopig enkel aanpassingen te doen aan de voorwaardelijke invrijheidstelling op het vlak van 

externe rechtspositie. Zo werd besloten om commissies voor voorwaardelijke invrijheidstelling 

op te richten die konden beslissen of een veroordeelde al dan niet in aanmerking kwam voor 

een voorwaardelijke invrijheidstelling. Dit in afwachting op de komst van de latere 

strafuitvoeringsrechtbanken in 2006 (Daems, 2011). Op 18 maart 1998 kwam dan de “Wet tot 

instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling” (Vanacker, 2006). 

Deze wet voorzag een commissie per rechtsgebied van het Hof van Beroep.9 Elke commissie 

bestond uit een rechter van eerste aanleg en twee assessoren.10 Op 1 maart 1999 werden de 

commissies voorwaardelijke invrijheidstelling in gebruik genomen (Scheirs & Millen, 2010).  

Met de oprichting van deze commissies, kon de minister van Justitie niet meer beslissen over 

de voorwaardelijke invrijheidstelling maar was deze bevoegdheid nu overgedragen aan de 

rechterlijke macht (Vanacker, 2006).  

 

 

 

                                                 
9 Artikel 2 wet van 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke 

invrijheidstelling 

10 Artikel 3 wet van 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke 

invrijheidstelling 
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2.6 Commissie Holsters 

 

Met het Koninklijk Besluit van 27 juni 2000 werd een nieuwe commissie opgericht, namelijk de 

commissie ‘Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie en straftoemeting’, ook gekend 

onder commissie Holsters (Aertsen, Beyens, De Valck & Pieters, 2004; De Rue, 2004). De 

commissie Holsters had onder meer de taak om verder te werken rond de regularisering van 

de externe rechtspositie en de uitwerking van de strafuitvoeringsrechtbanken (Scheirs & 

Millen, 2010; Kellens, 2004). Ze ging voort op de commissie Dupont waardoor deze laatste 

niet veel betekenis meer had op het gebied van de externe rechtspositie (Pieters, 2007). De 

commissie Dupont kwam omtrent de externe rechtspositie enkel naar buiten met een 

conceptnota, maar het uitwerken van de eigenlijke hervormingen was toebedeeld aan de 

commissie Holsters (Daems, 2014). 

De commissie Holsters werd opgericht onder minister van Justitie Marc Verwilghen en diende 

zeer snel te werk te gaan om haar voorstellen af te krijgen vóór de nieuwe verkiezingen in 

2003 (Perriens, Maes & Staessens, 2006). 

Er werden drie subcommissies opgericht, die elk een eigen taak toebedeeld kregen. De eerste 

subcommissie voerde onderzoek uit rond de straftoemeting. Hier wordt in deze masterproef 

niet verder op ingegaan. De tweede subcommissie hield zich bezig met de uitwerking van de 

strafuitvoeringsrechtbanken en de derde subcommissie werkte rond de externe rechtspositie. 

In de subcommissie externe rechtspositie vervoegden zich ook enkele personen die 

meegewerkt hadden aan de vormgeving van de externe rechtspositie in de commissie Dupont 

(Aertsen, Beyens, De Valck & Pieters, 2004).   

De specifieke taak van de subcommissie externe rechtspositie bestond er in om de externe 

rechtspositie van de veroordeelden verder vorm te geven (Aertsen, Beyens, De Valck & 

Pieters, 2004). Een belangrijk basisprincipe dat hierbij in het achterhoofd werd gehouden was: 

“De bescherming van de fundamentele rechten en het waarborgen van de rechtspositie van 

de gedetineerde” (Aertsen, Beyens, De Valck & Pieters, 2004: 41). Dit komt ook duidelijk naar 

voor in de wet externe rechtspositie die uiteindelijk is voortgekomen uit deze commissie 

Holsters en hierna wordt aangehaald. 

De belangrijkste doelstellingen van de strafuitvoering werden verduidelijkt. De verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten werden gezien als een poging om enerzijds de detentieschade te 

beperken en anderzijds was het ook de bedoeling om de veroordeelde aan de hand van de 

verschillende modaliteiten voor te bereiden op zijn reclassering in de samenleving. Als laatste 

werd herstel, namelijk het vergoeden van de slachtoffers, als een belangrijke doelstelling 

beschouwd (Aertsen, Beyens, De Valck & Pieters, 2004). 
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Verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten werden in deze subcommissie verder uitgewerkt en 

verkregen na afloop een wettelijke basis. Hierbij had men oog voor de verschillende 

detentietrajecten van de verschillende veroordeelden. Aan de hand van 

strafuitvoeringsmodaliteiten werden deze detentietrajecten geïndividualiseerd (Aertsen, 

Beyens, De Valck & Pieters, 2004). Zo kwam ook de beperkte detentie tot stand. De beperkte 

hechtenis, de weekendarresten en de halve vrijheid werden samengevoegd tot één 

strafuitvoeringsmodaliteit namelijk de beperkte detentie die kon toegekend worden aan 

personen met een straftotaal boven de drie jaar. (Aertsen, Beyens, De Valck & Pieters, 2004). 

Deze ideeën zijn later overgenomen in de wet externe rechtspositie. 

De subcommissie strafuitvoeringsrechtbanken binnen de commissie Holsters focuste zich op 

de oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken (Pieters, 2007). De 

strafuitvoeringsrechtbanken kwamen al vroeger ter sprake maar toen kwam de zaak Dutroux 

om de hoek kijken. 

Voor de strafuitvoeringsrechtbanken werden binnen de commissie Holsters de samenstelling 

en de procedures uitgewerkt. De strafuitvoeringsrechtbanken dienden volgens de commissie 

Holsters bijgevoegd te worden in de rechtbanken van eerste aanleg in het rechtsgebied van 

de hoven van beroep (De Rue, 2005). 

Er werd ook rekening gehouden met het slachtoffer. Zo werd voorzien dat het slachtoffer op 

de hoogte kan gehouden worden wanneer een strafuitvoeringsmodaliteit wordt toegekend en 

indien hij dit wenst ook gehoord kan worden door de strafuitvoeringsrechtbank (De Rue, 2004; 

Aertsen, Beyens, De Valck & Pieters, 2004). Op de minsterraad van 30 en 31 maart 2004 van 

Veiligheid en Justitie werden dan enkele voorstellen van de Commissie Holsters goedgekeurd. 

Hierbij werd onder andere de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken goedgekeurd 

(Onkelinx, 2004).  

De verschillende voorstellen van de commissie Holsters zouden zich later onder minister van 

Justitie Laurette Onkelinx uiten in de goedkeuring van twee belangrijke wetten voor de 

strafuitvoering, namelijk de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 

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

van de strafuitvoeringsmodaliteiten en de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van 

strafuitvoeringsrechtbanken (Daems, 2014). Met deze laatste werd de 

strafuitvoeringsrechtbank en hun werking vastgelegd. Om de strafuitvoeringsrechtbank goed 

te laten werken, werden in de wet externe rechtspositie ook alle strafuitvoeringsmodaliteiten 

vastgelegd en hun procedures beschreven (Maes & Tange, 2012). 

Toch volgden deze twee nieuwe wetten niet volledig de weg van de voorstellen die de 

commissie Holsters had uitgestippeld. In de voorstellen zijn er namelijk geen verschillen terug 
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te vinden tussen de gedetineerden met een straf boven de drie jaar en degene met een straf 

onder de drie jaar. Dit verschil werd wel gebruikt bij de wet externe rechtspositie (Pieters, 2007; 

Perriens, 2005). 

 

2.7 Twee wetten van 17 mei 2006 

 

2.7.1 Wet externe rechtspositie 

Met de komst van de wet externe rechtspositie werden alle aspecten van de externe 

rechtspositie voor het eerst wettelijk geregeld en zo verdween de rechtsonzekerheid voor de 

veroordeelden en de willekeur die ervoor soms heerste (Beernaert, 2007). De wet externe 

rechtspositie wordt gezien als een groot keerpunt (Scheirs & Millen, 2010). De wet externe 

rechtspositie stelt enkele belangrijke doelstellingen voorop. Het streeft met de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten na om de detentieschade te beperken voor veroordeelden, re-

integratie en herstel mogelijk maken, de veroordeelde zijn rechten en plichten laten uitoefenen 

en de strafuitvoering te individualiseren (Stoffels & Staessens, 2005). 

De wet externe rechtspositie is, zoals hierboven reeds kort aangekaart, zeer nauw verbonden 

met de werking van de strafuitvoeringsrechtbank (Maes & Tange, 2011). Op 1 februari 2007 

is zowel de wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken als de wet externe 

rechtspositie in werking getreden. De wet externe rechtspositie definieert de 

strafuitvoeringsmodaliteiten die de strafuitvoeringsrechtbank kan toekennen voor personen 

met een straftotaal van meer dan drie jaar zoals de beperkte detentie, het elektronisch toezicht, 

de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorlopige invrijheidstelling met het oog op 

verwijdering van het grondgebied (Van Den Berge & Verbruggen, 2007; Daems, 2006). Ervoor 

vielen deze bevoegdheden onder de minister van Justitie (Liga voor Mensenrechten, 2007). 

Vanaf 1999 viel de bevoegdheid van de voorwaardelijke invrijheidstelling onder de commissies 

voorwaardelijke invrijheidstelling (Perriens, 2005). 

In de wet is wel voorzien dat de minister van Justitie nog bevoegd blijft voor de 

uitgaansvergunningen, penitentiaire verloven en onderbreking van de strafuitvoering bij de 

gedetineerden met een straftotaal van meer dan drie jaar (Liga voor mensenrechten, 2007; 

Daems, 2006). 

Er wordt ook voorzien om de veroordeelden met een straf van minder dan drie jaar onder de 

bevoegdheid van een alleenzetelend strafuitvoeringsrechter te laten vallen, maar dit gedeelte 

van de wet is nog niet in werking (Vanacker, 2007). Momenteel behoudt de minister van Justitie 

nog deze bevoegdheden (De Beco, 2009). 
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De wet externe rechtspositie creëerde ook belangrijke initiatieven ten voordele van het 

slachtoffer (Beernaert, 2007). Door onder andere de zaak Dutroux kwam aan het licht dat de 

belangen van de slachtoffers onvoldoende vertegenwoordigd werden in de strafuitvoering (De 

Clerck, 1997). Het slachtoffer kan vanaf de wet externe rechtspositie door de 

strafuitvoeringsrechtbank gehoord worden over de eventuele toekenning van 

strafuitvoeringsmodaliteiten aan de veroordeelde. Ze kunnen ook vragen om op de hoogte 

gehouden te worden als de betrokkene een strafuitvoeringsmodaliteit krijgt (Daems, 2008). 

De wet externe rechtspositie werd sinds haar bestaan al enkele keren aangepast of 

verduidelijkt. Zo werd bijvoorbeeld met het Koninklijk Besluit van 29 januari 2007 meer 

duidelijkheid geschept rond de rechten die het slachtoffer heeft tijdens de procedure van de 

externe rechtspositie van de veroordeelde (Dantinne, Seron, Jacobs & Masset, 2008). 

Specifiek voor de beperkte detentie werd in het Koninklijk Besluit van 29 januari 2007 de 

werking rond het uurrooster verduidelijkt. Zo dient de justitieassistent het uurrooster van de 

veroordeelde op te stellen en dient de gevangenisdirecteur toe te zien of de veroordeelde zich 

hier aan houdt. Indien dit niet het geval is, dient de gevangenisdirecteur de 

strafuitvoeringsrechtbank alsook het openbaar ministerie van de strafuitvoeringsrechtbank en 

de bevoegde justitieassistent hiervan op de hoogte te brengen.11 

Met de wet van 17 maart 2013 werden de tijdsvoorwaarden van de externe rechtspositie voor 

strafuitvoeringsmodaliteiten verstrengd voor langgestraften (Daems, 2014). Deze wijziging 

komt in het volgende hoofdstuk bij de tijdsvoorwaarden uitgebreider aan bod. 

 

2.7.2 Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken 

Tegelijkertijd met de wet externe rechtspositie werd ook de wet houdende oprichting van 

strafuitvoeringsrechtbanken van 17 mei 2006 gepubliceerd.  

In de wet houdende oprichting strafuitvoeringsrechtbanken werd de samenstelling van de 

strafuitvoeringsrechtbank vastgelegd.12 De strafuitvoeringsrechtbanken werd bij de rechtbank 

van eerste aanleg gevoegd in de verschillende rechtsgebieden van hoven van beroep en 

kunnen bestaan uit verschillende kamers (Van Den Berge, 2012; Beernaert, 2006; De Rue, 

2005).  

                                                 
11 Artikel 1 Koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot bepaling van de concrete invulling van 

het programma van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht 

12 Artikel 5 wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken 
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In het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de territoriale bevoegdheid van de 

strafuitvoeringsrechtbanken van 29 januari 2007 werd aangegeven welke gevangenissen 

onder de bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechtbanken vielen (Dantinne, Seron, Jacobs 

& Masset, 2008). 

Op 1 februari 2007 werden de strafuitvoeringsrechtbanken in gebruik genomen (Daems, 

2006). Deze kregen dezelfde territoriale indeling als de commissies voorwaardelijke 

invrijheidstelling (Onkelinx, 2004). Momenteel zijn er 5 strafuitvoeringsrechtbanken in België: 

Gent, Brussel, Antwerpen, Luik en Bergen. De strafuitvoeringsrechtbank in Brussel wordt 

opgesplitst in een Franstalige en een Nederlandstalige kamer (Federale Overheidsdienst 

Justitie, 2011).  

De oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken was een belangrijk keerpunt aangezien 

vanaf dan de rechterlijke macht voor een groot deel besliste over de strafuitvoering en niet de 

uitvoerende macht onder leiding van de minister van Justitie (Vanacker, 2007; Verpoest, 

2009). De minister van Justitie kan nu dus niet meer tussenkomen in het uitvoeren van de straf 

boven drie jaar (De Clerck, 1997). In tegenstelling tot hun naam laat blijken, spreken de 

strafuitvoeringsrechtbanken geen straffen uit. Ze kunnen alleen modaliteiten toekennen aan 

veroordeelden waardoor zij wat meer vrijheid kunnen genieten (Dupont, 1998). Zo kan men 

bijvoorbeeld aan de hand van de beperkte detentie de veroordeelde al voor een stuk overdag 

vrij laten om te werken aan zijn reclassering. 

Sinds 1 januari 2012 is de strafuitvoeringsrechtbank ook bevoegd om uitspraken te doen over 

de strafuitvoeringsmodaliteiten van personen die een terbeschikkingstelling van de 

strafuitvoeringsrechtbank zijn opgelegd. Dit is een bijkomende straf die de rechter kan 

opleggen (De Souter, 2007). De betrokkenen die tijdens hun straftoemeting tot deze 

terbeschikkingstelling veroordeeld zijn, kunnen na afloop van hun eigenlijke straf nog 

opgesloten worden indien dit nodig geacht wordt.13 Dit kan bijvoorbeeld voor zeer ernstige 

feiten zoals seksuele delicten. Door deze extra bevoegdheid mag de strafuitvoeringsrechtbank 

zich uitzonderlijk ook uitspreken over de uitgangsvergunningen en de penitentiaire verloven 

van deze veroordeelden (Verpoest & Vander Beken, 2007; De Souter, 2007). 

 

 

                                                 
13 Artikel 3 wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de 

strafuitvoeringsrechtbank 
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2.8 Verschil voor en na de wet externe rechtspositie 

 

De wet externe rechtspositie is zeer belangrijk geweest en heeft een grote verbetering met 

zich meegebracht. De verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten werden voor de wet externe 

rechtspositie geregeld door verschillende Ministeriële omzendbrieven die veelvuldig werden 

aangepast. Het was daarom moeilijk om het overzicht te bewaren en te weten welke 

Ministeriële omzendbrief nu net van toepassing was (Dupont, 1998). Ook konden deze 

verschillende Ministeriële omzendbrieven meestal niet vrij geraadpleegd worden door de 

burgers (Daems, 2008). Om hier verandering in te brengen, diende er een wet te komen die 

alles duidelijk stelde. Door het wettig vastleggen van de verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten in de wet externe rechtspositie, werden ook de verschillende 

procedures vastgelegd tot het verkrijgen van een strafuitvoeringsmodaliteit (Verpoest, 2009). 

Zo kon er minder willekeur optreden zoals ervoor vaak het geval was (Vanacker, 2007). 

Vroeger werd een strafuitvoeringsmodaliteit meer gezien als een gunst die aan de 

veroordeelde toegekend werd. Hier bracht de wet externe rechtspositie verandering in (Maes, 

2008).  

 

De wet externe rechtspositie is ook belangrijk geweest voor de beperkte detentie. Voor deze 

wet was namelijk geen sprake van beperkte detentie, maar werd gesproken van halve vrijheid. 

Met de wet externe rechtspositie werd het weekendarrest, de beperkte hechtenis en de halve 

vrijheid samengevoegd tot de beperkte detentie. 

De halve vrijheid kwam ongeveer op hetzelfde neer als de beperkte detentie nu, maar de halve 

vrijheid was niet wettelijk geregeld. Nog steeds wordt de beperkte detentie en de halve vrijheid 

door elkaar gebruikt wanneer eigenlijk beperkte detentie bedoeld wordt.14 

Naast het feit dat de halve vrijheid niet geregeld was in een wet, zijn er nog enkele andere 

verschillen op te merken. Bij de halve vrijheid stelde de psychosociale dienst van de 

gevangenis het uurrooster op van de veroordeelde. Nu gebeurt dit door de justitieassistent. Dit 

wordt door het gevangeniswezen zelfs als een minpunt beschouwd aangezien de gevangenis 

veel meer direct contact heeft met de psychosociale dienst dan met de justitieassistent. De 

gevangenis kon met de halve vrijheid de psychosociale dienst persoonlijk aanspreken, dit is 

nu minder het geval. De communicatie tussen het gevangeniswezen en de justitieassistent 

verloopt dan ook niet altijd even vlot, dit werd duidelijk wanneer naar de werking van de 

                                                 
14 Expertinterview verantwoordelijke beperkte detentie op 8 april 2014 
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beperkte detentie werd gevraagd bij de verschillende actoren en komt hier later nog aan bod.15 

Daarbij kon de veroordeelde in halve vrijheid, de gevangenis voor meer dan twaalf uur verlaten 

per dag, doch in de praktijk kwam dit zelden voor.16 

 

2.9 Besluit 

In dit hoofdstuk werd duidelijk dat een hele geschiedenis de beperkte detentie vooraf gaat. 

Deze geschiedenis heeft deze strafuitvoeringsmodaliteit gemaakt tot wat ze nu is. De beperkte 

detentie is voortgekomen uit verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten. Het weekendarrest, de 

beperkte hechtenis en de halve vrijheid kunnen gezien worden als voorlopers van de beperkte 

detentie. Door de verschillende initiatieven van de Commissie Dupont en de Commissie 

Holsters werden deze uiteindelijk samengevoegd tot de beperkte detentie die kan toegekend 

worden aan veroordeelden met een straf boven de drie jaar. De beperkte detentie werd 

wettelijk verankerd in de wet externe rechtspositie. 

De wet externe rechtspositie houdt een hele verbetering in wat betreft het wettelijk kader voor 

de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten. Voor deze wet konden willekeur en 

rechtsongelijkheid zich gemakkelijker in de praktijk nestelen door de regeling van 

strafuitvoeringsmodaliteiten in verschillende onsamenhangende Ministeriële omzendbrieven, 

hier is nu aan tegemoet gekomen door het wettelijk kader.  

In volgend hoofdstuk wordt de beperkte detentie verder behandeld.  

 

                                                 
15 Expertinterview verantwoordelijke beperkte detentie op 8 april 2014 

16 Expertinterview verantwoordelijke beperkte detentie op 8 april 2014 
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3. Beperkte detentie 

 

3.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het wettelijk kader van de beperkte detentie en de 

voorwaarden en procedures die hieraan verbonden zijn. Zo wordt onder andere aangetoond 

dat de strafuitvoeringsrechtbank met verschillende zaken rekening dient te houden bij de 

toekenning van een beperkte detentie. Vervolgens worden de belangrijkste doelstellingen van 

de beperkte detentie aangekaart. Op het einde van dit hoofdstuk wordt dit gekoppeld aan het 

praktijkprincipe van de weg der geleidelijkheid. 

Alvorens hier verder op in te gaan, wordt de beperkte detentie gedefinieerd en worden de 

verschillende aspecten in kaart gebracht. 

 

3.2 Definitie 

 

De beperkte detentie is een strafuitvoeringsmodaliteit die door de strafuitvoeringsrechtbank 

kan toegekend worden en die het minst ingrijpt op de strafuitvoering van de gedetineerde. Dit 

regime laat de veroordeelde toe om frequent de gevangenis te verlaten voor zijn werk, 

opleiding/begeleiding of familiale zaken en dit voor maximum twaalf uur per dag.17 De 

veroordeelde dient zich ’s avonds terug in de gevangenis aan te melden. Alhoewel het in de 

wet externe rechtspositie vermeld staat, komt een beperkte detentie om familiale redenen zeer 

zelden voor en indien het wel voorkomt, wordt het niet zuiver om familiale redenen 

toegekend.18  

In de meeste gevangenissen is er een speciale afdeling voorzien waar alle veroordeelden 

verblijven die onder het regime van beperkte detentie vallen (Pieters, 2012). 

 

3.3 Uurrooster 

 

Wanneer een veroordeelde een beperkte detentie toegekend krijgt, dient hij zich te houden 

aan een uurrooster. Dit uurrooster wordt opgesteld in samenwerking met de begeleidende 

                                                 
17 Artikel 21 wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 

18 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 6 maart 2014  
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justitieassistent. In het uurrooster wordt vastgelegd wanneer de veroordeelde de gevangenis 

mag verlaten en hoe laat hij zich terug dient aan te bieden. 

Het uurrooster houdt ook rekening met de tijd die de veroordeelde nodig heeft om op zijn werk 

of zijn begeleiding te komen. Hierbij wordt eveneens de reistijd met bijvoorbeeld de bus of de 

trein in rekening gebracht.19 

 

In de eerste week regelt het gevangeniswezen meestal het uurrooster, waarna de 

justitieassistent het overneemt. De justitieassistent maakt een afspraak met de veroordeelde 

in de gevangenis of in het justitiehuis om het uurrooster verder op te stellen. 

Indien er wijzigingen optreden in het uurrooster, door iemand die bijvoorbeeld te laat in de 

gevangenis zal zijn door een vertraging van zijn trein, contacteert hij zijn justitieassistent die 

dit dan daaropvolgend doorgeeft aan de gevangenis.20 

 

Naast het uurrooster tijdens de week, krijgen de veroordeelden in beperkte detentie vaak ook 

penitentiair verlof toegekend in het weekend. 

 

3.4 Penitentiair verlof 

 

Tijdens de beperkte detentie is het dus mogelijk om in het weekend penitentiair verlof te 

krijgen.21 Zo kunnen de veroordeelden in het weekend thuis verblijven bij hun familie. Tijdens 

de week krijgen de veroordeelden namelijk enkel uren voorgeschreven voor hun werk. Hier is 

geen extra tijd voorzien voor familiale zaken.22 Dit kan opgevangen worden met het penitentiair 

verlof. Tussen de verschillende strafuitvoeringsrechtbanken worden de richtlijnen voor het 

aantal penitentiaire verloven afgesproken. In het algemeen krijgen veroordeelden in beperkte 

detentie de eerste drie maanden twee keer penitentiair verlof per maand. Na drie maanden 

kunnen de veroordeelden wekelijks penitentiair verlof krijgen.23 

 

 

                                                 
19 Expertinterview justitieassistente op 27 maart 2014 

20 Expertinterview justitieassistente op 27 maart 2014 

21 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 6 maart 2014 

22 Expertinterview justitieassistente op 27 maart 2014 

23 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 30 april 2014 
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3.5 Voorwaarden gekoppeld aan de beperkte detentie 

 

3.5.1 Reclasseringsplan 

Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan strafuitvoeringsmodaliteiten om ze 

toegekend te krijgen. Het is belangrijk dat de veroordeelde een reclasseringsplan uitwerkt die 

hem kan helpen om zich te re-integreren in de maatschappij (Pieters, 2012). Bij een volledig 

geconcretiseerd reclasseringsplan dient de veroordeelde werk of een zinvolle dagbesteding, 

woonst en indien nodig begeleiding te hebben (Van Den Berge, 2010).  

Niet bij elke strafuitvoeringsmodaliteit dienen al deze voorwaarden op punt te staan. 

  

Bij een beperkte detentie is het noodzakelijk dat de veroordeelde tewerkgesteld is of een 

opleiding kan volgen. Een woonst hebben, is hier minder van belang aangezien de 

veroordeelde zich ’s avonds terug dient aan te melden in de gevangenis. Dit deel van het 

reclasseringsplan dient bij een beperkte detentie dus nog niet op punt te staan.24 Een beperkte 

detentie maakt het wel mogelijk om te sparen voor een woning. 

 

Naast het reclasseringsplan zijn er nog verschillende andere voorwaarden verbonden aan de 

beperkte detentie, zoals tijdsvoorwaarden en tegenindicaties. Maar indien de veroordeelde 

geen goed reclasseringsplan kan voorleggen, zal hij niet in aanmerking komen voor een 

beperkte detentie ook al is voldaan aan de tijdsvoorwaarden of tegenindicaties. 

 

3.5.2 Tijdsvoorwaarden 

Bij het toekennen van een beperkte detentie dient rekening gehouden te worden met de 

tijdsvoorwaarden. De strafuitvoeringsrechtbank kan deze modaliteit toekennen zes maanden 

voor het tijdstip dat de veroordeelde in aanmerking kan komen voor een voorwaardelijke 

invrijheidstelling.25 

 

De procedures van voorwaardelijke invrijheidstelling zijn onlangs aangepast door de “wet van 

17 maart 2013 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 

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

                                                 
24 Expertinterview met assessor van de strafuitvoeringsrechtbank van Gent op 4 maart 2013 

25 Artikel 23 wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 
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slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten." Deze 

wijziging is in werking getreden op 19 maart 2013.26 

Deze nieuwe wet wijzigde artikel 25 van de wet externe rechtspositie die de tijdsvoorwaarden 

betreft.27 

 

Over het algemeen kan een voorwaardelijke invrijheidstelling toegekend worden wanneer de 

veroordeelde 1/3de van zijn straf heeft volbracht. Door de recente wijziging zijn de 

tijdsvoorwaarden strenger geworden voor enkele specifieke gevallen. Zo dient de 

veroordeelde bijvoorbeeld, in het geval van wettelijke herhaling, 2/3de van de straf volbracht te 

hebben vooraleer in aanmerking te komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. Ook kan 

een betrokkene, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar of levenslang, door de 

wijziging, pas na 15 jaar in aanmerking komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling.28 

 

In het algemeen kan de veroordeelde dus in aanmerking komen voor een beperkte detentie 

zes maanden vooraleer de veroordeelde 1/3de van zijn straf heeft doorlopen. Dit behoudens 

enkele specifieke gevallen zoals hierboven vermeld. 

 

De veroordeelden dienen hun beperkte detentie zelf aan te vragen (Hermans, 2007). De 

veroordeelde krijgt vier maanden op voorhand een brief van de gevangenisdirecteur om hem 

in te lichten wanneer hij in aanmerking komt om beperkte detentie aan te vragen.29 

 

3.5.3 Tegenindicaties 

Vervolgens dient ook rekening gehouden te worden met de tegenindicaties die in artikel 47 

van de wet externe rechtspositie omschreven worden. Dit zijn tegenaanwijzingen die kunnen 

beletten dat een beperkte detentie wordt toegekend. Volgende tegenindicaties kunnen een rol 

spelen: 

 

  

                                                 
26 Collectieve brief van 29 maart 2013 betreffende wijziging van de wet externe rechtspositie 

27 Artikel 4 wet van 17 maart 2013 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet 

externe rechtspositie 

28 Collectieve brief van 29 maart 2013 betreffende wijziging van de wet externe rechtspositie 

29 Artikel 23 wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 
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- De afwezigheid van reclassering. Wanneer bijvoorbeeld het reclasseringsplan niet 

voldoende is uitgewerkt, zoals geen goede tewerkstelling/begeleiding hebben.  

- Het risico op het plegen van nieuwe feiten. 

- Het risico dat de slachtoffers zouden lastig gevallen kunnen worden door de 

veroordeelde. 

- De houding ten opzichte van de slachtoffers. Hierbij wordt gekeken of de veroordeelde 

inzicht heeft in wat de gevolgen zijn van de daden voor de slachtoffers en of hij bereid 

is om zijn slachtoffers te vergoeden.  

- Wanneer de veroordeelde weigert om een noodzakelijk geachte begeleiding of 

behandeling te volgen. Dit gaat dan vooral om delinquenten van aanranding van de 

eerbaarheid of verkrachting van minderjarigen. 

 

Deze tegenindicaties kunnen door de strafuitvoeringsrechtbank zelf ingevuld worden. Zij 

beoordeelt of deze tegenindicaties al dan niet aanwezig zijn (Verpoest, 2012). 

 

3.6 Procedure tot toekenning van de beperkte detentie 

 

Wanneer de veroordeelde een onderbouwd reclasseringsplan voorlegt, aan de 

tijdsvoorwaarden voldoet en er geen tegenindicaties kunnen aangegeven worden, komt de 

strafuitvoeringsrechtbank in de mogelijkheid om een beperkte detentie toe te kennen. 

Naast deze drie voorwaarden, is ook het advies van de gevangenisdirecteur en het openbaar 

ministerie belangrijk alvorens een beperkte detentie wordt toegekend. De 

strafuitvoeringsrechtbank neemt kennis van de adviezen en brengt dit in rekening bij zijn 

besluit tot toekenning of afwijzing van de beperkte detentie. Deze adviezen dienen, voor de 

zitting waar de modaliteit van de betrokkene besproken wordt, aan de 

strafuitvoeringsrechtbank meegedeeld te worden.30 

 

Ten laatste twee maanden na het indienen van het verzoek van de veroordeelde tot beperkte 

detentie of ten laatste twee maanden na het ontvangen van het advies van de 

gevangenisdirecteur, dient de zaak op de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank te komen.31 

                                                 
30 Artikel 51 wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 

31 Artikel 52 wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 
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De veroordeelde heeft ook de mogelijkheid om zijn dossier in te kijken op de griffie van de 

gevangenis waar hij verblijft.32 

 

Op de zitting laat de strafuitvoeringsrechtbank eerst de gevangenisdirecteur, gevolgd door het 

openbaar ministerie en de veroordeelde met zijn advocaat aan het woord. De 

gevangenisdirecteur en het openbaar ministerie verduidelijken hun advies waarna de 

veroordeelde de mogelijkheid krijgt om zelf nog iets toe te voegen of zijn situatie uit te leggen. 

Indien slachtoffers dit wensen, kunnen zij ook gehoord worden tijdens de zitting. Dit kan zowel 

door het slachtoffer zelf of zijn advocaat gebeuren.33 

 

Na zeven dagen beslist de strafuitvoeringsrechtbank of hij de beperkte detentie zal toekennen 

of afwijzen.34 

 

3.7 Algemene en bijzondere voorwaarden tijdens de beperkte detentie 

 

Wanneer een beperkte detentie wordt toegekend, dient de veroordeelde zich aan enkele 

voorwaarden te houden. De algemene voorwaarden worden voor iedereen opgelegd. Een van 

die voorwaarden is dat de veroordeelde tijdens zijn periode van beperkte detentie geen nieuwe 

feiten mag plegen. Verder dient de veroordeelde ook in te gaan op de afspraken die gemaakt 

zijn met zijn justitieassistent voor begeleiding gedurende de beperkte detentie en met de 

afspraken van het openbaar ministerie. Daarnaast dient de veroordeelde zich aan het 

uurrooster te houden en een nuttige dagbesteding te hebben, dit kan bijvoorbeeld werken 

zijn.35 

 

Naast deze algemene voorwaarden kunnen enkele bijzondere voorwaarden opgelegd worden. 

Deze verschillen van persoon tot persoon. Een bijzondere voorwaarde voor een seksueel 

delinquent of een drugsverslaafde kan bijvoorbeeld zijn dat hij een behandeling dient te volgen 

voor zijn problematiek. 

 

                                                 
32 Artikel 52 wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 

33 Artikel 53 wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 

34 Artikel 54 wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 

35 Ministeriële omzendbrief nr. 1804 van 1 september 2008 betreffende de 

samenwerkingsafspraken tussen het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen en het 

directoraat-generaal Justitiehuizen betreffende de uitvoering van beperkte detentie 
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Voor opvolging dient de veroordeelde langs te komen bij de justitieassistent om te praten over 

zijn beperkte detentie. Het gevangeniswezen bekijkt of de veroordeelde wel degelijk op tijd in 

de gevangenis terugkomt, zoals overeengekomen in het uurrooster.36 

 

Indien de veroordeelde zich niet houdt aan zijn voorwaarden, kan de strafuitvoeringsrechtbank 

de beperkte detentie schorsen en herroepen. 

 

3.8 Procedure herroepen en schorsen 

 

Wanneer de veroordeelde zich niet gehouden heeft aan zijn voorwaarden, roept de 

strafuitvoeringsrechtbank hem op om zich te komen verantwoorden. Tussen de periode dat de 

veroordeelde opgeroepen wordt en de eigenlijke zitting, wordt de beperkte detentie 

geschorst.37 De veroordeelde dient hierdoor zijn beperkte detentie stop te zetten tot aan de 

volgende zitting van de strafuitvoeringsrechtbank. 

 

Na de zitting waar het probleem aan bod is gekomen, kan de strafuitvoeringsrechtbank 

beslissen om de beperkte detentie te herroepen waarbij de veroordeelde terug volledig in de 

gevangenis dient te verblijven en hij zijn beperkte detentie dus verliest.38 De 

strafuitvoeringsrechtbank kan ook beslissen om de beperkte detentie toch verder te laten 

lopen. Hierbij kan zij bepaalde voorwaarden verstrengen of enkele nieuwe voorwaarden 

opstellen, dit wordt de herziening van de strafuitvoeringsmodaliteit genoemd.39 

 

Wanneer de beperkte detentie herroepen wordt, bekijkt de strafuitvoeringsrechtbank welke 

periode vlot verlopen is in deze modaliteit en trekt deze af van de resterende straf die de 

veroordeelde nog dient te ondergaan.40 

 

 

                                                 
36 Ministeriële omzendbrief nr. 1804 van 1 september 2008 betreffende de 

samenwerkingsafspraken tussen het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen en het 

directoraat-generaal Justitiehuizen betreffende de uitvoering van beperkte detentie 

37 Artikel 61 wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 

38 Artikel 65 wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 

39 Artikel 67 wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 

40 Artikel 68 wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 
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3.9 Doelstellingen beperkte detentie 

 

In het volgende deel wordt nagegaan wat de belangrijkste doelstellingen zijn van de beperkte 

detentie. Hier komt de beperking van detentieschade, herstel en resocialisatie aan bod. Deze 

doelstellingen kwamen vanuit de verschillende literatuur als belangrijkste doelstellingen naar 

voor (Aertsen, Beyens, De Valck & Pieters, 2004; Stoffels & Staessens, 2005; Beernaert, 

2007). In dit onderzoek werden deze doelstellingen specifiek toegepast op de beperkte 

detentie. In hoofdstuk vier komt de visie van de verschillende actoren op deze doelstellingen 

aan bod. 

 

3.9.1 Beperking van detentieschade 

Bij de beperking van detentieschade is het vooral belangrijk om de veroordeelde zo weinig 

mogelijk banden te laten verliezen. Dit kunnen zowel banden zijn met de familie, vrienden, 

kinderen als meer in het algemeen de banden met de samenleving (Aertsen, Beyens, De Valck 

& Pieters, 2004). 

Wanneer veroordeelden in de gevangenis verblijven, verzwakken deze banden. Ze kunnen 

bepaalde rollen niet meer vervullen en dit weegt vaak zeer zwaar door. Zo kunnen ze hun werk 

niet meer uitoefenen, hun kinderen en vrouw minder vaak zien en kunnen ze niet meer normaal 

in de samenleving functioneren. 

De beperkte detentie en ook andere strafuitvoeringsmodaliteiten, zouden ervoor moeten 

zorgen dat de detentieschade zo beperkt mogelijk blijft. Dit kan onder andere bereikt worden 

door zich te richten naar de toekomst van de veroordeelde (Dupont, 1998). 

 

3.9.2 Re-integratie 

De belangrijkste doelstelling van de beperkte detentie is dat de veroordeelde zo de kans krijgt 

om aan zijn terugkeer naar de samenleving te werken. Dit wordt specifiek voor elke 

veroordeelde apart uitgewerkt in het reclasseringsplan om zo op maat van de veroordeelde 

aangepast te zijn (Dupont, 1998). De betrokkene kan overdag buiten om te gaan werken. Het 

hebben van werk of een andere dagbesteding is zeer belangrijk om een reclassering goed te 

laten verlopen. Deze werkreclassering is dan ook de eerste belangrijke stap in het proces van 

de re-integratie. De veroordeelde dient dit zelf aan te vragen, wat er dus op wijst dat hij zelf wil 

werken aan zijn re-integratie, vooraleer er stappen kunnen ondernomen worden.41 

                                                 
41 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 6 maart 2014 
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Het is de bedoeling dat deze reclassering al tijdens de detentie beoogd wordt en niet enkel 

begint na de invrijheidstelling van de veroordeelde (Nagel, 1977). Re-integratie gaat verder 

dan alleen de tijd in detentie. De betrokkene dient te kijken naar de toekomst om ook na de 

detentie daaraan te blijven werken (Rotman, 1990). 

Er is ook veel kritiek op de term re-integratie of resocialisering gekomen. ‘NAGEL’ (1977) geeft 

in zijn werk weer dat ‘HARBORDT’ stelde dat niet alle mensen die in de gevangenis zitten 

geresocialiseerd dienen te worden. Hij staafde deze mening aan de hand van hoger 

opgeleiden die in de gevangenis terecht komen en een goed leven hadden buiten de 

gevangenis. Daarnaast gaf hij ook aan dat niet alle mensen die resocialisering nodig hebben, 

in de gevangenis zitten (Nagel, 1977).  

Dit is één van kritiek die re-integratie ziet als een soort heropvoeding naar nieuwe waarden en 

normen. Deze masterproef volgt deze visie niet, maar ziet als doel van re-integratie de mensen 

te begeleiden om terug een goed leven op te bouwen in de maatschappij. 

 

3.9.3 Herstel 

Met herstel wordt vooral gedoeld op de vergoeding van de veroordeelde aan de eventuele 

slachtoffers (Aertsen, Beyens, De Valck, Pieters, 2004). Bij een beperkte detentie is het 

noodzakelijk dat de veroordeelde tijdens zijn beperkte detentie ook moeite wil doen om de 

slachtoffers te vergoeden. Dit is ook één van de tegenindicaties. Zo toont hij aan het slachtoffer 

dat hij zijn verantwoordelijkheid opneemt voor zijn daden (Dupont, 1998). Wanneer de 

veroordeelde geen inspanningen doet, geeft dit blijk dat hij niet beseft wat hij heeft aangericht 

en misschien nog niet klaar is om een beperkte detentie toegekend te krijgen.42 

 

3.10 Re-integratie gekoppeld aan de weg der geleidelijkheid 

 

3.10.1 Wat is de weg der geleidelijkheid? 

Vanuit de stagepraktijk bij de strafuitvoeringsrechtbank te Gent kwam naar voor dat er in 

verschillende dossiers melding werd gemaakt van de weg der geleidelijkheid die de 

veroordeelde diende te volgen. Het betreft hier een stapsgewijze toekenning van beperkte 

detentie, elektronisch toezicht en voorwaardelijke invrijheidstelling. De 

strafuitvoeringsrechtbank verkiest eerst om de betrokkene een beperkte detentie te laten 

                                                 
42 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 6 maart 2014 
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aanvatten om na enkele maanden over te schakelen naar een elektronisch toezicht, om nadien 

te eindigen met een voorwaardelijke invrijheidstelling. De veroordeelden kunnen aan de hand 

van de weg der geleidelijkheid hun reclasseringsplan bij elke stap verder concretiseren en de 

strafuitvoeringsrechtbank kan de veroordeelde zo ook geleidelijk meer vrijheid geven. Dit alles 

is bevorderend voor de resocialisatie van de veroordeelde.  

De weg der geleidelijkheid biedt daarnaast ook een zekere vorm van controle op de 

veroordeelde aangezien die zich in elke modaliteit dient te bewijzen voor verdere stappen 

ondernomen worden.43 

 

Het principe van de weg der geleidelijkheid komt voort uit de praktijk. De wet externe 

rechtspositie vermeldt nergens dat dit parcours dient gevolgd te worden. Dit zorgt ervoor dat 

er verschillen zijn tussen strafuitvoeringsrechtbanken wat betreft deze weg der geleidelijkheid. 

Zo past één kamer van de strafuitvoeringsrechtbank van Gent het principe veel toe, terwijl in 

de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen en Brussel gekozen wordt om dit minder te 

volgen.44 Er kunnen daarnaast ook nog verschillen opgemerkt worden binnen de kamers van 

de strafuitvoeringsrechtbanken zelf. 

 

De beperkte detentie speelt in de weg der geleidelijkheid een zeer belangrijke rol. Zij grijpt het 

minst in op de strafuitvoering van de veroordeelde. Hierbij behoudt de 

strafuitvoeringsrechtbank de meeste controle over de veroordeelden en krijgen de 

veroordeelden de minste vrijheid. Dit is een groot verschil in vergelijking met de vrijheid en 

controle van bijvoorbeeld een voorwaardelijke invrijheidstelling.45 

 

In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de belangrijkste facetten van de weg der 

geleidelijkheid.  

 

3.10.2 Stapsgewijs structureren van het reclasseringsplan  

Met de weg der geleidelijkheid heeft de veroordeelde de tijd om zijn reclasseringsplan op punt 

te stellen. Bij een volledig geconcretiseerd reclasseringsplan dient, zoals hoger reeds vermeld: 

werk of een zinvolle dagbesteding, woonst en indien nodig begeleiding aanwezig te zijn (Van 

Den Berge, 2010).  

                                                 
43 Expertinterview met assessor van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent op 4 maart 2013  

44 Expertinterview assessor van de strafuitvoeringsrechtbank te Brussel op 13 mei 2013  

45 Expertinterview assessor van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent op 4 maart 2013  
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De veroordeelde kan door het stapsgewijs toekennen van strafuitvoeringsmodaliteiten bij elke 

stap werken aan de verdere concretisering van zijn reclasseringsplan. De weg der 

geleidelijkheid zorgt er dus voor dat wanneer de veroordeelde al de stappen doorlopen heeft, 

tegen zijn voorwaardelijke invrijheidstelling, zijn reclasseringsplan volledig gestructureerd is 

en hij dus klaar is om terug in de samenleving te functioneren.46 

 

Bij een beperkte detentie is het noodzakelijk dat de veroordeelde tewerkgesteld is of een 

opleiding kan volgen. Wanneer deze modaliteit vlot verloopt, kan de strafuitvoeringsrechtbank 

overgaan tot de volgende stap, het toekennen van elektronisch toezicht. Naast werk, is het 

hebben van een woonst hier een belangrijk criterium aangezien de veroordeelde zijn straf 

verder thuis uitzit.47  

 

Wanneer het reclasseringsplan voldoende gestructureerd is en de vorige modaliteiten correct 

verliepen, kan de strafuitvoeringsrechtbank een voorwaardelijke invrijheidstelling toekennen. 

Het grote verschil is dat de veroordeelde zich hierbij niet meer dient te houden aan een 

uurrooster. De veroordeelde geniet hier dus een grotere vrijheid.48 

  

3.10.3 Stapsgewijs toekennen van vrijheid  

Het stapsgewijs toekennen van meer vrijheid is een andere belangrijke reden waarom de weg 

der geleidelijkheid gevolgd kan worden. De veroordeelde dient zich steeds te bewijzen in de 

ene modaliteit en kan daarna pas overgaan naar een volgende stap waarbij er minder controle 

aan te pas komt.  

Bij een beperkte detentie is de vrijheid het meest beperkt, want de veroordeelde dient ’s 

avonds in de gevangenis te verblijven. Deze modaliteit behoudt nog het meest controle over 

de veroordeelde. Wanneer de veroordeelden op het slechte pad zouden geraken, kan er veel 

sneller ingegrepen worden dan bij bijvoorbeeld een voorwaardelijke invrijheidstelling. 

 

De beperkte detentie vormt de eerste schiftingsfase. Met deze strafuitvoeringsmodaliteit is het 

de bedoeling om de veroordeelden een kans te geven om iets te doen aan hun reclassering. 

De beperkte detentie is daarbij de eerste stap. Wanneer dit verkeerd loopt, zal de 

strafuitvoeringsrechtbank niet snel andere strafuitvoeringsmodaliteiten toekennen. De 

                                                 
46 Expertinterview assessor van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent op 4 maart 2013 

47 Expertinterview assessor van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent op 4 maart 2013 

48 Expertinterview assessor van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent op 4 maart 2013 
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veroordeelde zal eerst dienen te bewijzen dat hij zich kan houden aan de regels in een 

beperkte detentie.49 

  

Wanneer de beperkte detentie echter wel vlot verloopt, kan de strafuitvoeringsrechtbank 

beslissen om na enkele maanden een elektronisch toezicht en daarna een voorwaardelijke 

invrijheidstelling toe te kennen. 

 

Ook ten opzichte van de slachtoffers kan de weg der geleidelijkheid als positief ervaren 

worden. Doordat de veroordeelde stapsgewijs meer vrijheid krijgt toegekend, kunnen de 

slachtoffers zich voorbereiden op het moment dat de veroordeelde volledig vrij zal zijn. Zij 

vinden het ook belangrijk om te weten dat er een hele weg is afgelegd voordat een 

veroordeelde een voorwaardelijke invrijheidstelling krijgt toegekend.50 

 

Niet alle strafuitvoeringsrechtbanken gebruiken de weg der geleidelijkheid volledig. Bij 

sommige strafuitvoeringsrechtbanken wordt de beperkte detentie vaak overgeslagen omdat 

zij stellen dat deze strafuitvoeringsmodaliteit nog met veel problemen kampt. Deze dienen 

eerst van de baan te zijn voordat het principe van de weg der geleidelijkheid echt zijn ingang 

kan krijgen. 

 

3.11 Besluit 

 

De beperkte detentie is dus een belangrijke strafuitvoeringsmodaliteit. Het wordt dikwijls als 

eerste strafuitvoeringsmodaliteit toegekend omdat deze het minst ingrijpt op de controle over 

veroordeelden en hen stapsgewijs meer vrijheid heeft. Door de beperkte detentie kunnen 

veroordeelden werken aan de terugkeer naar de samenleving. De strafuitvoeringsrechtbank 

dient met verschillende zaken rekening te houden alvorens een beperkte detentie toe te 

kennen. Zo worden onder meer het reclasseringsplan, de tijdsvoorwaarden en de 

tegenindicaties in rekening gebracht. 

Vanuit de literatuur kwam naar voor dat de belangrijkste doelstellingen van de beperkte 

detentie de resocialisatie, het herstel en het beperken van de detentieschade zijn. In het 

volgende hoofdstuk zal gepeild worden naar de visie van de verschillende actoren omtrent de 

                                                 
49 Expertinterview assessor van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent op 23 april 2013 

50 Expertinterview assessor van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent op 23 april 2013 
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werking van de beperkte detentie in de praktijk. Hierbij zal ook geëvalueerd worden of deze 

doelstellingen volgens de actoren bereikt worden. 
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4. De beperkte detentie door de ogen van de verschillende actoren 

 

4.1 Inleiding 

 

Daar er weinig literatuur is rond de werking van de beperkte detentie, is het belangrijk voor dit 

onderzoek om na te gaan welke kijk de verschillende actoren hebben op de beperkte detentie. 

In dit hoofdstuk komen de verschillende perspectieven van de bevraagde respondenten aan 

bod. Eerst worden de resultaten van de interviews met de strafuitvoeringsrechtbank te Gent 

beschreven. Ten tweede wordt het perspectief van het gevangeniswezen aangehaald. 

Vervolgens wordt de visie van een justitieassistent en een veroordeelde die momenteel in 

beperkte detentie verblijft, aangekaart. 

 

4.2 Strafuitvoeringsrechtbank Gent 

 

De strafuitvoeringsrechtbank van Gent is opgesplitst in twee kamers. De 28ste kamer behandelt 

de dossiers van de veroordeelden van de gevangenis te Brugge. De 29ste kamer buigt zich 

over de veroordeelden uit de gevangenissen van Ieper, Dendermonde, Oudenaarde, 

Ruiselede en Gent. Beide kamers hebben elk hun eigen griffie, parket, assessoren en rechter. 

Zo zetelen normaal gezien altijd dezelfde personen op de zitting. De strafuitvoeringsrechter 

beslist samen met de assessoren over de toekenning van een beperkte detentie. Daarbij 

worden de verschillende voorwaarden in rekening genomen die reeds in hoofdstuk drie aan 

bod zijn gekomen.  

De 28ste kamer houdt zich strikt aan het hogervermelde principe van de weg der geleidelijkheid 

en laat de veroordeelde er alle facetten van doorlopen. De veroordeelde dient zich aldus eerst 

te bewijzen in een beperkte detentie. In de 28ste kamer worden daarom dus ook meer beperkte 

detenties toegekend dan in de 29ste kamer.51 

De 29ste kamer vindt de beperkte detentie een goede stap in kader van de resocialisatie, maar 

bekijkt dit meer geval per geval en hanteert niet strikt de weg der geleidelijkheid.52 

In dit onderzoek komt zowel een respondent van de 28ste als van de 29ste kamer aan bod. 

 

                                                 
51 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 30 april 2014 

52 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 6 maart 2014 
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4.2.1 Doelstellingen beperkte detentie 

4.2.1.1 Resocialisatie 

De belangrijkste doelstelling van de beperkte detentie voor de strafuitvoeringsrechtbank in 

Gent is de resocialisatie. Meer specifiek de werkreclassering of een opleiding of therapie 

volgen waardoor de terugkeer naar de samenleving vlotter verloopt. De beperkte detentie 

wordt door de strafuitvoeringsrechtbank gezien als een eerste stap om de veroordeelde terug 

te leren functioneren in de samenleving. Dit is een belangrijke stap in het proces omdat de 

veroordeelde zo kan aantonen of hij hier al dan niet klaar voor is en of het reclasseringsplan 

afgestemd is op zijn mogelijkheden.53 

 

“Dat zijn de pijlers van een nieuw gebouw dat men zet, de fundering. Werk hebben, en voor 

hen dikwijls therapie, dat zijn de basisfunderingen. Als ze dat niet hebben die basisfundering 

dan mislukt de rest ook meestal.” 54 

 

De beperkte detentie is dus een belangrijke indicatie voor het verloop van volgende 

strafuitvoeringsmodaliteiten zoals het elektronisch toezicht of de voorwaardelijke 

invrijheidstelling. De respondent van de 28ste kamer gaf aan dat het belangrijk is om via een 

beperkte detentie eerst te toetsen of de veroordeelde wel kan omgaan met justitiële 

voorwaarden en het reclasseringsplan in een beperkte detentie.55 

Veroordeelden zijn niet altijd bereid om een beperkte detentie aan te vragen. De respondent 

van de 29ste kamer ervaart dat veel veroordeelden direct een elektronisch toezicht aanvragen, 

waarbij ze thuis kunnen verblijven aan de hand van een enkelband.56 Maar afhankelijk van de 

kamer en de situatie vindt de strafuitvoeringsrechtbank het soms nog niet haalbaar voor de 

veroordeelde om direct zo een grote stap te zetten. Voor beide kamers wordt beperkte detentie 

nodig geacht wanneer de veroordeelde geen woonst heeft of wanneer ze vermoeden dat de 

veroordeelde in financiële problemen zou kunnen komen door de huur van een woonst. Daarbij 

vinden ze dat een beperkte detentie ook de kans geeft aan de veroordeelde om te tonen dat 

hij het serieus meent en dat hij moeite wil doen om aan zijn reclassering te werken. De 

veroordeelde dient te tonen dat hij zich aan de strakke structuur van de beperkte detentie kan 

houden. Indien de veroordeelde de strakke structuur van de beperkte detentie niet aankan, 

                                                 
53 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 30 april 2014 

54 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 6 maart 2014 

55 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 30 april 2014 

56 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 6 maart 2014 
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vergroot de kans dat hij nog niet geschikt is voor een elektronisch toezicht.57 De 29ste kamer 

vindt een beperkte detentie ook belangrijk wanneer de veroordeelde voor zijn aanvraag nog 

niet gewerkt heeft in de gevangenis of nog niet veel bereidheid heeft getoond om bijvoorbeeld 

een begeleiding te volgen. De beperkte detentie is dan een belangrijk begin omdat de 

veroordeelde het meest gecontroleerd kan worden en het meest structuur heeft.58 

 

4.2.1.2 Herstel 

Volgens de strafuitvoeringsrechtbank van Gent is de beperkte detentie ook belangrijk naar de 

slachtoffers toe. Wanneer een veroordeelde nog niet gewerkt heeft in de gevangenis, is het 

vaak moeilijk om het slachtoffer te vergoeden. Wanneer een beperkte detentie aangevangen 

wordt, is het noodzakelijk dat een deel van de inkomsten naar het slachtoffer gaat. Zo toont 

de veroordeelde aan dat hij bereid is het slachtoffer te vergoeden.59 

De respondent van de 28ste kamer gaf aan dat herstel volgens zijn mening eerder als een 

doelstelling tijdens de beperkte detentie kan gezien worden. Het is noodzakelijk om gedurende 

je beperkte detentie het slachtoffer te vergoeden, wanneer de veroordeelde deze voorwaarde 

niet nakomt, kan zijn beperkte detentie herroepen worden.60 

 

4.2.1.3 Beperking detentieschade 

Volgens de strafuitvoeringsrechtbank van Gent is de beperking van detentieschade geen grote 

doelstelling van de beperkte detentie.  

 

“Zoals het nu is, kunnen wij beperkte detentie toekennen op 1/3de van de straf – zes 

maanden, maar eigenlijk is het kwaad geschied, de mensen zijn hun werk kwijt. Mocht je 

zeggen dat je iemand onmiddellijk in de gevangenis van bij het begin beperkte detentie zou 

kunnen toekennen, dan is het een beperking van detentieschade. Maar in praktijk hebben ze 

toch bijna 1/3de van hun straf uitgezeten en hebben ze al die schade ondergaan omdat ze 

hun oorspronkelijk werk kwijt zijn.” 61  

                                                 
57 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 6 maart 2014 

58 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 6 maart 2014 

59 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 6 maart 2014 

60 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 30 april 2014 
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Doordat de veroordeelden al een groot deel van hun straf hebben uitgezeten in de gevangenis, 

is er al detentieschade opgelopen. Mensen zijn hun werk kwijt, de banden met de familie of 

vrienden kunnen aangetast zijn. De schade is er en deze gaat niet weg met een beperkte 

detentie, want de veroordeelden verblijven nog steeds in de gevangenis. Maar de respondent 

gaf wel aan dat de beperkte detentie wel beter is dan het gewone detentieregime binnen de 

gevangenis.62 

In het kader hiervan was de strafuitvoeringsrechtbank te Gent ook van mening dat er beter 

niet teveel op die 1/3de van de straf wordt gefocust. Voor sommige veroordeelden zou het veel 

beter zijn om al vroeger een begeleiding te kunnen starten, zoals bij seksuele delinquenten en 

drugsdelinquenten. De strafuitvoeringsrechtbank zou sneller de mogelijkheid moeten krijgen 

om op te treden. Dit kan echter momenteel nog niet.63 

 

4.2.2 Visie op de beperkte detentie 

Zowel de 28ste als de 29ste kamer van de strafuitvoeringsrechtbank in Gent waren het erover 

eens dat de beperkte detentie geen gemakkelijke strafuitvoeringsmodaliteit is. De beperkte 

detentie heeft met veel problemen te kampen. Op dit vlak zijn er veel verbeteringen mogelijk. 

Toch blijven zij, en dan voornamelijk de 28ste kamer, de beperkte detentie verdedigen omdat 

de beperkte detentie ook enkele belangrijke voordelen kent.64 

  

4.2.2.1 Voordelen 

Het grootste voordeel van de beperkte detentie is de controle die de strafuitvoeringsrechtbank 

nog kan behouden op de veroordeelde. De veroordeelde dient ‘s avonds op een bepaald uur 

terug te keren naar de gevangenis. Er wordt nagekeken of de veroordeelden werkelijk op tijd 

terugkomen. Daarnaast kan ook opgemerkt worden bij het binnenkomen of een veroordeelde 

onder invloed van drugs of alcohol is.65 Indien dit gebeurt, wordt daarvan melding gemaakt 

aan de strafuitvoeringsrechtbank. 

Aan de hand van deze controle schept de beperkte detentie de mogelijkheid voor de 

strafuitvoeringsrechtbank om te zien of een veroordeelde zich al dan niet aan zijn voorwaarden 

kan houden. Het maakt ook mogelijk om de veroordeelde zo beter te leren kennen op dit 

                                                 
62 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 30 april 2014 

63 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 6 maart 2014 

64 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 30 april 2014 
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gebied.66 De veroordeelde dient als het ware de strafuitvoeringsrechtbank te overtuigen dat hij 

rekening kan houden met zijn voorwaarden. Zo gaf de respondent van de 28ste kamer aan dat 

zij aan de hand van een beperkte detentie een filtering maken. Degene die daarna 

doorstromen naar een elektronisch toezicht, zijn het reeds gewoon om zich aan bijvoorbeeld 

het uurrooster te houden en hebben hier later dan ook minder problemen mee.67 

Maar de controle die nagestreefd wordt, is uiteraard relatief. Overdag is er geen controle op 

de veroordeelden. Wanneer zij beslissen om niet naar de gevangenis terug te keren, kan men 

daar weinig aan doen buiten hun beperkte detentie herroepen. 

 

4.2.2.2 Nadelen 

Volgens de respondenten van de strafuitvoeringsrechtbank in Gent, kenmerkt de beperkte 

detentie zich door veel problemen. Deze problemen kaderen soms specifiek in de werking van 

de beperkte detentie, maar veel problemen kunnen ook breder gekaderd worden in de werking 

van de strafuitvoering in het algemeen. 

Een eerste specifiek probleem heeft betrekking op de infrastructuur waarin de beperkte 

detentie uitgevoerd wordt. De gevangenis biedt te weinig ondersteuning voor veroordeelden 

in beperkte detentie.68 Een respondent gaf aan dat de veroordeelden in beperkte detentie in 

de meeste gevangenissen in een aparte afdeling binnen de gevangenis verblijven waar ze 

afgezonderd leven van de rest van het gevangenisgebeuren.69 Aangezien de veroordeelden 

doorgaans enkel ’s avonds aanwezig zijn en de meeste in het weekend penitentiair verlof 

krijgen, zijn er op deze afdelingen niet zoveel activiteiten. Dit vormt vooral voor de mensen die 

geen penitentiair verlof krijgen een probleem. Zij hebben in het weekend minder mogelijkheden 

om bijvoorbeeld te gaan sporten en verblijven veel op hun cel.70 

Ten tweede zijn er in deze afdelingen ook grote problemen met drugs. Deze problemen steken 

de kop op door de lak aan controle die er heerst op de afdeling beperkte detentie. Er is 

doorgaans geen penitentiair beambte aanwezig op de afdeling. Wanneer een beperkte 

detentie toegekend wordt, komt de veroordeelde overdag buiten de gevangenis. Ze kunnen 

zo gemakkelijker aan drugs geraken die ze proberen binnen te smokkelen in de gevangenis. 

Sommige veroordeelden worden ook onder druk gezet om drugs binnen te smokkelen. 
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Daarnaast worden ook gsm’s gesmokkeld. Deze complicaties maken van de afdeling beperkte 

detentie een moeilijke afdeling. De veroordeelden dienen sterk in hun schoenen te staan om 

aan deze afpersingen en verleidingen geen gehoor te geven, want indien ze toch zouden 

betrapt worden, kan dit grote gevolgen hebben voor het vervolg van hun beperkte detentie.71 

Vanuit de visie van de strafuitvoeringsrechtbank wordt daarom aangekaart om de controle op 

het gebruik van drugs meer op te drijven. Momenteel zijn er in vele gevangenissen enkel 

controles op het binnenbrengen en in bezit hebben van drugs, maar het is niet geweten wie 

zeker gebruikt en wie niet. Om hier een beter zicht op te krijgen, dienen meer spontane 

urinecontroles uitgevoerd te worden bij de veroordeelden. Zo kan er worden nagegaan wie wel 

degelijk drugs heeft gebruikt en wie kon weerstaan. Vanuit de strafuitvoeringsrechtbank zelf 

wordt er standaard één urinecontrole opgelegd tijdens de beperkte detentie bij personen 

waarvan ze vermoeden dat ze met een drugsproblematiek kampen.72 

 

“Men doet dat veel te weinig in de gevangenis, urinecontroles, vandaag iedereen controle en 

als het positief is, sanctie erop. Een mogelijkheid: geen beperkte detentie meer, je mag een 

nieuw verzoek indienen op die datum.” 73 

 

Zoals verder in dit onderzoek zal blijken, zijn niet alle gevangenissen daar zo happig op. Er 

zijn voorstanders en tegenstanders voor dit idee.  

Als derde grote probleem wordt door de strafuitvoeringsrechtbank van Gent de problemen in 

verband met de uurroosters aangekaart. In sommige sectoren van de arbeidsmarkt kun je niet 

strikt zeggen wanneer je gedaan hebt met werken. Zo zijn er bijvoorbeeld veel veroordeelden 

die werken in de bouw. Hierbij is het moeilijk om op tijd te kunnen stoppen met werken om op 

het afgesproken uur terug in de gevangenis te zijn. Wanneer men bijvoorbeeld met cement 

bezig is, dient dit opgebruikt te worden alvorens kan gestopt worden met werken. Hierbij zou 

een zekere flexibiliteit kunnen helpen voor bepaalde beroepen, maar dit is een moeilijke 

situatie om evenwicht in te krijgen. Enerzijds is er voor deze mensen enige flexibiliteit nodig, 

maar anderzijds moet ervoor gezorgd worden dat er geen misbruik van gemaakt wordt.74 
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In volgende paragrafen worden de algemene problemen besproken die zich bij de beperkte 

detentie voordoen, maar ook bij andere strafuitvoeringsmodaliteiten. 

Het opstellen van een reclasseringsplan is voor de veroordeelden vaak zeer moeilijk en net dit 

is zo belangrijk om in aanmerking te komen voor een beperkte detentie en voor andere 

strafuitvoeringsmodaliteiten. 

In een beperkte detentie dienen de veroordeelden werk/opleiding te hebben of een begeleiding 

te volgen, maar hoe kunnen ze hier aan geraken? Om hun reclasseringsplan op punt te stellen, 

dienen zij momenteel een uitgangsvergunning te verkrijgen van de minister van Justitie om 

hun werk/opleiding of begeleiding te regelen buiten de gevangenis. Zo dient er bijvoorbeeld 

een sollicitatiegesprek plaats te vinden of een intakegesprek alvorens de veroordeelde kans 

maakt om werk te krijgen of in een residentiële drugshulpverlening te verblijven. Dit vormt vaak 

een probleem. De minister van Justitie kent niet altijd uitgangsvergunningen toe aan 

veroordeelden. Meestal omdat de minister, soms onterecht, vreest voor het risico op 

ontvluchting of het risico op het plegen van nieuwe feiten. Hierdoor kunnen de veroordeelden 

ook hun reclasseringsplan niet op punt stellen, met het gevolg dat de strafuitvoeringsrechtbank 

geen beperkte detentie kan toekennen en de veroordeelde geen stap verder kan zetten in zijn 

resocialisatieproces. Deze veroordeelden komen dan op de zitting van de 

strafuitvoeringsrechtbank met een aanvraag tot beperkte detentie waarbij ze nog geen werk 

hebben gevonden en vragen dan aan de strafuitvoeringsrechtbank om een 

uitgangsvergunning toe te kennen via artikel 59 van de wet externe rechtspositie. Dit artikel 

laat toe aan de strafuitvoeringsrechtbank om zelf uitgangsvergunningen toe te kennen. De 

strafuitvoeringsrechtbank van Gent is echter niet geneigd dit te doen omdat dit artikel enkel in 

uitzonderlijke gevallen kan worden toegepast.75 

Om dit probleem het hoofd te kunnen bieden, kwam tijdens de interviews het idee naar voor 

om de vertegenwoordigers van de verschillende hulpverleningsinstellingen zelf naar de 

gevangenis te laten komen. Zo zou er een dag kunnen georganiseerd worden waarbij 

verschillende werkgevers of hulpverleningscentra een vertegenwoordiger sturen om een 

sollicitatiegesprek of een intakegesprek te voeren. Dit initiatief zou best vrijwillig zijn zodat de 

veroordeelden kunnen kiezen of ze aan deze activiteit al of niet willen deelnemen. Dit zou dan 

ook aantonen dat ze de wil hebben om zelf aan hun resocialisatie te werken.76 Dit organiseren 

zal niet gemakkelijk te realiseren zijn omdat ook buiten de gevangenis nog altijd een nijpend 

tekort aan hulpverlening heerst waardoor vaak lange wachtlijsten ontstaan. 

                                                 
75 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 6 maart 2014 

76 Expertinterview strafuitvoeringsrechtbank Gent op 6 maart 2014 



 

47 
 

Ook op vlak van begeleiding stelde de strafuitvoeringsrechtbank van Gent enkele problemen 

vast. De justitieassistent heeft een zeer groot takenpakket. Naast het begeleiden van 

veroordeelden in beperkte detentie, begeleidt zij ook veroordeelden in elektronisch toezicht, 

voorwaardelijke invrijheidsstelling… Het grote takenpakket zorgt er soms voor dat de 

begeleiding enkel terugvalt op administratieve regelingen van bijvoorbeeld penitentiaire 

verloven.77 

 

Al deze negatieve punten zorgen ervoor dat de beperkte detentie een redelijk zware 

strafuitvoeringsmodaliteit is volgens de strafuitvoeringsrechtbank. Ze stelt daarom dat er 

enkele karakteriële redenen zijn waarom een beperkte detentie niet voor iedereen even goed 

is. Voor sommigen kan de beperkte detentie een lastige opdracht zijn omdat de strakke 

structuur die dient nageleefd te worden, moeilijk te volgen is voor de veroordeelde. 

Zo gaf de respondent van de 28ste kamer aan dat de strafuitvoeringsmodaliteit niet op alle 

categorieën veroordeelden is afgestemd. De beperkte detentie wordt daarom minder 

toegekend aan zwakkere en oudere gedetineerden, maar ook niet aan gedetineerden met een 

drugsproblematiek die reeds bewezen hebben dat ze aan hun problematiek wensen te 

werken.78 

Als conclusie kan gesteld worden dat volgens de strafuitvoeringsrechtbank te Gent nog veel 

dient te veranderen aan de beperkte detentie alvorens die echt goed zou werken. De 

respondent van de 28ste kamer gaf daarom aan dat het beter zou zijn om de beperkte detentie 

los van de gevangenis te regelen omdat de beperkingen zich het meest binnen de 

gevangeniscontext situeren. Deze beperkingen komen mede doordat de afdeling beperkte 

detentie eigenlijk maar een klein deel is van de gevangenis, waar ze overdag niet veel meer 

over te zeggen hebben.79 

Volgens hen zou het beter zijn om veroordeelden in beperkte detentie ergens te plaatsen los 

van de detentiecontext, maar waar er wel genoeg toezicht is om te controleren of ze op tijd 

binnenkomen en in welke toestand. Hierdoor zouden de veroordeelden in beperkte detentie 

meer vrijheid hebben dan binnen de gevangenis. Zo is het volgens de respondent belangrijk 

dat de veroordeelden hun gsm zouden kunnen bijhouden omdat dit vaak nodig is voor het 
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werk. Momenteel is dit nog niet mogelijk omdat de beperkte detentie nog teveel verankerd is 

in de gevangenis.80 

 

4.3 Het gevangeniswezen 

 

Het gevangeniswezen is de tweede belangrijke actor voor de beperkte detentie die in dit 

onderzoek aan bod komt. Niet alleen is de gevangenis de setting waar een deel van de 

beperkte detentie wordt doorgebracht, de gevangenisdirecteur is ook belangrijk voor het 

opstellen van een advies in verband met de eventuele toekenning van een beperkte detentie. 

Het advies wordt doorgegeven aan de strafuitvoeringsrechtbank die dit in acht neemt bij zijn 

beslissing. 

Er zijn in het kader van deze masterproef drie gevangenisdirecteurs bevraagd en één 

verantwoordelijke voor de beperkte detentie in de gevangenis. 

 

4.3.1 Opstellen van een advies 

Wanneer de gevangenisdirecteur het advies opstelt voor de eventuele toekenning van 

beperkte detentie, houdt hij rekening met verschillende zaken. Ze baseren zich voornamelijk 

op het verslag van de psychosociale dienst, maar het detentietraject en de wettelijke 

tegenindicaties worden eveneens in rekening gebracht.81 De gevangenisdirecteurs kunnen 

zich ook baseren op gesprekken die gevoerd werden met de veroordeelde zelf om zijn situatie 

beter in te schatten.82 

Het detentietraject wordt onder de loep genomen. Zijn er veel problemen met de veroordeelde 

of is het iemand die zich goed aan de regels van de gevangenis houdt? Dit is een belangrijke 

indicatie om te zien of de veroordeelde zich aan de strakke structuur van een beperkte detentie 

zou kunnen houden.83 

Daarnaast is het voor de respondenten belangrijk om te kijken naar de inspanningen van de 

veroordeelde naar de slachtoffers toe. Er wordt gekeken of de veroordeelde inzicht heeft in 

wat hij teweeg gebracht heeft en of hij bereid is het slachtoffer te vergoeden. De beperkte 
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detentie biedt de kans om wat geld van zijn loon aan de kant te zetten en te sparen. Wanneer 

veroordeelden in de gevangenis geen enkele blijk van schuldgevoel geven en geen 

inspanningen willen doen naar het slachtoffer toe, is de kans klein dat ze dit in hun beperkte 

detentie wel zouden doen.84 

 

4.3.2 Doelstellingen beperkte detentie 

4.3.2.1 Resocialisatie  

Als belangrijkste doelstelling van beperkte detentie kwam bij alle bevraagde respondenten in 

het gevangeniswezen terug resocialisatie naar voor. De beperkte detentie wordt gezien als de 

laatste stap in de gevangenis en de eerste stap terug in de samenleving.85 Wanneer personen 

geen woonst hebben, is de beperkte detentie de beste tussenstap. Zo kunnen ze het geld dat 

ze verdienen aan de kant zetten en sparen voor een woning naar de toekomst toe.86 Een 

respondent gaf aan dat er ook veroordeelden in beperkte detentie kunnen verblijven die wel 

een opvangmilieu hebben. De redenen hiervoor kunnen van uiteenlopende aard zijn. Het kan 

gebeuren dat het opvangmilieu niet in staat is om voldoende controle uit te oefenen op de 

veroordeelde of het kan zijn dat de regio van het werk van de veroordeelde te ver verwijderd 

is van de plaats waar zijn familie verblijft.87 Hier wordt dan geopteerd om de veroordeelde 

onder beperkte detentie te plaatsen. 

Alhoewel het gevangeniswezen ervan uit gaat dat de beperkte detentie een zware modaliteit 

is, wordt gesteld dat het voor sommige veroordeelden toch zeer belangrijk is om de weg der 

geleidelijkheid toe te passen. Van bepaalde veroordeelden weet men niet goed hoe deze 

mensen precies zijn en of ze een elektronisch toezicht wel zouden aankunnen. Daarom is een 

beperkte detentie hier beter. Dit kwam ook reeds bij de strafuitvoeringsrechtbank naar voor. 

Ook voor personen die eerder al een elektronisch toezicht of een voorwaardelijke 

invrijheidstelling hebben gekregen, maar waarbij dit verkeerd is gelopen, is het belangrijk om 

hun eerste stappen opnieuw te zetten via een beperkte detentie.88 
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4.3.2.2 Herstel 

Herstel wordt door alle bevraagde gevangenissen beschouwd als een tweede belangrijke 

doelstelling van de beperkte detentie. Het vergoeden van de slachtoffers is namelijk ook één 

van de tegenindicaties. Doordat de veroordeelde in beperkte detentie geen verblijf dient te 

betalen in de gevangenis, kan hij wat geld opzij zetten om het slachtoffer te vergoeden. Een 

respondent gaf aan dat dit toch een probleem vormt bij mensen die tijdens hun beperkte 

detentie een opleiding volgen. Zij krijgen namelijk geen werkloosheidsuitkering en verdienen 

ook geen geld. Voor hen is het moeilijk om het slachtoffer te vergoeden.89 Dit probleem komt 

verder ook aan bod bij de kritiekpunten van de justitieassistent op het systeem. In beperkte 

detentie dient de veroordeelde wel zijn vervoer van en naar het werk/opleiding zelf te 

bekostigen, dus hiermee wordt ook rekening gehouden bij het vergoeden van de slachtoffers.90  

Daarnaast wordt het belangrijk beschouwd dat de veroordeelde inzicht heeft in de gevolgen 

van zijn daden voor het slachtoffer. Om dit te bereiken, organiseren gevangenissen enkele 

herstelgerichte activiteiten zoals “slachtoffer in beeld” waarbij de dader leert zich beter in te 

leven in het slachtoffer.91 

 

4.3.2.3 Beperking detentieschade 

Net zoals bij de strafuitvoeringsrechtbank van Gent, wordt bij de bevraagde actoren in het 

gevangeniswezen gesteld dat de beperkte detentie geen beperking van detentieschade 

inhoudt doordat zij reeds geruime tijd in de gevangenis verbleven alvorens een beperkte 

detentie kan toegekend worden. 

Sommige respondenten zien de beperkte detentie zelfs als bijkomende factor in de 

detentieschade. Aangezien veroordeelden elke avond dienen terug te keren naar de 

gevangenis, kan de mentale weerbots zeer groot zijn.92 De veroordeelden vallen namelijk 

tussen twee groepen. Ze blijven aan de ene kant vasthangen aan de gevangenis, maar aan 

de andere kant leiden ze overdag een normaal leven. Net dit vergroot volgens de 

respondenten de detentieschade.93 
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Eén respondent gaf wel aan dat ze aan de hand van een beperkte detentie de veroordeelden 

meer kunnen motiveren en hen meer hoop kunnen geven op een toekomst. Wanneer 

veroordeelden in een beperkte detentie verblijven en overdag gaan werken, kunnen ze terug 

meer gaan geloven in hun eigen mogelijkheden.94 

 

4.3.3 Verloop beperkte detentie in het gevangeniswezen 

Het aantal veroordeelden in beperkte detentie is niet zo groot. Bij de bezochte gevangenissen 

zijn er meestal slechts enkele die in dit regime verblijven. Wel zitten ze vaak met meerdere op 

één cel, bijvoorbeeld in duo of quatro cellen. Dit zorgt ervoor dat de veroordeelden niet veel 

privacy hebben.95 De afdeling beperkte detentie ligt in alle bevraagde gevangenissen 

afgelegen van de rest van het gevangenisgebeuren. Zo komen de personen in beperkte 

detentie niet meer in contact met andere gedetineerden.96 In die afdelingen heerst meestal 

een open regime. Zo mogen de veroordeelden binnen de afdeling vrij rond lopen, vrij 

douchen… 

In het algemeen kunnen veroordeelden ’s morgens rond kwart na zes de gevangenis verlaten 

voor hun werk. ’s Avonds dienen ze, afhankelijk van gevangenis tot gevangenis, ten laatste 

rond kwart voor negen terug in de gevangenis aanwezig te zijn. Uitzonderlijk gebeurt het dat 

de veroordeelden ook de mogelijkheid krijgen om nachtwerk te verrichten. Hierbij worden dan 

de omgekeerde uren gevolgd. Het nachtwerk is mogelijk gemaakt om tegemoet te komen aan 

de problemen die er ontstaan wanneer een veroordeelde werk vindt waarbij hij ’s nachts dient 

te werken.97 Dit maakt wel nog altijd dat ploegenwerk in beperkte detentie niet mogelijk is.98 

De meeste veroordeelden in beperkte detentie zijn mannen. Er zijn maar enkele vrouwen die 

een beperkte detentie toegekend krijgen. Een respondent gaf aan dat de vrouwen in beperkte 

detentie niet op dezelfde afdeling worden geplaatst als de mannen. In de betreffende 

gevangenis verblijven de vrouwen daardoor op hun eigen cel in de gewone vrouwenafdeling 

van de gevangenis, maar krijgen een strikt regime.99 Het strikt regime zorgt ervoor dat zij niet 

vrij kunnen rondlopen op de afdeling en altijd opgesloten zitten in hun cel. Dit wordt als 

noodzakelijk beschouwd om te voorkomen dat de vrouwen in beperkte detentie in contact 

                                                 
94 Expertinterview gevangenisdirecteur op 19 april 2014 

95 Expertinterview gevangenisdirecteur op 19 april 2014 

96 Expertinterview gevangenisdirecteur op 8 april 2014 

97 Expertinterview gevangenisdirecteur op 8 april 2014 

98 Expertinterview gevangenisdirecteur op 19 april 2014 

99 Expertinterview verantwoordelijke beperkte detentie op 8 april 2014 



 

52 
 

zouden komen met andere gedetineerden op de vrouwenafdeling. Zo wordt geprobeerd de 

kans op het doorgeven van bijvoorbeeld drugs te beperken. Voor deze vrouwen is het dus nog 

moeilijker om in een beperkte detentie te verblijven.100 

 

4.3.4 Visie op de beperkte detentie 

4.3.4.1 Voordelen 

De huidige beperkte detentie werd door de meeste respondenten in het gevangeniswezen als 

geen goede strafuitvoeringsmodaliteit beschouwd. Eén gevangenisdirecteur gaf aan dat de 

beperkte detentie in theorie wel goed lijkt, maar de praktijk vaak de mist in gaat.101 Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat vooral de negatieve zaken van deze strafuitvoeringsmodaliteit naar 

boven kwamen gedurende de interviews. Indien er toch doorgevraagd werd naar de positieve 

kanten, kwam vooral het feit dat de veroordeelden kunnen sparen en de bewakende functie 

die nog overblijft, naar boven. 

Net zoals de strafuitvoeringsrechtbank ook reeds aankaartte, kan er bij een beperkte detentie 

meer controle aan de dag worden gelegd bij het terug binnenkomen ’s avonds in de 

gevangenis. Zo behoudt men een stok achter de deur.102 Wanneer een veroordeelde naar 

alcohol ruikt of duidelijk onder invloed van drugs is, kan dit opgemerkt worden door de portier. 

Maar dan nog is het zeer moeilijk voor de gevangenis om dit te bewijzen en er iets aan te doen. 

De gevangenis heeft namelijk vanaf een beperkte detentie niets meer te zeggen op wat de 

veroordeelde overdag doet. Eenmaal terug binnen in de gevangenis, vervalt deze controle op 

de afdeling terug voor een groot deel. Zo zal hier verder verklaard worden dat er op veel 

afdelingen van beperkte detentie eigenlijk zeer weinig controle is.103 

Een ander voordeel van de beperkte detentie is dat het een overgang is tussen opgesloten 

zijn in de gevangenis en direct volledig terug in de samenleving functioneren. De beperkte 

detentie geeft volgens het gevangeniswezen een kans aan de veroordeelden om zich 

langzaam terug aan te passen aan het leven in de maatschappij. Ze kunnen zo hun 

reclasseringsplan uitproberen en aantonen dat het realiseerbaar is.104 Toch gaf een 
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respondent aan dat het niet aangeraden is om een persoon langer dan zes maanden in 

beperkte detentie te laten doorbrengen aangezien het zo een moeilijk regime is.105 

 

4.3.4.2 Nadelen 

Als eerste is er de afzondering. Wanneer de veroordeelden in de gevangenis verblijven, zijn 

ze afgezonderd van het hele gevangenisgebeuren. Zo bevindt de beperkte detentie zich bij 

een bevraagde gevangenis in de kelder.106 Deze veroordeelden komen niet meer in contact 

met andere veroordeelden uit het gewone regime. De reden hiervoor is om afpersing en het 

doorgeven van drugs te voorkomen. Aangezien de personen in beperkte detentie wel in 

contact met de buitenwereld komen, zijn ze een gemakkelijker doelwit om afgeperst te worden 

door andere gedetineerden.107 Dit wil men voorkomen met het afgezonderde regime. 

Toch heeft deze afzondering ook zijn nadelen. Aangezien de veroordeelden niet meer in 

contact mogen komen met andere gedetineerden is het ook moeilijker om activiteiten voor hen 

te plannen in de gevangenis. Zij kunnen bijvoorbeeld niet met andere veroordeelden naar de 

sportzaal gaan. In het weekend en overdag is er niet veel te beleven op de afdeling beperkte 

detentie. Maar de basisrechten van de veroordeelden binnen de gevangenis moeten natuurlijk 

wel vervuld worden.108 Om hier aan tegemoet te komen, stellen gevangenissen enkele 

ontspanningsmogelijkheden ter beschikking op de afdeling zelf. Zo werd door een respondent 

getoond dat de veroordeelden hun eigen wandelkoer, een fitnesstoestel, een keuken, eigen 

douches en een pingpongtafel ter beschikking krijgen. Dit om de veroordeelden toch iets te 

geven om hun vrije tijd mee op te vullen.109 

Voor het grootste deel van de tijd is er ook geen penitentiair beambte meer aanwezig op de 

afdeling. Af en toe komt de portier eens langs om te kijken hoe het er gaat, maar dit is slechts 

sporadisch. Dit is een groot nadeel want zo zien de bewakers minder wat er gebeurt op de 

afdeling.110 
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Ten tweede is, omwille van het feit dat er weinig controles zijn op deze afdelingen, 

drugssmokkel een groot probleem. Door alle bevraagde gesloten gevangenissen wordt 

aangegeven dat de beperkte detentie een zeer gevoelige strafuitvoeringsmodaliteit is voor 

drugsgebruik. De respondenten weten dit, maar stellen dat het zeer moeilijk te vermijden is.  

Voor veroordeelden die goede bedoelingen hebben, vormt dit een groot risico. Zij dienen een 

sterk karakter te hebben om aan de blootstelling van drugs te weerstaan. Wanneer zij op cel 

zitten met een drugsgebruiker, kunnen zij ook in de problemen betrokken worden. Vooral 

personen met een drugsverleden hebben een grote kans om te hervallen. Daarom bestaat in 

sommige gevangenissen de mogelijkheid om veroordeelden, waarvan het personeel weet dat 

ze waarschijnlijk terug zullen afglijden in gebruik, in het gewone cellulair regime te laten 

verblijven.111 

Meer controle op de afdeling zou hier nodig zijn om dit probleem op te vangen, maar daar is 

momenteel geen personeel voor.112 

Door de strafuitvoeringsrechtbank werd geopperd dat men tegen het drugsprobleem kan 

proberen in te gaan aan de hand van urinecontroles. Wanneer dit werd voorgelegd aan de 

verschillende gevangenisdirecteurs, verschilden de meningen hierover. Sommige waren 

voorstander en andere zeiden dat dit praktisch niet mogelijk zou zijn. Deze laatste haalden 

aan dat er zou moeten gewerkt worden met een steekproef omdat het moeilijk is om iedereen 

te laten testen. Daarbij komt nog dat de procedure om een urinecontrole uit te voeren niet zo 

gemakkelijk is. De gevangenis zelf mag geen urinecontroles afnemen, dit dient te gebeuren 

door de politie die daarvoor de opdracht moet krijgen van het parket. Dit vonden ze praktisch 

onhaalbaar.113 

Daarnaast werd ook aangehaald dat men bij sommige veroordeelden wel weet dat deze ook 

zonder controle van de drugs kunnen afblijven en dat andere het zeer moeilijk zullen hebben. 

Deze kan men dan plaatsen in het gewone cellulaire regime.114 

Door de voorstanders wordt aangehaald dat, wanneer de veroordeelde hier zelf toe instemde, 

urinecontroles wel kunnen afgenomen worden in de gevangenis. Eén respondent stelde dat 

zij geen grote drugsproblemen kenden op de afdeling beperkte detentie, aangezien er 

geregeld gebruik werd gemaakt van urinecontroles binnen de gevangenis.115 
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De urinecontroles zouden volgens de respondenten ook meer moeten verplicht worden door 

de strafuitvoeringsrechtbanken. Dit gebeurt nu soms al, maar de frequentie verschilt van 

strafuitvoeringsrechtbank tot strafuitvoeringsrechtbank. De gevangenisdirectie kaartte aan dat 

er nog te veel verschillen zijn tussen strafuitvoeringsrechtbanken. De ene is voorstander van 

urinecontroles en is heel strikt wanneer de urinecontrole positief is en nemen dan maatregelen. 

Andere strafuitvoeringsrechtbanken zijn minder voorstander van urinecontroles en bij positieve 

controles wordt er vaak niets ondernomen tegenover de veroordeelde.116 

Dit verschil tussen strafuitvoeringsrechtbanken zorgt voor een probleem in praktijk. Het 

gebeurt dat veroordeelden die in dezelfde gevangenis verblijven in beperkte detentie, maar 

elk onder de bevoegdheid van een andere strafuitvoeringsrechtbank vallen, een andere reactie 

krijgen op een positieve urinecontrole. De ene raakt bijvoorbeeld zijn beperkte detentie kwijt, 

terwijl er bij de andere veroordeelde geen reactie volgt. Dit zorgt voor problemen tussen 

veroordeelden onderling maar ook voor het personeel dat hiermee moet omgaan.117 

 

Ten derde kent de beperkte detentie volgens de respondenten ook een groot probleem op het 

gebied van begeleiding en hulpverlening. In de gevangenis worden de veroordeelden die een 

beperkte detentie toegekend kregen, minder opgevangen dan ervoor. Er is minder begeleiding 

voor deze veroordeelden. In het gewone regime worden gedetineerden begeleid door de 

psychologen van de psychosociale dienst. Eenmaal in beperkte detentie, valt deze begeleiding 

weg. De gevangenis kan enkel nog instaan voor de controle wanneer de veroordeelde in de 

gevangenis verblijft.118 

De veroordeelde wordt vanaf zijn beperkte detentie bijgestaan door een justitieassistent. 

Vanuit het gevangeniswezen wordt dit soms als een verslechtering gezien. De veroordeelden 

zien hun justitieassistent maar sporadisch, waardoor geen verregaande begeleiding kan 

gegeven worden.119 De communicatie tussen de justitieassistent en de gevangenis verloopt 

niet altijd even vlot. Zo worden soms wijzigingen in het uurrooster niet doorgegeven waardoor 

de gevangenis de veroordeelde niet vroeger kan buitenlaten, ook al is dit nodig. Dit zorgt dan 

weer voor problemen bij de veroordeelden.120 
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Er is geen permanentie van begeleiding voorzien gedurende hun beperkte detentie. Wanneer 

veroordeelden buiten de kantooruren of in het weekend tijdens hun verlof op problemen stoten, 

kunnen ze niet terecht bij hun justitieassistent. Het zou daarom volgens de respondenten beter 

zijn om een soort crisisopvang voor hen te voorzien.121 De beperkte detentie is moeilijk, 

wanneer ze op deze momenten niet ondersteund worden, kan dit leiden tot het kwijtspelen van 

hun beperkte detentie. 

 

Ten vierde worden ook problemen gedetecteerd in verband met de hulpverlening. Het is 

algemeen geweten dat er meer hulpverlening dient vrij te komen voor gedetineerden en ex-

gedetineerden. Deze hulpverlening wordt nodig geacht zowel binnen als buiten de gevangenis. 

Een beter hulpverleningsaanbod zou een positieve invloed kunnen hebben op een goede 

invulling van detentie, wat momenteel nog te weinig het geval is.122 

Het tekort aan hulpverlening heeft uiteraard ook gevolgen voor de werking van de beperkte 

detentie. Veel staat of valt met hulpverlening. Een veelvoorkomend probleem is dat 

veroordeelden die een beperkte detentie willen om therapie te volgen, geen therapie kunnen 

volgen omdat er te weinig hulpverlening is.123 Jammer genoeg is dit een punt waar volgens de 

respondenten het moeilijk is om veranderingen in te brengen. Deze veranderingen dienen van 

bovenaf te gebeuren waar heel veel verschillende actoren dienen aan samen te werken. Dit 

maakt het werken niet gemakkelijk.124 

Daarbij komt nog eens het feit dat veroordeelden niet altijd de kans krijgen om hun 

reclasseringsplan voldoende uit te werken. Ze hebben daarvoor uitgangsvergunningen nodig. 

Dit probleem werd hierboven reeds vermeld door de strafuitvoeringsrechtbank. De minister 

van Justitie geeft niet gemakkelijk uitgangsvergunningen aan personen met een verleden, 

personen die bijvoorbeeld al eens niet terug zijn gekeerd uit een uitgangsvergunning. Als zij 

niets meer krijgen, kunnen ze ook niet werken aan hun re-integratie maar blijven ze gewoon 

ter plaatste trappelen in de gevangenis. 

Zowel vanuit het gevangeniswezen als vanuit de strafuitvoeringsrechtbank wordt daarom 

gepleit dat de hulpverleners en eventuele werkgevers meer naar de gevangenis komen. Zo 
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kunnen de gevangenissen een soort introductie organiseren. De verdere stappen dienen dan 

te gebeuren buiten de gevangenis.125 

 

4.3.5 Verandering is nodig 

Uit alles wat hierboven werd opgesomd, wordt duidelijk dat ook het gevangeniswezen vindt 

dat verandering nodig is. De respondenten gaven aan dat een verblijf in de gevangenis onder 

beperkte detentie totaal niet motiverend is.126 

Vele gevangenissen zien dit probleem in en komen daarom met nieuwe initiatieven om de 

beperkte detentie te verbeteren. In sommige gevangenissen worden deze initiatieven reeds in 

werking gesteld. Bij andere gevangenissen groeit het besef dat iets moet veranderen. 

Bij de bevraagde actoren kwam, net zoals bij de strafuitvoeringsrechtbank, naar voor dat de 

beperkte detentie eigenlijk het best zou geregeld worden buiten de gevangenis. Zo wordt het 

idee van aparte huisjes voor veroordeelden in beperkte detentie bij de gevangenis warm 

onthaald. De veroordeelden zouden in zo vrijer kunnen leven. Het is volgens het 

gevangeniswezen wel belangrijk dat het dubbele aspect controle/begeleiding zou behouden 

blijven. In het huis zouden er ook opvoeders moeten aanwezig zijn, die zowel kunnen zorgen 

voor de begeleiding van de veroordeelden gedurende hun beperkte detentie alsook een 

zekere controle aan de dag kunnen leggen op bijvoorbeeld druggebruik, alcoholgebruik… Het 

is daarom noodzakelijk dat er ook meer urinetests en alcoholtests kunnen afgenomen worden. 

Deze opvoeders zouden zich fulltime kunnen bezighouden met de veroordeelden, wat nu in 

de gevangenis niet gebeurt. Dit is ook logisch, want het veiligheidsaspect staat centraal in het 

werk van penitentiair beambten. Bij de aparte huizen zou hier het aspect van begeleiding 

bijkomen.127 

Er dient gezocht te worden naar een goed evenwicht tussen controle enerzijds en begeleiding 

anderzijds. Dit is zeker niet gemakkelijk. Wanneer dit evenwicht gevonden wordt, zou dit een 

grote verbetering zijn voor de beperkte detentie, aangezien de gevangenis nu enkel kan 

inzetten op controle en minder op begeleiding. 
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4.4 Justitieassistent 

 

In dit deel komt de visie van een bevraagde justitieassistent aan bod op de beperkte detentie.  

De justitieassistent is een belangrijke actor in de beperkte detentie. Zij begeleidt de 

veroordeelde bij zijn beperkte detentie en stelt verslagen op voor de strafuitvoeringsrechtbank 

zodat zij weten hoe de strafuitvoeringsmodaliteit verloopt. 

Ongeveer om de twee weken vindt er een gesprek plaats tussen de veroordeelde en zijn 

justitieassistent. De veroordeelden kunnen met problemen bij hen terecht. Hierdoor wordt een 

vertrouwensband gecreëerd met de veroordeelde. De gesprekken vertrekken altijd vanuit de 

opgelegde voorwaarden van de veroordeelde, maar er wordt onder meer ook gepraat over 

hoe het gaat op het werk, hoe het penitentiair verlof was…128 Wanneer er zich problemen 

voordoen, melden justitieassistenten dit aan de strafuitvoeringsrechtbank. Het eerste verslag 

voor de strafuitvoeringsrechtbank komt er na één maand, daarna wordt om de zes maand een 

verslag opgemaakt indien er geen dringende zaken te melden zijn.129 

Het opmaken van het uurrooster van de veroordeelde is een andere belangrijke taak van de 

justitieassistent. Hierbij brengt hij/zij in kaart hoe lang de veroordeelde nodig heeft om 

bijvoorbeeld te gaan werken. Er wordt ook nagegaan hoeveel tijd de verplaatsing van en naar 

het werk inneemt, bijvoorbeeld de reistijd met het openbaar vervoer. De veroordeelde mag in 

principe maximum twaalf uur per dag de gevangenis verlaten, maar de justitieassistent bekijkt 

of deze twaalf uur echt noodzakelijk zijn. Wanneer de veroordeelde zijn traject zou kunnen 

afleggen in tien uur, worden er maar tien uur toegekend om overdag buiten de gevangenis te 

vertoeven.130 

 

4.4.1 Doelstellingen beperkte detentie 

4.4.1.1 Resocialisatie 

Uit het interview met de justitieassistent komt de resocialisatie hier eveneens als belangrijkste 

doelstelling naar voor. Dit om dezelfde redenen als hierboven reeds aangebracht, namelijk het 

terug kunnen leren functioneren in de maatschappij. 
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Ook hier werd eveneens duidelijk dat de beperkte detentie geen gemakkelijke modaliteit is en 

zwaar weegt op de veroordeelde. Indien de mogelijkheid er is om direct een elektronisch 

toezicht toe te kennen aan een betrokkene, zou dit volgens de justitieassistent beter zijn. Een 

beperkte detentie is goed als tussenstap wanneer mensen geen opvangmilieu hebben. Zo 

kunnen ze toch werken aan hun resocialisering en dienen ze niet tot hun strafeinde in het 

gewone regime van de gevangenis te blijven. Maar wanneer er wel een opvangmilieu is, 

verkiest de bevraagde justitieassistent om de beperkte detentie over te slaan.131 

Het is niet gemakkelijk voor veroordeelden om werk te zoeken, ook in de hulpverlening zijn er 

vaak lange wachtlijsten. Dit alles bemoeilijkt volgens de respondent de re-integratie van de 

veroordeelde.132 

 

4.4.1.2 Herstel 

Het vergoeden van het slachtoffer wordt bij de respondent als belangrijk beschouwd voor de 

beperkte detentie. Wanneer de veroordeelde werkt, verdient hij geld waarvan een deel wordt 

afgestaan aan het eventuele slachtoffer. 

Maar bij personen die een opleiding volgen in beperkte detentie, steekt hier een probleem de 

kop op. Wanneer de veroordeelde een opleiding volgt, krijgt hij uiteraard geen werkloon. Voor 

veroordeelden in beperkte detentie is het ook niet mogelijk om een werkloosheidsuitkering te 

krijgen gedurende hun opleiding. Bij veroordeelden in elektronisch toezicht die een opleiding 

volgen is dit wel mogelijk. Wanneer de veroordeelde in zijn beperkte detentie dus een opleiding 

volgt, verdient hij niets. Dan wordt het ook moeilijk om op korte termijn het slachtoffer te 

vergoeden. Soms verkiezen deze personen daarom gewoon te blijven werken in de 

gevangenis zelf. Ze verdienen zo meer geld dan wanneer ze een opleiding zouden volgen in 

beperkte detentie. Een verbetering zou zijn om personen die een opleiding volgen in beperkte 

detentie ook een werkloosheidsuitkering te geven.133 

 

4.4.1.3 Beperking detentieschade 

De justitieassistent deelt over deze doelstelling dezelfde mening als de 

strafuitvoeringsrechtbank te Gent en de gevangenisdirecteurs. De beperkte detentie zorgt niet 

voor beperking van detentieschade. Het probleem is er al. De beperkte detentie is een stap, 
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maar de veroordeelden zitten dikwijls al zeer lang vast. Ze hebben vaak niet gewerkt in de 

gevangenis, ze zijn hun vroegere werk kwijt, ze zien hun familie minder… De beperkte detentie 

zelf kan hier weinig aan veranderen. Ook hebben ze al op voorhand verlof of 

uitgaansvergunningen gekregen waardoor ze hun familie af en toe kunnen zien. Dus ook op 

dit vlak is er volgens de respondent geen sprake van beperking van de detentieschade.134 

 

4.4.2 Visie op de beperkte detentie 

Volgens de justitieassistent is de beperkte detentie een moeilijke strafuitvoeringsmodaliteit 

voor de veroordeelden. Veel zaken die werden aangehaald door de justitieassistent kwamen 

ook bij de vorige actoren aan bod. De veroordeelden hebben vaak moeite met het feit dat ze 

elke avond terug geconfronteerd worden met de gevangenis. Overdag zijn ze vrij en leiden ze 

een normaal leven, maar ’s avonds komen ze terug in een gesloten omgeving. Het gebeurt 

dat mensen dit regime niet volhouden en daarom wegblijven uit de gevangenis.135 

Daarnaast komt nog dat veroordeelden in de gevangenis zelf niet veel mogelijkheden meer 

hebben om begeleid te worden. Deze begeleiding is vanaf dan weggelegd voor de 

justitieassistent, maar dit gebeurt ook maar om de twee weken. 

 

4.4.2.1 Voordelen 

Het grootste voordeel van de beperkte detentie volgens de respondent is dat de veroordeelde 

tijdens zijn beperkte detentie kan sparen voor later en werken aan zijn re-integratie. Ook werd 

hier het facet van de controle terug aangekaart die nog behouden wordt op de veroordeelde 

door het dagelijks terug binnenkomen.136 

Maar dan nog is de beperkte detentie volgens de respondent alleen goed voor mensen die 

geen opvangmilieu hebben. Wanneer ze een goede gezinssituatie hebben, is het beter om ze 

direct een elektronisch toezicht toe te kennen zodat de veroordeelden bij hun familie kunnen 

leven.137 
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4.4.2.2 Nadelen 

Een groot probleem dat werd benadrukt door de justitieassistent had betrekking op het 

uurrooster. Het uurrooster wordt niet altijd even strikt genomen en dit is niet enkel de schuld 

van de veroordeelde. Soms is de gevangenis te laat om de veroordeelden ’s morgens vrij te 

laten. Als dit gebeurt, stapelen de problemen zich op: de betrokkene mist zijn bus, komt te laat 

aan op zijn werk, moet misschien overwerken en komt daardoor te laat in de gevangenis terug. 

Vijf minuten te laat vertrekken uit de gevangenis kan zelfs al voor problemen zorgen. Voor 

veroordeelden is dit ook frustrerend. Ze komen dan naar hun justitieassistent met deze 

problemen, maar de gevangenis staat tussen hen in. De justitieassistenten kunnen hier niet 

veel aan veranderen.138 

Hierbij werd ook het probleem naar voor geschoven dat bepaalde beroepen niet kunnen 

worden uitgeoefend binnen de huidige uren. Zo is nachtwerk en ploegenwerk vaak niet 

mogelijk. Dit maakt de zoektocht naar werk voor veroordeelden nog eens extra moeilijk.139 

 

Als tweede punt van kritiek, vermeldt de respondent de omstandigheden waarin veroordeelden 

in de afdeling beperkte detentie verblijven. In sommige gevangenissen sliepen, en soms 

slapen ze nog, allemaal op één kamer of met meerdere op dezelfde kamer. Dit zorgt voor een 

groot privacy probleem. De afdeling van beperkte detentie is afgezonderd van de rest van het 

gevangenisgebeuren waardoor zij minder activiteiten hebben en andere tijden krijgen voor 

bijvoorbeeld de wandeling. Dit wordt vooral in het weekend zeer duidelijk. In de afdeling is dan 

niets te doen omdat de meeste in het weekend penitentiair verlof krijgen. Er is dan te weinig 

personeel voorzien om de overige veroordeelden op te vangen.140 Dit probleem kwam ook 

reeds aan bod bij de overige actoren. 

Er is wel een opmerkelijk verschil. In tegenstelling tot de strafuitvoeringsrechtbank en de 

gevangenisdirecteurs gaf de justitieassistent aan geen weet te hebben van zware problemen 

in de gevangenis wat betreft drugs en afpersing.141 Ook uit het interview met de veroordeelde 

die hieronder aan bod zal komen, blijkt dat drugsproblemen niet zo zwaar de kop op steken 

gedurende de beperkte detentie. Dit is wel opmerkelijk aangezien de actoren uit het 

gevangeniswezen dit allemaal wel als een prangend probleem aangeven. 
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Vanuit dit perspectief kan besloten worden dat ook hier de justitieassistent vindt dat de 

beperkte detentie een moeilijke strafuitvoeringsmodaliteit is, die indien mogelijk, beter 

vermeden wordt. De veroordeelde dient sterk in zijn schoenen te staan om een beperkte 

detentie tot een goed einde te brengen. 

 

De tot nu toe besproken actoren geven enkel een top-down visie weer. Ze geven hun visie op 

een systeem waar ze in meedraaien. Het is zeer belangrijk om dit systeem ook bottom-up te 

bekijken. In het volgend puntje komt daarom de ervaring met de bepekte detentie vanuit het 

perspectief van een veroordeelde aan bod. 

 

4.5 Veroordeelde 

 

De veroordeelden die een beperkte detentie hebben, kunnen vanuit hun standpunt goed weten 

waar de problemen zich situeren. Het is daarom belangrijk dat ook naar hun deel van het 

verhaal geluisterd wordt. Zij zijn degene die dagelijks geconfronteerd worden met het moeilijke 

regime en die eronder lijden wanneer iets in de praktijk niet vlot verloopt.  

Voor dit onderzoek was het mogelijk om met iemand in contact te komen buiten de gevangenis 

die in een beperkte detentie verblijft. 

 

4.5.1 Doelstellingen beperkte detentie 

4.5.1.1 Controle 

Wanneer gevraagd werd naar de doelstellingen van de beperkte detentie kwam bij de 

respondent naar voor dat de belangrijkste doelstelling de controle behouden is over de 

veroordeelden. De veroordeelden worden grondig gecontroleerd wanneer ze terug 

binnenkomen in de gevangenis zodat ze niets binnensmokkelen. Soms zijn er onverwachte 

controles in de cellen wanneer de personen gaan werken zijn. De respondent had daar geen 

problemen mee en vond het ook logisch dat zij meer controles krijgen omdat ze overdag de 

gevangenis mogen verlaten. Bovendien vond hij het ook vanzelfsprekend dat er voorwaarden 

opgelegd worden, aangezien ze nog altijd een gedetineerde zijn.142 
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4.5.1.2 Resocialisatie 

Veroordeelden kunnen met hun beperkte detentie werken en zo bouwen aan hun toekomst, 

dit wordt volgens de respondent als een pluspunt gezien. Maar de resocialisatie is niet altijd 

een zekerheid. Wanneer de veroordeelden zich niet houden aan hun voorwaarden, wordt de 

beperkte detentie ingetrokken, dit is uiteraard hun eigen verantwoordelijkheid. 

Maar tijdens het interview werd aangesneden dat de strafuitvoeringsrechtbank de beperkte 

detentie ook lang kan rekken. Wanneer een veroordeelde na enkele maanden een 

elektronisch toezicht aanvraagt en deze wordt geweigerd, blijft de veroordeelde ter plaatse 

trappelen in een beperkte detentie en kan hij niet verder werken aan zijn resocialisatie, ook al 

wil hij dat. Dit weegt voor hen en hun familie zwaar door.  

De respondent gaf aan dat hier het gevaar om de hoek loert dat sommige veroordeelden de 

moed verliezen en er de brui aan geven. Ze zitten dan hun straf tot strafeinde uit omdat ze het 

niet meer kunnen opbrengen om de verschillende tegenslagen te verwerken. Na hun 

strafeinde heeft de strafuitvoeringsrechtbank geen enkele controle meer over hen en na enkele 

tegenslagen verkiezen ze dit boven de rest.143 

Men dient als persoon een sterk karakter te hebben om hier mee om te gaan en te tonen dat 

ze wel de voorwaarden willen naleven en zo te bouwen aan een toekomst zodat ze niet verder 

in het rechtssysteem blijven plakken.144 

 

Deze problemen zorgen er uiteraard ook voor dat de beperkte detentie niet zorgt voor een 

beperking van de detentieschade, juist omdat het een zware strafuitvoeringsmodaliteit is. 

 

4.5.2 Visie op de beperkte detentie 

De respondent merkte op dat de beperkte detentie een moeilijke en zware 

strafuitvoeringsmodaliteit is, die wordt gekenmerkt door veel problemen en weinig voordelen. 

 

4.5.2.1  Voordelen 

Als toch een voordeel aangegeven wordt, schuilt er om elk hoekje wel een negatief kantje. 

Het enige positieve van de beperkte detentie volgens de respondent is dat ze terug kunnen 

gaan werken. Zo kunnen ze hun gezin onderhouden en bewijzen dat ze willen werken aan hun 

toekomst. Sommige veroordeelden kunnen hun vorig werk behouden, maar dit zijn slechts 

enkelingen. De meesten dienen opnieuw op zoek te gaan. 
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Door de aanslepende crisis en de hoge graad van werkloosheid is het voor een deel van de 

bevolking moeilijk om aan werk te geraken. Voor een gedetineerde wordt dit nog moeilijker. 

Werkgevers zijn niet altijd bereid om gedetineerden in dienst te nemen. Daarenboven komt 

dat veroordeelden niet precies kunnen zeggen aan de werkgever wanneer ze kunnen starten. 

De strafuitvoeringsrechtbank moet eerst toestemming geven aan de veroordeelde om dit werk 

te verrichten. De betrokkene dient eerst voor de strafuitvoeringsrechtbank te verschijnen. De 

tijd die deze procedure in beslag neemt, vormt een probleem voor vele werkgevers die dan 

soms afhaken.145 

 

“Laat staan dat wij vanuit de gevangenis moeten zeggen tegen de werkgever: Ik weet niet 

wanneer ik kan beginnen. Dat is altijd de vraag van de werkgever: wanneer kan je beginnen? 

En dan zeg je dat je dat niet weet, dat hangt af van de strafuitvoeringsrechtbank.” 146 

 
 

De beperkte detentie wordt door de respondent als een goede strafuitvoeringsmodaliteit 

gezien voor personen die geen gezin of opvangplaats hebben. Deze personen kunnen zo toch 

werken en hun eerste stappen terug zetten in de samenleving. Voor mensen die wel een gezin 

hebben, wordt de beperkte detentie als een slechtere strafuitvoeringsmodaliteit beschouwd 

omdat het weinig mogelijkheden schept om de familie te zien.147 

 

4.5.2.2 Nadelen 

Bij de respondent kwamen aldus vooral de negatieve kanten van de beperkte detentie naar 

boven. Hij stelde zelfs dat de beperkte detentie zou mogen afgeschaft worden omdat deze 

strafuitvoeringsmodaliteit met zoveel problemen kampt.148 Gedurende het interview werden 

zowel meer algemene problemen vermeld, zoals ook aangegeven door de verschillende 

andere actoren, alsook heel specifieke problemen zoals het te weinig boterhammen krijgen 

om de dag door te brengen op het werk. 

Het grootste nadeel dat werd aangebracht door de veroordeelde was dat hij tijdens de week 

een zeer strak schema heeft. Hij dient van zijn werk direct naar de gevangenis terug te keren 

en zo blijft er geen tijd over om eventjes bij zijn gezin te zijn. Bij een beperkte detentie worden 
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strak berekende uren toegekend. Dit maakt dat de beperkte detentie niet alleen zeer moeilijk 

is voor de veroordeelde, maar dat het gezin hier ook onder lijdt. Wanneer een veroordeelde in 

de gevangenis verblijft, zijn er mogelijkheden voor de familie om op bezoek te komen, wanneer 

de veroordeelde overdag gaat werken, vallen deze mogelijkheden weg. De respondent stelde 

dat het daarom beter zou zijn om voor mensen die wel een goede thuissituatie hebben, de 

beperkte detentie over te slaan en hen onmiddellijk een elektronisch toezicht toe te kennen.149 

Zo blijven ze toch nog onder controle door de enkelband en gaan ze overdag werken. ’s 

Avonds kunnen ze terugkeren naar hun gezin en tijd met hen doorbrengen in een huiselijke 

omgeving.150 

Alvorens een beperkte detentie wordt toegekend, vraagt de strafuitvoeringsrechtbank alles 

over de gezinssituatie, de woonplaats en waar hij zal verblijven indien verlof wordt toegekend. 

De respondent gaf aan dat de strafuitvoeringsrechtbank hier nadien geen rekening mee houdt. 

Ze opteren vaak toch nog voor een beperkte detentie in plaats van een elektronisch toezicht 

ook indien alles in orde lijkt te zijn met de thuissituatie.151  

Er is in beperkte detentie wel een mogelijkheid voorzien om penitentiair verlof te krijgen. 

Daarbij kan men bijvoorbeeld om de twee weekends naar huis. De respondent gaf aan dat 

deze tijd voorbij vliegt en dat hij altijd naar de klok dient te kijken om het uur in de gaten te 

houden.152 

 

Dit specificeert het tweede grote nadeel van de beperkte detentie. De beperkte detentie brengt 

veel stress met zich mee. Veroordeelden kijken constant op hun uurwerk omdat ze er rekening 

mee dienen te houden dat ze zeker op tijd terug in de gevangenis zijn. Zelfs tijdens het 

interview werd dit duidelijk. De respondent keek onbewust vaak op zijn uurwerk gedurende het 

interview omdat het bijna tijd was om terug naar de gevangenis te vertrekken. 

Veroordeelden dienen op een vastgelegd uur terug binnen te zijn in de gevangenis, maar het 

is niet altijd even evident voor hen om hun werk van het ene op het andere moment te stoppen. 

Het gebeurt dat ze het werk gewoon moeten neerleggen of overlaten aan anderen omdat ze 

echt moeten vertrekken naar de gevangenis. Dit is ook niet gemakkelijk voor de werkgever. 
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“Het is soms echt haasten, haasten, haasten, soms moet ik mijn werk achterlaten dat ik moet 

bellen naar mijn baas van sorry ik ga anders te laat zijn.” 153 

 

De respondent gaf aan dat hij gedurende zijn werk constant aan twee dingen denkt. Ten eerste 

zorgt hij dat zijn werk in orde is en ten tweede denkt hij aan de tijd omdat hij moet zorgen dat 

hij op tijd binnen is. 

Enige flexibiliteit in het uurrooster zou volgens de respondent toch wel een verbetering zijn. 

De marge mag natuurlijk niet te groot zijn om misbruiken te voorkomen. Dit is momenteel nog 

niet het geval. Indien veroordeelden een bewijs krijgen van hun werkgever waarom ze te laat 

zijn, worden hier toch opmerkingen over gemaakt in de gevangenis.154 

Daarnaast zijn er ook problemen als de veroordeelden te laat worden vrijgelaten ‘s morgens. 

Er wordt niet bij stil gestaan welke problemen vijf minuten te laat vertrekken kunnen opleveren. 

Mensen geraken niet op tijd op hun werk, waardoor ze later kunnen beginnen, maar ze moeten 

wel op tijd stoppen. Het komt voor de respondent soms over dat veroordeelden overdag hun 

‘plan maar moeten trekken’ zolang ze maar op tijd terug binnen in de gevangenis zijn.155 

 

Ook binnen de gevangenis wordt volgens de respondent te weinig rekening met hen 

gehouden. In de afdeling beperkte detentie is er geen penitentiair beambte constant meer op 

de afdeling aanwezig. Wanneer veroordeelden iemand nodig hebben, duurt het soms meer 

dan een half uur voor iemand naar hen komt kijken. Daarenboven zijn er ook minder 

mogelijkheden om ontspanning te nemen in de gevangenis, wat reeds werd aangehaald door 

verschillende andere actoren. Dit alles maakt een verblijf in de beperkte detentie voor hen 

extra moeilijk.156  

Door de veroordeelde werden ook enkele zaken opgemerkt die misschien voor anderen heel 

banaal kunnen klinken, maar voor hen toch zeer belangrijk zijn. De personen in beperkte 

detentie krijgen ’s avonds hun boterhammen om mee te nemen naar het werk de volgende 

dag. Daarmee dienen ze een hele dag rond te komen. Wanneer personen op een bureau 

werken, is er geen tijd om tussendoor snel om eten te gaan. Sommige veroordeelden doen 

ook zwaar werk zoals bijvoorbeeld in de bouw en zij komen dan niet toe met de boterhammen 

die ze krijgen in de gevangenis. ’s Avonds wordt er voor hen wel warm eten voorzien, maar dit 
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is vaak het overschot van ’s middags of zelfs de dag ervoor. Wanneer men dan iets extra wil, 

dient dit alsnog aangekocht te worden in de kantine van de gevangenis. In de meeste 

gevangenissen mag men namelijk geen koeken of dergelijke meebrengen van buiten de 

gevangenis.157 

 

Een derde belangrijk minpunt kadert zich in de begeleiding. In de gevangenis is er geen 

mogelijkheid meer om begeleid te worden. Vroeger diende de psychosociale dienst de 

veroordeelden in beperkte detentie op te volgen, maar anders dan de gevangenissen 

hierboven aangaven, vinden de veroordeelden het veel beter met de justitieassistent. De 

veroordeelde die in het kader van deze masterproef bevraagd werd, gaf aan dat hij niet wist 

bij wie hij terecht zou kunnen voor hulp en begeleiding als hij de justitieassistent niet had. Het 

is voor hen gemakkelijker om de justitieassistent te contacteren wanneer zich problemen 

voordoen, want in de gevangenis kunnen ze niet meer met hun problemen terecht. Wanneer 

de betrokkene bijvoorbeeld wegens omstandigheden niet op tijd in de gevangenis kan 

geraken, belt hij zijn justitieassistent op die dit doorgeeft aan de gevangenis.158 

 

Ook hier gaf de respondent aan dat er in de afdeling beperkte detentie niet zoveel problemen 

met drugs zijn. De respondent beweert dat dit de verantwoordelijkheid is van de persoon zelf. 

Wanneer ze met meerderen op één cel zitten is het belangrijk om afspraken te maken zodat 

de ene persoon niet de dupe kan zijn van de andere wanneer deze stommigheden zou 

uithalen. Ze worden dan meestal beiden gestraft. Het is dan jammer om op die manier de 

beperkte detentie te verliezen.159 

 

4.5.3 Moeilijke strafuitvoeringsmodaliteit 

Wanneer men in beperkte detentie verblijft, valt men tussen twee groepen. Overdag kan men 

gaan werken buiten de gevangenis, maar ’s avonds dient men zich terug aan te melden. Voor 

de veroordeelden valt dit zwaar. Zoals hoger vermeld, kunnen ze onder andere hun familie 

niet veel zien. De respondent gaf aan dat mensen die niet in beperkte detentie verblijven, vaak 

niet weten hoe zwaar een beperkte detentie werkelijk is. Buitenstaanders denken dat 
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veroordeelden toch niet moeten klagen, want ze kunnen immers gaan werken en ’s avonds 

hebben ze een slaapplaats.160 

 

“Veel mensen denken ook: ze zitten op halve vrijheid, je moet overdag gaan werken, 

dat is precies een hotel, ze moeten daar alleen maar overnachten. Maar nee dat is 

echt, echt zwaar.” 161 

 

De veroordeelde gaf dan ook aan dat wanneer hij in de gevangenis terugkeert hij zijn verstand 

op nul moet zetten en het gewoon moet aanvaarden in afwachting van een elektronisch 

toezicht.162 

 

4.6 Besluit 

 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat in het algemeen dezelfde doelstellingen en pijnpunten aan bod 

komen bij de verschillende actoren. Het lijkt dus wel geweten door de actoren waar de 

problemen zich situeren. Verbetering hierin wordt echter bemoeilijkt door de vele actoren die 

allemaal iets te zeggen hebben over de beperkte detentie. 

Zowel de strafuitvoeringsrechtbank van Gent, het gevangeniswezen als de justitieassistent 

gaven aan dat de beperkte detentie toch een moeilijke strafuitvoeringsmodaliteit is. Deze visie 

kwam ook terug bij de veroordeelde die een verblijf in beperkte detentie als mentaal zwaar 

achtte. De andere actoren werken gewoon met het systeem dat door een wet opgericht is, 

maar de veroordeelden leven er in. Bij problemen zijn zij rechtsreeks betrokken. 

 

In hoofdstuk vijf wordt een reflectie gemaakt van de verschillende interviews en worden de 

belangrijkste voordelen en pijnpunten nog eens kort aangehaald. Vervolgens wordt ook 

geëvalueerd of de beperkte detentie nu voldoet aan haar doelstellingen. 
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5. Reflectie evaluatieonderzoek van de beperkte detentie 

 

Door de weinige literatuur omtrent de beperkte detentie en de werking ervan, werd gekozen 

om een evaluatieonderzoek uit te voeren aan de hand van kwalitatieve methoden naar deze 

strafuitvoeringsmodaliteit. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek 

geëvalueerd. Door middel van het evaluatieonderzoek kwam naar voor dat de beperkte 

detentie door veel problemen wordt gekenmerkt en deze zo de doelstellingen van de beperkte 

detentie kunnen ondermijnen. Dit werd bevestigd door alle bevraagde actoren. 

 

5.1 Reflectie omtrent de werking van de beperkte detentie  

 

Het belangrijkste voordeel van een beperkte detentie is dat de veroordeelden terug kunnen 

gaan werken buiten de gevangenis. Zo kunnen ze bouwen aan hun re-integratie en geld 

sparen voor later. Vooral voor diegene die geen thuis hebben waar ze kunnen verblijven, wordt 

de beperkte detentie als een goede tussenoplossing aanzien. Voor veroordeelden die wel een 

goed opvangmilieu hebben, is de belangrijkste reden waarom een beperkte detentie aan hen 

wordt toegekend: de controle. Aangezien de veroordeelden zich ’s avonds terug dienen aan 

te melden in de gevangenis, wordt door het gevangenispersoneel hier een zekere mate van 

controle aan de dag gelegd. Zodoende kunnen penitentiair beambten er op toezien hoe de 

veroordeelde zich gedraagt wanneer hij terug naar de gevangenis komt. 

Dan nog is het de vraag of het doel deze middelen heiligt. Is die, toch wel beperkte, controle 

het waard om personen in dergelijk moeilijk regime te plaatsen? 

 

In deze reflectie wordt gekozen om de belangrijkste problemen, die bij de verschillende actoren 

naar voor kwamen, eruit te lichten. 

De problemen situeren zich niet enkel specifiek in de werking van de beperkte detentie, maar 

ook in de werking van de strafuitvoering in het algemeen. Zo is er te weinig hulpverlening in 

de gevangenissen, te weinig kansen op resocialisatie, te weinig begeleiding… Deze 

problemen zorgen niet enkel dat het principe van de beperkte detentie hieronder lijdt, maar 

ook de volledige gevangenisstraf. Mede hierdoor wordt de gevangenisstraf niet altijd als een 

succesvolle straf ervaren in termen van resocialisatie. 

 

Een eerste specifiek probleem is het drugsgebruik binnen de beperkte detentie. Hoewel dit 

probleem niet door alle actoren werd onderschreven, zo gaven de justitieassistent en 
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veroordeelde aan hier weinig problemen rond te ervaren, kan gesteld worden dat binnen de 

meeste gevangenissen de drugsproblematiek aanwezig is. 

  

De beperkte detentie creëert meer gelegenheden om drugs binnen te smokkelen dan het 

gewone regime omdat de veroordeelden overdag buiten kunnen. Bij voldoende supervisie, 

kunnen de penitentiair beambten de drugs proberen te onderscheppen. Maar ook hier heeft 

de medaille een keerzijde. De controles zijn niet altijd even effectief. De veroordeelden slagen 

er steeds weer in om drugs binnen te brengen. De beperkte detentie staat nu eenmaal bekend 

als een afdeling waar drugs frequent aanwezig zijn. Gevangenissen gaan hier naar mijn 

mening nog te weinig tegenin. De drugsproblematiek lijkt voor hen een voldongen feit waar ze 

weinig tegen kunnen inbrengen. Er worden wel celcontroles uitgevoerd en controles bij het 

binnenkomen, maar de gevangenis legt te weinig urinecontroles voor aan de veroordeelden. 

Ook de strafuitvoeringsrechtbank kan hier meer tegenin gaan door meer urinecontroles van 

hogerhand op te leggen. Natuurlijk zijn urinetests duur en momenteel is er onvoldoende budget 

om hier nog meer in te investeren, maar deze kunnen een belangrijke factor zijn in het slagen 

van de beperkte detentie en in het slagen van de resocialisatie van de veroordeelde in het 

algemeen. 

Vroegere drugsverslaafden hebben door de aanwezigheid van drugs namelijk meer kans om 

te hervallen en anderen kunnen aangezet worden om te gebruiken. Dit gebruik zorgt ervoor 

dat je beperkte detentie in het gedrang kan komen, waardoor die herroepen wordt.  

 

Naast de controle die door de gevangenis nagestreefd wordt, is het ook zeer belangrijk dat de 

veroordeelden goed begeleid worden. De beperkte detentie wordt door de meeste actoren als 

een mentaal zware strafuitvoeringsmodaliteit gezien, dus is begeleiding een cruciale factor om 

hierin te slagen. De veroordeelden moeten hierin bijgestaan worden. Hierbij wordt het tweede 

probleem aangesneden. Er is dringend nood aan meer begeleidingsmogelijkheden voor 

veroordeelden, maar ook dit is niet gemakkelijk te realiseren om budgettaire redenen. 

In een beperkte detentie ligt de begeleiding in handen van de justitieassistenten, maar door 

de verschillende taken van de justitieassistent en de grote caseload, is het vaak niet mogelijk 

voor hen om de veroordeelde één keer per week te zien. Daarenboven zijn de 

justitieassistenten enkel bereikbaar tijdens de gewone werkuren. Wanneer een veroordeelde 

iemand nodig heeft in het weekend, staat hij in de kou. Niet iedereen vindt het een must om 

cliënten te begeleiden buiten de uren. 

De begeleiding van de justitieassistent start daarnaast ook maar wanneer de beperkte detentie 

toegekend wordt door de strafuitvoeringsrechtbank. Daarvoor wordt de beperkte detentie door 

de psychosociale dienst van de gevangenis voorbereid in samenspraak met de veroordeelde. 
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Eenmaal de veroordeelde in beperkte detentie zit, komt de psychosociale dienst hier niet meer 

in tussen en kan de veroordeelde dus ook niet meer bij hen terecht. Persoonlijk vind ik dat 

justitieassistenten vroegen moeten betrokken worden in de procedure van de beperkte 

detentie, zodat ook zij de veroordeelde kunnen ondersteunen doorheen het proces van de 

aanvraag. 

Met de huidige personeelscapaciteit van de justitiehuizen is dit geen sinecure. Het is daarom 

belangrijk dat meer geïnvesteerd wordt in begeleiding voor veroordeelden zodat de 

justitieassistent meer mogelijkheden krijgt om tijd vrij te maken per veroordeelde. Dit zou 

volgens mij de werking van de beperkte detentie en het slagen hiervan ten goede komen.  

Daarnaast zou de veroordeelde altijd ergens terecht moeten kunnen met zijn probleem. Want 

wat ben je met begeleiding, als er zich enkel maar problemen mogen voordoen tijdens de 

gewone werkuren? Een soort van crisisopvang zou hieraan kunnen tegemoet komen. Hier 

dient wederom capaciteit en budget vrij gemaakt te worden en dit is niet altijd zo evident. 

 

Als derde veel terugkomend probleem wordt de omkadering in de gevangenis door de 

verschillende respondenten aangegeven. De mogelijkheden om de vrije tijd van veroordeelden 

zinvol in te vullen binnen de gevangenis zijn miniem. De afdeling waar de veroordeelden hun 

beperkte detentie doorbrengen, wordt in de bevraagde gevangenissen afgezonderd van het 

hele gevangenisgebeuren. Dit is noodzakelijk om de drugstraffic zo laag mogelijk te houden. 

Maar deze afzondering brengt ook problemen met zich mee. Zo hebben veroordeelden in 

beperkte detentie ’s avonds en in het weekend weinig om handen. Meerdere veroordeelden 

zitten dan vaak samen zonder toezicht, want er is meestal niet genoeg personeel om ook een 

penitentiair beambte te plaatsen op de afdeling beperkte detentie. Het is belangrijk dat deze 

personen ook genoeg mogelijkheden krijgen om hun vrije tijd door te brengen. Dit kan 

resulteren in een positieve invloed op het verloop van hun beperkte detentie. Wanneer ze 

voldoende activiteiten hebben, zullen ze ook minder geneigd zijn om drugs te gebruiken om 

bijvoorbeeld kalm te blijven. De bevraagde gevangenissen proberen hier aan tegemoet te 

komen door onder andere enkele fitnesstoestellen ter beschikking te stellen en hen de 

mogelijkheid te bieden om te koken, maar dit is uiteraard zeer beperkt. 

 

5.2 Reflectie omtrent het bereiken van de doelstellingen 

 

Bereikt de beperkte detentie nu zijn belangrijke doelstellingen die in deze masterproef voorop 

worden gesteld? Draagt deze strafuitvoeringsmodaliteit werkelijk bij tot re-integratie? 
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Ondersteunt de beperkte detentie het herstel en zorgt het echt voor beperking van de 

detentieschade? 

Het resultaat staat of valt natuurlijk met de ingesteldheid van de veroordeelde. Veroordeelden 

die weinig moeite doen om hun beperkte detentie tot een goed einde te brengen, zullen 

uiteraard op het vlak van resocialisatie niet veel vooruitgang boeken. Deze externe factoren 

worden hier niet in rekening genomen. 

 

Algemeen kan gesteld worden dat de beperkte detentie een grote bijdrage levert aan de 

resocialisatie van de veroordeelden. Ze krijgen de mogelijkheid om overdag te gaan werken 

en aldus wat geld te verdienen dat later van pas kan komen. Doordat ze in het dagelijkse 

stramien van onze samenleving zitten, kunnen ze zich stap voor stap terug integreren. Er kan 

gesteld worden dat de beperkte detentie bijgevolg zeker beter is dan gewoon een hele dag in 

de gevangenis te verblijven. Maar door de problemen betreffende de beperkte detentie wordt 

de resocialisatie echter bemoeilijkt. Het is cruciaal voor de resocialisatie dat de veroordeelden 

in beperkte detentie kunnen terugvallen op een goede en systematische begeleiding. Door de 

grote werklast van justitieassistenten is dit niet altijd mogelijk. Bovendien dient de infrastructuur 

van de gevangenis ook aangepast te worden aan de veroordeelden in beperkte detentie. Deze 

veroordeelden beschikken over te weinig vrije tijdsmogelijkheden binnen de gevangenissen. 

Daarenboven is er ook minder controle op de afdeling zelf waardoor onder andere drugs kan 

verhandeld worden. Deze pijnpunten kwamen reeds meermaals aan bod. Samen vergroten 

ze de kans dat de beperkte detentie van veroordeelden resulteert in een mislukking. 

 

Op het gebied van herstel vormt de beperkte detentie zeker een belangrijke stap. Wanneer 

veroordeelden werken onder een beperkte detentie is het noodzakelijk dat hun eventuele 

slachtoffers vergoed worden, dit is namelijk één van de tegenindicaties. Een beperkte detentie 

in het kader van een opleiding kan hier niet aan voldoen. Zoals reeds door de actoren 

aangegeven, verdienen deze veroordeelden geen geld en krijgen ze ook geen 

werkloosheidsuitkering. Dit maakt het voor hen moeilijk om naast hun kosten wegens vervoer 

ook hun slachtoffers te vergoeden. 

 

In het algemeen kan gesteld worden dat de beperkte detentie geen beperking van 

detentieschade inhoudt. Eerst en vooral omdat de detentieschade reeds opgelopen is door de 

tijd die de veroordeelde in de gevangenis verbleef. Daarenboven is de beperkte detentie geen 

gemakkelijke strafuitvoeringsmodaliteit aangezien de veroordeelde elke avond terug dient te 

keren naar de gevangenis, terwijl hij overdag een redelijk normaal leven kan leiden. Ten slotte 

kampt de beperkte detentie ook met veel problemen die deze strafuitvoeringsmodaliteit nog 

eens moeilijker maken. Hier kunnen terug de problemen in verband met de infrastructuur en 
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de begeleiding aangehaald worden. Op dit vlak dient er nog een hele verandering plaats te 

vinden alvorens we echt kunnen spreken van beperking van detentieschade door de beperkte 

detentie. 
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6. Conclusie 

 

De beperkte detentie heeft een hele weg afgelegd alvorens geïmplementeerd te worden in de 

wet externe rechtspositie. Hier aan voorafgaand werden verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten gebruikt, zoals de halve vrijheid, het weekendarrest en de 

beperkte hechtenis. Deze werden geregeld door Ministeriële omzendbrieven en waren de 

voorlopers van de beperkte detentie. De komst van de wet externe rechtspositie hield een hele 

verbetering in op wettelijk vlak. Hierdoor werden de procedures van de beperkte detentie 

vastgelegd, dit bevorderde de rechtszekerheid. De beperkte detentie wordt ondertussen al 

zeven jaar in de praktijk aangewend. Deze masterproef had als focus te evalueren wat de 

belangrijkste doelstellingen van de beperkte detentie zijn, of deze in de praktijk bereikt worden 

en hoe de verschillende actoren nu staan ten opzichte van deze strafuitvoeringsmodaliteit. 

 

Het kan niet omzeild worden dat de beperkte detentie een moeilijke strafuitvoeringsmodaliteit 

is. In theorie is de beperkte detentie een mooi ogend principe waarbij een veroordeelde terug 

kan gaan werken in de maatschappij en zich zo kan re-integreren. In de praktijk echter, worden 

een wirwar van problemen vastgesteld. Vanuit de praktijkervaring van diverse actoren wordt 

aangegeven dat deze strafuitvoeringsmodaliteit kampt met meerdere minpunten. Hier kan 

verbetering in worden aangebracht. 

Het grote aantal actoren dat bij de beperkte detentie betrokken is, zorgt voor 

communicatieproblemen waardoor de werking van de beperkte detentie in de war wordt 

gestuurd. Zowel de strafuitvoeringsrechtbank, de gevangenisdirecteurs als de 

justitieassistenten zijn dicht betrokken bij de uitwerking van de beperkte detentie. Zij hebben 

elk hun eigen opdracht en visie op de werking ervan. Dit zorgt ervoor dat hun perspectieven 

af en toe met elkaar botsen omdat de verschillende actoren net elk een eigen doel voor ogen 

hebben. De strafuitvoeringsrechtbank probeert bijvoorbeeld de veroordeelde te re-integreren 

daar waar de gevangenis zich meer toespitst is op het veiligheidsaspect. 

 

Iedereen wijst elkaar met de vinger. Alle actoren zijn het erover eens dat er te weinig 

ondersteuning is om veroordeelden in beperkte detentie op te vangen. Volgens sommige 

actoren is dit de schuld van de gevangenis die hun infrastructuur dienen te verbeteren en het 

tekort aan hulpverlening, volgens anderen wordt er te weinig begeleiding gegeven door de 

justitieassistenten. Vanuit het gevangeniswezen wordt gesteld op dit vlak niet veel te kunnen 

veranderen omdat die beslissingen op regeringsvlak dienen te gebeuren.  
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Daarenboven is de communicatie tussen de verschillende actoren gering en verloopt het niet 

altijd even vlot. Aldus kunnen de problemen ook niet worden aangepakt, want daar is goed 

overleg voor nodig. In plaats van te proberen de problemen aan te pakken, schuiven de 

actoren de verantwoordelijkheid in elkaars schoenen.  

 

De strafuitvoeringsrechtbank staat het verst van de veroordeelde, maar heeft wel de touwtjes 

in handen om een strafuitvoeringsmodaliteit toe te kennen of te laten herroepen, dit zonder 

precies te weten wat er zich allemaal afspeelt binnen een beperkte detentie. Zij beslissen 

vanuit hun ivoren toren over de toekomst van een persoon die ze maar één keer om de zoveel 

maanden zien. Wanneer het in een beperkte detentie fout loopt, weet de 

strafuitvoeringsrechtbank dit pas in laatste instantie. Dit net omwille van die grote afstand.  

De gevangenis, die nog enige controle kan uitoefenen op de veroordeelden in beperkte 

detentie, heeft geen zicht op wat er zich buiten afspeelt en hebben op dit vlak ook geen 

inspraak meer. Op het moment dat de veroordeelden toch aanwezig zijn in de gevangenissen, 

is de controle vaak uiterst summier aangezien er te weinig personeel wordt ingezet op de 

afdelingen van beperkte detentie. Zo kan daar onder andere frequent drugs gebruik worden. 

De veroordeelden dienen vervolgens een goede begeleiding te krijgen gedurende hun 

beperkte detentie omdat het een mentaal moeilijke strafuitvoeringsmodaliteit is. Een goede 

begeleiding wordt dikwijls als een doorslaggevende factor gezien in het slagen van de beperkte 

detentie, maar de psychosociale dienst in de gevangenis is hier niet meer voor bevoegd. De 

personeelscapaciteit van de psychosociale dienst is enkel berekend voor de gedetineerden 

waarvan het reclasseringsplan nog dient uitgewerkt te worden. In de gevangenis wordt dus 

geen mogelijkheid meer voorzien om veroordeelden in beperkte detentie bij te staan.  

De begeleiding wordt bij het begin van de beperkte detentie overgedragen aan de 

justitieassistent. Deze hebben zoveel taken, dat het voor hen ook moeilijk is om altijd een 

goede stabiele ondersteuning te geven. Het aantal justitieassistenten is onvoldoende om voor 

iedereen een kwalitatieve dienstverlening te verzorgen. Deze begeleiding beperkt zich daarom 

steeds meer tot de loutere administratieve regelingen van bijvoorbeeld het penitentiair verlof. 

 

De communicatie tussen de justitieassistenten en het gevangeniswezen verloopt daarnaast 

ook niet altijd even vlot. Het gevangeniswezen wijst met de vinger naar de justitieassistent die 

te weinig tijd heeft om zijn cliënt voldoende te begeleiden. Tevens geven zij aan dat 

justitieassistenten ook niet weten wat er zich precies allemaal afspeelt in de gevangenis. Dat 

gegeven is enkel weggelegd voor het personeel in de gevangenis dat dagelijks geconfronteerd 

wordt met het doen en laten van de veroordeelden. Ook kan het gebeuren dat 
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justitieassistenten niet altijd op tijd de aanpassingen van het uurrooster van de veroordeelde 

doorgeven, wat voor problemen kan zorgen wanneer de veroordeelde vroeger moet 

vertrekken.  

Vanuit het perspectief van de justitieassistent wordt dan weer gewezen naar het 

gevangeniswezen die de veroordeelden niet altijd op het juiste tijdstip vrijlaat. Degene die hier 

tussen hangen zijn de veroordeelden. Alles draait rond hen, maar hun eigen inbreng is daarbij 

verwaarloosbaar. Het is daarom belangrijk dat er ook naar hen geluisterd wordt. 

 

Er kan besloten worden dat er nog veel schort aan de beperkte detentie. Er is te weinig 

controle, te weinig begeleiding, geen goede communicatie… Deze strafuitvoeringsmodaliteit 

moet dringend aangepakt worden. Enkele actoren denken al in deze richting en ontwikkelen 

nieuwe initiatieven om de beperkte detentie vlotter te laten verlopen. De bevraagde actoren uit 

het gevangeniswezen denken bijvoorbeeld na over aparte huizen, die nog tot het domein van 

de gevangenis zouden behoren maar niet meer rechtsreeks afhangen van de gevangenis, 

waar de veroordeelden in beperkte detentie kunnen leven. Deze zouden bestuurd worden door 

opvoeders die zowel het aspect van controle en begeleiding op zich nemen. Dit biedt 

perspectieven, aangezien veroordeelden zich zo meer in een huiselijke sfeer kunnen 

bevinden, maar toch nog onder controle staan. Meer activiteiten zouden kunnen 

georganiseerd worden en er zouden zich ook geen problemen voordoen op vlak van het 

contact met andere gedetineerden die niet in een beperkte detentie verblijven. Binnen deze 

huizen zouden de veroordeelden in een soort van gemeenschapsregime kunnen leven, waar 

ze ook de nodige begeleiding kunnen krijgen. 

Deze initiatieven staan nog in de kinderschoenen en zijn bij de meeste gevangenissen nog 

maar enkele losse gedachten, maar het feit dat er al over gepraat wordt, is al een verbetering 

op zich. Het geeft aan dat de actoren ook besef hebben van de problemen die zich situeren 

binnen de beperkte detentie. Deze initiatieven moeten natuurlijk wel nog uitgevoerd worden 

en daarvoor dienen alle actoren de koppen bij elkaar te steken. 

Het zal moeilijk zijn om een evenwicht te vinden tussen enerzijds begeleiding en anderzijds de 

controle, maar indien deze gevonden wordt, zou de beperkte detentie vanuit een heel ander 

daglicht kunnen bekeken worden. Zowel voor de veroordeelden als voor de verschillende 

actoren zou het gemakkelijker kunnen zijn om met deze strafuitvoeringsmodaliteit te werken. 

 

Volgens mij is het aan te raden om de verschillende perspectieven van de verschillende 

actoren nog verder te onderzoeken om een meer algemeen beeld te schetsen van de beperkte 

detentie. Pas indien dat gebeurt, kan nog meer aandacht gegeven worden aan de 
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verschillende problemen van de beperkte detentie en kunnen op die manier de verschillende 

nieuwe initiatieven bijgestuurd en verder uitgewerkt worden. Nu vrees ik dat de werking van 

de beperkte detentie zal blijven aanmodderen indien slechts enkelingen hierin verandering 

pogen te brengen, en er op politiek vlak weinig ondernomen wordt. 
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