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VOORWOORD 

De eerste keer dat ik in aanraking kwam met een werkstraf, was tijdens de uitvoering van mijn 

vakantiejob, die arbeidsplaatsen ter beschikking stelde aan tot een werkstraf veroordeelde 

personen. Ik maakte me de bedenking dat, ondanks mijn interesse in het strafrecht, mijn kennis 

over die straf zeer beperkt was.  

 

Toen bij de keuze van masterproefonderwerpen, de uitvoeringsfase van de werkstraf als 

mogelijk ondewerp werd aangeduid, heb ik dan ook geen enkel moment geaarzeld om contact 

op te nemen met de professor om het subject te behandelen. 

 

Eerst en vooral wens ik Prof. Dr. Vander Beken te bedanken voor de vele inzichten die hij 

bijbracht tijdens de lessen Strafrecht en bij het schrijven van mijn masterproef. Zo heeft hij mij 

zeer goed ondersteund bij de afbakening van de onderzoeksvraag en was hij steeds beschikbaar 

om vragen te beantwoorden.  

 

Bovendien wil ik ook mijn broer bedanken voor het nalezen van deze masterproef en enige 

duiding te geven.  

 

Tot slot wens ik ook nog Prof. Dr. De Bondt te bedanken voor de inzichten die ze aanbracht 

tijdens de lessen Bijzonder Strafrecht. Dit liet me toe om vanuit een kritisch oogpunt te kijken 

naar de kenmerken van de straf en de uitvoeringsfase en toonde tevens het belang van een 

vergelijking met andere straffen aan, wat zeer belangrijk was bij de keuze voor mijn 

onderzoeksvraag.  
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1 Inleiding onderzoeksvraag 

1.1 Probleemstelling 
	
De werkstraf is een bijzonder populaire straf, die in 2002 werd ingevoerd en ondertussen een 

bestaan kent van meer dan vijftien jaar. Het strafrecht is in die tijd echter niet stil blijven staan 

en is onderhevig geweest aan verschillende ingrijpende veranderingen, zoals de invoering van 

de strafuitvoeringsrechtbanken en de meer recentelijke uitbreiding van het strafarsenaal met het 

autonome elektronisch toezicht en de autonome probatie. Deze drie straffen passen binnen het 

kader van de wetgever om een alternatief te bieden aan de geldboete en de gevangenisstraf, 

aangezien de huidige gevangenispopulatie noodzaakt om beleidsmatig te kiezen voor andere 

middelen. Het gaat bovendien om drie gemeenschapsgerichte straffen, vermits een betrokken 

veroordeelde niet uit de maatschappij wordt weggenomen en het juist de bedoeling is om het 

gemeenschapsgevoel terug aan te wakkeren.  

 

De vraag stelt zich echter in welke mate de werkstraf en meer specifiek de uitvoeringsfase 

ervan, relevant blijft in huidige context. Zo zijn verschillende actoren betrokken bij de 

uitvoering van de straf, zoals de probatiecommissie, de justitieassistenten, het Openbaar 

Ministerie etc. Bovendien worden ook specifieke procedures gevolgd en ruime bevoegdheden 

toegekend, die niet van toepassing zijn bij de twee klassieke straffen, namelijk de 

gevangenisstraf en de geldboete.  Het lange bestaan ervan laat die evaluatie toe, en de invoering 

van de twee nieuwe autonome straffen laat bovendien een belangrijke vergelijking toe.  

 

In deze masterproef zal de focus voornamelijk op de vergelijking met die nieuwe autonome 

straffen komen te liggen, aangezien verschillende actoren belangrijke nuances hebben 

aangebracht in de uitvoeringsfases van die straffen, die tevens toepasbaar zijn op de werkstraf. 

Vermits beide nieuwe straffen van zeer recente aard zijn, zal gekeken worden welke keuzes te 

wetgever gemaakt heeft om de uitvoeringsfases van die straffen te laten passen binnen het 

huidig strafrechtelijke kader. 
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1.2 Methodiek 
 
In eerste instantie wordt uitgebreid ingegaan op de algemene kenmerken van de werkstraf. Dit 

is nodig als basis om de uitvoeringsfase te begrijpen, maar moet tevens de relevantie van het 

vergelijk met de andere straffen aan  tonen. Zo zal duidelijk blijken dat er grote gelijkenissen 

bestaan (zoals de misdrijven die in aanmerking komen, het gerechtelijk verleden, de invulling 

door de rechter, de vervangende straf etc.). Die gelijkenissen laten een vergelijking met de 

verschillende uitvoeringsfases  toe, waarbij de werkstraf steeds centraal komt te staan. Ook bij 

de bespreking van de autonome probatie en de straf onder elektronisch toezicht zal er nog een 

korte vermelding zijn van de belangrijkste kenmerken.  

 

De vergelijking met de autonome probatie zal moeten aantonen dat er grote gelijkenissen 

bestaan tussen de verschillende uitvoeringsfasen. Het belang van de vergelijking zit hem in de 

zeer uitgebreide commentaar die zowel de Raad van State, als de Hoge Raad voor Justitie uitten 

op de invoering van de wet die de nieuwe straf in het leven moest roepen. Die legde niet enkel 

problemen bloot binnen de uitvoeringsfase van de autonome probatie, maar tevens ook binnen 

de werkstraf, aangezien de Raad van State zich bij die laatste straf nooit heeft kunnen uitspreken 

over de eventuele knelpunten.  

 

Bovendien is ook een vergelijking met het elektronisch toezicht aan de orde, aangezien het 

wetgevend initiatief dat de nieuwe straf in het leven riep, in eerste instantie uitdrukkelijk naar 

de uitvoeringsfase van de werkstraf verwees om aldus gebruik te maken van dezelfde actoren, 

procedure etc. Hierop kwam echter hevige kritiek, waarna verschillende veranderingen zijn 

aangebracht die het elektronisch toezicht binnen het huidig wetgevend kader laten passen.   
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2 De Werkstraf 

2.1 Inleiding 

2.1.1	Totsdandkoming		

De werkstraf was de eerste autonome straf die naast de gevangenisstraf en de geldboete kwam 

te staan in België.1 Voorheen bestonden reeds al de zogenaamde alternatieve straffen zoals de 

probatie die tijdens het nieuw sociaal verweer werd ingevoerd, maar deze kenden nog geen 

autonoom karakter. Men had wel reeds de idee dat korte gevangenisstraffen een negatief effect 

hebben op de veroordeelde, waardoor men op zoek ging naar alternatieven in de vorm van 

probatieopschorting en probatieuitstel. Aan die probatie kon men reeds voorwaarden koppelen 

die de delinquent uitdrukkelijk moest aanvaarden.  

 

2.1.1.1 Historiek continentaal Europa 

De historiek van de werkstraf in continentaal Europa gaat heel ver terug, namelijk tot in de tijd 

van de Romeinen.2 Daar bestond een veroordeling die de condemnatio ad opera publica heette, 

waarbij iemand veroordeeld werd tot het verrichten van arbeid in een publieke instelling. Deze 

arbeid werd echter in zeer slechte omstandigheden uitgevoerd, waardoor de nadruk enkel op 

het repressieve karakter van de straf kwam te liggen.  

 

Rond de 13de eeuw vaardigde Frederik II, Koning van Sicilië en keizer van het Heilig Roomse 

Rijk, een akte uit waarbij publieke actoren iemand konden veroordelen tot het uitvoeren van 

een werk van algemeen belang.3 De ‘werkstraf’ die het algemeen belang moest dienen deed op 

deze manier zijn intrede. De straf die volgde uit deze akte kon worden opgelegd aan kleine 

criminelen en personen die hun geldboetes niet konden betalen en moest bovendien twee 

functies vervullen, enerzijds de populatie in de gevangenissen terugdrijven, anderzijds een 

positieve invloed uitoefenen op de economie door de gratis ter beschikking gestelde 

werkkrachten die in het geval van een opsluiting geen enkel maatschappelijk economisch nut 

zouden dienen. Het positieve effect op de economie had echter een pervers effect, want de 

																																																								
1 Wet 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en politiezaken, BS 7 

mei 2002. 
2 A.M. VAN KALMTHOUT en P.J.P TAK, Sanction-systems in the member-states of the Council of Europe: 

deprivation of liberty, community service and other substitutes, part II, Deventer, Kluwer, 1992, 561 
3 A.M. VAN KALMTHOUT en P.J.P TAK, Sanction-systems in the member-states of the Council of Europe: 

deprivation of liberty, community service and other substitutes, part II, Deventer, Kluwer, 1992, 561. 
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zogenaamde werkstraf die het algemeen belang moest dienen, werd teruggebracht tot 

levenslange dwangarbeid.   

 

In 1889 werd in Italie door de toenmalige minister van Justitie, Guiseppe Zanardelli, de codice 

Zanardelli ingevoerd, waarbij komaf werd gemaakt met de levenslange werkstraf voor arbeid 

verricht buiten de gevangenis.4 De minister maakte plaats voor een nieuwe vorm, namelijk de 

vrijwillige werkstraf, die men enkel mits instemming van de veroordeelde kon uitvoeren in de 

plaats van korte en middellange gevangenisstraffen (kleine criminaliteit) of in de plaats van 

geldboetes.  

 

In het Noorden van Europa (wat vandaag Duitsland zou zijn) werd de gemeenschapsdienst 

schriftelijk opgesteld in de Codex Augusteus van 1724.5  Ook daar kwam het gedachtegoed dat 

korte gevangenisstraffen een negatieve invloed kunnen hebben, op de voorgrond te staan. De 

gemeenschapsdienst kon als alternatief of in combinatie met een geldboete of gevangenisstraf 

worden opgelegd.  

 

Bovenstaande evoluties maakten de weg vrij voor de moderne dienstverlening en werkstraf, die 

hun intrede deden in de 20ste en 21ste eeuw. 

 

 

 

  

																																																								
4 A.M. VAN KALMTHOUT en P.J.P TAK, Sanction-systems in the member-states of the Council of Europe: 

deprivation of liberty, community service and other substitutes, part II, Deventer, Kluwer, 1992, 562-565. 
5 A.M. VAN KALMTHOUT en P.J.P TAK, Sanction-systems in the member-states of the Council of Europe: 

deprivation of liberty, community service and other substitutes, part II, Deventer, Kluwer, 1992, 459-460. Wet 8 

april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf 

omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, BS 15 april 1965 (hierna 

jeugdbeschermingswet 1965). 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2.1.1.2 Intrede in Belgie 

Waar de geschiedenis van de werkstraf teruggaat tot de Romeinen, kent ze in België een meer 

recente geboorte. De werkstraf was dan ook de  eerste autonome straf die naast de 

gevangenisstraf en de geldboete kwam te staan in het Belgisch strafrecht.6 Voorheen kon men 

ze echter in een bijzondere vorm terugvinden onder de jeugdbeschermingswet van 1965.7 Deze 

wet voorzag namelijk dat de jeugdrechtbank een prestatie van algemeen belang en 

opvoedkundige aard kon opleggen die rekening hield met de leeftijd en vaardigheden van de 

betrokken minderjarige die de betreffende maatregel moest uitvoeren. De uit te voeren prestatie 

kon hoogstens honderdvijftig uur bedragen en werd georganiseerd via een door de 

Gemeenschappen aangewezen dienst of natuurlijke persoon, die aan welbepaalde voorwaarden 

moest voldoen.8 Behoudens bepaalde uitzonderingen konden deze prestaties enkel worden 

opgelegd aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden  bereikt.9 

 

Bij meerderjarigen bestonden reeds andere regimes op strafrechtelijk vlak, meer bepaald de 

zogenaamde alternatieve straffen met de probatie als voornaamste voorbeeld. Deze werd ten 

tijde van het nieuw sociaal verweer ingevoerd, met de achterliggende reden dat korte 

gevangenisstraffen een negatief effect hebben op de delinquente persoon, waardoor de 

wetgever op zoek moest naar alternatieven, die hij vond in de vorm van probatieopschorting en 

probatieuitstel. Aan deze probatie kon men reeds voorwaarden koppelen die de delinquent 

uitdrukkelijk moest aanvaarden. 

 

Met de wet van 10 februari 1994 riep de wetgever twee bijzondere probatievoorwaarden in het 

leven, namelijk de dienstverlening en opleiding.10 Tevens werden deze voorwaarden in het 

																																																								
6 Wet 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en politiezaken, BS 7 

mei 2002; R. BOONE, “Werk- en leerstraf moeten meer structureer omkaderd worden”, De Juristenkrant 2007, 

5. 
7 Wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf 

omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, BS 15 april 1965 (hierna 

jeugdbeschermingswet 1965).  
8 artikel 37 §2, 4° jeugdbeschermingswet 1965. 
9 Artikel 36 jeugdbeschermingswet 1965. 
10 Wet 10 februari 1994 betreffende de regeling van een procedure tot bemiddeling in strafzaken, BS 27 april 1994; 

Wetsvoorstel van 29 maart 2000 tot wijziging van het Strafwetboek en tot invoering van de dienstverlening en de 

opleiding als gevangenisvervangende straffen, Parl. St. Kamer, nr. 50.0549/001, 3-4. 
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kader van de bemiddeling in strafzaken voorzien door een nieuw wetsartikel in het leven te 

roepen, namelijk artikel 216ter Sv. . De uitvoering van deze voorwaarden in het kader van de 

bemiddeling in strafzaken bracht het verval van de strafvordering met zich mee.  Deze 

bijzondere probatievoorwaarden kwamen er nadat het Gentse hof van beroep reeds een 

proefproject opstartte en daarbij een dienstverlening aan een bemiddeling in strafzaken 

koppelde.11De dienstverlening werd in deze context omschreven als een kosteloos verrichte 

activiteit met een duur van minstens twintig uur en hoogstens tweehonderveertig uur.12  

 

De opmerkingen van de minister van Justitie maakten echter duidelijk dat  de twee vormen van 

dienstverlening slechts een voorlopige functie dienden.13 Na verloop van tijd moest de 

dienstverlening  een volwaardige alternatieve straf worden, maar deze voorlopige oplossing liet 

ondertussen toe om gebruik te maken van de probatieassistenten en de probatiecommissie.14 

 

In 2000 komt er nog een wetsvoorstel die moet zorgen dat de dienstverlening een autonoom 

karakter verkrijgt.15 Ze moet met andere woorden een volwaardige straf worden. De wetgever 

besliste bovendien om de naam ‘dienstverlening’ te veranderen naar ‘werkstraf’, aangezien de 

nadruk meer op de strafrechtelijk component komt te liggen.16  

 

In 2002 wordt de knoop uiteindelijk doorgehakt en komt de werkstraf er als een nieuwe 

autonome straf.17 Zo wordt artikel 7 van het Strafwetboek aangepast en wordt er een nieuwe 

afdeling Vbis toegevoegd (met de artikelen 37quinquies tot 37septies Sw.). De wetgever beslist 

																																																								
11 Memorie van toelichting bij het ontwerp van wet houdende regeling van een procedure voor de bemiddeling 

van strafzaken, Parl. St. Senaat, nr. 652/1. 
12 Art. 1bis, § 1, eerste en vierde lid Probatiewet; 216ter Sw.: de dienstverlening bedraagst hoogstens 

honderdtwintig uur in het kader van de bemiddeling in strafzaken.  
13 Verslag namens de commissie voor de justitie (R. LANDUYT) van 27 januari 1994 bij het wetsontwerp van 15 

juli 1993 houdende regeling van een procedure voor de bemiddeling van strafzaken, Parl. St. Kamer, nr. 1128/3, 

14. 
14 M. ROZIE, “De werkstraf als nieuwe hoofdstraf” in A. DE NAUW (red.), Strafrecht van nu en straks, Brugge, 

Die Keure, 2003, 159. 
15 Wetsvoorstel van 29 maart 2000 tot wijziging van het Strafwetboek en tot invoering van de dienstverlening en 

de opleiding als gevangenisvervangende straffen, Parl. St. Kamer, nr. 50.0549/001. 
16 K. BEYENS, “De werkstraf als hedendaagse straf”, Panopticon 2006, nr. 4, 7. 
17 Wet 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en politiezaken, BS 

7 mei 2002. 
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bovendien om de dienstverlening in het kader van de bemiddeling in strafzaken af te schaffen 

aangezien de werkstraf een echte straf is, terwijl de dienstverlening eerder een gunst betreft.18 

In 2005 komt de wetgever hierop terug door de dienstverlening in het kader van bemiddeling 

in strafzaken terug in te voeren, aangezien deze maatregel het meest effectief is om een 

herstelgericht doel te verwezenlijken.19 Sindsdien kan men terug toepassing maken van zowel 

de dienstverlening in het kader van de bemiddeling in strafzaken  als van de autonome 

werkstraf. 

																																																								
18 Wetsvoorstel van 29 maart 2000 tot wijziging van het Strafwetboek en tot invoering van de dienstverlening en 

de opleiding als gevangenisvervangende straffen, Parl. St. Kamer, nr. 50.0549/11, 38. 
19 Wet 22 juni 2005 tot wijziging van artikel 216ter van het Wetboek van Strafvordering, teneinde de 

dienstverlening opnieuw in te voeren in het kader van bemiddeling in strafzaken, BS 27 juli 2005. 
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2.1.2 Definiëring van het begrip ‘werkstraf’ 

De wet zelf voorziet geen definitie die het begrip ‘werkstraf’ omschrijft. VANDROMME 

verduidelijkt het echter als “een vrijheidsbeperkende straf die wordt opgelegd door de rechter 

en die erin bestaat kosteloos arbeid te verrichten ten dienste van de gemeenschap met het oog 

op de sociale re-integratie van de veroordeelde”.20 Uit deze definitie kan men de dubbele 

functie van de werkstraf afleiden.21 Zo legt de rechter een straf op om onvergoede arbeid te 

verrichten en heeft deze bovendien tot doel om de re-integratie van de veroordeelde te 

verwezenlijken. DOMINICUS maakt in zijn definitie enkel melding van het strafrechtelijk 

karakter van de werkstraf, maar niet van de re-integratie die deze beoogt te bewerkstelligen. 

Hij omschrijft ze als volgt: “Kosteloze arbeid die door de veroordeelde wordt verricht in zijn 

vrije tijd waarover hij beschikt naast zijn eventuele school- of beroepsactiviteiten, en die enkel 

mag worden uitgeoefend bij openbare diensten van de Staat, de gemeenten, de provincies, de 

gemeenschappen en de gewesten of bij stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of 

cultureel oogmerk”. 

 

Het is bovendien een gemeenschapsgerichte straf, aangezien ze ‘in’, maar ook ten voordele 

‘van’ de gemeenschap wordt uitgevoerd door een burger die er zelf deel van uitmaakt. De 

maatschappij staat met andere woorden centraal, vermits het belangrijk is dat de veroordeelde 

omwille van gemaakte fouten niet wordt weggenomen zoals dat wel het geval is bij de 

vrijheidsontnemende gevangenisstraf, maar hij bovendien nog een bijdrage levert die de 

gemeenschap moet dienen.  

 

Een rechtspersoon kan echter niet veroordeeld worden tot een werkstraf, aangezien deze 

modaliteit niet wordt vermeld onder de rubriek “misdrijven gepleegd door rechtspersonen” 

zoals voorzien in artikel 7bis Sw. De straf komt  enkel voor in artikel 7 Sw., namelijk  

misdrijven  gepleegd door natuurlijke personen. 

  

																																																								
20 S. VANDROMME, “Werkstraf”, Comm. Straf., afl. 46, 195. 
21 S. VANDROMME “De werkstraf, de nieuwste aanwinst in het Belgische straffenarsenaal”, RW 2002-03, afl.13,  

483. 
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2.1.3 Doel en motivering van de wetgever tot invoering van de nieuwe straf 

De voornaamste reden tot invoering van de werkstraf bestaat erin om een alternatief te bieden 

aan de korte gevangenisstraffen.22 Het autonoom karakter zorgt er namelijk voor dat de 

werkstraf een ruimer toepassingsgebied kent dan een bijzondere probatievoorwaarde die 

gekoppeld is aan een probatie- opschorting of uitstel. Bovendien blijft het  resocialiserend 

karakter van de dienstverlening behouden.23 Ook uit de toelichting bij het wetsvoorstel tot 

invoering van de werkstraf kunnen verschillende argumenten worden afgeleid die de wetgever 

overtuigden om van de werkstraf een autonome straf te maken:24  

-zo moet de werkstraf korte gevangenisstraffen vervangen, aangezien deze een negatief effect 

hebben op de persoonlijkheid van de veroordeelde. Ze leiden onder andere tot verlies van werk, 

verantwoordelijkheidszin en binding met de maatschappij en hebben tevens een sterk negatieve 

impact op de familiale en sociale relaties. Aangezien de veroordeelde bij een werkstraf 

kosteloos diensten verricht die de maatschappij ten goede komen, wordt de resocialisering en 

re-integratie bevorderd en wil de wetgever de kans op recidive verminderen.25 De Minister van 

Justitie merkte namelijk op dat gemeenschapsgerichte straffen, de recidivecijfers tot vijftien 

procent kunnen terugdringen. 

-een strafrechter krijgt de mogelijkheid om uit een ruimer strafarsenaal te kiezen en kan om 

deze reden meer afwegingen maken om de juiste straf op te leggen, wat past in het kader van 

de humanisering en individualisering van het strafrecht.  

-deze nieuwe straf legt de nadruk op herstel ten opzichte van de maatschappij en het slachtoffer 

en minder op de vergelding, wat past binnen het kader van herstelrecht. De kosteloze arbeid, 

uitgevoerd ten dienste van de staat moet het geschonden evenwicht herstellen. De wetgever wil 

bovendien de verantwoordelijkheidszin van de dader terug aanspreken.  

-bovendien wordt deze kosteloos verrichte arbeid als een echte straf ervaren door zowel de 

																																																								
22 K. BEYENS, “De werkstraf als hedendaagse straf”, Panopticon 2006, nr. 4, 7. 
23 A. JACOBS en M. Dantinne, “La peine de travail. Commentaire de la loi du 17 avril 2002”, Rev.dr.pén. 2002,  

815-817. 
24 Wetsvoorstel van 29 maart 2000 tot wijziging van het Strafwetboek en tot invoering van de dienstverlening en 

de opleiding als gevangenisvervangende straffen, Parl. St. Kamer, nr. 50.0549/001, 4-6. 
25 Verslag namens de commissie voor de justitie (K. LALIEUX) van 1 juni 2001 bij het wetsvoorstel van 29 maart 

2000 tot wijziging van het Strafwetboek en tot invoering van de dienstverlening en de opleiding als 

gevangenisvervangende straffen, Parl. St. Kamer, nr. 50.0549/11, 17. 
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veroordeelde als de bevolking. Er wordt namelijk in een externe controle voorzien die toeziet 

op de goede uitvoering van de straf. Wanneer de veroordeelde zijn straf geheel of gedeeltelijk 

niet naar behoren uitvoert, ontloopt hij zijn strafsanctie niet aangezien de wet voorziet in een 

vervangende straf die tevens als drukkingsmiddel moet dienen. 

-de wetgever hoopt dat de invoering van de werkstraf een positieve invloed heeft op de 

overbevolking binnen het Belgisch gevangeniswezen. Op deze manier wenst hij kosten te 

drukken.  

-als laatste verwijst de toelichting naar andere Europese landen die werkstraf als een 

volwaardige straf aanzien en deze reeds invoerden in hun eigen strafarsenaal. België kon in dit 

Europees kader niet achterblijven en moest dus wel in deze straf voorzien. Ook de Raad van 

Europa dringt erop aan om gevangenisstraffen zo weinig mogelijk toe te passen en meer in te 

zetten op alternatieven voor de minder ernstige misdrijven.    

Het is duidelijk dat de wetgever veel redenen naar voor schuift die de autonomie van de 

werkstraf rechtvaardigen. Toch is enige opmerking op zijn plaats. Het aanpakken van de 

overbevolking binnen de Belgische gevangenissen lijkt namelijk een goede reden, maar de 

vraag is of deze nieuwe straf daar wel verandering in brengt. Korte gevangenisstraffen worden 

in de Belgische realiteit toch nauwelijks uitgevoerd waardoor de invoering van de autonome 

werkstraf vooral lijkt te zorgen voor een grotere effectieve strafuitvoering.26 

																																																								
26 P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en 

elektronisch toezicht, Brussel, Kluwer, 2014, 108. 
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2.2 Kenmerken van de straf 
 
2.2.1 De werkstraf als hoofdstraf 

2.2.1.1Algemeen: 

Met de invoering van de werkstraf wordt het Belgisch strafarsenaal uitgebreid en komt deze 

nieuwe straf naast de klassiek gevangenisstraf en geldboete te staan. De rechter is wel verplicht 

om naast de werkstraf, meteen een vervangende straf op te leggen om te anticiperen op de 

situatie waarbij de werkstraf niet (geheel) tot uitvoering wordt gebracht.27 Op deze manier kan 

men in het kader van de strafuitvoering een vrijwillige werkstraf toch afdwingen door in een 

sanctie te voorzien, waardoor een delinquent niet ontsnapt aan de uitvoering van zijn straf.  

Wanneer een gevangenisstraf of een geldboete bij wet als hoofdstraf op een bepaald misdrijf is 

voorgeschreven, komt de werkstraf als hoofdstraf in de plaats van deze twee klassiek autonome 

straffen. Dit brengt met zich mee dat een rechter nog steeds bijkomende straffen kan of moet 

opleggen wanneer hij de werkstraf als hoofdstraf het meest wenselijk acht.28 Zo kan de rechter 

deze  niet opleggen in de plaats van een verval van recht tot sturen, maar kan hij ze wel 

bijkomend uitspreken.29 

Vier mogelijke scenario’s kunnen zich voordoen bij het opleggen van een werkstraf als 

hoofdstraf:30 

1. Indien een misdrijf enkel gestraft wordt met een gevangenisstraf, neemt de werkstraf de 

plaats in van de voorgeschreven gevangenisstraf. 

2. Indien een misdrijf enkel gestraft wordt met een geldboete, neemt de werkstraf de plaats 

in van de voorgeschreven geldboete. 

3. Indien de wetgever een misdrijf zowel met een gevangenisstraf als met een geldboete 

strafbaar stelde, dan is de gevangenisstraf hier de hoofdstraf en de geldboete een 

bijkomende straf. Aangezien een rechter de werkstraf oplegt ter vervanging van een 

hoofdstraf, neemt ze enkel de plaats in van de voorgeschreven gevangenisstraf en blijft 

																																																								
27 S. VANDROMME, “Werkstraf”, Comm. Straf., afl. 46, 199. 
28 A. JACOBS en M. Dantinne, “La peine de travail. Commentaire de la loi du 17 avril 2002”, Rev.dr.pén. 2002,  

825. 
29 S. VANDROMME, “Werkstraf”, Comm. Straf., afl. 46, 199. 
30 M. ROZIE, “De werkstraf als nieuwe hoofdstraf” in A. DE NAUW (red.), Strafrecht van nu en straks, Brugge, 

Die Keure, 2003, 161. 
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de geldboete als bijkomende straf onverminderd bestaan. 

4. Indien tenslotte een misdrijf met een gevangenisstraf of met een geldboete strafbaar is 

gesteld, verkrijgt de rechter de keuze om de werkstraf op te leggen in de plaats van de 

gevangenisstraf als hoofdstraf of in de plaats van de geldboete als hoofdstraf. 

	
2.2.1.2 Verbod op cumulatie tussen werkstraf en gevangenisstraf 

Dat een combinatie tussen een werkstraf en een gevangenisstraf is uitgesloten kan men zowel 

uit de wet als uit de rechtspraak afleiden. Zo stelt artikel 7 Sw. uitdrukkelijk dat de combinatie 

van een gevangenisstraf en een werkstraf niet tot de mogelijkheden van het Belgisch 

strafarsenaal behoort. Een rechter kan dus niet beslissen om een hoofdstraf op te delen in een 

gevangenisstraf voor de ene helft en een werkstraf voor de andere helft. Dit zou ingaan tegen 

het doel van de werkstraf, namelijk een alternatief voorzien tegen de korte gevangenisstraf die 

meer nadelen dan voordelen biedt.  

Op deze regel is echter een uitzondering voorzien in de vorm van de meerdaadse samenloop.31 

Zo bepaalt artikel 59 Sw. dat alle geldboeten, autonome probatiestraffen, werkstraffen, straffen 

onder elektronisch toezicht en correctionele gevangenisstraffen samen worden opgelegd. Ook 

in de artikelen 58 Sw. en 60 Sw. is er sprake van de gezamenlijke oplegging van straffen bij 

onderscheiden overtredingen of wanbedrijven. Het is echter wel belangrijk om op te merken 

dat het samen opleggen van een effectieve gevangenisstraf en werkstraf niet aangewezen is, 

aangezien ook dat ingaat tegen het doel van de werkstraf. 

Ook bij de eendaadse samenloop was het niet altijd even duidelijk of een combinatie van 

verschillende straffen tot de mogelijkheden behoorde . Artikel 65, 1ste lid Sw. voorziet namelijk 

dat een rechter enkel de zwaarste straf oplegt, wanneer een situatie van eendaadse samenloop 

zich voordoet. Hij kan dus nog steeds een werkstraf opleggen wanneer artikel 65, 1ste lid Sw. 

als gevolg heeft dat de zwaarste straf een correctionele- of een politiestraf is. Artikel 65, 2de lid 

Sw. schrijft echter het volgende voor: 

“Wanneer de feitenrechter vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in 

kracht van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de 

veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de 

																																																								
31 P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en 

elektronisch toezicht, Brussel, Kluwer, 2014, 118. 
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eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig 

opzet, houdt hij bij de straftoemeting rekening met de reeds uitgesproken straffen.” 

Het wetsartikel beschrijft dus de situatie van een collectief misdrijf. De vraag is echter of het 

gepast is dat een rechter nog een bijkomende werkstraf oplegt wanneer feiten van die aard zijn 

dat de reeds opgelegde straf niet blijken te volstaan. In een arrest van 2006 sprak het Hof van 

Cassatie zich over deze situatie uit en besliste dat het wenselijk is dat een eerste veroordeling 

tot een werkstraf wordt opgevolgd door een tweede veroordeling tot een gevangenisstraf, 

aangezien de feiten in de zaak zo ernstig waren dat een werkstraf niet volstond.32 Dit arrest liet 

dus een verboden combinatie tussen een werkstraf en een gevangenisstraf toe en was dan ook 

onderhevig aan zware kritiek.33 Het Hof kwam echter terug op haar visie in een arrest van 2010 

door het cumulatieverbod tussen een gevangenisstraf en werkstraf te handhaven, zelfs ingeval 

van een laattijdig vastgesteld collectief misdrijf.34 Dit laatste arrest maakt dan ook duidelijk dat 

een collectief misdrijf de verbreking van het cummulatieverbod niet kan rechtvaardigen, zodat 

het onverminderd blijft bestaan zelfs wanneer de eerste straf niet in verhouding blijkt te zijn 

met de gepleegde feiten. 

2.2.1.2.1 Uitzondering: voorlopige hechtenis 

De vraag rees of het cumulatieverbod tussen de gevangenisstraf en werkstraf een probleem met 

zich meebrengt voor bepaalde situaties, vermits het in de praktijk voorkomt dat een rechter een 

effectieve gevangenisstraf uitspreekt die de periode van de voorlopige hechtenis dekt en hij 

voor de dekking van het overige gedeelte een andere straf oplegt.35 Men kan zich dus afvragen 

of het mogelijk is om een gevangenisstraf uit te spreken ter dekking van de voorlopige hechtenis 

en nadien nog een werkstraf op te leggen, waardoor er dus een cumulatie is van beide straffen. 

Artikel 7 Sw. handhaaft het cumulatieverbod ook in deze situatie. 

De rechter kan na een voorlopige hechtenis nog steeds een werkstraf opleggen, maar 

bovenstaand verbod heeft als gevolg dat de periode van de voorlopige hechtenis niet gedekt 

wordt door de opgelegde werkstraf.36 Wanneer de rechter zich moet beraden over de duur van 

																																																								
32 Cass. 31 mei 2006, AR P.2006.0403.F. 
33 P. TERSAGO., “Combinatie gevangenisstraf en werkstraf kan niet”, De Juristenkrant 2011, afl. 222, 16. 
34 Cass. 12 oktober 2010, AR P.10.11.68.N. 
35 S. VANDROMME, “Werkstraf”, Comm. Straf., afl. 46, 199. 
36 P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en 

elektronisch toezicht, Brussel, Kluwer, 2014, 108.  
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de werkstraf kan hij de reeds ondergane voorlopige hechtenis wel in aanmerking nemen en in 

mindering brengen, maar niemand kan hem daartoe verplichten. De wet bepaalt namelijk 

nergens dat een rechter verplicht rekening moet houden met de reeds ondergane voorhechtenis. 

Tevens bestaat er geen omrekeningsmechanisme die de duur van de vrijheidsbenemende 

voorhechtenis omzet naar de duur van de werkstraf om aldus een evenredige vermindering van 

de straf in aanmerking te nemen.  

Er dient te worden opgemerkt dat indien een veroordeelde de hem opgelegde werkstraf niet 

uitvoert en de rechter hieraan een vervangende gevangenisstraf koppelt,  de duur van de 

voorhechtenis wel aangerekend kan worden op de duur van de vervangende gevangenisstraf.37 

2.2.1.3 Cumulatie werkstraf en geldboete 

Waar de wet uitdrukkelijk voorziet in een verbod tussen de combinatie van een gevangenisstraf 

en werkstraf, voorziet hij niet in een expliciet cumulatieverbod tussen een werkstraf en een 

geldboete. Het blijft dus mogelijk om een werkstraf als hoofdstraf op te leggen en daar tevens 

een geldboete als bijkomende straf aan toe te voegen.38 Ook Cassatie sprak zich over dergelijke 

situatie uit in haar arrest van 2003 en liet de combinatie tussen een werkstraf en geldboete als 

bijkomende straf toe.39 De cumulatie tussen beide straffen is dus enkel mogelijk, voor zover de 

geldboete bijkomend van aard is.  

2.2.1.4 Cumulatie andere straffen 

De combinatie tussen een werkstraf en andere straffen van bijkomende aard, blijft nog steeds 

mogelijk. Men kan denken aan de bijzondere verbeurdverklaring, het verval van het recht tot 

sturen en de bekendmaking daarvan, de publicatie van een veroordeling etc.40 

Volgens artikel 19 Sw. kan de afzetting van titels, graden, openbare ambten, bedieningen en 

betrekkingen enkel bij een veroordeling tot een criminele straf worden uitgesproken. Derhalve 

is de toepassing van deze bijkomende sanctie niet mogelijk wanneer de rechter een werkstraf 

oplegt, aangezien ze enkel toepassing kan vinden  bij politionele en correctionele misdrijven.41 

Een werkstraf voor criminele feiten is echter uitgesloten (behalve bij correctionalisering). 

																																																								
37 Corr. Leuven 10 juli 2002, RABG 2003, 318. 
38 S. VANDROMME, “Werkstraf”, Comm. Straf., afl. 46, 200. 
39 Cass. 12 februari 2003, AR P.2002.1530.F.  
40 S. VANDROMME, “Werkstraf”, Comm. Straf., afl. 46, 201. 
41 Art. 37ter §1 Sw. 
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2.2.2 Toepasselijk ten aanzien van natuurlijke personen 

Zoals reeds vermeld wordt de werkstraf enkel opengesteld voor natuurlijke personen en niet 

voor rechtspersonen aangezien artikel 7bis Sw. geen melding maakt van deze mogelijkheid.  

2.2.3 Strafrechtelijke sanctie 

Cassatie omschreef in haar arrest van 1924  een straf als volgt: het is een leed, opgelegd door 

de rechterlijke macht als reactie op een misdrijf.42 Uit deze omschrijving blijkt dus dat een straf 

uit een vergeldende component moet bestaan, maar tevens ook leedtoevoegend en 

stigmatiserend moet zijn omwille van de maatschappelijke afkeuring die gepaard gaat met een 

strafrechtelijk feit.43 Deze eigenschappen zijn zeker aanwezig bij een werkstraf, aangezien de 

wetgever ze wegnam uit de hulpverlening, om ze vervolgens uitdrukkelijk als een autonome 

leedtoevoegende straf te beschouwen. 44 Dit brengt ook enkele implicaties met zich mee.45 Zo 

moet de werkstraf steunen op een wettelijke grondslag zodat aan de vereiste van het 

legaliteitsbeginsel is voldaan. Bovendien kan enkel een rechter ze opleggen na een proces dat 

voldoet aan de minimumvoorwaarden zoals voorzien in artikel 6 EVRM en moet deze straf een 

persoonlijk en individueel karakter vertonen.  

2.2.4 Maatschappelijke enquête en beknopt voorlichtingsrapport 

Het KB van 7 juni 2000 definieert een maatschappelijke enquête als “een sociaal onderzoek, 

waarbij de justitieassistent samen met de beklaagde, de feiten in een bredere psycho-sociale 

context plaatst, om een geïndividualiseerde maatregel voor te stellen die toekomst- en 

herstelgericht is”.46  

Het beknopt voorlichtingsrapport wordt omschreven als: “een verslag waarbij de 

justitieassistent bevraagt en rapporteert in functie van de specifieke vraag van de 

opdrachtgever, naar de haalbaarheid van een dienstverlening, een opleiding of een andere 

specifieke maatregel”.  

																																																								
42 Cass. 14 juli 1924, Pas. 1924, I, 473. 
43 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2014, 393. 
44 S. VANDROMME “De werkstraf, de nieuwste aanwinst in het Belgische straffenarsenaal”, RW 2002-03, afl.13,  

483. 
45 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2014, 394. 
46 Koninklijk Besluit van 7 juni 2000 tot bepaling van de algemen prinipes inzake het gebruik van de 

maatschappelijke enquete en het beknopt voorlichtingsrapport in strafzaken, B.S. 10 juni 2000. 
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Beide instrumenten hebben dus een verschillend doel. Waar de maatschappelijke enquête 

eerder toekomst- en herstelgericht is door begeleiding en behandeling centraal te stellen, wil 

het beknopt voorlichtingsrapport Justitie zo efficiënt mogelijk laten werken door een snelle en 

adequate toepassing van de strafuitvoering te kiezen. Beide verslagen passen wel binnen de 

visie van Justitie om in te zetten op  niet-vrijheidsberovende straffen, aangezien  een rechter 

deze verslagen enkel kan opleggen in het kader van de alternatieve straffen.47 Volgens 

DOUFFET is het onderscheid tussen beide instrumenten echter enkel nog theoretisch van aard 

aangezien maatschappelijke enquêtes vaak de vorm aannemen van beknopte 

voorlichtingsrapporten.48 

Het KB van 7 juni 2000 omschrijft ook enkele formele richtlijnen omtrent beide rapporten. Zo 

moet de maatschappelijke enquête melding maken van de identiteit van de dader en zijn actuele 

gezinssituatie, de feiten, relevante gegevens die slaan op de opvoeding, het milieu en de 

maatschappelijke context, relevante individuele kenmerken, de visie van de dader en de visie 

van de justitieassistent. Het beknopt voorlichtingsrapport is zoals de naam het zegt bondiger, 

aangezien het enkel melding maakt van de bronnen van inlichting van de jusititieassistent, 

identificatiegegevens, een antwoord op de specifiek gestelde vraag naar de haalbaarheid en 

tevens een advies.49  

Aangezien beide instrumenten een positieve invloed uitoefenen op de ‘dader’ door 

geïnformeerd te kiezen voor de meest geschikte straf, lijkt het aangewezen om van deze 

rapporten gebruik te maken zodat de werkstraf steeds oog heeft voor de individuele situatie van 

de veroordeelde.50 Toch wijzen sommigen erop dat er geen echte nood is aan deze instrumenten 

																																																								
47 Wetsvoorstel van 29 maart 2000 tot wijziging van het Strafwetboek en tot invoering van de dienstverlening en 

de opleiding als gevangenisvervangende straffen, Parl. St. Kamer, nr. 50.0549/001, 9-10; K.BEYENS,  en V. 

SCHEIRS,  “Sociale voorlichtingsrapporten in het kader van straftoemeting: tussen brugfunctie en professioneel 

strijdtoneel”, Panopticon 2010, nr.2,  9. 
48 A. DOUFFET, “Travail d’intérêt général et formation en matière pénale: bilan et perspectives”, ANN.DR. Liège 

2001, 891. 
49 Wetsvoorstel van 29 maart 2000 tot wijziging van het Strafwetboek en tot invoering van de dienstverlening en 

de opleiding als gevangenisvervangende straffen, Parl. St. Kamer, nr. 50.0549/001, 10. 
50 Verslag namens de commissie voor de justitie (K. LALIEUX) van 1 juni 2001 bij het wetsvoorstel van 29 maart 

2000 tot wijziging van het Strafwetboek en tot invoering van de dienstverlening en de opleiding als 

gevangenisvervangende straffen, Parl. St. Kamer, nr. 50.0549/11, 73; R. BOONE, “Werk- en leerstraf moeten 

meer structureer omkaderd worden”, De Juristenkrant 2007, 5; K. BEYENS, “De werkstraf als hedendaagse straf”, 

Panopticon 2006, nr. 4, 11. 
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aangezien rechters en andere magistraten oordelen op basis van informatie die de beklaagde 

zelf verstrekt en het zo voldoende mogelijk is om in te schatten of een werkstraf haalbaar is.51 

Tevens bestaat er in België niet echt een beleid die de plaats en functie van beide rapporten 

beschrijft. De strafrechter kiest volledig vrij of hij al dan niet zo’n rapport wenst alvorens te 

beslissen tot de meest geschikte straf.52 Een rechter beschikt in deze fase dus over een grote 

discretionaire bevoegdheid. 

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van maatschappelijke enquêtes en beknopte 

voorlichtingsrapporten wel een gangbare praktijk is, maar dat de helft van de bevraagde 

magistraten nooit of bijna nooit overweegt een beknopt voorlichtingsrapport te vragen.53 Er 

worden dus wel beknopte voorlichtingsrapporten aangevraagd, maar  door een te beperkt aantal 

magistraten. Zo zijn magistraten vaak teleurgesteld in het resultaat van zo’n verslag omdat het 

naïef, naast de kwestie of onjuist is. Justitieassistenten nemen volgens hen onvoldoende afstand 

van de dader waardoor ze te milde straffen of voorwaarden voorstellen. Magistraten verwachten 

beschrijvende en informatieve rapporten, maar stellen het niet op prijs dat een justitieassistent 

bepaalde straffen voorstelt, aangezien dat behoort tot de taak van een rechter.  

Uit bovenstaande blijkt dus dat maatschappelijke enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten 

met gemengde gevoelens worden onthaald. Volgens sommigen moeten beide instrumenten 

facultatief blijven aangezien de strafrechter kan oordelen op basis van de informatie die de 

‘dader’ reeds verstrekt heeft, terwijl anderen van mening zijn dat een rechter ze verplicht moet 

aanvragen. Justitieassistenten komen immers meer in contact met de dader en kunnen de beste 

inschatting maken van eventuele obstakels zodat de meest geschikte straf wordt gekozen.54 

Volgens  hen kunnen deze instrumenten de goede strafuitvoeringen enkel bevorderen en hebben 

ze  dan ook een belangrijke invloed op de uitvoeringsfase van de werkstraf waardoor critici hun 

waarde niet mogen miskennen. 

																																																								
51 A. BLOCH, G. VERMEIREN, J. MAES en P. VERHAEGHE, “De praktijk van de autonome werktraf: de 

gerechtelijke wereld aan het woord”, Panopticon 2006, 63. 
52 K.BEYENS,  en V. SCHEIRS,  “Sociale voorlichtingsrapporten in het kader van straftoemeting: tussen 

brugfunctie en professioneel strijdtoneel”, Panopticon 2010, nr.2,  10. 
53 K.BEYENS,  en V. SCHEIRS,  “Sociale voorlichtingsrapporten in het kader van straftoemeting: tussen 

brugfunctie en professioneel strijdtoneel”, Panopticon 2010, nr.2,  13. 
54 H. DOMINICUS, “De werkstraf in België: Eerste bevindingen en ervaringen vanuit de dienst justitiehuizen”, 

Panopticon 2006, nr. 4, 38. 
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2.2.5 Werking van de strafwet in de tijd 

Op 7 mei 2002, de datum van de publicatie in  het Belgisch Staatsblad, trad de wet op de 

autonome werkstraf (behoudens enkele uitzonderingen) in werking.55 Een belangrijk vraagstuk 

stelde zich meteen. Kan de strafrechter een werkstraf uitspreken, ondanks de situatie dat 

strafbare feiten zich reeds voor de inwerkingtreding van deze nieuwe wet voordeden? Artikel 

2 Sw. voorziet namelijk in een retroacitviteitsverbod en schrijft voor dat geen misdrijf wordt 

gestraft met straffen die niet bij de wet zijn vastgesteld vooraleer het misdrijf zich voordoet. 

Volgens de tweede alinea van hetzelfde artikel past een rechter de minst zware straf toe indien 

deze straf bepaald ten tijde van het vonnis, een andere is dan deze bepaald ten tijde van het 

misdrijf. 

Cassatie interpreteerde dit artikel in de zin dat een strafwet niet terugwerkt in de tijd wanneer 

dit ten nadele van de beklaagde gebeurt, maar dat deze nieuwe strafwet wel toepassing vindt, 

zelfs nadat de feiten gepleegd zijn en ondertussen een minder zware straf is 

voorgeschreven.56De retroactieve toepassing van de strafwet vereist niet dat de wet bestond ten 

tijde van het misdrijf wanneer dit enkel in het voordeel van de beklaagde speelt.  

Aangezien Cassatie er reeds de mening op nahoudt dat een gevangenisstraf zwaarder is dan een 

werkstraf (infra), komt het logischerwijs tot het besluit dat een rechter een werkstraf kan  

opleggen, zelfs wanneer de feiten dateerden van voor de inwerkingtreding van de wet op de 

autonome werkstraf.57 Een werkstraf kan volgens diezelfde visie echter niet in de plaats komen 

van een geldboete voor feiten die de wetgever enkel met een geldboete strafbaar stelde en die 

zich reeds voor de inwerkingtreding van de wet voordeden, aangezien de geldboete een lichtere 

straf is en het verbod zoals opgenomen in artikel 2 Sw gehandhaafd blijft.  

Er blijft echter nog één restcategorie waarvoor het retroactiviteitsverbod eventueel kan gelden, 

namelijk de feiten die met een geldboete én gevangenisstraf of met één van deze straffen alleen 

worden bestraft. Volgens VANDROMME past een rechter de werkstraf enkel retroactief toe 

als deze in zijn beslissing duidelijk maakt dat ze in de plaats van de gevangenisstraf als 

																																																								
55 S. VANDROMME, “Werkstraf”, Comm. Straf., afl. 46, 226. 
56 Cass. 8 januari 2003, R.A.B.G. 2003, 289, (met noot M. ROZIE). 
57 Cass. 12 maart 2003, T. Strafr. 2003, 260, met noot T. VANDER BEKEN, “De werkstraf als mildere straf. 

Roma Locuta, causa finita?”, JLMB 2003, 1317. 
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hoofdstraf komt. Dit kan bovendien worden afgeleid uit de uitgesproken vervangende straf.58 

2.2.6 Verhouding ten opzichte van andere hoofdstraffen 

Bij het opstellen van de wet op de autonome werkstraf heeft de wetgever de zwaarte van deze 

vernieuwende straf niet duidelijk afgebakend ten opzichte van de reeds bestaande klassieke 

straffen, zijnde de geldboete en de gevangenisstraf.59 Toch was dit enigszins wenselijk om 

bepaalde toekomstige problemen te vermijden. Zo mag een rechter in hoger beroep de in eerste 

aanleg opgelegde straf niet verzwaren wanneer enkel de beklaagde hiertegen hoger beroep 

aantekent. Ook de rechter van verzet mag de straf van de beklaagde niet verzwaren wanneer 

deze bij verstek wordt veroordeeld. Verder is de afbakening van de zwaarte van de straffen van 

belang voor de toepassing van het éénparigheidsbeginsel, de hiërarchische verhouding van de 

straffen en de toepassing van de strafwet in de tijd.60  

Over de verhouding tussen de werkstraf en de gevangenisstraf bestond in de rechtsleer en 

rechtspraak minder onduidelijkheid. Zo schrijft de parlementaire voorbereiding voor dat de 

autonome werkstraf er komt als een echt alternatief op de vrijheidsbeperkende straf en op deze 

manier als minder zwaar wordt aanzien.61 Bovendien bracht een arrest van het Hof van Cassatie 

uitsluitsel omtrent dit vraagstuk. Het Hof zei namelijk dat: “de relatieve zwaarwichtigheid van 

twee straffen niet alleen wordt gemeten met betrekking tot hun duur of hun strafmaat, maar ook 

met betrekking tot hun aard, karakter, soort of voorwerp”.62 Ook de volgorde van de straffen, 

zoals opgesomd in artikel 7Sw, zou bepalend zijn voor de relatieve zwaarte ervan.63 

Het probleem over de onduidelijkheid betreffende de relatieve zwaarte van de werkstraf in 

vergelijking met de andere straffen stelde zich voornamelijk in verhouding met de geldboete. 

Voor sommigen stond het duidelijk vast dat de werkstraf zonder uitzondering zwaarder is dan 

																																																								
58 S. VANDROMME, “Werkstraf”, Comm. Straf., afl. 46, 227. 
59 A. MONSIEURS, “De zwaarte van de straf volgens het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, Nullum Crimen, 2008, 225. 
60 S. VANDROMME, “Werkstraf”, Comm. Straf., afl. 46, 203. 
61 A. JACOBS en M. Dantinne, “La peine de travail. Commentaire de la loi du 17 avril 2002”, Rev.dr.pén. 2002, 

p. 815-817, 860 en 871. 
62 Cass. 8 januari 2003, NJW 2003, 310, noot MDS en Cass. 12 maart 2003, T.Strafr. 2003, 260, noot T. VANDER 

BEKEN. 
63 L. DUPONT, “De relatieve zwaarte van de werkstraf”, (noot onder Antwerpen, 28 juni 2002), T. Strafr. 2002, 

204.  
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een geldboete.64  Anderen vonden deze oplossing echter niet toereikend voor de betreffende 

probleemstelling. Zo haalden ze het argument aan dat de rechter moet voorzien in een 

vervangende gevangenisstraf of geldboete wanneer hij een werkstraf oplegt. Als de geldboete 

in deze context minder zwaar is dan de werkstraf, zou deze de uitvoering van de werkstraf niet 

garanderen aangezien ze geen enkele druk op de veroordeelde uitoefent, waardoor hij geen 

enkele incentive krijgt om zijn straf tot een goed einde te brengen. Een vervangende straf mag 

dus niet lichter zijn dan de hoofdstraf om de effectiviteit ervan te garanderen. Bovendien schrijft 

de wet voor dat een beklaagde moet instemmen met een werkstraf terwijl dat niet zo is bij een 

geldboete.  

Een arrest van het Hof van Cassatie bracht ook voor deze probleemstelling een oplossing.65 Het 

Hof haalde in dit arrest haar voorgaande rechtspraak aan en verduidelijkte dat de relatieve 

zwaarwichtigheid van een straf niet enkel bepaald wordt door de duur of strafmaat ervan. 

Volgens het Hof is de werkstraf dan ook zwaarder dan de geldboete aangezien de beperking 

van de individuele vrijheid groter is. Dit zorgt ervoor dat de rechter die uitspraak doet over het 

hoger beroep van de beklaagde geen werkstraf kan opleggen, wanneer in eerste aanleg een 

geldboete wordt uitgesproken.  

Toch houdt het Grondwettelijk Hof er een andere visie op na wat de verhouding tussen de 

werkstraf en geldboete betreft.66 De betreffende feiten van de onderliggende zaak vereisten een 

genuanceerde oplossing volgens het Hof. Twee beklaagden werden in eerste aanleg namelijk 

bij verstek veroordeeld tot een geldboete, maar beschikten niet over de noodzakelijke middelen 

om tot betaling over te gaan. Beide tekenden dan ook verzet aan en vroegen aan de 

desbetreffende rechter of het mogelijk was om een werkstraf op te leggen. Die straf werd door 

de betrokken magistraat echter in overeenstemming met de visie van Cassatie als zwaarder 

aanzien, waardoor hij zich niet in de mogelijkheid zag om ze toe te staan en uit te spreken. Het 

Grondwettelijk Hof stelde een schending van het gelijkheidsbeginsel en het recht op een eerlijk 

proces vast. Het Hof is de mening toegedaan dat een werkstraf niet altijd zwaarder is dan een 

																																																								
64 A. MONSIEURS, “De zwaarte van de straf volgens het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, Nullum Crimen, 2008, 233. 
65 S. VANDROMME, “De zwaarte van de werkstraf t.o.v. de geldboete: het standpunt van het Hof van Cassatie 

op een onverwacht moment”, (noot onder Cass. 11 oktober 2005, RW 2006-07), nr. 10, 445-446. 
66A. MONSIEURS,  “De zwaarte van de straf volgens het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, Nullum Crimen, 2008, 234-235. 
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geldboete, waardoor de mogelijkheid om bij verzet een werkstraf te vragen nog steeds moet 

openstaan. Het Grondwettelijk Hof kiest dus voor een pragmatische en genuanceerde oplossing 

in tegenstelling tot de stringente visie van het Hof van Cassatie.  

DUINSLAEGER merkte over bovenstaande problematiek evenwel op dat men niet te ver mag 

gaan in een subjectieve beoordeling van de zwaarte van de straf, omdat dit rechtsonzekerheid 

met zich meebrengt.67 Een geldboete kan dus wel lichter zijn dan een werkstraf, maar er moeten 

nog steeds objectieve of objectiveerbare criteria aanwezig zijn die dat kunnen nagaan. Het 

individuele gevoel van de veroordeelde mag dus niet bepalend zijn.  

  

																																																								
67 Cass. 11 oktober 2005, RW 2006, 443, concl. P. DUINSLAEGER. 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2.3 Toepassingsgebied 
2.3.1 Correctionele- of politiezaken 

De autonome werkstraf vindt toepassing, wanneer de in het misdrijf omschreven feiten met een 

politiestaf of correctionele straf worden gesanctioneerd.68 Hieruit volgt dat zowel wanbedrijven 

als overtredingen in aanmerking komen voor de toepassing van een werkstraf, aangezien deze 

misdrijven respectievelijk met een correctionele straf of een politiestraf worden bestraft.69 In 

de realiteit is het niet ondenkbaar dat zich een situatie voordoet waarbij een correctionele straf 

met toepassing van de regels inzake recidive kan oplopen tot een gevangenisstraf van 10 jaar. 

Dit raakt echter niet aan de aard van de straf zelf, zijnde een lange (correctionele) straf, 

waardoor de rechter ook in deze situatie een werkstraf kan opleggen.70  

Bij het afbakenen van het toepassingsgebied van de werkstraf, hanteert de wetgever duidelijk 

het criterium van de straf die een rechter in concreto meent op te leggen. Zo kunnen 

verzachtende omstandigheden, strafverminderende verschoningsgronden of de overschrijding 

van de redelijke termijn ertoe leiden dat ook misdaden met een correctionele straf worden 

bestraft.71 In beginsel komen dan ook alle misdaden voor bestraffing met een correctionele 

werkstraf in aanmerking.  

Ook het Hof van Assisen krijgt de bevoegdheid om een werkstraf uit te spreken, wanneer de 

toepassing van verzachtende omstandigheden of verschoningsgronden tot de toepassing van 

een correctionele straf leiden.72  

De strafwet heeft echter in een uitzonderingslijst voorzien voor misdrijven die niet in 

aanmerking komen voor de werkstraf.73 Het gaat hier om: verkrachting (art.375 tot 377Sw.), 

openbare zedenschennis en prostitutie op of met behulp van minderjarigen (art. 379 tot 387 

Sw.) en doodslag en moord (art.393 tot 397 Sw.). Er werd geoordeeld dat deze misdrijven van 

die aard zijn dat een werkstraf onmogelijk gepast is, waardoor enkel een gevangenisstraf in 

																																																								
68 Artikel 37quinquies §1 Sw. 
69 Artikel 1 Sw. 
70 Artikel 56 Sw. 
71 P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en 

elektronisch toezicht, Brussel, Kluwer, 2014, 110. 
72 T. VANDER BEKEN en A. FLAVEAU, “Hard Labeur. Een eerste analyse van de Wet van 17 april 2002 tot 

invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken”, T. Strafr. 2002, afl. 5, 

246. 
73 Artikel 37quinquies §1, tweede lid Sw. 
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aanmerking komt.74 Een werkstraf voor deze misdrijven zou ingaan tegen het 

rechtvaardigheidsgevoel van de bevolking, vandaar de noodzaak aan deze uitzonderingslijst. 

Zoals uit het voorgaande blijkt, kent de werkstraf een ruim toepassingsgebied. De aard en 

zwaarte van het misdrijf spelen dus in mindere mate een rol bij het bepalen of een werkstraf al 

dan niet gepast is. Vooral de persoonlijkheid van de dader en diens bereidheid tot re-integratie 

zijn aan de orde bij de vaststelling van de straf.75 Dit laat toe dat niet enkel lichte misdrijven in 

aanmerking komen, maar ook de zwaardere die op deze wijze aan de toepassing van een 

gevangenisstraf ontsnappen.76 Het gedachtegoed van de gevangenisstraf als ulitmum remedium 

is dus gewaarborgd.77 Bovendien worden korte gevangenisstraffen in de praktijk niet 

uitgevoerd, waardoor de wetgever de werkstraf wel moest openstellen voor  zowel politie- als 

correctionele zaken, vermits dit de enige manier is om effectief verandering te brengen in de 

gevangenispopulatie. Toch wijst HOET er op dat het ruime toepassingsgebied van de straf een 

net-widening effect met zich kan meebrengen, aangezien rechters weten dat korte 

gevangenisstraffen niet worden uitgevoerd, waardoor de werkstraf als alternatief kan dienen 

om zeker te zijn dat een straf wordt uitgevoerd.78 Hieruit blijkt dat het ultimum remedium 

gedachtegoed enkel betrekking heeft op gevangenisstraf op zich, maar dit zeker niet geldt voor 

straffen in het algemeen, aangezien zowel lichte als zware misdrijven in aanmerking komen 

voor de werkstraf. 

 

 

 

																																																								
74 S. VANDROMME, “Voor welke misdrijven kan een werkstraf worden opgelgd?”, T. Strafr. 2003, afl. 3, 151-

152. 
75 P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en 

elektronisch toezicht, Brussel, Kluwer, 2014, 110. 
76 K. BEYENS, “De werkstraf als hedendaagse straf”, Panopticon 2006, nr. 4, 9. 
77 T. VANDER BEKEN en A. FLAVEAU, “Hard Labeur. Een eerste analyse van de Wet van 17 april 2002 tot 

invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken”, T. Strafr. 2002, afl. 5, 

246. 
78 P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en 

elektronisch toezicht, Brussel, Kluwer, 2014, 108. 
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2.3.2 Poging & deelneming 

Wanneer een bepaald misdrijf, vallend onder het toepassingsgebied van de werkstraf, zich 

voordoet, zijn de normale regels van de poging en deelneming van toepassing.79 Die regels 

luiden als volgt: wanneer de poging tot een bepaald strafbaar feit bestraft wordt met een politie- 

of correctionele straf, kan de rechter een werkstraf opleggen voor de poging tot het plegen van 

dat strafbaar feit. De regel voor de strafbare deelneming is dezelfde: wanneer de deelneming 

tot een strafbaar feit bestraft wordt met een politie- of correctionele straf, kan de rechter in die 

situatie toepassing maken van een werkstraf.  

2.3.3 Gerechtelijk verleden is irrelevant 

De wet voorziet bij het opleggen van een werkstraf in geen enkele beperking die stelt dat een 

rechter rekening moet houden met het gerechtelijk verleden van de beklaagde. Hierdoor komen 

alle beklaagden in aanmerking voor een werkstraf, zelfs wanneer ze een zware gerechtelijke 

voorgeschiedenis kennen. De werkstraf verschilt dus duidelijk van de regeling inzake de 

opschorting en het uitstel van de straf, vermits het gerechtelijk verleden van de beklaagde hier 

wel in aanmerking wordt genomen.80   

Uit het oorspronkelijk wetsvoorstel blijkt echter dat dit gedachtegoed niet altijd de regel was, 

aangezien een rechter in eerste instantie wel rekening moest houden met het gerechtelijk 

verleden van de dader alvorens hij kon beslissen tot de toepassing van een werkstraf.81 Deze 

voorwaarde is er tijdens het verder verloop van het wetsvoorstel echter uitgehaald. De ratio 

hierachter kan zijn dat de wetgever meer aandacht wenst te besteden aan het doel van 

resocialisatie en re-integratie dan aan het gerechtelijk verleden van de beklaagde. Bovendien is 

deze redenering bevorderend voor de vlotte werking van de werkstraf en zorgt het ervoor dat 

een gevangenisstraf de uitzondering op de regel wordt.82 

																																																								
79 Artikel 66 en 67 SW; T. VANDER BEKEN en A. FLAVEAU, “Hard Labeur. Een eerste analyse van de Wet 

van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken”, T. 

Strafr. 2002, afl. 5, 253. 
80 P. HELSEN, “De werkstraf: enkele kritische bedenkingen” in X. (ed.), 10e V.R.G.-alumnidag. Recht in 

beweging. 14 maart 2003, KULeuven, Leuven, 2003, 190. 
81 M. DE RUE en I. WATTIER, “Une Nouvelle peine correctionnelle et de police dan le Code Pénal: la peine de 

travail”, J. dr. Jeun. 2002, afl. 220, 14. 
82 T. VANDER BEKEN en A. FLAVEAU, “Hard Labeur. Een eerste analyse van de Wet van 17 april 2002 tot 

invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken”, T. Strafr. 2002, afl. 5, 

241. 
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Toch mag men uit het voorgaande niet afleiden dat aan het gerechtelijk verleden van de 

beklaagde geen enkele waarde wordt toegekend. Bij het bepalen van de opportuniteit van een 

werkstraf kan een rechter dit wel in overweging nemen en aldus oordelen of een werkstraf wel 

wenselijk is rekening houdende met de reeds door de beklaagde gepleegde feiten en opgelopen 

veroordelingen.83 De voorgaande veroordelingen vormen dus geen beletsel op zich om een 

werkstraf aan te vragen, maar wel als de combinatie tussen die veroordelingen en een werkstraf, 

niet opportuun zou zijn.  

  

																																																								
83 S. VANDROMME, “Overzicht van rechtspraak: straffen en straftoemeting (2001- maart 2006)” in CENTRUM 

VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (eds.), CBR jaarboek 2005-2006, Antwerpen, Maklu, 

2006, 363; Cass. 19 oktober 2016, AR P.16.0728.F. 
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2.4 Procedure 

2.4.1 Initiatiefrecht 

Het initiatiefrecht tot het opleggen van een werkstraf komt in het Belgisch strafrecht toe aan 

het openbaar ministerie, de beklaagde zelf en de rechter, die dat uit eigen overweging kan 

doen.84 Enkel deze drie actoren beschikken dus over de mogelijkheid om een werkstraf te 

vragen.  

2.4.2 Veroordeling bij verstek?  

Artikel 37quinquies schrijft voor dat de rechter een werkstraf enkel uitspreekt als “de beklaagde 

op de terechtzitting aanwezig of vertegenwoordigd is en nadat hij, hetzij in persoon, hetzij via 

zijn raadsman, zijn instemming heeft gegeven”.85 Hieruit volgt dus dat een rechter de werkstraf 

niet bij verstek kan opleggen, maar wel als de beklaagde vertegenwoordigd is door zijn 

raadsman. Tevens geldt deze aanwezigheidsvoorwaarde enkel wanneer één van de actoren het 

initiatiefrecht uitoefent en dit ook tijdens de informatieverstrekking en instemming tot 

oplegging. In de andere fasen van het proces wordt de aanwezigheid echter niet meer vereist. 

Ook het Grondwettelijk Hof sprak zich in een arrest over de verhouding tussen de werkstraf en 

geldboete uit over de mogelijkheid tot het opleggen van een werkstraf na verzet tegen een 

verstekvonnis.86 In dat arrest werden twee beklaagden bij verstek veroordeeld tot een geldboete. 

Zij beschikten echter niet over de nodige financiële middelen om die boetes te betalen en 

tekenden verzet aan om alsnog een werkstraf aan te vragen. De toenmalige visie van Cassatie 

(namelijk dat een werkstraf zwaarder is dan een geldboete) maakte het niet mogelijk om in 

verzet nog een werkstraf op te leggen (supra). Deze zaak leverde volgens het Hof echter wel 

een schending van de grondwet op, aangezien het niet mogelijk was om een werkstraf in verzet 

aan te vragen.  
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2.4.3 Informatieplicht rechter 

Een rechter heeft de wettelijke plicht om de beklaagde, vóór de sluiting van de debatten, in te 

lichten over de draagwijdte van de voorgenomen straf en hem tevens te horen over diens 

opmerkingen.87  

De huidige ‘aanwezigheidsvoorwaarde’ die zorgt dat een rechter bij verstek geen werkstraf kan 

opleggen, maar wel als de beklaagde vertegenwoordigd is door zijn raadsman, zorgt ervoor dat 

de betrokkene niet altijd over de nodige inlichtingen beschikt om aldus de draagwijdte van zijn 

straf in te schatten.88 Om het succes van deze straf te garanderen zou het beter zijn indien de 

beklaagde persoonlijk ingelicht worden over de draagwijdte van zijn straf, zonder de tussenstap 

van vertegenwoordiging via de raadsman, zodat de betrokkene met kennis van zaken instemt 

over zijn sanctie. Deze voorwaarde kan de uitvoering van de straf enkel bevorderen.  

De informatieplicht van de rechter betreft een essentieel vormvoorschrift, waardoor iedere 

miskenning leidt tot een onwettigheid van de eventueel naderhand uitgesproken veroordeling 

tot een werkstraf.89 Hiertegen kan de beklaagde een middel van hoger beroep of cassatie 

instellen.  

2.4.4 Instemming van de beklaagde 

De wet vereist dat de beklaagde in persoon of via zijn raadsman, instemt met de oplegging van 

zijn werkstraf.90 Dit is noodzakelijk opdat de toepassing van de straf niet ingaat tegen het 

algemeen verbod op dwangarbeid zoals omschreven in artikel 4 van het EVRM. Tevens zou 

het opleggen van een werkstraf zinloos zijn als de beklaagde zichzelf niet engageert tot de goede 

uitvoering ervan.91 Instemming met de werkstraf door de beklaagde zorgt dus voor een grotere 

slaagkans, aangezien hij gemotiveerd zal zijn om zijn straf tot een goede einde te brengen.  

De instemming van de beklaagde betreft een substantiële vormvereiste, waardoor de 
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91 Verslag namens de commissie voor de justitie (K. LALIEUX) van 1 juni 2001 bij het wetsvoorstel van 29 maart 
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veroordeling nietig is wanneer de beklaagde daartoe geen kans kreeg.92 Het is dan ook van 

onontbeerlijk belang dat deze voorwaarde wordt nageleefd.  

2.4.4.1 Verbod op dwangarbeid 

Het verbod op dwangarbeid zoals vastgelegd in onder andere artikel 4 EVRM, zorgt dat de 

instemming van de beklaagde een noodzakelijke en essentiële voorwaarde betreft.93 Dit 

betekent dat de beklaagde wel enige beoordelingsvrijheid krijgt bij de toekenning van zijn straf, 

maar deze toch niet onbeperkt is, aangezien het alternatief een vrijheidsberoving betreft bij 

toepassing van de vervangende gevangenisstraf die als drukkingsmiddel wordt aangewend. Het 

feit dat de beklaagde op het ogenblik van het akkoord met zijn werkstraf geen inzicht krijgt 

over de omvang ervan, kan echter niet als een beperking van deze beoordelingsvrijheid worden 

beschouwd.94  

Zelfs wanneer de beklaagde akkoord gaat met de veroordeling tot een werkstraf, kan hij 

naderhand beslissen deze niet uit te voeren. Het feit dat de deze werkstraf niet naar de volle zin 

van de gestrafte persoon wordt uitgevoerd speelt hierbij geen enkele rol. De dreiging bij niet-

uitvoering met een klassieke, niet consensuele straf doet hier evenmin afbreuk aan.95  

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft zich al uitdrukkelijk uitgesproken over 

de bestaanbaarheid van de uitvoering van een werkstraf met het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens in haar arrest Van Der Mussele tegen België.96 Het Hof oordeelde hierbij 

dat de beklaagde over voldoende informatie kan beschikken om de juiste afweging te maken 

om al dan niet in te stemmen met toepassing van een werkstraf. Het feit dat de beklaagde een 

werkstraf tegen zijn zin uitvoert en er tevens een vervangende straf boven zijn hoofd hangt bij 

de niet-uitvoering van die straf, doet geen afbreuk aan de geldigheid van deze 

gemeenschapsgerichte straf. De oplegging van een werkstraf maakt dus geen schending uit van 

																																																								
92 M. ROZIE, “De werkstraf als nieuwe hoofdstraf” in A. DE NAUW (red.), Strafrecht van nu en straks, Brugge, 
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95 P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en 

elektronisch toezicht, Brussel, Kluwer, 2014, 115. 
96 EHRM 23 november 1983, 8919/80, Van Der Mussele / België, www.echr.coe.int. 



	

	 29	

het EVRM. België voorziet tevens voldoende waarborgen die uitbuiting tegengaan, aangezien 

geen werkstraf wordt uitgevoerd in dienst van private, commerciële organisaties.97  

Ook de Raad van Europa is een sterke voorstander van de werkstraf en heeft  in de Europese 

context zelfs sterke aanbevelingen gedaan om ze in het nationaal strafarsenaal te voorzien.98  

2.4.5 Bijzondere motiveringsplicht 

In het Belgisch strafrecht is een algemene motiveringsplicht voorzien in artikel 195 Sv. Volgens 

deze bepaling moet een strafrechter duidelijk motiveren waarom hij voor een bepaalde straf 

opteert of waarom hij juist besliste om geen straf op te leggen. Tevens moet hij ook de duur van 

de straf motiveren.  

De werkstraf voorziet echter nog in een speciale motiveringsplicht, die zorgt dat een rechter 

verduidelijkt waarom hij de toepassing van de werkstraf in een concreet geval niet wenselijk 

acht.99De wet bepaalt hieromtrent het volgende: “De rechter die weigert een door het openbaar 

ministerie gevorderde of door de beklaagde gevraagde werkstraf uit te spreken, moet zijn 

beslissing met redenen omkleden”. Deze bijzondere motiveringsplicht wordt dus niet onder alle 

omstandigheden vereist. Enkel wanneer de beklaagde erom vraagt of het openbaar ministerie 

de toepassing van een werkstraf vordert moet hij motiveren waarom de toepassing van deze 

straf in een concreet geval geweigerd wordt. De toenmalige wetgever had voor ogen dat een 

rechter systematisch de opportuniteit van de oplegging van de werkstraf moet nagaan, 

aangezien de gevangenisstraf slechts als ‘ultimum remedium’ mag dienen.100 Deze bijzondere 

motiveringsplicht moet dit gedachtengoed dan ook bevorderen.101  

De loutere toepassing van de wet die deze bijzondere motiveringsplicht vooropstelt, voorziet 

echter geen verplichte motivering voor het geval waarin een rechter overweegt om een 

werkstraf op te leggen, maar dit in zijn uiteindelijke beslissing weigert. Toch moeten ook hier 

																																																								
97 S. VANDROMME, “Werkstraf”, Comm. Straf., afl. 46, 197. 
98 Recommendation n° R (92) 16 van de Committee of Ministers, 19 oktober 1992, on the European rules on 
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nuances worden aangebracht. Wanneer de rechter zijn voornemen tot het opleggen van een 

werkstraf reeds bekend maakte aan de beklaagde,  zal hij ook in die situatie moeten motiveren 

waarom hij in een later stadium van de zaak weigert toepassing te maken van die straf.102  

Cassatie blijkt deze speciale motiveringsplicht tevens zeer streng te beoordelen.103 De 

impliciete motivering van de weigering tot het opleggen van een werkstraf, is alvast geen 

afdoende motiveringsgrond en is om deze reden niet aanvaardbaar. 

2.4.6 Duur van de werkstraf 

De wet bepaalt het volgende in verband met de duur van de werkstraf: “De duur van een 

werkstraf bedraagt minstens twintig uren en ten hoogste driehonderd uren. Een werkstraf van 

vijfenveertig uren of minder is een politiestraf. Een werkstraf van meer dan vijfenveertig uren 

is een correctionele straf”.104  

De wet heeft dus duidelijke de algemene grenzen afgebakend waarbinnen een werkstraf wordt 

opgelegd. Bovendien is de maximum duur voor een overtreding (vijvenveertig uur) en voor een 

wanbedrijf (driehonderd uur) duidelijk vastgelegd.105 De wetgever heeft echter geen specifiek 

minimum of maximum per afzonderlijk misdrijf vastgesteld, waardoor een misdrijf niet 

noodzakelijk evenredig hoeft te zijn aan de opgelegde straf.106 Een rechter krijgt dus veel 

beoordelingsvrijheid bij het vastleggen van de duur van een werkstraf aangezien hij enkel 

binnen de grenzen van het minimum en het maximum moet blijven. 

Een maximum van driehonderd uren lijkt heel zwaar te zijn. Ook onderzoek wees reeds uit dat 

een werkstraf boven de tweehonderdveertig uren moeilijk haalbaar is.107 Zeker aangezien een 

veroordeelde die werkstraf in zijn vrije tijd en binnen een termijn van twaalf maand moet 

uitvoeren. De wet voorziet echter een pragmatische oplossing die ervoor zorgt dat de 
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probatiecommissie de termijn van twaalf maand ambtshalve of op verzoek van de veroordeelde 

kan verlengen. Men wou voorkomen dat de werkgestrafte door deze korte termijn verplicht zou 

worden tot het uitvoeren van een vervangende straf.108  

De rechter moet bij een meerdaadse samenloop het totaal van de opgelegde werkstraffen 

beperken en indien nodig verminderen tot driehonderd uren, zelfs wanneer het de samenloop 

van meerdere overtredingen betreft. Dit betekent dus dat de regel van onbeperkte cumul zijn 

absoluut karakter verliest ingeval van samenloop van verscheidene overtredingen aangezien het 

vastgelegde maximum bij samenloop gelijk is aan het maximum voor één strafbaar feit.109 Ook 

bij samenloop van overtredingen en wanbedrijven geldt dezelfde regel, namelijk een maximum 

van driehonderd uren.  

De regels inzake de herhaling blijven dezelfde. Zo zou zelfs een werkstraf tot zeshonderd uren 

mogelijk zijn aangezien iemand kan veroordeeld worden tot het dubbele van het maximum van 

de op een wanbedrijf gestelde straf, wanneer aan de voorwaarden inzake herhaling voldaan 

is.110  Dit is echter vrij betreurenswaardig aangezien men voor de regels inzake samenloop wel 

in een beperking voorziet, omdat een werkstraf van meer dan driehonderd uren moeilijk 

werkbaar is voor de veroordeelde.111 Hetzelfde niet doen voor de regels inzake herhaling lijkt 

dan ook in te gaan tegen deze realiteit.  

2.4.7 Beslissing rechter 

Omtrent de invulling van de werkstraf door een rechter bepaalt de wet het volgende: “de rechter 

bepaalt de duur van de werkstraf en kan aanwijzingen geven omtrent de concrete invulling van 

de werkstraf”.112 De bevoegdheid om de concrete invulling van een werkstraf te 

bewerkstelligen ligt echter wel bij een justitieassistent, die de veroordeelde hoort en die onder 

toezicht van de probatiecommissie handelt.  Volgens voorgaande wettelijke bepaling kan een 

rechter echter wel aanwijzingen geven over de invulling van de werkstraf. Zo kan hij beslissen 
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dat  de opgelegde straf beter moet aansluiten bij de gepleegde feiten of kan hij de lichamelijke 

en geestelijke geschiktheid van de veroordeelde in rekening brengen.113 De concrete invulling 

mag echter niet zover gaan dat de uitvoering van de werkstraf in een specifieke instelling of 

plaats wordt vooropgesteld.114 Wel kan de rechter in een concrete situatie  bepalen dat een 

justitieassistent rekening houdt met de gezondheidstoestand van de veroordeelde, met zijn 

woonplaats of beroepsactiviteiten alvorens een werkplaats gekozen wordt. Hij kan tevens 

voorzien dat de werkgestrafte zijn activiteiten in een welbepaalde sector uitvoert.115 Deze 

rechterlijke voorwaarden kunnen dus in het voordeel van de veroordeelde worden opgelegd, 

wat een goede strafuitvoering enkel bevordert.  

Toch rijst de vraag of de concrete invulling door een niet-rechter, namelijk de justitieassistent, 

niet raakt aan het legaliteitsbeginsel zoals vastgelegd in artikel 2Sw. Een justitieassistent heeft 

namelijk niet dezelfde verplichtingen in verband met de onpartijdigheid en onafhankelijkheid 

die een rechter wel in acht moet nemen, terwijl deze toch over een grote discretionaire 

bevoegdheid beschikt als het op de concrete invulling van de werkstraf aankomt. Een 

tegenargument kan zijn dat de uitvoering van de werkstraf een bevoegdheid betreft van het 

Openbaar Ministerie en dus de Uitvoerende Macht.116 Het komt dan ook aan de wetgever toe 

om de juiste afweging te maken door een rechter toch bevoegdheden te geven inzake algemene 

aanwijzingen voor de desbetreffende werkstraf, maar de andere bevoegdheden inzake de 

uitvoering van de straf te leggen bij de uitvoerende macht en dus de justitieassistent. Dit 

argument kan zeker de controle en de beslissingsmacht in een situatie van niet-uitvoering, 

verantwoorden, maar laat toch enige vraagtekens bij de grote bevoegdheden van deze actor 

bestaan. Zo stelt het ‘nulla poena sine lege’ beginsel duidelijk dat de veroordeelde op voorhand 

in staat moet zijn om de inhoud van zijn straf te kunnen waarnemen. Dit zal echter niet 

eenvoudig zijn, wanneer een rechter zich enkel kan uitspreken over bepaalde algemene 

aanwijzingen, maar het gros van de strafinvulling bij een actor in de uitvoeringsfase komt te 

liggen. Indien een rechter geen enkele aanwijzing geeft in zijn vonnis of arrest, kan de 
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bevoegdheid van de justitieassistent op een extra straf neerkomen, waartegen de veroordeelde 

niets kan ondernemen.117 

2.4.8 Vervangende straf 

Aangezien de gevangenisstraf als ‘ultimum remedium’ geldt en de werkstraf dan ook zoveel 

mogelijk toepassing moet vinden, wordt in een vervangende straf voorzien bij (gedeeltelijke) 

niet-uitvoering ervan. Op deze manier krijgt de veroordeelde toch enige incentive  om zijn straf 

tot een goed einde te brengen,  zonder het verbod op dwangarbeid te miskennen.118  

De wet bepaalt hieromtrent het volgende: “Binnen de perken van de op het misdrijf gestelde 

straffen, alsook van de wet op grond waarvan de zaak voor hem werd gebracht, voorziet de 

rechter in een gevangenisstraf of in een geldboete die van toepassing kan worden ingeval de 

werkstraf niet wordt uitgevoerd”.119  

Wanneer een strafrechter beslist tot de oplegging van een werkstraf, spreekt hij terzelfdertijd 

ook een vervangende geldboete of een vervangende gevangenisstraf uit voor het geval die 

werkstraf niet of niet volledig tot uitvoering komt. 

De wetgever bepaalt echter niets over de verhouding tussen de omvang van de opgelegde 

werkstraf en die van de vervangende geldboete en vervangende gevangenisstraf.120 Ook hier 

worden aan een rechter discretionaire bevoegdheden toegekend. Bij het bepalen van de 

vervangende gevangenisstraf kan hij de reeds ondergane voorhechtenis daarvan wel in 

mindering brengen.121  

De rechter kan dus kiezen tussen een gevangenisstraf en een geldboete. Toch gelden ook op dit 

principe beperkingen, namelijk als het misdrijf waarvoor een werkstraf is opgelegd, niet met 

een gevangenisstraf wordt gesanctioneerd. In die situatie staat de mogelijkheid niet open om 
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een vervangende gevangenisstraf uit te spreken.122 Een rechter heeft echter geen verplichting 

om in een vervangende gevangenisstraf te voorzien, ook al bestaat de hoofdstraf die op het 

misdrijf is gesteld uit een gevangenisstraf. De wet sluit dus niet uit dat een rechter in dit geval 

een vervangende gelboete uitspreekt.123 

Bij de  beraadslaging over de op te leggen vervangende straffen wordt echter wel rekening 

gehouden met de bestraffing die volgens de rechter op het misdrijf van toepassing is.124 Dit wil 

zeggen dat de vervangende straf binnen het wettelijk bepaalde minimum of maximum moet 

liggen en hij tevens rekening houdt met de correctionalisering of contraventionalisering van het 

misdrijf.  

Voor het overige beslist de rechter dus vrij en kan hij de omvang en de motieven van de 

werkstraf in aanmerking nemen bij het bepalen van de vervangende straf.125 Aangezien de 

vervangende straf echter als incentive dient om tot de uitvoering van de werkstraf aan te zetten, 

zal de mate van aansporing tevens aan de grondslag liggen bij het bepalen van de omvang van 

die straf. 

Wanneer de vervangende straf bestaat uit een geldboete, kan de rechter niet voorzien in een 

tweede vervangende straf, ook al blijkt achteraf dat deze geldboete niet wordt betaald door de 

veroordeelde.126 Een vervangende straf ter vervanging van een vervangende straf werd niet 

door de wetgever voorzien en kan om deze reden geen toepassing vinden.  
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2.4.9 Belangen slachtoffers 

De wet bepaalt dat de rechter bij het opleggen van de werkstraf rekening kan houden met de 

belangen van de slachtoffers.127 Het woord ‘slachtoffer’ zoal omschreven in de wet, kent 

volgens artikel 5bis V.T.Sv. een ruimer toepassingsgebied dan alleen de burgerlijke partij of 

benadeelde persoon.  

Deze wetsbepaling lijkt echter niet zo ver te gaan dat slachtoffers inspraak wordt verleend of 

uitdrukkelijk naar hun mening wordt gevraagd, aangezien het Belgisch strafprocesrecht geen 

inspraak verleent in de keuze, omvang en modaliteiten van de straf.128 Toch biedt deze bepaling 

een grondslag opdat de rechter rekening kan houden met het belang van het slachtoffer wanneer 

hij oordeelt over de opportuniteit van de werkstraf of wanneer hij concrete aanwijzingen geeft 

over de invulling ervan. De rechter heeft echter geen enkele plicht dit te doen.129 Er kan 

bijvoorbeeld gedacht worden dat het slachtoffer zo weinig mogelijk in contact wil komen met 

de veroordeelde en de rechter hier rekening mee houdt door deze niet tewerk te stellen in de 

buurt van het slachtoffer. Tevens kan het uitvoeren van een werkstraf een voordeel opleveren 

voor het slachtoffer aangezien de werkgestrafte niet uit het arbeidsleven wordt gehaald (wat 

wel zo is bij een gevangenisstraf) waardoor deze in staat is om de schade, berokkend aan het 

slachtoffer, te vergoeden. Dit is dus een voorbeeld waarbij het opleggen van de werkstraf in het 

belang van het slachtoffer kan zijn.  

2.4.10 Toepassing probatiewet 

Ook op de werkstraf vinden de regels van de probatie toepassing. Zo kan men ongeacht het 

aantal uren waartoe iemand werd veroordeeld beslissen om de werkstraf geheel of gedeeltelijk 

uit te stellen. Dit uitstel bedraagt voor werkstraffen minimum 1 jaar, maar het mag echter niet 

langer duren dan 3 jaar en bovendien wordt het gerechtelijk verleden van de veroordeelde in 

rekening gebracht.130 Zo mag men nog niet gestraft zijn met een criminele straf of met een 

gevangenisstraf waarvan de duur meer dan 12 maanden bedroeg. Zowel de werkstraf als de 
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vervangende straf komen in aanmerking voor de toepassing van de probatieregels.131 

Bij de toepassing van de probatiewet staat de mogelijkheid open om voorwaarden aan het 

probatie uitstel te verbinden. Zo kan worden voorzien dat een opleiding aan het uitstel wordt 

verbonden.132 Of deze mogelijkheid ook openstaat ingeval van gedeeltelijk uitstel is evenwel 

niet duidelijk.  

Wanneer de rechter in geheel of gedeeltelijk uitstel van de werkstraf voorziet, onder toepassing 

van de probatiewet, moet hij zich nog steeds uitspreken over een vervangende straf. Ingeval 

van een gedeeltelijk uitstel moet hij echter duidelijk maken welk gedeelte van de vervangende 

straf in aanmerking komt voor het gedeelte van de werkstraf waarvoor het probatie uitstel wordt 

toegestaan.133 

 

 

  

																																																								
131 Artikel 8 §1 Probatiewet. 
132 M. ROZIE, “Werkstraf met geheel of gedeeltelijk (probatie-)uitstel”, RABG 2003, afl.6, 312-313. 
133 M. ROZIE, “Werkstraf met geheel of gedeeltelijk (probatie-)uitstel”, RABG 2003, afl.6, 312-313.  
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2.5	Uitvoering	werkstraf	
	
2.5.1 Personen en instellingen betrokken in de uitvoeringsfase 

2.5.1.1 Justitiehuizen 

In de fase van de uitvoering van de autonome werkstraf speelt de Dienst Justitiehuizen, 

ressorterend onder de FOD Justitie, een belangrijke rol. Waar er tot voor kort 28 justitiehuizen 

waren, namelijk 1 per gerechtelijke arrondissement, is dat aantal door de Zesde 

Staatshervorming naar 14 teruggebracht, verspreid over Vlaanderen en het Vlaams Centrum 

Elektronisch Toezicht.134 De opdrachten van de  Dienst Justitiehuizen zijn  nu overgebracht 

naar het Vlaams Departement, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Elk justitiehuis staat onder 

leiding van een directeur, bijgestaan door een secretariaat, een coördinator, een team 

justitieassistenten en eventueel een adjunct-adviseur.135 De oprichting van de Dienst 

Justitiehuizen kaderde in het doel van de wetgever om de efficiëntie en effectiviteit van Justitie 

te verbeteren en het tevens ook toegankelijker en humaner te maken, waardoor een brugfunctie 

tussen gerecht en maatschappij ontstaat. Een justitiehuis moet namelijk de 

menswetenschappelijke aanpak binnenbrengen in het justitiële landschap.  

In het kader van de werkstraf moet de Dienst Justitiehuizen instaan voor de aanstelling van een 

justitieassistent die belast wordt met de opvolging van de veroordeelde bij de uitvoering van 

diens werkstraf, telkens wanneer het daartoe een mandaat ontvangt. Tevens voorziet de wet dat 

het justitiehuis een maatschappelijke enquête of beknopt voorlichtingsrapport opstelt, wanneer 

het daartoe een verzoek ontvangt van het Openbaar Ministerie, de onderzoeksrechter, de 

onderzoeksgerechten of de vonnisgerechten.136  

Ook aan de coördinator van de Dienst Justitiehuizen worden belangrijke taken toegekend.137 

Zo moet hij nagaan of het aanbod van prestatieplaatsen in zijn gebied, voldoende is afgestemd 

op de vraag ernaar. Hij moet bovendien op zoek naar mogelijke werkplaatsen voor 

																																																								
134 A. KEEREMAN, “Justitiehuizen: op het snijpunt tussen tussen justitie en welzijn”, De Juristenkrant 2014, 8; 

www.justitiehuizen.be. 
135 S. DE VALCK, “Naar een meer humane, toegankelijke en efficiente justitie,… De uitdaging van de 
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136 Artikel 37sexies §2 Sw. 
137 S. DE VALCK, “Naar een meer humane, toegankelijke en efficiente justitie,… De uitdaging van de 

justitiehuizen” Panopticon 1999, 586. 
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werkgestraften wanneer daar nood aan blijkt te zijn.  

De Dienst Justitiehuizen moet ook informatie verstrekken over het aanbod aan werkplaatsen 

voor de uitvoering van de werkstraf. Zo wordt aan de rechter maandelijks een verslag bezorgd 

die hem in staat stelt om met kennis van zaken werkstraffen op te leggen. Het verslag wordt 

binnen een arrondissement overgemaakt aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 

en aan de procureur des Konings. Het Openbaar Ministerie staat in deze fase namelijk in voor 

de strafvordering en moet dus ook over de nodige informatie beschikken om met kennis van 

zaken beslissingen te nemen wanneer het een werkstraf vordert. 

In deze context kan echter wel het probleem rijzen dat de betrokken magistraten enkel inlichting 

krijgen over het aantal beschikbare plaatsen binnen hun eigen arrondissement, zonder ook 

informatie te krijgen over de openstaande plaatsen binnen andere arrondissementen. 

Werkstraffen worden namelijk vaak in het arrondissement van de verblijfplaats van de 

veroordeelde uitgevoerd, wat niet noodzakelijk overeenkomst met dat van de rechtsprekende 

magistraat. Dit werd deels opgelost door de hertekening van het gerechtelijk landschap 

waardoor het land geen 27 maar wel 12 grotere arrondissementen telt zodat de betrokken 

magistraten dan ook over betere informatie beschikken.138 

Evenwel bestaat het gevaar dat de betrokken magistraten inlichtingen krijgen over het kleine 

aantal beschikbare plaatsen en dit zouden meenemen in hun overweging voor de oplegging of 

vordering van een werkstraf. Het zou echter niet mogen dat een rechter beslist om een werkstraf 

niet in overweging te nemen door een dreigend tekort aan prestatieplaatsen. Waarborgen zoals 

de onafhankelijkheid van de rechter moeten dit garanderen. 

Als laatste bepaalt de wet het volgende in verband met de Dienst Justitiehuizen: “Elke 

arrondissementele afdeling van de Dienst Justitiehuizen van de FOD Justitie stelt tweemaal per 

jaar een verslag op van bestaande activiteiten waaruit de werkstraf kan bestaan. De afdeling 

bezorgt een afschrift van dit verslag aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en 

aan de procureur des Konings van het betrokken arrondissement en, op eenvoudig verzoek, aan 

al wie van een belang kan doen blijken”.139 Deze bepaling zorgt dus voor een verdere 

doorgedreven informatieverstrekking tussen de justitiehuizen en de magistratuur en stelt de 

rechter in de mogelijkheid om beter in te schatten of een werkstraf wel opportuun is voor de 
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betrokken veroordeelde, rekening houdende met de activiteiten waaruit ze kan bestaan.  

Uit het Activiteitenrapport van het Directoraat-Generaal Justitiehuizen van 2013 blijkt dat er 

langs de Nederlandstalige kant van justitiehuizen bijna geen problematische wachtlijsten meer 

bestaan. Dit brengt met zich mee dat de veroordeelde geen overdreven lange wachttijd meer 

kent tussen zijn veroordeling tot een werkstraf en de uiteindelijke uitvoering ervan. Deze 

positieve evolutie vanuit de Dienst Justitiehuizen  bevordert de effectiviteit en het nut van de 

werkstraf als strafsanctie, aangezien de lange wachtlijsten een negatieve invloed hebben op de 

veroordeelde doordat de symbolische sanctie als reactie op de gepleegde feiten op de 

achtergrond verzeild raakt.140  
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2.5.1.2 Justitieassistenten 

Justitieassistenten kennen een ruime bevoegdheid in het Belgisch recht en staan onder meer in 

voor de eerstelijnswerking, het slachtofferonthaal, de bemiddeling in strafzaken, de werkstraf, 

de vrijheid onder voorwaarden als alternatief voor de voorlopige hechtenis, de probatie, de 

wijze van uitvoering van de vrijheidsberovende strafmaatregel en tevens een aantal opdrachten 

op burgerrechtelijk niveau.141  

In het kader van de uitvoering van de werkstraf is wettelijk bepaald dat de veroordeelde gevolgd 

wordt door een justitieassistent van de Dienst Justitiehuizen van het gerechtelijk arrondissement 

van diens verblijfplaats.142 Een justitieassistent staat dus niet in voor de sociale begeleiding van 

de betrokkene, maar wel voor de opvolging ervan. Deze taak zal een loutere controle  echter 

overstijgen, waardoor het verschil met een sociale begeleiding slechts vormelijk van aard is.143  

De wet bepaalt tevens dat een uitgifte van een rechtelijke beslissing die een werkstraf uitspreekt 

en in kracht van gewijsde treedt, binnen de vierentwintig uur bezorgd wordt aan de Dienst 

Justitiehuizen, die onverwijld een justitieassistent aanstelt.144 Indien de veroordeelde verhuist, 

zal deze bevoegdheid toekomen aan een nieuwe probatiecommissie die een nieuwe 

justitieassistent moet aanstellen.145 

De belangrijkste bevoegdheid die aan hem  door de wet wordt toegekend, is zonder twijfel deze 

waarbij hij over dient te gaan tot de concrete invulling van de werkstraf.146 De concrete 

aanwijzingen die hij  daarbij vooropstelt zijn namelijk van zeer groot belang. Als de 

werkgestrafte met name voldoende wordt betrokken bij de uitvoering van zijn straf, vergroot 

dit de kans op een goede uitvoering ervan.147 De rechter die een werkstraf uitspreekt kan in zijn 

																																																								
141B. KETELS en T.VANDER BEKEN,  “Dansen op de brug. Enkele reflecties over het beroepsgeheim van de 
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elektronisch toezicht, Brussel, Kluwer, 2014, 151. 
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vonnis of arrest echter bepaalde algemene aanwijzingen geven, die de justitieassistent in acht  

moet nemen (infra). 

Onder invloed van deze wettelijke bepaling komt  het consensuele aspect van de werkstraf 

duidelijk op de voorgrond te staan.148 Zo moet de beklaagde tijdens de procesfase instemmen 

met zijn straf en krijgt hij ook enig zeggenschap tijdens de uitvoeringsfase ervan. Zoals reeds 

vermeld kunnen verschillende vraagtekens geplaatst worden bij de legaliteit van deze 

bevoegdheden, aangezien het een niet-rechterlijke actor betreft voor wie de plichten inzake 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet gelden en er tevens problemen kunnen rijzen omtrent 

het ‘nulla poena sine lege’ beginsel, vermits de veroordeelde op voorhand in staat moet zijn 

om de draagwijdte van zijn straf in te schatten.  

Wanneer er tussen de justieassistent en werkgestrafte overeenstemming is over de concrete 

uitvoering van diens werkstraf, wordt dit vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die door 

de veroordeelde wordt ondertekend.149 Zowel de probatiecommissie als de werkgestrafte 

krijgen dan een kopie van deze overeenkomst. Wat er moet gebeuren als er echter geen 

overeenstemming bereikt wordt, staat niet vermeld in de wet. Tijdens de bespreking van het 

voorstel werd opgeworpen dat de veroordeelde in die situatie de kans moet krijgen om een 

onafhankelijke instantie te raadplegen, maar deze mogelijkheid werd niet voorzien in de 

uiteindelijke wet.150 

Ook het zoeken naar een geschikte prestatieplaats behoort tot het takenpakket van de 

justitieassistent. Bovendien is het diens taak om in te staan voor de opvolging ‘van’ en het 

toezicht ‘op’ de werkgestrafte wanneer reeds een geschikte prestatieplaats werd aangeduid. Hij 

dient  hierbij een zogenaamde rapporteringsplicht bij de probatiecommissie te respecteren.  

Over de draagwijdte van deze rapporteringsplicht bestaat echter wel enige onduidelijkheid, met 

name over de vraag in welke mate het beroepsgeheim en het desbetreffende artikel 458Sw., dat 

																																																								
148 K. BEYENS, “De werkstraf als hedendaagse straf”, Panopticon 2006, nr. 4, 12. 
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een schending van het beroepsgeheim strafrechtelijk sanctioneert, speelt.151 De justitieassisent 

is met name de vertrouwenspersoon van de werkgestrafte en zal tijdens de uitoefening van diens 

functie ongetwijfeld bepaalde vertrouwelijke informatie ontvangen. Toch zal hij volgens de 

hem opgelegde rapporteringsplicht melding moeten maken van de informatie die relevant is 

voor de uitvoering van zijn opdracht. Het is hem echter ten strengste verboden om te rapporteren 

over informatie die niet relevant is voor de uitvoering van de straf en die dus vertrouwelijk moet 

blijven. Het beroepsgeheim krijgt wel ten volle uitwerking ten aanzien van de prestatieplaatsen 

en de dispatchingprojecten zodat de integriteit van de werkgestrafte beschermd blijft tijdens de 

uitvoering van zijn straf. De prestatieplaatsen zullen dus wel bepaalde algemene informatie 

verkrijgen die betrekking heeft op de veroordeelde persoon. Deze informatie mag echter niet 

zo ver gaan dat prestatieplaatsen ook inzicht zouden krijgen in het gerechtelijk verleden van de 

veroordeelde, aangezien het juist de taak van een justitieassistent is om rekening houdende met 

bepaalde tegen-indicaties om een juiste prestatieplaats te vinden. Enkel de jusitieassistent moet 

dus afwegen of de veroordeelde wel geschikt is om een bepaalde taak uit te voeren, maar het 

zou duidelijk te verregaand zijn indien ook de prestatieplaatsen deze afweging kunnen maken. 

Als laatste is het de taak van de justitieassistent om tijdens de uitvoering van de werkstraf op 

systematische wijze knelpunten te signaleren en door te geven aan de coördinator alternatieve 

maatregelen.152 
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2.5.1.3 De probatiecommissie 

Ook de probatiecommissie bekleed een belangrijke rol binnen de fase van de uitvoering van de 

werkstraf. Zo krijgt een justitieassistent wel de bevoegdheid om de initiële invulling en 

uitvoering van de werkstraf te bepalen, maar komt de uiteindelijke beslissingsmacht in de 

uitvoeringsfase toch toe aan de probatiecommissie.153 Artikel 10 Probatiewet bepaalt dat iedere 

rechtbank van eerste aanleg een probatiecommissie moet inrichten. Ze wordt samengesteld uit 

een voorzitter (werkend of eremagistraat), een advocaat (gekozen uit twee lijsten die opgesteld 

worden door de procureur des Konings en de stafhouder van de Orde van Advocaten) en als 

laatste een door de minister van Justitie aangestelde ambtenaar.  

Dat de Orde van Advocaten een rol speelt binnen deze commissie heeft zeker zijn nut, 

aangezien de mogelijkheid tot een zekere vorm van vertegenwoordiging van de veroordeelde 

zo wordt bewerkstelligd en ook  aan de slachtoffers een stem wordt toegekend in de 

uitvoeringsfase van de straf.154  

De wet bepaalt verder dat de territoriale bevoegdheid toekomt aan de probatiecommissie van 

de verblijfplaats van de veroordeelde.155 

De probatiecommissie spreekt zich niet uit over burgerlijke rechten of over de strafvordering, 

waardoor de rechten daaromtrent zoals vastgelegd in het EVRM geen rol spelen.156 Zo wordt 

het recht op een eerlijk proces tijdens de procedure voor deze commissie niet gewaarborgd. 

Ook artikel 149 GW vindt geen toepassing tijdens deze procedure, waardoor de verplichte 

openbaarheid van uitspraken niet toepasselijk is, dit in tegenstelling tot de procedure voor een 

strafuitvoeringsrechtbank. 

Waar een justitieassistent instaat voor de concrete invulling van de werkstraf, komt het aan de 

probatiecommissie toe om wijzigingen en preciseringen in de straf aan te brengen, zowel 

ambtshalve, op vordering van het Openbaar Ministerie als op het verzoek van de werkgestrafte 
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zelf.157 Toch moet ook de probatiecommisissie, net zoals een justitieassistent,   algemene 

aanwijzingen die de strafrechter aangaf in zijn vonnis of arrest in acht nemen. 

Tevens voorziet de wet dat de probatiecommissie controle uitoefent op de niet-uitvoering van 

de werkstraf.158 Een justitieassistent heeft in de situatie van niet-uitvoering de plicht om de 

probatiecommissie daarvan in te lichten, waarna de commissie een beknopt of met redenen 

omkleed verslag opstelt dat wordt doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie.159 Het Openbaar 

Ministerie is echter op geen enkele wijze gebonden door dit verslag. 

Ook inzake de uitvoeringstermijn waarbinnen de werkstraf wordt uitgevoerd heeft de 

probatiecommissie bevoegdheden gekregen. Zo kan ze ambtshalve, of op verzoek van de 

veroordeelde de termijn van uitvoering met twaalf maanden verlengen.160 

De rol die de probatiecommissie krijgt tijdens de uitvoering van de werkstraf kan wel enigszins 

in vraag worden gesteld. Het is wel de bedoeling dat de strafuitvoeringsrechtbanken uiteindelijk 

bevoegdheden krijgen inzake de niet-uitvoering van de werkstraf, maar in de tussentijd blijven 

de probatiecommissies dus wel bevoegd over deze materie. Zo wordt het toezicht van de 

probatiescommissies op de uitvoering van de probatie die een gunst betreft, niet in vraag 

gesteld. De controle op de niet-uitvoering van de werkstraf betreft echter een andere zaak 

aangezien dit weldegelijk een straf betreft en dus geen gunst. De keuze voor deze commissies 

ten tijde van de invoering van de autonome werkstraf blijkt dan ook snelle en gemakkelijke 

oplossing te zijn, in afwachting van de overdracht naar de strafuitvoeringsrechtbanken.161 
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2.5.1.4 Het Openbaar Ministerie 

Aan het Openbaar Ministerie worden in de fase van de uitvoering van de werkstraf twee 

prerogatieven toegekend. De eerste bevoegdheid kadert binnen haar algemene taken inzake de 

uitvoering van de straf.162 Zo neemt het de definitieve beslissing of er toepassing wordt gemaakt 

van de vervangende straf wanneer er sprake is van de (gedeeltelijke) niet-uitvoering van de 

werkstraf. Tevens beschikt het Openbaar Ministerie, net zoals de probatiecommissie, over een 

bevoegdheid inzake de uitvoeringstermijn van de straf. Zo kan ze deze termijn met twaalf 

maanden verlengen voordat de beslissing tot uitvoering genomen wordt.163 Deze bevoegdheid 

is, in tegenstelling tot die van de  probatiecommissie, niet expliciet in de wet voorzien, maar 

wordt wel algemeen aanvaard.  

Wanneer de werkstraf naar behoren en dus volledig wordt uitgevoerd, speelt het Openbaar 

Ministerie echter geen enkele rol binnen de uitvoering van de werkstraf. Deze beperkte functie 

van het Openbaar Ministerie zou echter wel tot een schending van de Grondwet kunnen leiden, 

aangezien haar rol tijdens de uitvoering van de straf daarin expliciet voorzien wordt.164 

2.5.1.5 De werkgestrafte 

Als laatste actor komt de werkgestrafte nog aan bod, aangezien hij centraal staat binnen de 

uitvoeringsfase van de straf.  

Vooraleer wordt ingegaan op het statuut van de betrokkene, is het toch aan de orde om melding 

te maken van enkele cijfergegevens in verband met de leeftijd en het profiel van personen die 

op Belgisch grondgebied veroordeeld worden tot een werkstraf. 

Uit cijfergegevens van justitie blijkt namelijk dat het mannelijke geslacht dominant is binnen 

de veroordelingen tot een werkstraf, aangezien het percentage mannen iets meer dan negentig 

procent bedraagt terwijl het aantal vrouwelijke veroordeelden slechts een kleine groep van 

minder dan tien procent bedraagt.165 Zeventig procent van de veroordeelden bevindt zich tussen 

de leeftijdscategorie van achttien en vierendertig jaar, waardoor dus vooral jonge mensen in 

aanraking komen met deze resocialiserende straf. Tevens blijkt dat meer dan zestig procent van 

																																																								
162 Artikel 40, tweede lid GW. 
163 S. VANDROMME, “Werkstraf”, Comm. Straf., afl. 46, 224. 
164 A. JACOBS en M. Dantinne, “La peine de travail. Commentaire de la loi du 17 avril 2002”, Rev.dr.pén. 2002,  

851. 
165 FOD Justitie “Cijfers”, http://www.werkstraf.be/nl/cijfers. (zoals geraadpleegd op 12 november 2016). 
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de veroordelingen een werkstraf tussen de zesenveertig en honderd en vijf uren betreft, 

waardoor het gros van de straffen dan ook correctionele straffen zijn. Werkstraffen worden 

voornamelijk opgelegd naar aanleiding van verkeersinbreuken.  

Uit de cijfers blijkt bovendien dat de werkstraf opvallend positief wordt onthaald in de praktijk, 

vermits meer dan 80% van de veroordeelden hun straf tot een goed einde brengen. Dit toont 

aan dat werkgestraften weldegelijk verantwoordelijkheid opnemen voor de door hen gepleegde 

feiten. Ook het feit dat veroordeelden zo weinig mogelijk uit hun sociale omgeving worden 

genomen, door maximaal in te zetten op re-integratie zorgt dat deze straf beter gedragen 

wordt.166 Zo kan een veroordeelde zijn professionele werkzaamheid behouden, aangezien een  

werkstraf tijdens de vrije tijd wordt uitgevoerd en het contact met familie en vrienden tevens 

behouden blijft.  

2.5.1.5.1 Statuut van de werkgestrafte 

Wanneer de rechter een werkstraf oplegt en deze tot effectieve uitvoering komt, is het belangrijk 

om het sociaalrechtelijk statuut van de werkgestrafte te bepalen. Zo stelt een belangrijke 

dienstorder van de Federale Overheidsdienst Justitie dat de prestatieplaatsen waar de werkstraf 

wordt uitgevoerd als een werkgever moet worden beschouwd.167 De betrokkene voert zijn taken 

dus uit onder de rechtstreekse begeleiding en het gezag van de contactpersoon van de 

prestatieplaats of van een medewerker van de omkaderingsdienst. 

Op deze sociaalrechtelijke situatie is de wet betreffende het welzijn van de werknemers op het 

werk dan ook integraal van toepassing, aangezien personen die tijdens de uitoefening van een 

activiteit aan gezag zijn onderworpen, op een andere basis dan een arbeidsovereenkomst, onder 

het toepassingsgebied van de wet vallen.168 Bovendien wordt een werkstraf niet als een 

arbeidsactiviteit beschouwd, aangezien er geen sprake is van een loon of een ander materieel 

voordeel, waardoor de werkgestrafte ten volle van zijn werkloosheidsuitkering kan blijven 

genieten. Ook uitkeringen ter compensatie van een handicap of het pensioen blijven ongemoeid 

																																																								
166 H. DOMINICUS, “De werkstraf in België: Eerste bevindingen en ervaringen vanuit de dienst justitiehuizen”, 

Panopticon 2006, nr. 4, 50. 
167 Dienstorder 19 juli 2006 betreffende de rechtspositie van de werkgestrafte, nr. 2006/2; H. BARBIEUR, “Open 
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168 Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 18 

september 1996; H. BARBIEUR, “Open brief: FédéPA: de uitvoering van de autonome werkstraf in de dagelijkse 

praktijk”, Fatik 2010, nr. 125, 29. 
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doorlopen. 

De voormelde dienstorder bepaalt voorts dat de betrokkenen tijdens de uitvoering van hun straf, 

geen financiële lasten moeten dragen. Wanneer ze dus kiezen voor de toepassing van de 

werkstraf, mag daar geen enkele kost aan verbonden zijn. Zo moeten werkgestraften die in een 

keuken worden tewerkgesteld, beschikken over de juiste kledij of zijn bijvoorbeeld ook de 

regels qua inenting en veiligheidstoezicht onverminderd op hen van toepassing. Het is met 

name de werkgever die deze lasten moet dragen.  Het gevaar bestaat echter dat bepaalde 

werkgevers niet bereid zullen zijn om die kost te financieren, wat tot een tekort aan 

prestatieplaatsen kan leiden.169  

  

																																																								
169 H. BARBIEUR, “Open brief: FédéPA: de uitvoering van de autonome werkstraf in de dagelijkse praktijk”, 
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2.5.2 De uitvoering gebeurt kosteloos en tijdens de vrije tijd 

De wet bepaalt het volgende: “ De veroordeelde verricht de werkstraf kosteloos tijdens de vrije 

tijd waarover hij naast zijn eventuele school- of beroepsactiviteiten beschikt ”.170 Deze 

voorwaarde dient een dubbele functie, enerzijds kan de werkgestrafte binnen zijn sociale 

omgeving blijven en contacten met familie en vrienden behouden, anderzijds wordt duidelijk 

aangetoond dat de werkstraf weldegelijk een straf is, aangezien de werkgestrafte verplicht is 

om zijn vrije tijd eraan te besteden op een  kosteloze wijze.171 Het is dus een straf met een 

duidelijk oog voor re-integratie, resocialisatie, zonder het retributief karakter te verliezen.  

Wanneer de werkgestrafte onder elektronisch toezicht staat, kan hij zijn werkstraf nog steeds 

uitvoeren. Het elektronisch toezicht vormt dus geen beletsel voor de uitvoering van een 

werkstraf. Wanneer de werkgestrafte echter een penitentiair verlof geniet, is het hem wel 

verboden om tijdens die periode een werkstraf uit te voeren.172 

2.5.3 Uitvoeringstermijn van de werkstraf 

De wet bepaalt dat: “De werkstraf moet worden uitgevoerd binnen twaalf maanden na de dag 

waarop de rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. De probatiecommissie kan 

die termijn ambtshalve of op verzoek van de veroordeelde verlengen”.173 Als de uitvoering niet 

binnen deze termijn plaatsgrijpt, kan het Openbaar Ministerie overgaan tot het opleggen van de 

vervangende straf. Als binnen de termijn van twaalf maanden duidelijk wordt dat de 

veroordeelde in gebreke blijft of de uitvoering verhinderd wordt, wordt daarvan  een rapport 

aan de procureur des Konings verstuurd.174  

Uit de wet blijkt dat de probatiecommissie de bevoegdheid heeft om deze termijn te verlengen, 

wat wenselijk kan zijn aangezien veroordeelden straffen van meer dan tweehonderdveertig uren 

																																																								
170 Artikel 37quinquies §1 Sw. 
171 S. VANDROMME, “Werkstraf”, Comm. Straf., afl. 46, 202. 
172 G. DEMANET en H. BOSLY, “Evolution des peines et des mesures alternatives à la détention et à l’amende” 
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zeer moeilijk binnen een tijdspanne van twaalf maanden kunnen uitvoeren.175 Bovendien kan 

het tekort aan werkplaatsen een verlenging van de termijn verantwoorden.176 Zoals reeds 

besproken kan ook het Openbaar Ministerie deze termijn met twaalf maanden verlengen 

vooraleer het overgaat tot het nemen van de beslissing tot uitvoering van de straf.  

De wet op de autonome werkstraf heeft geen limiet vastgesteld op het aantal keer dat deze 

termijn verlengd kan worden.177 In een amendement voorzag de werkgever dat 

probatiecommissie de termijn van twaalf maanden slechts éénmalig om zwaarwichtige redenen 

kon verlengen, maar dit werd niet opgenomen in de uiteindelijk wet op de autonome 

werkstraf.178  

Dit brengt problemen met zich mee.  Zo blijft de doelstelling van de wet eigenlijk dode letter, 

aangezien de probatiecommissie de uitvoering van de werkstraf heel lang kan uitstellen door 

haar grote discretionaire bevoegdheid. Bovendien is het belangrijk om de periode tussen de 

gepleegde feiten en de daadwerkelijke straf niet te lang uit te stellen, aangezien de veroordeelde 

inzicht moet krijgen in de gemaakte fouten zodat deze zich niet meer stellen in de toekomst. 

Als de band tussen deze feiten en de straf echter verloren gaat, zal ook dit inzicht tot schuld niet 

meer worden bijgebracht aan de werkgestrafte.179  

Enige nuance is echter op zijn plaats aangezien de regels in verband met de verjaring van de 

																																																								
175 Verslag namens de commissie voor de justitie (K. LALIEUX) van 1 juni 2001 bij het wetsvoorstel van 29 maart 

2000 tot wijziging van het Strafwetboek en tot invoering van de dienstverlening en de opleiding als 
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176 K. BEYENS, “De werkstraf als hedendaagse straf”, Panopticon 2006, nr. 4, 12. 
177 P. HOET, “Over de verjaring van de herroepingsvordering en de straf bij gemeenschapsgerichte maatregelen 

en straffen”, Limb. Rechtsl. 2016, afl. 2, 100-101; T. VANDER BEKEN en A. FLAVEAU, “Hard Labeur. Een 

eerste analyse van de Wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele 

zaken en in politiezaken”, T. Strafr. 2002, afl. 5, 247. 
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2000 tot wijziging van het Strafwetboek en tot invoering van de dienstverlening en de opleiding als 

gevangenisvervangende straffen, Parl. St. Kamer, nr. 50.0549/11, 22. 
179 H. BARBIEUR, “Open brief: FédéPA: de uitvoering van de autonome werkstraf in de dagelijkse praktijk”, 

Fatik 2010, nr. 125, 30. 
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straf toch enige rem bieden tegen ongeremde verlengingen van de strafuitvoeringstermijn.180  

2.5.4 Plaats van uitvoering van de werkstraf 

Wat de plaats van uitvoering van de werkstraf betreft bepaalt de wet vrij duidelijk: “De 

werkstraf mag uitsluitend worden verricht bij openbare diensten van de Staat, de gemeenten, 

de provincies, de gemeenschappen en de gewesten, dan wel bij verenigingen zonder 

winstoogmerk of bij stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk”.181 

Tewerkstelling bij ondernemingen die een winstoogmerk nastreven wordt nagenoeg niet 

toegelaten, zodat een werkstraf niet is onderworpen aan de wetten van de vrije markt.  

Bovendien moet het binnen deze overheidsdiensten of verenigingen een activiteit betreffen die 

doorgaans niet door bezoldigde werknemers wordt uitgeoefend.182 Hierdoor zullen de taken 

vooral bestaan uit onderhouds- en herstelwerken en taken van administratieve of verzorgende 

aard.183  Op deze manier wil de wetgever het ‘normale’ arbeidscircuit optimaal beschermen, 

wat voortvloeit uit een aanbeveling van de Raad van Europa omtrent gemeenschapssancties.184 

Toch komt deze bepaling onder druk te staan door het stijgend aantal dossiers. In de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers merkte men op dat zo goed als elke vorm van arbeid door een 

bezoldigde werknemer kan worden uitgevoerd.185  Het toenemend aantal prestatieplaatsen, de 

verscheidenheid van de systemen op de ‘normale’ arbeidsmarkt en het stijgend aantal taken dat 

in aanmerking komt voor een werkstraf, zorgt voor onduidelijkheid over wat nu precies enkel 

door een bezoldigde werknemer mag worden uitgevoerd en welke taken ook kunnen toekomen 
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aan werkgestraften.  

Op basis van de verschillende financieringsvorm en inhoudelijke taken die een werkstraf kan 

aannemen, is het mogelijk om een onderverdeling te maken van drie soorten projectplaatsen 

(ook wel plaatsen van uitvoering genoemd)186: 

1. Vrijwillige prestatieplaatsen. Het betreffen vrijwillige plaatsen aangezien de FOD 

Justitie hen geen subsidies toekent voor het aantal beschikbare prestatieplaatsen die ze 

toekennen aan werkgestraften. Dit kan bovendien gebeuren onder de vorm van speciale 

samenwerkingsovereenkomsten. Zo kan er bijvoorbeeld een akkoord zijn met de FOD 

Binnenlandse Zaken of met de FOD Defensie. 

2. Werkvloerprojecten. Het betreffen projecten die wel subsidies ontvangen van de FOD 

Justitie wanneer ze prestatieplaatsen beschikbaar stellen. Ze staan bovendien in voor de 

begeleiding van werkgestraften op de werkvloer.  

3. Dispatchingprojecten. Het betreffen ook projecten die subsidies ontvangen van de 

FOD justitie door te zorgen dat de werkgestrafte zijn activiteit op de juiste werkplaats 

kan uitvoeren. Deze dispatchingprojecten staan echter niet in voor de begeleiding van 

de werkgestrafte op de werkvloer. Hun taak bestaat erin om de dossiers die ze krijgen 

toe te wijzen aan eventuele prestatieplaatsen, mits inachtneming van de persoonlijke 

situatie van de werkgestrafte. De prestatieplaatsen en dispatchingprojecten maken dan 

concrete afspraken over de tewerkstelling en leggen dit vast in een overeenkomst. Een 

begeleider ziet bij de uitvoering van de straf op de overeengekomen prestatieplaats toe 

op het correct verloop, maar de justitieassistent behoudt toch de 

eindverantwoordelijkheid over de controle en het toezicht. De begeleider staat dus in 

voor het controleren en informeren van de werkgestrafte.  
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Tot op heden zijn er drie kanalen die instaan voor de financiering van de projectplaatsen187:   

1. Nationale Subsidiekanaal. Een uitvoeringsbesluit van 17 december 2003 geeft de 

minister van Justitie de bevoegdheid om subsidies toe te kennen aan instellingen voor 

de organisatie van de autonome werkstraf.188 Deze instellingen worden ook wel de 

‘nationale projecten’ genoemd. Een deel van de subsidies hebben betrekking op de 

personeelskosten, terwijl het ander deel betrekking heeft op de werkingskosten. 

Bovendien moet men een jaarlijks aanvraag indienen om de subsidies te ontvangen.  

2. Globaal Plan. Deze tweede manier van subsidiering maakt het mogelijk om via een 

akkoord met de minister van Justitie een forfaitaire toelage aan te vragen voor 

bijkomende aanwervingen in het kader van de begeleiding van een aantal 

strafrechtelijke maatregelen, waaronder de werkstraf. Het bijkomend personeel kan 

door steden en gemeenten in hun eigen diensten worden tewerkgesteld of ter 

beschikking gesteld aan verenigingen met ervaring op het vlak van de werkstraf. Dit 

akkoord dient men jaarlijks opnieuw sluiten. Uit de praktijk blijkt bovendien dat vooral 

deze tweede vorm de belangrijkste bron van financiering betreft 

3. Verkeersveiligheidsfonds. Deze laatste weg van financiering heeft betrekking op een 

fonds, vallend onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken, dat 

middelen krijgt en ter beschikking stelt voor werkstraffen waarbij de activiteit erin 

bestaat om de verkeersveiligheid te verbeteren.  

 

Uit het voorgaande kan men een aantal kritische punten aanhalen. Ze kan de afhankelijkheid 

van de projecten ten aanzien van de steden en gemeenten (dus de lokale overheden) problemen 

met zich meebrengen, zeker wanneer dat project onder de bevoegdheid van een externe 

vereniging behoort. Zo dient men de procedures voor de aanwerving of vervanging van 

projectmedewerkers in dienst van de lokale overheden, te respecteren. Deze zijn vaak 
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tijdrovend en omslachtig waardoor een nieuwe betrekking tot het uitoefenen van de functie van 

projectmedewerker gedurende een lange tijd kan openstaan.   

Tevens moeten lokale overheden in het kader van het Globaal Plan jaarlijks een nieuwe 

overeenkomst met de minister van Justitie sluiten alvorens ze kunnen overgaan tot de 

aanwerving van projectmedewerkers. Dit biedt een kans om deze projecten jaarlijks te 

controleren, evalueren en bij te sturen, maar uit de praktijk blijkt dat de lokale overheden en 

verenigingen deze aanwervingen vaak moeten prefinancieren, wat dus een zware last is.189 Het 

aanbod aan projectplaatsen is dus sterk afhankelijk van de mate waarin de lokale overheden en 

verenigingen deze last op zich willen nemen.190  

De wet op de autonome werkstraf voorziet ook niet in een verbod of beperking op een 

prestatieplaats die van de werkgestrafte een buitensporige verplaatsing eist. Bovendien staat 

nergens dat een werkstraf moet voldoen aan de fysieke en intellectuele mogelijkheden van de 

werkgestrafte. Deze uitvoeringsomstandigheden kunnen dan ook een zware last met zich 

meebrengen, die een correcte uitvoering van de werkstraf in de weg staat.191 
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2.5.5 Concrete invulling van de werkstraf 

Bij de concrete invulling van de werkstraf, stelt zich de vraag in welke mate een justitieassistent 

rekening houdt met de eventuele opmerkingen of wensen die de werkgestrafte maakte. Uit het 

voorgaande blijkt reeds dat de rechter algemene invullingen kan geven aan de werkstraf maar 

dat de concrete invulling, met respect voor deze rechterlijke aanwijzingen, toekomt aan de 

justitieassistent die hierbij over een grote discretionaire bevoegdheid beschikt.192 Zo bepaalt hij 

minstens de aard van de arbeidsactiviteit, de specifieke prestatieplaats waar de veroordeelde 

zijn straf uitvoert en het te volgen tijdrooster (namelijk het rooster dat bepaalt op welke dagen 

en uren de werkgestrafte zijn straf uitvoert).  

De wetgever voorziet echter in enig beschermingsmechanisme. Zo stelt de wet uitdrukkelijk 

dat: “De justitieassistent bepaalt na de veroordeelde gehoord te hebben en rekening houdend 

met zijn opmerkingen de concrete invulling van de straf”.193  

Hieruit blijkt dat een justitieassitent weldegelijk rekening moet houden met de bemerkingen 

van de werkgestrafte over zijn straf. De vraag is dus alleen in welke mate de justitieassistent er 

rekening moet mee houden. Zo blijkt duidelijk dat de wetgever de gevangenisstraf als ‘ultimum 

remedium’ beschouwt, waardoor hij meer wou inzetten op alternatieve gemeenschapsgerichte 

straffen en dus op de werkstraf. Om de slaagkansen van deze straf echter zo groot mogelijk te 

maken, vond de wetgever het evenwel belangrijk dat ook de veroordeelde enig zeggenschap 

krijgt in zijn straf, aangezien enkel hij de werkstraf tot een goede uitvoering kan brengen.194 

VANDERBEKEN en FLAVEAU merken evenwel terecht op dat er bij andere straffen geen 

rekening wordt gehouden met de overwegingen van de veroordeelde zelf. Hem enig hoorrecht 

geven is dus niet problematisch maar dit mag niet zover gaan dat het leedtoevoegend karakter 

van de straf volledig verdwijnt.195 Volgens JACOBS en DANTINNE kan men de oplossing 

vinden door de regels in verband met de belangen van de slachtoffers, naar analogie op de 
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werkstraf toe te passen.196 Zo kan een rechter bijvoorbeeld bij het opleggen van de werkstraf 

rekening houden met de belangen van de slachtoffers door te zorgen dat de plaats van uitvoering 

enig contact met de slachtoffers vermijdt. De rechter heeft daartoe echter geen enkele plicht en 

kan de wens van het slachtoffer naast zich neerleggen wanneer hij die ongeschikt acht. Als men 

die redenering op de werkstraf toepast dan kan een justitieassistent wel rekening houden met 

eventuele opmerkingen van de werkgestrafte, maar heeft ook hij hiertoe geen enkele plicht. Het 

laatste woord over de concrete invulling van de werkstraf ligt dus nog steeds bij de 

justitieassistent. 

Cassatie heeft zich in een arrest reeds uitgesproken over de aard van de arbeidsactiviteiten die 

een justitieassistent bij de concrete invulling van de werkstraf kan vooropstellen.197 Zo moeten 

de activiteiten in het kader van een werkstraf niet noodzakelijk gelijk zijn aan de prestaties die 

een werknemer in het kader van zijn arbeidscontract uitvoert. Een rechter kan dus een werkstraf 

opleggen wanneer de beklaagde geïnformeerd werd over de draagwijdte en 

toepassingsvoorwaarden van de werkstraf en hiermee instemde, rekening houdend met zijn 

handicap. Een werkstraf voor iemand die arbeidsongeschikt is blijft op deze manier nog steeds 

mogelijk, maar de inhoud van de straf  mag  niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid (dus 

met de handicap) van de veroordeelde.198  

Zoals eerder vermeld betekent de grote discretionaire bevoegdheid van de justitieassistent nog 

niet dat er geen enkele controle door een ander orgaan bestaat. In het geval van de werkstraf is 

dit de probatiecommissie die wijzigingen of preciseringen kan aanbrengen, zonder dat de 

veroordeelde hiertegen een beroep kan aantekenen.199  Het ontbreken van een 

beroepsmogelijkheid werd reeds aan het Grondwettelijk hof voorgelegd, maar in haar arrest 

werd geen schending van de Grondwet vastgesteld.200 Het ontbreken van een 

beroepsmogelijkheid betekent echter nog niet dat de probatiecommissie een vrijgeleide krijgt 

																																																								
196 A. JACOBS en M. Dantinne, “La peine de travail. Commentaire de la loi du 17 avril 2002”, Rev.dr.pén. 2002, 

854. 
197 Cass. 19 mei 2010, AR P.09.1733.F. 
198 MEGANCK, B., “Autonome betekenis van de werkstraf”, T. Strafr. 2010, afl. 6, 340 (noot onder Cass. 19 mei 

2010). 
199 Artikel 37septies §1 Sw. 
200 GwH 11 januari 2007, nr.2/2007. 
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bij het nemen van beslissingen.201 Zo moet deze commissie, net zoals de justitieassistent, 

rekening houden met de algemene aanwijzingen die de rechter aanwees over de invulling van 

de werkstraf.  

Nadat de werkgestrafte is gehoord en de concrete invulling van de werkstraf door de betrokken 

justitieassistent is vastgesteld, wordt de betrokken veroordeelde binnen de drie dagen bij 

aangetekend schrijven in kennis gesteld van het definitieve karakter van de invulling van zijn 

straf.202 Ook de probatiecommissie, het Openbaar Ministerie en de raadsman van de 

veroordeelde worden bij een gewone brief op de hoogte gebracht van de definitieve beslissing 

tot invulling van de werkstraf. 

  

																																																								
201 M. ROZIE, “Een eerste kennismaking met de autonome werkstraf (Wet van 17 april 2002- B.S. 7 mei 2002)” 

in CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN (eds.), CBR jaarboek 2001-2002, 

Antwerpen, Maklu, 2002, 112. 
202 Artikel 37septies §3, laaste lid Sw. 
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2.5.6 Niet-uitvoering van de straf 

Wanneer de werkstraf (gedeeltelijk) niet wordt uitgevoerd, bepaalt de wet het volgende: 

“Ingeval de werkstraf niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, meldt de justitieassistent dit 

onverwijld aan de probatiecommissie”.203 Vervolgens organiseert de probatiecommissie een 

zitting, in afwezigheid van het Openbaar Ministerie.204 De wet bepaalt tevens dat men de 

veroordeelde meer dan tien dagen vooraleer de zitting plaatsgrijpt, bij aangetekend schrijven 

oproept. Ook zijn raadsman wordt in kennis gesteld van deze zitting. De veroordeelde en zijn 

raadsman krijgen dan vijf dagen de tijd om inzage te nemen in het dossier van de 

probatiecommissie. 

Op de zitting van de probatiecommissie krijgen de veroordeelde en zijn raadsman de kans om 

te verantwoorden waarom de werkstraf niet naar behoren is uitgevoerd.  

Wanneer de probatiecommissie de zitting beëindigt, stelt ze een met reden omkleed verslag op 

met het oog op de toepassing van de door de rechter vastgestelde vervangende straf.205 Zowel 

de veroordeelde, het Openbaar Ministerie en de justitieassistent worden bij gewone brief in 

kennis gesteld van dit verslag.206 Dit verslag betreft echter een eindbeslissing waartegen de 

veroordeelde geen rechtsmiddelen kan aanwenden. Het Grondwettelijk hof is van mening dat 

het afwezig zijn van rechtsmiddelen geen schending van de grondwet uitmaakt.207 Het verslag 

van de probatiecommissie betreft een voorbereidende akte en dus geen rechterlijke beslissing. 

In het kader van de uitvoering van de werkstraf is het namelijk de taak van het Openbaar 

Ministerie om na het opstellen van dit verslag te beslissen of de vervangende straf (in de vorm 

van een geldboete of gevangenisstraf) wordt uitgevoerd. Deze voorbereidende akte heeft als 

doel om het Openbaar Ministerie te informeren bij de beslissing om over te gaan tot het 

opleggen van de vervangende straf. Aangezien het een louter informerend en adviserende 

functie betreft, is het Openbaar Ministerie niet door het verslag gebonden, waardoor er geen 

noodzaak bestaat om in enig rechtsmiddel te voorzien. Ook Cassatie is de mening toegedaan 

dat de wetgever geen rechtsmiddelen moet voorzien, aangezien de beslissing van de 

																																																								
203 Artikel 37septies §4 Sw. 
204 Artikel 37septies §4, tweede lid Sw. 
205 Artikel 37septies §4, tweede lid Sw. 
206 Artikel 37septies §4, derde lid Sw. 
207 GwH 11 januari 2007, nr.2/2007, en GwH 30 Maart 2011, nr.46/2011; P. HOET, Gemeenschapsgerichte 

straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en elektronisch toezicht, Brussel, Kluwer, 2014, 

223. 
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probatiecommissie geen bindend advies betreft.208  

De uiteindelijke beslissingsmacht om al dan niet toepassing te maken van een door een 

rechterlijke beslissing vastgestelde vervangende straf, ligt in het kader van de uitvoering van 

de werkstraf bij het Openbaar Ministerie en niet bij een rechterlijke instantie.209 Het Openbaar 

Ministerie kan zijn overwegingen onder andere steunen op het advies van de 

probatiecommissie, maar heeft hiertoe geen enkele plicht aangezien het een niet bindend advies 

betreft. Het beschikt echter niet over de mogelijkheid om de appreciatie te maken of de niet-

uitvoering van de straf aan de veroordeelde te wijten is aangezien dat voorbehouden is aan de 

probatiecommissie.210 Enkel de vraag of de vervangende straf wordt uitgevoerd, wordt door het 

Openbaar Ministerie beantwoord 

Het Openbaar Ministerie zal rekening houden met het gedeelte van de werkstraf dat reeds werd 

uitgevoerd, bij het bepalen van de vervangende straf.211 Slechts een gedeelte van de 

vervangende straf wordt uitgevoerd, wanneer reeds een deel van de werkstraf is voltooid. Het 

beschikt in deze fase over een ruime discretionaire bevoegdheid, aangezien er net zoals in het 

kader van de voorlopige hechtenis geen omrekeningsformule wordt voorzien. Het is echter 

duidelijk dat een strafverzwaring van de vervangende straf onder geen enkel beding mogelijk 

is.  

Tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie om de vervangende straf toe te passen staat 

geen rechtsmiddel open, waardoor het een eindbeslissing betreft.212  

Uit het voorgaande dringt zich toch enige kritische reflectie op. Wanneer de justitieassistent de 

procedure bij de (gedeeltelijke) niet-uitvoering van de werkstraf opstart, blijkt dat het Openbaar 

Ministerie afwezig moet zijn. Tijdens de procedure ten gronde waarbij de beklaagde wordt 

veroordeeld tot een werkstraf is het nochtans wel aanwezig en ook de uiteindelijke beslissing 

																																																								
208 Cass. 12 maart 2013, AR P.12.1912.N; P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, 

uitstel, probatie, werkstraf en elektronisch toezicht, Brussel, Kluwer, 2014, 223. 
209 P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en 

elektronisch toezicht, Brussel, Kluwer, 2014, 220. 
210 P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en 

elektronisch toezicht, Brussel, Kluwer, 2014, 221. 
211 P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en 

elektronisch toezicht, Brussel, Kluwer, 2014, 223. 
212 S. VANDROMME, “Werkstraf”, Comm. Straf., afl. 46, 223. 



	

	 59	

om toepassing te maken van de vervangende straf ligt bij haar. Nochtans zou de aanwezigheid 

tijdens de procedure voor de probatiecommissie enig nut hebben, aangezien het Openbaar 

Ministerie een duidelijker beeld van de werkgestrafte en zijn situatie kan vormen in plaats van 

aangewezen te zijn op het advies van de probatiecommissie.213 Het zou met andere woorden 

een directe in plaats van een indirecte rol krijgen. De huidige regeling loopt ongeveer gelijk 

met die van de probatie als modaliteit. Het verschil is echter dat de probatie een gunst betreft 

waardoor iemand ontsnapt aan een effectieve veroordeling of aan de effectieve uitvoering van 

zijn straf, terwijl de werkstraf een effectieve straf betreft en dus zeker geen gunst. De 

probatiecommissie speelt dus een beschermende rol in het kader van de probatie. Deze functie 

is echter niet nodig tijdens de werkstraf. Het zou perfect mogelijk zijn dat het Openbaar 

Ministerie de bevoegdheid krijgt om uitvoering van de vervangende gevangenisstraf te 

vorderen zolang de veroordeelde hier enig rechtsmiddel tegen kan  instellen om aan te tonen 

dat de (gedeeltelijke) niet-uitvoering van de straf niet aan hem te wijten is.214 

2.5.7 Strafregister 

Werkstraffen worden net zoals andere veroordelingen tot correctionele of politiestraffen 

opgenomen in het strafregister, aangezien het een volwaardige straf betreft die onder het 

toepassingsgebied van artikel 590, 1°Sv. valt.215 De werkstraf kenmerkt zich echter door het 

feit dat administratieve overheden die toegang kunnen krijgen tot de in het strafregister 

opgenomen gegevens (dus veroordelingen), geen zicht krijgen op veroordelingen tot een 

werkstraf.216 Ook wanneer een tot de werkstraf veroordeeld persoon zich aanbiedt voor een 

sollicitatie en de werkgever om een formulier van ‘goed gedrag en zeden’ vraagt (een uittreksel 

uit het strafregister)  zal op dat formulier geen melding van de veroordeling tot een werkstraf 

worden gemaakt. 217Dit biedt dus een zeker voordeel, aangezien particulieren geen weet krijgen 

van voorgaande veroordelingen, zodat de reclassering en re-socialisering van de veroordeelde 

duidelijk voorop komen te staan. Toch maakte de minister van Justitie de opmerking dat de 

																																																								
213 T. VANDER BEKEN en A. FLAVEAU, “Hard Labeur. Een eerste analyse van de Wet van 17 april 2002 tot 

invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken”, T. Strafr. 2002, afl. 5, 

252. 
214 T. VANDER BEKEN en A. FLAVEAU, “Hard Labeur. Een eerste analyse van de Wet van 17 april 2002 tot 

invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken”, T. Strafr. 2002, afl. 5, 

252. 
215 S. VANDROMME, “Werkstraf”, Comm. Straf., afl. 46, 220. 
216 Artikel 594, eerste lid, 4° Sv. 
217 Artikel 595, eerste lid, 1° Sv. 
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weglating op het uittreksel, ingaat tegen het principe van autonome straffen, vermits de 

gevangenisstraf en geldboete wel vermeld worden.218 BOURGEOIS en VERHERSTRAETEN 

gingen zelfs verder, aangezien zij van mening zijn dat het statuut van de werkstraf een 

onverantwoorde en ongelijke situatie creëert met de klassieke straffen, waardoor deze ‘gunst’ 

geschrapt moet worden.219 

De wet tot hervorming van het Hof van Assisen bracht echter verandering in die gunstige 

situatie, aangezien deze tot gevolg had dat voorgaande veroordelingen tot een werkstraf wel op 

het uittreksel uit het strafregister zichtbaar werden. Ook de toekomstige werkgever kon, indien 

hij erachter vroeg, kennis nemen van die veroordelingen.220 Uit het activiteitenrapport van het 

Directoraat-Generaal van Justitiehuizen blijkt dat het aantal toegekende mandaten inzake de 

autonome werkstraf een sterke terugval zag,  mede te wijten aan die wetswijziging.221  Deze 

verandering werd echter bestreden voor het Grondwettelijk Hof.222 De eiser voerde aan dat deze 

wijziging  een inmenging in zijn privéleven uitmaakte die niet nodig is in een democratische 

samenleving en tevens ingaat tegen het doel van de werkstraf door de reclassering en re-

socialisering tegen te gaan. Hij beriep zich op een schending van artikel 22 GW en artikel 8 

EVRM. Het Hof volgde deze redenering en stelde een schending vast, waardoor werkstraffen 

terug niet zichtbaar zijn op de uittreksels uit het strafregister en  de toekomstige werkgever er 

dus geen kennis van krijgt.  

Ten aanzien van gerechtelijke overheden blijft de situatie dezelfde wanneer zij een uittreksel 

uit het stafregister vragen. Zij kunnen namelijk wel zicht krijgen op de veroordeling tot een 

werkstraf aangezien de wet ten aanzien van hen niet in een uitzonderingsregime voorziet.223 

  

																																																								
218 Verslag namens de commissie voor de justitie (K. LALIEUX) van 1 juni 2001 bij het wetsvoorstel van 29 maart 

2000 tot wijziging van het Strafwetboek en tot invoering van de dienstverlening en de opleiding als 

gevangenisvervangende straffen, Parl. St. Kamer, nr. 50.0549/11, 33. 
219 Verslag namens de commissie voor de justitie (K. LALIEUX) van 1 juni 2001 bij het wetsvoorstel van 29 maart 

2000 tot wijziging van het Strafwetboek en tot invoering van de dienstverlening en de opleiding als 

gevangenisvervangende straffen, Parl. St. Kamer, nr. 50.0549/11, 46. 
220 Wet 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen, BS 11 januari 2010. 
221 Activiteitenrapport 2013 Directoraat-Generaal Justitiehuizen, 106. 
222 GwH 27 juli 2011, nr. 137/2011. 
223 Artikel 593 Sv. 
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2.5.8 Kritische punten binnen het kader van de uitvoering van de werkstraf 

2.5.8.1 Bevoegdheid strafuitvoeringsrechtbanken 

In de fase van de tenuitvoerlegging van de straf, spelen de strafuitvoeringsrechtbanken een 

belangrijke rol. Deze rechtbanken werden hiertoe speciaal opgericht en nemen beslissingen 

over de uitvoering van de straf en dus ook over de werkstraf. Toch beschikken deze rechtbanken 

op de dag van vandaag niet over de mogelijkheid om hun volledige bevoegdheden uit te 

oefenen.224 De bevoegdheidsoverdracht verloopt slechts in fasen en deze fase-overdracht is nog 

maar gedeeltelijk  uitgevoerd.225 Zo ook wat de uitvoering van de werkstraf betreft waardoor 

de bevoegdheid, zoals eerder vermeld, toekomt aan de probatiecommissie die tot op heden  

beslissingen neemt inzake de controle op de uitvoering van deze straf. 

Een belangrijk voorbeeld van een strafuitvoeringsbevoegdheid, toegekend aan de 

strafuitvoeringsrechtbank, wordt teruggevonden in de wet op de externe rechtspositie van 

gedetineerden. Zo schrijft deze wet voor dat een in kracht van gewijsde getreden veroordeling 

tot een gevangenisstraf van maximum één jaar door de strafuitvoeringsrechtbank in een 

werkstraf kan worden omgezet.226 Deze mogelijkheid staat echter niet altijd open en vindt enkel 

toepassing voor zover er sprake is van nieuwe elementen die de sociale, familiale of 

professionele situatie van de veroordeelde ernstig wijzigen in vergelijking met het tijdstip 

waarop de vrijheidsontnemende straf werd uitgesproken. Enkel een verandering in de 

persoonlijke situatie van de veroordeelde kan met andere woorden een verandering in de straf 

rechtvaardigen. Tevens staat deze mogelijkheid niet open voor misdrijven zoals gijzelneming, 

verkrachting, zedenschennis met minderjarigen, moord, doodslag of roofmoord.227 Spijtig 

genoeg is ook deze bepaling tot op de dag van vandaag niet in werking getreden en is het dus 

nog even afwachten voor er dan ook een effectieve bevoegdheid aan 

strafuitvoeringsrechtbanken in verband met de uitvoering van de werkstraf wordt  toegekend. 

																																																								
224 H. DOMINICUS, “De werkstraf in België: Eerste bevindingen en ervaringen vanuit de dienst justitiehuizen”, 

Panopticon 2006, nr.4, 39. 
225 T. VANDER BEKEN en A. FLAVEAU, “Hard Labeur. Een eerste analyse van de Wet van 17 april 2002 tot 

invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken”, T. Strafr. 2002, afl. 5, 

252. 
226 Artikel 87 §1 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf 

en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 15 juni 2006 

(hierna wet externe rechtspositie gedetineerden). 
227 Aritkel 87 §2 wet externe rechtspositie gedetineerden. 
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2.5.8.2 Meerkansenbeleid 

Deze vorm van beleid in de uitvoeringsfase van de werkstraf, berust niet op een wettelijke basis 

maar vindt zijn oorsprong in de praktijk. Wanneer de werkstraf (gedeeltelijk) niet is uitgevoerd 

moet de justitieassistent, dit volgens de wettelijke voorschriften, aan de probatiecommissie 

melden. Zoals voorheen vermeld komt er dan een zitting waarna het Openbaar Ministerie beslist 

of de werkgestrafte zijn vervangende straf al dan niet moet uitvoeren. In de situatie van het 

meerkansenbeleid komt voorgaande procedure echter niet volledig tot uiting. De zaak komt 

namelijk niet bij het Openbaar Ministerie terecht, vermits de justitieassistent en de 

probatiecommissie beslissen om de werkgestrafte nog een tweede kans te bieden om zijn 

werkstraf alsnog tot een goed einde te brengen. De vraag stelt zich of deze twee actoren, door 

dit beleid te voeren, de geloofwaardigheid van de werkstraf niet in gevaar brengen.228  

Bovendien blijkt uit de praktijk dat ook verschillende plaatsen van uitvoering 

(prestatieplaatsen) een bepaalde beoordelingsvrijheid aan zichzelf toekennen.229 Vermits geen 

vaste procedure voorhanden is, wanneer zich bepaalde problemen stellen, zoals het niet naleven 

van de uurroosters, een onwettige afwezigheid of zelfs drugs- en alcoholproblemen, komt het 

aan de prestatieplaats toe om de ernst van het probleem in te schatten en melding te maken aan 

de justitieassistent, wanneer het de beoordeling daartoe gemaakt heeft. Deze wijze van handelen 

kan een verschil in behandeling tussen de veroordeelden met zich meebrengen.  

Het is reeds duidelijk dat de werkstraf als gemeenschapsgerichte straf, de resocialisatie en re-

integratie van de veroordeelde vooropstelt, maar dit mag niet ten koste gaan van de correcte 

uitvoering van de straf. Tevens zorgt het verschil in beleid ook voor een verschil in behandeling 

tussen de veroordeelden onderling. Zulks onderscheid is niet wenselijk. Het is de taak van 

justitie om het overmatig gebruik van deze praktijk een halt toe te roepen, zodat de werkstraf 

haar geloofwaardig karakter niet verliest. 

																																																								
228 H. LUYPAERT, C. FRANCOISE, K. BEYENS en D. KAMINISKI, Werken en leren als straf. Onderzoek naar 

de uitvoering van werkstraffen en leermaatregelen in België, Brussel, VUBPress, 2007, 197; DE VALCK, S., 

ROMBAUT, J., en VANBAELEN, L., “De praktijk van de autonome werkstraf: de justitiehuizen aan het woord”, 

Panopticon 2006, 71-82. 
229 DE VALCK, S., ROMBAUT, J., en VANBAELEN, L., “De praktijk van de autonome werkstraf: de 

justitiehuizen aan het woord”, Panopticon 2006, 71-82. 
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2.5.8.3 Werkstraf met oog op straffeloosheid? 

Eén van de redenen tot invoering van de straf was om een alternatief te bieden voor de 

gevangenisstraf en de overbevolking die ermee gepaard gaat. Toch heeft ook de overbevolking 

een invloed op de uitvoering van de werkstraf. Zo meent VAN CAUWENBERGHE dat de 

vervangende gevangenisstraf in geval van de (gedeeltelijke) niet uitvoering van de straf, niet of 

slechts in een bepaalde mate tot een effectieve uitvoering komt.230 De werkstraf heeft al oog 

voor de veroordeelde door te zorgen dat de tewerkstelling plaatsvind onder de juiste 

omstandigheden om de goede uitvoering zoveel mogelijk te bevorderen. Ook het hiervoor 

vermelde meerkansenbeleid biedt voldoende mogelijkheden opdat de werkstraf toch tot een 

goed einde komt. Al deze initiatieven hebben echter weinig belang als de veroordeelde op 

voorhand weet dat de kans tot de (volledige) uitvoering van de vervangende straf bijzonder 

klein is.  

Zo houdt het Openbaar Ministerie bij de toepassing van de vervangende straf rekening met de 

proportionele strafuitvoering. In het kader van een gevangenisstraf betekent dit bijvoorbeeld 

dat een vervangende straf van één maand concreet naar acht dagen wordt omgezet.231 Ook de 

regels van het elektronisch toezicht en het in rekening brengen van de voorlopige hechtenis, 

komen in aanmerking. Deze proportionele strafuitvoering heeft dus een negatieve invloed op 

de vervangende straf aangezien deze sterk gereduceerd wordt. De incentive van de 

werkgestrafte om zijn straf tot een goede uitvoering te brengen wordt dus sterk teruggebracht, 

waardoor de geloofwaardigheid van de werkstraf onder druk staat. 

Bij de toepassing van de regels van de proportionele strafuitvoering is het dan ook zeer 

belangrijk om oog te hebben voor de potentiële vrijgeleide naar straffeloosheid en te zorgen dat 

men geen afbreuk doet aan de vervangende straffen. Dit kan de goede uitvoering van de 

werkstraf enkel bevorderen.  

 

  

																																																								
230 K. VAN CAUWENBERGHE, “Werkstraf vaak vrijgeleide naar straffeloosheid”,De Juristenkrant 2007, afl. 

152, 3. 
231 K. VAN CAUWENBERGHE, “Werkstraf vaak vrijgeleide naar straffeloosheid”, De Juristenkrant 2007, afl. 

152, 3. 
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2.5.8.4 Personen met een handicap 

Het is mogelijk dat een rechter ondanks zijn kennis hierover, een werkstraf oplegt aan personen 

met een handicap.232 In deze context rijzen twee vragen, namelijk of een werkstraf verenigbaar 

is met deze handicap die een beperking in de capaciteiten van de veroordeelde met zich 

meebrengt en bovendien de last voor de justitieassistent om een geschikte prestatieplaats te 

vinden.  

Wat betreft de verenigbaarheid van de handicap met de activiteit die de veroordeelde moet 

uitvoeren tijdens zijn werkstraf, kan verwezen worden naar een dienstorder van 2006.233 Die 

bepaalt namelijk dat een werkstraf niet hetzelfde is als een activiteit die een werknemer 

uitoefent in het kader van een arbeidsovereenkomst. Hierdoor blijven de 

werkloosheidsuitkeringen, tegemoetkomingen voor personen met een handicap en pensioenen 

buiten beschouwing, waardoor een werkstraf nog steeds mogelijk is.  

Hetzelfde regime geldt echter niet voor zij die een ziekte- of invaliditeitsuitkering genieten. Een 

werkstraf is voor deze personen slechts mogelijk voor zover de adviserend-geneesheer, van de 

mutualiteit waarbij ze zijn aangesloten, daarin toestemt. Zonder zijn toestemming is een 

werkstraf dus niet mogelijk. De compatibiliteit van de betreffende activiteit met de 

gezondheidstoestand van de veroordeelde zal bij de overwegingen van de geneesheer van 

doorslaggevende aard zijn. Dit advies kan de rechter reeds inwinnen door gebruik te maken van 

een maatschappelijke enquête of beknopt voorlichtingsrapport. 

Bovendien stelt zich de vraag of de adviserend-geneesheer van de betrokken mutualiteit wel de 

juiste persoon is om de overwegingen te maken bij het geven van zijn advies.234 Een medisch 

onderzoek doet zich enkel voor wanneer de werkgestrafte een activiteit uitoefent als een 

gewone werknemer er ook aan onderworpen is. De adviserend-geneesheer zal zich bij een 

gebrek aan medisch onderzoek moeten baseren op de documenten van de betrokken mutualiteit. 

De overwegingen van deze geneesheer kunnen met andere woorden gesteund zijn op 

gebrekkige informatie. De wetgever zou echter in de mogelijkheid kunnen voorzien om de taak 

van de adviserend-geneesheer bij de huisarts van de veroordeelde te leggen. Door de reeds 

																																																								
232 H. LUYPAERT, C. FRANCOISE, K. BEYENS en D. KAMINISKI, Werken en leren als straf. Onderzoek naar 

de uitvoering van werkstraffen en leermaatregelen in België, Brussel, VUBPress, 2007, 188. 
233 Dienstorder 19 juli 2006 betreffende de rechtspositie van de werkgestrafte, nr. 2006/2. 
234 H. LUYPAERT, C. FRANCOISE, K. BEYENS en D. KAMINISKI, Werken en leren als straf. Onderzoek naar 

de uitvoering van werkstraffen en leermaatregelen in België, Brussel, VUBPress, 2007, 191. 
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bestaande vertrouwensrelatie en de kennis van het medisch dossier zal de huisarts namelijk best 

geplaatst zijn om de beslissing, inzake de compatibiliteit van de werkstraf met 

gezondheidstoestand van de veroordeelde, te nemen. 

Het mag duidelijk zijn dat het voor een justitieassistent moeilijker is om binnen het tekort aan 

prestatieplaatsen een geschikte plaats te vinden voor personen met een bepaalde beperking.  

2.5.8.5 Dispatching en desbetreffend beroepsgeheim 

Werken met dispatchingprojecten is een gangbare praktijk.235 Zo blijkt dat in sommige 

arrondissementen uitsluitend met dispatching gewerkt wordt, terwijl andere de dossiers delen 

met justitiehuizen.  

De dispatcher zal tijdens de uitvoering van de straf, bepaalde taken van de justitieassistent, 

toegekend krijgen (supra).  In het kader van deze overdracht zal een informatiedoorstroom 

ontstaan. In eerste instantie zal er nog steeds een initiatiegesprek tussen de betrokken 

veroordeelde en de justitieassistent plaatsvinden.236 De gegevens van dit gesprek zullen echter 

door de justitieassistent, schriftelijk of mondeling, worden doorgegeven aan de dispatcher, 

vermits hij instaat voor de verdere omkadering van de werkstraf en voor de keuze van de 

prestatieplaats.  

De hoeveelheid informatie die het dispatchingproject zal krijgen, is afhankelijk van het 

betrokken justitiehuis en de betrokken justitieassistent.237 Vermits het beroepsgeheim ook voor 

de justitieassistent geldt, zal deze niet zonder meer informatie over de gepleegde feiten en het 

gerechtelijk verleden van de veroordeelde mogen vrijgeven. Toch kan dit problemen met zich 

meebrengen, aangezien verschillende prestatieplaatsen in bepaalde uitsluitingscriteria voorzien 

en het dan ook aan het dispatchingproject toekomt om de meest geschikte plaats van uitvoering 

te vinden. Uit de praktijk blijkt dat dispatchingprojecten de vertrouwensrelatie met de 

prestatieplaatsen als zeer belangrijk beschouwen, waardoor het belangrijk is om over de juiste 

informatie te beschikken.  

																																																								
235 DE VALCK, S., ROMBAUT, J., en VANBAELEN, L., “De praktijk van de autonome werkstraf: de 

justitiehuizen aan het woord”, Panopticon 2006, 71-82. 
236 DE VALCK, S., ROMBAUT, J., en VANBAELEN, L., “De praktijk van de autonome werkstraf: de 

justitiehuizen aan het woord”, Panopticon 2006, 71-82. 
237 DE VALCK, S., ROMBAUT, J., en VANBAELEN, L., “De praktijk van de autonome werkstraf: de 

justitiehuizen aan het woord”, Panopticon 2006, 71-82. 
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De justitieassistent heeft als taak om op basis van de tegen-indicaties, te zorgen dat een juiste 

prestatieplaats wordt gevonden, waardoor bovenstaand probleem zich niet mag voordoen. Toch 

blijkt dit niet altijd voldoende te zijn om deze situatie te verhelpen. Daardoor is het ‘gedeeld 

beroepsgeheim’ ontstaan.238 Zo stelt een dienstorder van de Dienst Justitiehuizen dat 

vertrouwelijke gegevens, onder toepassing van bepaalde voorwaarden, gedeeld mogen worden 

met bepaalde externe professionelen. Het dienstorder schrijft als voornaamste voorwaarde voor 

dat informatie enkel gedeeld kan worden met actoren die ook aan het beroepsgeheim gebonden 

zijn.  

Vermits justitieassistenten en dispatchingprojecten een gemeenschappelijke taak vervullen en 

er tussen hen zelfs een bevoegdheidsoverdracht plaatsvindt, lijkt het vanzelfsprekend dat 

volgens bovenstaande dienstorder, bepaalde informatie wordt overgedragen. Het probleem kan 

zich evenwel situeren in de laatste voorwaarde, die het beroepsgeheim van de externe 

professioneel duidelijk vooropstelt. Zo is het wel mogelijk dat dispatchingprojecten het 

beroepsgeheim zullen naleven in de praktijk, maar bestaat er voor hen tot op heden geen enkele 

deontologische code of voorschrift die een zwijgplicht vooropstelt.  

De justitieassistenten en dispatchingprojecten zouden dit probleem echter kunnen verhelpen 

door een samenwerkingsovereenkomst te sluiten waarin het beroepsgeheim duidelijk wordt 

vooropgesteld en geformaliseerd, zodat ook dispatchingprojecten in het kader van de 

dienstorder, gebonden zijn. Dit zou de dispatchingprojecten toelaten om binnen een 

gereglementeerd kader, op zoek te gaan naar de best geschikte plaatsen, wat de slaagkansen 

van een goede strafuitvoering enkel kan verhogen. Bovendien zal dit de vertrouwensrelatie 

tussen de dispatcher en de prestatieplaatsen ten goede komen, aangezien hun uitsluitingscriteria 

in aanmerking worden genomen.  

  

																																																								
238 FOD Justitie, Dienst Justitiehuizen, Dienstorder ter verduidelijking van de deontologische principes van de 

justitieassistent. Belangrijkste deontologishce principes en bepaalde methodologische aspecten, Brussel, 28 juli 

2003. 
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2.6 Besluit 

Zoals reeds gezegd is de werkstraf de eerste straf die het arsenaal aanvulde en naast de twee 

klassieke straffen, zijnde de gevangenisstraf en geldboete, kwam te staan. Ze past binnen de 

visie van de wetgever om oog te hebben voor het repressieve en retributieve, maar tevens ook 

een tweede kans te bieden aan de veroordeelde persoon door in te zetten op resocialisatie en re-

integratie. Een uitgebreid strafarsenaal moet aan een rechter de mogelijkheid bieden om verder 

te individualiseren door op zoek te gaan naar de meest geschikte straf. In de praktijk is reeds 

gebleken dat de werkstraf veel toepassing vindt en ze bovendien in het overgrote deel van de 

gevallen tot een goed einde wordt gebracht. De weg die deze straf in de tussentijd heeft 

afgelegd, laat echter toe om een evaluatie te maken, die zal wijzen op de positieve elementen, 

maar tevens oog heeft voor de knelpunten die zich tijdens de uitvoeringsfase stellen.  

 

Zo kan in eerste instantie gewezen worden op rol van de Dienst Justitiehuizen, met name het 

binnenbrengen van de menswetenschappelijke aanpak in het justitiële landschap, door een 

brugfunctie te vervullen tussen maatschappij en justitie. Dit past uitermate in het kader van de 

gemeenschapsgerichte straffen, vermits mens en maatschappij centraal staan. In de context van 

de strafuitvoering is de Dienst bovendien belast met het aanduiden van een justitieassistent die 

de veroordeelde verder moet bijstaan bij de uitvoering van zijn straf, zodat hij niet aan het lot 

wordt overgelaten maar de kans krijgt om onder begeleiding de straf toch tot een goed einde te 

brengen.  

 

Tevens worden ook de maatschappelijke enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten door de 

Dienst opgesteld. Beide betreffen nuttige instrumenten die een rechtsprekend magistraat de 

kans bieden om een profiel van de beklaagde te maken, alvorens over te gaan tot de oplegging 

van een straf. Deze instrumenten zijn bij de overweging van een werkstraf zeer belangrijk, 

vermits die straf geen enkel nut heeft, wanneer blijkt dat de beklaagde toch niet tot uitvoering 

zal overgaan en de vervangende straf op deze wijze automatisch wordt toegepast. Bovendien 

zal de rechter deze instrumenten ook kunnen gebruiken voor de uitoefening van zijn 

bevoegdheid inzake de algemene aanwijzingen bij de invulling van de werkstraf, waarbij hij 

bijvoorbeeld de tewerkstelling binnen een bepaalde sector kan vooropstellen. Spijtig genoeg is 

het gebruik van beide instrumenten van optionele aard en blijkt dat een significant deel van de 

magistraten er nooit toepassing van maakt. Bij de invoering van de werkstraf gingen stemmen 

op die het gebruik verplicht wouden maken, maar in de uiteindelijke wet werd toch voor het 

optionele karakter gekozen. Gelukkig blijkt ook het verslag van de Dienst Justitiehuizen een 



	

	 68	

bron van informatie te zijn voor de rechter, aangezien het duidelijk aangeeft uit welke 

activiteiten de werkstraf kan bestaan en het bovendien twee keer per jaar wordt opgesteld, wat  

hem in staat stelt om te oordelen of het bestaande kader van activiteiten wel past bij het profiel 

van de betrokken veroordeelde. Op deze manier is er dus sprake van een doorgedreven 

informatieuitwisseling 

 

Er dient eveneens gewezen te worden op de bevoegdheden van de probatiecommissie en 

justitieassistent bij de uitvoering van de straf. Zo moet de justitieassistent instaan voor de 

controle en begeleiding van de veroordeelde en op zoek gaan naar een plaats van tewerkstelling. 

Bij het uitoefenen van die functie, kan hij een belangrijke ondersteunende rol aannemen die 

ervoor zorgt dat de werkstraf tot een goed einde wordt gebracht. Zo wordt er met de 

werkgetrafte een overeenkomst gesloten, die de concrete invulling van de straf vastlegt. De 

betrokkene krijgt hierbij de kans om gehoord te worden en opmerkingen te maken. Dit laatste 

kan de slaagkansen van de straf in sterke mate verhogen. Sommigen wijzen er echter op dat de 

betrokkenheid niet zover mag gaan dat het leedtoevoegend karakter van de straf verloren gaat, 

vermits de klassieke straffen niet in eenzelfde mogelijkheid voorzien. De justitieassistent mag 

volgens hen op geen enkele wijze verplicht worden om de opmerkingen in aanmerking te 

nemen.  

 

Bovendien blijkt duidelijk dat de justitieassistent een grote discretionaire bevoegdheid krijgt 

toegekend tijdens de uitvoeringsfase van de straf. Dit kan echter problematisch zijn, aangezien 

het een niet-rechterlijke actor betreft. Zo staat nergens in de wet enige vermelding wat er moet 

gebeuren als er geen overeenkomst met de veroordeelde bereikt wordt. Bovendien is de rol van 

een rechter bij de werkstraf beperkt, in de zin dat hij enkel bepaalde aanwijzingen kan geven, 

maar de concrete invulling van de straf volledig bij de justitieassistent komt te liggen. Die heeft 

echter niet dezelfde verplichtingen inzake onpartijdigheid en onafhankelijkheid, die de 

rechterlijke macht daarentegen wel dient te respecteren. Bovendien kunnen problemen rijzen 

rond de legaliteit van de straf. Een veroordeelde moet namelijk in staat zijn om op voorhand 

kennis te nemen van de draagwijdte van een straf (‘nulla poena sine lege’). Dit zal echter niet 

makkelijk worden als de inhoud ervan slechts in de fase van  uitvoering komt vast te liggen. 

Als de rechter namelijk geen enkele aanwijzing in zijn vonnis of arrest aangeeft, krijgt de 

justitieassistent een vrijgeleide en kan de concrete invulling neerkomen op een dubbele 

bestraffing. De wet voorziet namelijk geen enkel mechanisme die de veroordeelde moet 
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behoeden voor deze situatie, aangezien er niet in een mogelijkheid tot hoger beroep wordt 

voorzien.  

 

De wet schrijft echter wel voor dat arbeidsactiviteiten in het licht van een werkstraf, niet bij 

winstgevende organisaties worden uitgevoerd. Dit moet de veroordeelde bescherming bieden 

tegen de uitbuiting die met een tewerkstelling in dergelijke organisaties gepaard zou kunnen 

gaan. Voorts mag het enkel activiteiten betreffen die doorgaans niet door bezoldigde 

werknemers worden uitgevoerd. Ook deze bepaling moet hen beschermen en tevens de normale 

werking van de ‘ vrije markt’ garanderen. Toch kunnen hier problemen rijzen, aangezien wordt 

opgemerkt dat zo goed als elke arbeidsactiviteit door een bezoldigd werknemer kan worden 

uitgevoerd, waardoor het niet makkelijk zal zijn om die bepaling te handhaven en er 

terzelfdertijd voor te zorgen dat er voldoende  arbeidsplaatsen beschikbaar zijn.  

 

Ook de functie van de probatiecommissie tijdens de uitvoeringsfase kan enigszins in vraag 

gesteld worden. Zo kan ze de uitvoeringstermijn van de werkstraf uitstellen, wat nuttig kan zijn, 

vermits lange straffen niet makkelijk uitvoerbaar zijn, zodat de veroordeelde toch de kans krijgt 

om binnen een dragelijke tijdspanne, zijn straf tot een goed einde te brengen. De wet voorziet 

echter niet in een beperking van deze bevoegdheid, waardoor de commissie ook hier een 

discretionair beleid kan voeren.  In tegenstelling tot de strafuitvoeringsrechtbank, moeten de 

rechten inzake de eerlijke procesvoering, vastgelegd in onder andere het EVRM, niet 

gewaarborgd worden.  

 

Als de veroordeelde zijn straf niet (geheel) uitvoert, zal er een hoorzitting plaatsgrijpen die hem 

in staat moet stellen om zijn argumenten te laten horen. Op die zitting wordt een verslag 

opgesteld dat naar het Openbaar Ministerie gezonden wordt, vermits deze niet aanwezig mag 

zijn op de hoorzitting van de beklaagde, terwijl ze wel belast is met de uiteindelijke beslissing 

om al dan niet toepassing te maken van de vervangende straf. Als de straf echter tot een goed 

einde wordt gebracht, wordt geen enkele rol toebedeeld aan het Openbaar Ministerie, wat een 

inbreuk op de grondwet kan inhouden, aangezien die haar bevoegdheid inzake de uitvoering 

van straffen uitdrukkelijk voorschrijft.  

 

Bij de toepassing van die vervangende straf wordt door de wetgever bovendien in geen enkele 

omzettingsregeling voorzien die het reeds uitgevoerde gedeelte van de werkstraf naar 

evenredigheid kan aftrekken van het nog uit te voeren gedeelte van de vervangende straf. Dit 
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kan opnieuw een ongelijke behandeling tussen verschillende veroordeelden met zich 

meebrengen, aangezien het Openbaar Ministerie over een grote discretionaire bevoegdheid 

beschikt en er tevens geen beschermingsmechanismen in de vorm van een hoger beroep, voor 

de veroordeelde openstaan. De wetgever zou er dus goed aan kunnen doen door enige 

omzettingsregeling voor te schrijven en bovendien de aanwezigheid tijdens de hoorzitting bij 

de probatiecommissie voor te schrijven, zodat het Openbaar Ministerie haar beslissing niet 

enkel moet baseren op een verslag, maar bovendien kan oordelen op basis van eigen 

bevindingen.  

 

Bovendien rijzen er ook problemen over de vervangende straffen als gevolg van  de rechtspraak 

van het Hof van Cassatie vermits een gevangenisstraf als zwaarder wordt aanzien dan een 

werkstraf. Een  geldboete blijkt daarentegen lichter te zijn, waardoor de rechter in bepaalde 

gevallen van hoger beroep of in verzet niet over de mogelijkheid zou beschikken om een eerdere 

uitspraak tot een geldboete, te veranderen naar een werkstraf. De rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof spreekt die situatie echter tegen en kiest voor een genuanceerde oplossing, 

vermits een geldboete niet onder alle omstandigheden als minder zwaar kan worden aanzien, 

waardoor de concrete omstandigheden van de zaak bepalend zullen zijn.  

 

Verder mag de rol die de probatiecommissie en justitieassistent hebben aangenomen in de 

uitvoeringsfase, door het voeren van een zogenaamd ‘meerkansenbeleid’, niet uit het oog 

verloren worden. Onder normale omstandigheden wordt de gebrekkige uitvoering van de straf 

aan de commissie gemeld, die een verslag opstelt, waarna het Openbaar Ministerie een 

beslissing moet nemen. In de praktijk is echter gebleken dat zowel de justitieassistent als de 

commissie zichzelf enige beoordelingsvrijheid hebben toegekend door voormelde procedure 

niet altijd na te leven en de veroordeelde nog een kans te bieden om zijn straf alsnog tot een 

goed einde te brengen. Waar dit kan worden toegejuicht in het licht van de humanisering van 

de straf, kunnen er toch grote problemen ontstaan, vermits sprake kan zijn van een verschil in 

behandeling tussen de veroordeelden onderling. Verder kan dit de geloofwaardigheid van de 

werkstraf als een effectieve straf, aantasten. 

 

Bij de werking met dispatching bestaat er tevens twijfel over de draagwijdte van het 

beroepsgeheim. De wetgever zou deze situatie kunnen verhelpen door standaard te voorzien in 

een samenwerkingsovereenkomst die het beroepsgeheim van de dispatcher voorschrijft, zodat 
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de nodige informatie kan doorvloeien, wat de efficiëntie van de straf enkel kan bevorderen. 

Ook een deontologische code zou hier soelaas kunnen brengen. 

 

Bovendien moet de wetgever behoedzaam zijn dat de keuze voor een werkstraf, niet tot 

straffeloosheid leidt. De werkstraf moet namelijk een alternatief bieden voor de 

gevangenisstraf, wat de overbevolking binnen die instelling moet tegengaan. Toch kan ook de 

te grote gevangenispopulatie een negatieve invloed uitoefenen op het verdere verloop van de 

werkstraf. De vervangende straf moet dienen als drukkingsmiddel, zodat de veroordeelde toch 

enige incentive krijgt om zijn straf tot een goed einde te brengen. Die drukkingsfunctie gaat 

echter verloren als blijkt dat korte gevangenisstraffen in de praktijk toch nauwelijks worden 

uitgevoerd. Als de werkstraf met andere woorden niet of niet geheel wordt uitgevoerd zal het 

Openbaar Ministerie de vervangende straf opleggen, rekening houdende met het proportioneel 

nog uit te voeren gedeelte. Dat gedeelte kan er echter voor zorgen dat die vervangende straf in 

de praktijk niet of nauwelijks wordt uitgevoerd.  

 

Als laatste kan nog verwezen worden naar de bijzondere regeling die de wetgever voorziet bij 

de raadpleging van het strafregister. Zo wordt enige melding van een veroordeling tot een 

werkstraf weggelaten op het uittreksel uit het strafregister. Dit is een verschil ten opzichte van 

de situatie voor de klassieke straffen, vermits de gemeenschapsgerichte gedachte duidelijk op 

de voorgrond komt te staan. Wanneer de werkstraf namelijk volledig ten uitvoer is gebracht, 

zal de veroordeelde geen enkel beletsel of geen enkele vorm van discriminatie ondervinden, 

wanneer hij enig uittreksel moet afleveren. Dit zal namelijk zeer belangrijk zijn als hij op zoek 

moet naar een nieuwe arbeidsbetrekking, vermits veel werkgevers een bewijs van ‘goed gedrag 

en zeden’ vereisen. 

 

De uitvoeringsfase van de werkstraf heeft dus weldegelijk oog gehad voor het 

gemeenschapsgerichte doel, met name de resocialisatie en re-integratie van de veroordeelde 

door hem een straf binnen én ten voordele van de maatschappij te laten uitvoeren onder 

begeleiding en controle van verschillende actoren. Uit het voorgaande blijkt echter dat 

verschillende beleidsmatige aanpassingen nodig zijn zodat de effectiviteit en 

geloofwaardigheid van de straf niet wordt aangetast. 
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3 De Autonome Probatie 

3.1 Inleiding  

Het idee om de probatie als een autonome straf op te nemen in het strafwetboek bestond al 

enige tijd. In eerste instantie kon de wetgever zich nog niet vinden in het idee van een nieuwe 

autonome straf, maar had hij enkel oog voor de probatie als modaliteit.239 Aan het autonoom 

karakter van de Angelsaksische probatiestraf wordt door de wetgever dan ook weinig aandacht 

besteed, terwijl het idee van de probatiestraf als modaliteit er wel op gebaseerd is.  Toch vroeg 

de toenmalige Procureur-Generaal zich in 1974 al af of het wel nog wenselijk was om aan de 

probatie enkel de waarde van een modaliteit toe te kennen en het misschien geen tijd werd om 

aan een nieuwe autonome straf te denken.240 Hij gaf echter aan dat de toenmalige tijdsgeest 

waarschijnlijk nog niet klaar zou zijn voor de ingrijpende wijziging die met een nieuwe straf 

gepaard gaat.  

Het eerste concrete idee komt er van de subcommissie Straftoemeting die een onderdeel 

uitmaakt van de toenmalige Commissie Holsters.241 Zij is met name van oordeel dat een rechter 

de keuze moet hebben uit verschillende straffen, zodat hij de meest aangepaste en geschikte 

straf kan opleggen. Het moment is dan ook aangebroken om de probatie als autonome straf in 

te voeren, zodat een rechter geïndividualiseerd en gedifferentieerd te werk kan gaan. Het 

verslag van de subcommissie omtrent deze bevindingen wordt echter nooit gepubliceerd of 

openbaar gemaakt.242  

																																																								
239 P. CORNIL, “Déclin ou renouveau de la répression pénale”, RDPC 1964-65, 715; J.Y. DAUTRICOURT, “De 

techniek en de aanwijzingen van de Belgische probatie”, RW 1965-66, 1378.  
240 R. VERHEYDEN, “De probatie tussen toekomst en verleden”, RW 1975-76, 524 met verwijzing naar Travaux 

des XIes Journées de défense sociale, Toulouse 8-10 juni 1961, Paris, Dalloz, p. 119, geciteerd door P. CORNIL, 

“Déclin ou renouveau de la répression pénale”, RDPC 1964-65, 722 als”que le sursis n’est que la fusée porteuse 

de la probation dont la vocation profonde est de voler un jour de ses propres ailes”.  
241 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de probatie als autonome 

straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk wetboek en de wet 

van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uistel en de probatie, Parl. St. Kamer, nr. 53. 3274/001, 4. 
242 M. ROZIE, “De voorstellen van de subcommissie Straftoemeting” in I. AERTSEN, K. BEYENS, S. DE 

VALCK en F. PIETERS (eds.), De Commissie Holsters buitenspel? De voorstellen van de commissie 

Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting, Brussel, Politeia, 2004, 

24. 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3.1.1 Moeizame totstandkoming  

Op 8 januari 2014, tien jaar na het concrete idee van de subcommissie Straftoemeting, wordt 

een wetsontwerp houdende de autonome probatie ingediend.243 Dit ontwerp zal zich 

veruiterlijken in de wet van 10 april 2014, die de autonome probatie als principe invoert.244  

De periode tussen het indienen van het ontwerp en de uiteindelijke afwerking van de wet, 

kenmerkte zich echter door een moeilijke totstandkoming. Zo hadden zowel de Raad van State, 

als de Hoge Raad voor Justitie beslist om een ambtshalve advies uit te brengen over de wet, 

waarin verscheidene problemen worden aangeduid.245  

Zo gaf de Raad van State aan dat het samen bestaan van de werkstraf als modaliteit enerzijds 

en als autonome straf anderzijds, problematisch kan blijken in de praktijk. De wetgever gaf aan 

dat het wenselijk is om beide systemen te behouden om een evaluatie na verloop van tijd 

mogelijk te maken, en te kijken welke aanpassingen aan beide systemen nodig zijn, zodat ze 

verder op elkaar worden afgestemd.246 Dit moet een verdere individualisering van de 

straftoemeting bewerkstelligen. De Raad van State gaf verder aan dat binnen de huidige 

strafrechtelijke structuur de bevoegdheid tot het invullen van de straf, logischerwijs aan de 

strafuitvoeringsrechtbanken moet toekomen. Het wetsontwerp kent deze bevoegdheid toe aan 

de probatiecommissie, maar dat is niet in verhouding met het legaliteitsbeginsel, aangezien de 

inhoud van de straf niet op voorhand gekend is en deze bovendien wordt ingevuld door een 

																																																								
243 Wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek, tot 

wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 29 juni 1964 betreffende 

de opschorting, het uitstel en de probatie, Parl. St. Kamer 2014, nr. 53.3274/001.  
244 Wet van 10 april 2014 tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van 

het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, 

BS 19 juni 2014.  
245 Adv. RvS nr. 53.967/1/V van 24 september 2013 bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de 

probatie als autonome straf in het strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk 

wetboek en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, Parl. St. Kamer 2014, 

nr. 53.274/001, 30-41; Hoge Raad voor de Justitie, Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet tot invoering 

van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en tot 

wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, goedgekeurd door de 

Algemene Vergadering op 6 december 2013. 
246 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de probatie als autonome 

straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk wetboek en de wet 

van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uistel en de probatie, Parl. St. Kamer, nr. 53. 3274/001, 5. 
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niet-rechtelijke instantie.247 Volgens de minister was de keuze voor de probatiecommissie 

ingegeven door budgettaire en pragmatische redenen en mag dit de invoering van een nieuwe 

autonome straf niet weerhouden, zodat rechters verder kunnen individualiseren bij de 

straftoemeting.248  

Ook de Hoge Raad voor Justitie stelde verschillende vraagtekens bij de uitgebreide 

bevoegdheid van de probatiecommissie wanneer die overgaat tot de concrete invulling van de 

straf. Volgens de Hoge Raad betreft het hier een onwettige delegatie. Het is tevens 

betreurenswaardig dat een rechter geen maatschappelijke enquête of beknopt 

voorlichtingsrapport kan aanvragen, om te kijken of de straf wel aansluit bij het profiel van de 

veroordeelde. De subcommissie Straftoemeting schreef nochtans voor om een 

voorlichtingsrapport verplicht te maken zodat een rechter, op gegronde basis de straf zelf 

concreet kan invullen, maar de wetgevers hebben dit advies niet gevolgd.249  

De Hoge Raad voor Justitie concludeert bijgevolg dat de modernisering van het huidig 

strafkader een relevant doel is, maar dat de wetgever echter koos voor een incoherent en 

complex systeem dat weinig toegevoegde waarde biedt aan het huidig strafrechtelijk kader. Dit 

wetsontwerp was volgens haar dan ook niet nodig en ze verduidelijkt zelf dat een herwerking 

en verbetering van het huidige probatiesysteem (als modaliteit) wenselijker was.250 

Ook vanuit de rechtsleer kwam er hoorbare kritiek op het nieuwe wetsontwerp. Zo wordt 

																																																								
247 Adv. RvS nr. 53.967/1/V van 24 september 2013 bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de 

probatie als autonome straf in het strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk 

wetboek en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, Parl. St. Kamer 2014, 

nr. 53.274/001, 31-32. 
248 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de probatie als autonome 

straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk wetboek en de wet 

van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uistel en de probatie, Parl. St. Kamer, nr. 53. 3274/001, 7. 
249 M. ROZIE, “De voorstellen van de subcommissie Straftoemeting” in I. AERTSEN, K. BEYENS, S. DE 

VALCK en F. PIETERS (eds.), De Commissie Holsters buitenspel? De voorstellen van de commissie 

Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting, Brussel, Politeia, 2004, 

24.  
250 Hoge Raad voor de Justitie, Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet tot invoering van de probatie als 

autonome straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet 

van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering op 6 december 2013, 3-4. 
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duidelijk gesteld dat in het ontwerp een visie op een duidelijk en coherent systeem ontbreekt 

wat risico’s en hiaten met zich meebrengt.251 Bovendien had de wetgever zich beter moeten 

informeren over de historiek en het systeem van de probatie als modaliteit en over de problemen 

die zich reeds voordoen bij de autonome werkstraf.252 De wetgever had zich namelijk vragen 

moeten stellen bij de legaliteit, effectiviteit en proportionaliteit van de werkstraf om dit in 

rekening te brengen bij de nieuwe autonome probatie. Het enkele doel van de wetgever mag er 

met andere woorden niet in bestaan om het strafarsenaal uit te breiden zodat een rechter de kans 

krijgt om uit verschillende straffen te kiezen, wanneer dit ten koste gaat van de legitimiteit van 

de nieuwe straf. Het is dan ook afwachten hoe het systeem zich uit in de praktijk en of de 

problemen die zich reeds voordeden bij de werkstraf, ook de legitimiteit van de autonome 

probatie zullen aantasten. 

Op 1 mei 2016, meer dan twee jaar na de indiening van het wetsontwerp, wordt de wet realiteit 

en treed hij in werking. Sindsdien kan de rechter bij de overweging van de straf ook een 

autonome probatie opleggen.  

  

																																																								
251 E. GILBERT, “Het wetsontwerp tot invoering van de probatie als autonome straf”, Panopticon 2014, afl. 2, 

165.  
252 P. MARY, “La peine de probation autonome ou la diversification à tout prix”, JT 2015, nr. 13, 294.  
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3.2 Kenmerken  

3.2.1 Algemeen 

Volgens artikel 37octies §1 Sw. van de wet houdt de autonome probatiestraf in dat de probant 

bijzondere voorwaarden moet naleven gedurende een bepaalde periode. Net zoals bij de 

autonome werkstraf wordt echter in geen definitie van de voorwaarden voorzien en worden er 

bovendien geen beperkingen voorgeschreven. Volgens de Raad van State zullen deze 

voorwaarden kunnen bestaan uit het volgen van een begeleiding, behandeling of opleiding, wat 

in overeenstemming is met de probatie als modaliteit.253 Tevens zullen ze wettig, proportioneel 

en nauwkeurig moeten zijn en noodzakelijk voor de re-integratie en resocialisatie van de 

betrokken probant, wat past binnen het kader van de gemeenschapsgerichte straffen.  

3.2.2 Maatschappelijke enquête en beknopt voorlichtingsrapport 

In tegenstelling tot wat geldt voor de werkstraf, heeft de wetgever bij de autonome probatiestraf 

voor een rechter niet in de mogelijkheid voorzien om een maatschappelijke enquête of beknopt 

voorlichtingsrapport te laten uitvoeren door één van de justitieassistenten van de Dienst 

Justitiehuizen.254 In de memorie van toelichting verduidelijkte de minister dat deze keuze is 

ingegeven om te vermijden dat zittingen worden verdaagd, aangezien rechters het resultaat van 

het onderzoek zouden afwachten.255 Ze  achtte het zeer belangrijk dat er geen vertragingen 

plaatsvinden tijdens de procedure ten gronde.  Bovendien argumenteerde de minister dat geen 

afbreuk wordt gedaan aan de individualisering van de straf, aangezien de bevoegdheid tot 

concrete invulling van de straf niet toekomt aan de strafrechter, maar wel aan de 

probatiecommissie. Deze commissie kan zich bij het uitoefenen van haar bevoegdheid reeds 

baseren op het verslag van de jusitieassistent, zodat het een weloverwogen beslissing kan 

nemen.  

Toch kunnen verschillende vraagtekens geplaatst worden bij bovenstaande redenering. Bij de 

werkstraf werd reeds opgemerkt dat beide instrumenten een positieve invloed uitoefenen op de 

																																																								
253 Adv. RvS nr. 53.967/1/V van 24 september 2013 bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de 

probatie als autonome straf in het strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk 

wetboek en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, Parl. St. Kamer 2014, 

nr. 53.274/001, 31. 
254 Artikel 37sexies §2 Sw. 
255 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de probatie als autonome 

straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk wetboek en de wet 

van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uistel en de probatie, Parl. St. Kamer, nr. 53. 3274/001, 19. 
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‘dader’ door geïnformeerd te kiezen voor de meest geschikte straf. Het lijkt om die reden ook 

aangewezen om van deze rapporten gebruik te maken in het kader van de autonome 

probatiestraf, zodat deze steeds oog heeft voor de individuele situatie van de veroordeelde.256 

Als de situatie van de probant enkel in rekening wordt gebracht wanneer de straf reeds is 

opgelegd, heeft dit enkel een invloed op de invulling van de voorwaarden van de straf zelf. De 

probatiecommissie beschikt echter niet over de bevoegdheid om de meest aangepaste straf op 

te leggen, aangezien dit de taak van de strafrechter is. De individualisering doet zich met andere 

woorden voor tijdens de uitvoering van de straf, maar niet op het moment dat de strafrechter 

moet beslissen over welke straf hij gaat opleggen.  

Volgens DE WOLF kan een strafrechter nog steeds informatie inwinnen over de concrete 

situatie van de betrokkene door hem zelf vragen te stellen tijdens de procedure ten gronde of 

informatie in te winnen bij het Openbaar Ministerie. Het ontbreken van de mogelijkheid om 

een maatschappelijke enquête of beknopt voorlichtingsrapport op te leggen, sluit aldus niet uit 

dat een rechter over voldoende informatie kan beschikken om de meest adequate straf op te 

leggen en op die manier een overwogen individualisering mogelijk te maken wanneer de 

strafrechter beslist welke straf hij zal opleggen.257 Zo komen ook gecorrectionaliseerde 

misdaden en gecontraventionaliseerde wanbedrijven in aanmerking.258  

  

																																																								
256 R. BOONE, “Werk- en leerstraf moeten meer structureer omkaderd worden”, De Juristenkrant 2007, 5; K. 

BEYENS, “De werkstraf als hedendaagse straf”, Panopticon 2006, nr. 4, 11. 
257 D. DE WOLF, “Twee nieuwerwetse sancties in het Strafwetboek: de invoering van de probatie en het 

elektronisch toezicht als autonome straffen”, RW 2014-15, nr. 28, 1088.  
258 D. DE WOLF, “Twee nieuwerwetse sancties in het Strafwetboek: de invoering van de probatie en het 

elektronisch toezicht als autonome straffen”, RW 2014-15, nr. 28, 1085; M. ROZIE, “De probatie kan voortaan 

ook op eigen vleugels vliegen”, NC 2014, 350.  
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3.3 Toepassingsvoorwaarden 

3.3.1 Correctionele- en politiestraf  

De strafwet bepaalt dat de rechter een autonome probatie als hoofdstraf oplegt wanneer het 

gepleegde feit van die aard is om met een politie- of correctionele straf, gestraft te worden.259 

Deze omschrijving stemt overeen met die van de werkstraf, waardoor beide straffen eenzelfde 

toepassingsgebied kennen.260  

Volgens de minister wordt de aard van de straf, in overeenstemming met wat reeds geldt bij de 

werkstraf, bepaald na het aannemen van concrete en verzachtende omstandigheden of 

verschoningsgronden.261 De straf in concreto zal dus bepalen of de toepassing van een 

autonome probatie mogelijk is.  

3.3.2 Relatieve zwaarte van de straf 

Net zoals bij de werkstraf, stelt zich de vraag welke positie de autonome probatie aanneemt in 

de hiërarchie van de straffen. Zo bepaalde het Hof van Cassatie met betrekking tot de werkstraf 

in 2003 dat: “de relatieve zwaarwichtigheid van twee straffen niet alleen wordt gemeten met 

betrekking tot hun duur of hun strafmaat, maar ook met betrekking tot hun aard, karakter, soort 

of voorwerp”.262 Volgens deze visie zullen een werkstraf en autonome probatie dus minder 

zwaar zijn dan een gevangenisstraf. Verder bepaalde het Grondwettelijk hof dat een werkstraf 

niet altijd zwaarder is dan een geldboete.263 Volgens M. ROZIE zal ook een autonome probatie, 

rekening houdende met de concrete omstandigheden, niet altijd als zwaarder worden aanzien.264 

Dit geldt ook voor de verhouding tussen de autonome probatie en de werkstraf, waar men zal 

moeten kijken naar de intensiteit van de opgelegde voorwaarden om te oordelen of ze al dan 

niet zwaarder zijn dan een vrijheidsbeperkende straf (zoals de werkstraf). 

																																																								
259 Aritkel 37octies § 1, eerste lid Sw. 
260 Artikel 37quinquies §1, eerste lid Sw. 
261 Verlag namens de Commissie voor de Justitie (C. BROTCORNE) van 4 maart 2014 bij het wetsontwerp van 8 

januari 2014 tot invoering van de probatie als autonome straf in het strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek 

van strafvordering, het Gerechtelijk wetboek en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en 

de probatie, Parl. St. Kamer 2014, nr. 53.274/001, 32. 
262 Cass. 8 januari 2003, NJW 2003, 310.  
263 A. MONSIEURS,  “De zwaarte van de straf volgens het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, Nullum Crimen, 2008, 234-235. 
264 M. ROZIE, “De probatie kan voortaan ook op eigen vleugels vliegen”, NC 2014, 351. 
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3.3.3 Enkel betrekking op natuurlijke personen  

Net zoals dat het geval is bij de werkstraf, wordt de autonome probatie slechts vermeldt bij de 

straffen van toepassing op natuurlijke personen, maar niet bij deze die toepasselijk zijn op 

rechtspersonen.265  

3.3.4 In aanmerking komende misdrijven 

In overeenstemming met de werkstraf, heeft de wetgever een aantal misdrijven uitgesloten uit 

het toepassingsgebied van de autonome probatie.266 Ook hier hield men het argument aan, dat 

deze misdrijven door hun aard en zwaarwichtigheid, niet in aanmerking mogen komen 

aangezien er geen maatschappelijk draagvlak voor bestaat en het tevens belangrijk is om 

coherentie te voorzien tussen de autonome probatie en de werkstraf.267 

3.3.5 Gerechtelijk verleden  

Bij het opstellen van het wetsontwerp oordeelde de wetgever dat, naar analogie met de 

werkstraf, het gerechtelijk verleden van de beklaagde geen rol mag spelen bij de overweging 

van de autonome probatie als straf. Dit moet een antwoord bieden op drugs- of 

alcoholverslavingen, waar een werkstraf vaak geen oplossing vormt, zodat deze problemen via 

opgelegde voorwaarden worden aangepakt. Dit zal de reclassering vergemakkelijken en de kans 

op recidive doen afnemen, wat één van de hoofddoelen was van de verzelfstandiging van de 

probatie.268 

 

																																																								
265 Artikel 7 en 7bis Sw. 
266 Artikel 37octies §1, vierde lid Sw. 
267 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de probatie als autonome 

straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk wetboek en de wet 

van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uistel en de probatie, Parl. St. Kamer, nr. 53. 3274/001, 8-9. 
268 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de probatie als autonome 

straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk wetboek en de wet 

van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uistel en de probatie, Parl. St. Kamer, nr. 53. 3274/001, 6; Verlag 

namens de Commissie voor de Justitie (C. BROTCORNE) van 4 maart 2014 bij het wetsontwerp van 8 januari 

2014 tot invoering van de probatie als autonome straf in het strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van 

strafvordering, het Gerechtelijk wetboek en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 

probatie, Parl. St. Kamer 2014, nr. 53.274/001, 9-10. 
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3.4 Procedure  

3.4.1 Beslissing rechter 

De rechter bepaalt de duur van de straf en geeft tevens bepaalde aanwijzingen in zijn vonnis of 

arrest.269 Ze bedraagt minstens zes maanden en ten hoogste twee jaar, waarbij een straf tussen 

zes en twaalf maanden de kwalificatie van een politiestraf krijgt, terwijl straffen langer dan 

twaalf maanden als een correctionele straf gekwalificeerd worden.270 

De Hoge Raad voor Justitie stelde zich de vraag of bovenstaande bepaling niet problematisch 

is in het licht van de beperkte bevoegdheid van een rechter.271 Zo moet de strafrechter wel de 

duur van de straf vastleggen, maar komt de bevoegdheid tot een verdere concrete invulling toe 

aan de probatiecommissie. De Hoge Raad twijfelde echter dat de rechter over voldoende 

informatie zal beschikken om de duur van de straf in te schatten, aangezien het niet makkelijk 

zal zijn om de omvang van de behandeling naar duurtijd in te schatten. Hierdoor kan het 

oorspronkelijk vonnis of arrest dus een belemmering vormen voor de concrete invulling door 

de probatiecommissie, wanneer de vastgelegde duur te kort of te lang blijkt te zijn.  

De Hoge Raad voor Justitie merkte echter op dat de regering bovenstaande problematiek 

voorzag en het daardoor mogelijk maakt om de duurtijd van de probatietermijn te verlengen of 

verkorten zo daar nood aan blijkt te zijn.272 De beslissingen van de rechter ten gronde kunnen 

op deze wijze worden verfijnd door de probatiecommissie, aangezien ze reeds over een grote 

bevoegdheid beschikt.    

  

																																																								
269 Artikel 37octies §4 Sw. 
270 Artikel 37octies §2 Sw. 
271 Hoge Raad voor de Justitie, Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet tot invoering van de probatie als 

autonome straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet 

van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering op 6 december 2013, 7.  
272 Hoge Raad voor de Justitie, Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet tot invoering van de probatie als 

autonome straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet 

van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering op 6 december 2013, 8. 



	

	 81	

3.4.2 Toestemming 

Omtrent de toestemming van de beklaagde met zijn straf bepaalt de wet het volgende: “Indien 

een autonome probatiestraf door de rechter wordt overwogen, door het openbaar ministerie 

wordt gevorderd of door de beklaagde wordt gevraagd, licht de rechter deze laatste voor de 

sluiting van de debatten in over de draagwijdte van een dergelijke straf en hoort hij hem in zijn 

opmerkingen. De rechter kan de autonome probatiestraf slechts uitspreken als de beklaagde op 

de terechtzitting aanwezig of vertegenwoordigd is en nadat hij, hetzij in persoon, hetzij via zijn 

raadsman, zijn instemming heeft gegeven”.273 

Op deze bepaling, die overeenkomt met hetgeen voorgeschreven voor de werkstraf, worden 

verschillende opmerkingen gemaakt door de Hoge Raad voor Justitie en de Raad van State.  

Volgens de Hoge Raad zal de inlichtingsvereiste namelijk moeilijk realiseerbaar zijn in de 

praktijk, vermits de concrete invulling met de precieze voorwaarden, slechts in de 

uitvoeringsfase van de straf door de justitieassistent en probatiecommissie worden 

vastgelegd.274 De rechter die de informatieplicht dient na te leven, zal over onvoldoende 

informatie beschikken om de draagwijdte van de bepaling na te leven. Hij zal dan ook enkel in 

staat zijn om informatie te geven over de algemene draagwijdte van een autonome probatie en 

de betreffende duur van de straf.  

Bovendien rijzen ook problemen inzake de instemmingsvereiste, aangezien de betrokken 

veroordeelde onmogelijk inzicht krijgt in de concrete draagwijdte van zijn straf en hij moet 

instemmen met voorwaarden die op het moment van de uitspraak van de straf, ongekend zijn.275 

De Raad van State merkt hetzelfde probleem met de instemming van betrokkene op.276 

																																																								
273 Artikel 37octies §3, eerste lid Sw. 
274 Hoge Raad voor de Justitie, Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet tot invoering van de probatie als 

autonome straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet 

van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering op 6 december 2013, 8.  
275 Hoge Raad voor de Justitie, Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet tot invoering van de probatie als 

autonome straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet 

van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering op 6 december 2013, 8.  
276 Adv. RvS nr. 53.967/1/V van 24 september 2013 bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de 

probatie als autonome straf in het strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk 
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3.4.3 Bijzondere motivering door de rechter 

In overeenstemming met de werkstraf wordt ook bij de autonome probatie in een bijzondere 

motiveringsplicht voorzien.277 De wet bepaalt hieromtrent het volgende: “De rechter die 

weigert een door het openbaar ministerie gevorderde of door de beklaagde gevraagde 

autonome probatiestraf uit te spreken, moet zijn beslissing met redenen omkleden”. Hij zal 

daarbij niet enkel moeten motiveren waarom hij een andere straf oplegt, maar ook melding 

moeten maken van de redenen waarom hij de probatiestraf specifiek weigerede.278  

3.4.4 Vervangende straf 

Artikel 37octies §1, lid drie bepaalt dat de rechter binnen de perken van de op het misdrijf 

gestelde straffen, alsook van de wet op grond waarvan de zaak voor hem wordt gebracht, moet 

voorzien in een gevangenisstraf of geldboete, wanneer de probant zijn straf niet tot een goed 

einde brengt. Dit is gelijklopend met het regime van toepassing op de werkstraf, waar de rechter 

ook een vervangende straf moet uitspreken.279 

Ook hier moet de vervangende straf hetzelfde karakter hebben als de hoofdstraf waarvan ze in 

de plaats komt, zijnde een politie- of correctionele straf.280  

De Raad van State oordeelde dat “de wet op grond waarvan de zaak voor hem wordt gebracht” 

moet gelezen worden als zijnde de wet vastgesteld op basis van de straf in concreto.281 Toch 

werd de proportionaliteit van het systeem van de vervangende straf in vraag gesteld. Zo 

bedraagt de maximale strafduur twee jaar, maar kan de vervangende straf in vele gevallen 

																																																								
wetboek en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, Parl. St. Kamer 2014, 

nr. 53.274/001, 35. 
277 Artikel 37quinquies §3, tweede lid Sw. en artikel 37octies §3, tweede lid Sw.  
278 D. DE WOLF, “Twee nieuwerwetse sancties in het Strafwetboek: de invoering van de probatie en het 

elektronisch toezicht als autonome straffen”, RW 2014-15, nr. 28, 1088. 
279 Artikel 37quinquies §1, eerste lid Sw. 
280 D. DE WOLF, “Twee nieuwerwetse sancties in het Strafwetboek: de invoering van de probatie en het 

elektronisch toezicht als autonome straffen”, RW 2014-15, nr. 28, 1089. 
281 Verslag namens de commissie voor de justitie (C. BROTCORNE) van 4 maart 2014 bij bij het wetsontwerp 

van 8 januari 2014 tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het 

Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 

uitstel en de probatie, Parl. St. Kamer, nr. 53.3274/005, 32. 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makkelijk tot vijf jaar oplopen.282 De wetgever bepaalt namelijk niets over de maximale duur 

van de vervangende straf, noch over de mate waarin het reeds uitgevoerde gedeelte mee in 

rekening wordt gebracht. Dit brengt een risico op inconsistentie tussen de opgelegde 

probatiestraf en de uitgesproken vervangende straf met zich mee. De Raad van State stelde zich 

dan ook terecht de vraag, waarom de wetgever niet voorziet in een systeem zoals artikel 40 Sw., 

waar de maximale duur van de vervangende straf bij wanbetaling van een geldboete, wel is 

vastgelegd. Volgens M. ROZIE is het gevaar op inconsistentie en niet-evenredigheid evenwel 

een terechte vrees en moet de wetgever voorzien in een systeem waar de maximum duur van 

de vervangende straf wordt vastgelegd.283 

  

																																																								
282 Hoge Raad voor de Justitie, Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet tot invoering van de probatie als 

autonome straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet 

van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering op 6 december 2013, 6.  
283 M. ROZIE, “De probatie kan voortaan ook op eigen vleugels vliegen”, NC 2014, 355. 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3.5 Uitvoering autonome probatie  

3.5.1 Algemeen 

Bij toepassing van de autonome probatiestraf, staat de probatiecommissie volgens de 

toepasselijke wettelijke bepaling in voor de concrete invulling van de door de rechter opgelegde 

straf.284 Ze kan hierbij verschillende voorwaarden opleggen, afgestemd op de individuele 

situatie van de betrokkene.285 De probatiecommissie is daarbij echter verplicht om de algemene 

rechterlijke aanwijzingen in acht te nemen.  

De beslissing tot de concrete invulling wordt genomen op basis van een verslag opgesteld door 

de bevoegde justitieassistent nadat  deze de veroordeelde gehoord heeft.286 Vervolgens wordt 

de concrete overeenkomst in een schriftelijk akkoord vastgelegd, getekend door de 

veroordeelde die hiervan een kopie ontvangt ,overhandigd door de justitieassistent.287 

Bovendien ontvangt ook de probatiecommissie binnen de drie werkdagen een kopie van de 

schriftelijke overeenkomst.288  

3.5.2 Begeleiding justitieassistent 

De toepasselijke wetgeving op de autonome probatiestraf schrijft voor dat net zoals bij de 

werkstraf, een justitieassistent van de Dienst justitiehuizen zal instaan voor de justitiële 

begeleiding van de veroordeelde.289  

Bij de beoordeling van de nieuwe wet stelde de Raad van State zich echter de vraag waarom  

bij het regime van de autonome probatiestraf enkel sprake is van een justitiële begeleiding en 

niet van een sociale begeleiding. De minister van Justitie antwoorde dat dit overeenkomt met 

het regime dat reeds van toepassing is op de werkstraf en het daarom ook logisch was om 

parallellen tussen beide te maken.290 Sociale begeleiding grijpt volgens de minister plaats bij 

																																																								
284 Artikel 37novies § 3 Sw. en artikel 37octies § 4 Sw.  
285 F. KUTY, “La Peine de probation autonome”, RDPC 2014, 998. 
286 P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en 

elektronisch toezicht, Brussel, Kluwer, 2014, 159-160. 
287 Artikel 37novies §3, tweede lid Sw. 
288 Artikel 37novies §3, tweede lid Sw. 
289 Artikel 37novies §1 Sw. 
290 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de probatie als autonome 

straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk wetboek en de wet 

van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uistel en de probatie, Parl. St. Kamer, nr. 53. 3274/001, 12. 
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de toepassing van gemeenschapsdiensten maar niet bij de toepassing van daadwerkelijke 

straffen.  Bij de toepassing van de werkstraf is het verschil tussen een justitiële en een sociale 

begeleiding echter slechts vormelijk van aard aangezien de taken van een justitieassistent een 

loutere justitiële begeleiding overstijgen.291  

De wet bepaalt verder dat de justitieassistent verslag uitbrengt over de naleving van de 

voorwaarden, binnen een termijn van een maand.292 Dit verslag wordt tevens uitgebracht 

wanneer die het zelf nodig acht of de commissie hem erom verzoekt, maar met een minimum 

van  één verslag om de zes maand. Bij de beoordeling over de naleving van de maatregelen, 

stelt hij tevens alternatieven voor, zo die noodzakelijk zijn.  

Bovenstaande bepaling bestaat niet tijdens de uitvoering van de werkstraf. Een justitieassistent 

heeft echter de plicht om te rapporteren over de opvolging en het toezicht van de 

werkgestrafte.293 Deze rapporteringsplicht maakt echter geen enkele melding van de termijnen 

die hij daarbij dient te respecteren. De verslaggevingsplicht met toepassing van de autonome 

probatie komt echter overeen met die van de probatie als modaliteit.294  

3.5.2.1 Schriftelijke overeenkomst probant en justitieassistent 

Zoals reeds vermeld wordt de concrete invulling van de probatiestraf vastgelegd in een 

schriftelijke overeenkomst die door de veroordeelde wordt ondertekend. Eenzelfde scenario 

doet zich voor bij toepassing van een werkstraf.295 Deze schriftelijke overeenkomst moet een 

dynamisch werkkader bieden aan de jusitieassistent die tevens duidelijkheid brengt aan de 

veroordeelde zodat hij een inhoudelijke inschatting kan maken van zijn straf.296  Evenwel 

merkte de Hoge Raad voor Justitie op dat de wet geen rekening houdt met de situatie waarbij 

																																																								
291 P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en 

elektronisch toezicht, Brussel, Kluwer, 2014, 151. 
292 Artikel 37novies §1, vierde lid Sw;  F. KUTY, “La Peine de probation autonome”, RDPC 2014, 998-999; M. 

ROZIE, “De probatie kan voortaan ook op eigen vleugels vliegen”, NC 2014, 356. 
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296 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de probatie als autonome 

straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk wetboek en de wet 
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de veroordeelde weigert om de overeenkomst te ondertekenen.297 Wanneer hij weigert te 

tekenen kan hij niet met kennis van zaken instemmen en bevindt hij zich in een precaire situatie 

aangezien geen wettelijke beroepsmogelijkheden zijn voorzien. De vraag stelt zich of er in 

betreffende omstandigheden echter onmiddellijk toepassing wordt gemaakt van de opgelegde 

vervangende straf? 

3.5.2.2 Territoriale bevoegdheid van de justitieassistent en probatiecommissie 

Artikel 37novies §1 en §2 Sw. schrijven voor dat de territoriale bevoegdheid van de 

justitieassistent en probatiecommissie bepaald wordt door de verblijfplaats van de veroordeelde 

op het moment dat het vonnis of arrest in kracht van gewijsde treedt. Wanneer de betrokken 

veroordeelde een verblijfplaats in het buitenland heeft, komt de territoriale bevoegdheid bij de 

probatiecommissie te liggen op de plaats waar de veroordeling in eerste aanleg werd 

uitgesproken. Indien de probatiecommissie het in uitzonderlijke gevallen nodig acht om de 

bevoegdheid over te dragen aan de commissie van de nieuwe verblijfplaats van de 

veroordeelde, wanneer hij erom verzoekt, dan neemt ze daartoe een gemotiveerde beslissing. 

Bij het nemen van die beslissing wint ze het advies van de nieuwe commissie in. Wanneer de 

veroordeelde geen verblijfplaats heeft in het Belgische Rijk, dan staat de mogelijkheid nog 

steeds open om, na de indiening van een gemotiveerd aanvraag, de bevoegdheid te verzoeken 

van een andere probatiecommissie, zonder dat het deze van zijn nieuwe verblijfplaats moet zijn.  

Voorgaande bepaling die betrekking heeft op de autonome probatie, stemt overeen met deze 

voorzien bij de toepassing van de autonome werkstraf.298 De wetgever tracht op deze manier te 

vermijden dat personen, veroordeeld tot een autonome probatie of werkstraf, tot dure en verre 

verplaatsing wordt aangezet, wat past binnen de visie van gemeenschapsgerichte straffen. Ook 

eventuele problemen die zich op basis van het territoriaal aanknopingspunt kunnen voordoen, 

worden op deze manier vermeden.299  

3.5.3 Nader omschrijven, opschorten, verlengen of beëindigen 

Artikel 37decies §1, eerste lid Sw. bepaalt het volgende: “De probatiecommissie kan de 

																																																								
297 Hoge Raad voor de Justitie, Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet tot invoering van de probatie als 

autonome straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet 
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concrete invulling van de autonome probatiestraf geheel of ten dele opschorten, nader 

omschrijven of aanpassen aan de omstandigheden, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van 

het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de veroordeelde”. 

Deze bepaling geeft dus een discretionaire bevoegdheid aan de probatiecommissie tijdens het 

verloop van de uitvoering van de autonome probatie. Ook bij de toepassing van een werkstraf 

kan de probatiecommissie wijzigingen of preciseringen aanbrengen, maar kan het de straf niet 

geheel of ten dele opschorten.300 Wanneer de commissie de mening is toegedaan dat de 

veroordeelde zijn straf reeds volledig heeft uitgevoerd, kan deze zelfs voor het verstrijken van 

de door de rechter opgelegde termijn, definitief worden beëindigd.301 Waar de bevoegdheid tot  

opschorten slechts voorlopig van aard is, is die tot de beëindiging van de probatie echter 

definitief. Indien het nodig is, kan de probatiecommissie namelijk beslissen om de voorwaarden 

terug van kracht te laten, door terug te komen op een eerdere beslissing tot (gedeeltelijk) 

opschorten, waardoor ze opnieuw toepassing vinden. Toch zal de probatiecommissie ook bij 

het uitoefenen van deze bevoegdheden, rekening moeten houden met de aanwijzingen die de 

rechter aangaf in zijn vonnis of arrest.  

De wet bepaalt verder dat wanneer de situatie zich voordoet waarbij één van de voorwaarden 

van de autonome probatie buiten de wil van de veroordeelde niet kan worden verwezenlijkt 

binnen de oorspronkelijk opgelegde termijn, de probatiecommissie deze termijn eenmalig kan 

verlengen met een periode van maximaal één jaar.302 Dit moet de veroordeelde in staat stellen 

om zijn straf alsnog binnen de nieuwe termijn te voldoen, zodat geen toepassing wordt gemaakt 

van de vervangende straf.  

Indien de probatiecommissie beslist om één van de maatregelen te nemen om de  autonome 

probatie op te schorten, nader te omschrijven of aan te passen, moeten verschillende 

procedurele stappen worden genomen.303 Zo moet de voorzitter de veroordeelde bij 

aangetekende brief of op een door de Koning bepaalde elektronische wijze, oproepen op meer 

dan tien dagen voor de datum die voor de behandeling van de zaak is vastgesteld. Het dossier 

wordt door de commissie gedurende tien dagen ter beschikking gesteld van de betrokkene en 
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zijn raadsman.  

Wanneer de probatiecommissie één van de maatregelen neemt zoals opgesomd in artikel 

37decies §1, eerste lid, of wanneer ze de mening is toegedaan dat de straf reeds definitief is 

volbracht, moet ze daartoe een met redenen omklede beslissing nemen.304 De betrokken 

veroordeelde en het Openbaar Ministerie worden vervolgens binnen de drie dagen op de hoogte 

gesteld van deze beslissing, respectievelijk via een aangetekende zending of op een door de 

Koning te bepalen elektronische wijze en bij een gewone brief.  

De betrokken veroordeelde of het Openbaar Ministerie kunnen hoger beroep instellen, bij de 

rechtbank van eerste aanleg, tegen de beslissing tot concrete invulling door de 

probatiecommissie of één van de in artikel 37decies §1 opgelegde maatregelen.305 De regels 

voor het instellen van het beroep, alsook voor het verloop van de procedure, stemmen volledig 

overeen met de regels zoals voorzien bij wijzigingen aan de probatie als modaliteit.306 Indien 

de rechtbank het hoger beroep inwilligt, heeft ze de bevoegdheid om de beslissing van de 

probatiecommissie te wijzigen. Tegen die beslissing staat geen hoger beroep of verzet meer 

open, maar kan enkel nog een cassatieberoep worden aangetekend.307  

Via artikel 37decies Sw. krijgt de probatiecommissie de bevoegdheid om verbeteringen aan te 

brengen, waar het nodig zou zijn, aangezien ze belast is met de concrete invulling van de straf 

en ze daarom de mogelijkheid moet hebben om tussen te komen in de oorspronkelijk opgelegde 

voorwaarden.  

De concrete invulling van de autonome probatie door de probatiecommissie, vertoont sterke 

gelijkenissen met de concrete invulling van de werkstraf door de justitieassistent. Zo beslist de 

rechter ten gronde enkel over de aard van de werkstraf (politie- of correctionele straf), het aantal 

te presteren uren en eventuele algemene aanwijzingen, terwijl de justitieasisstent het verdere 

concrete verloop van de straf moet invullen. Ook bij toepassing van de autonome probatiestraf 

wordt voorzien in de begeleidingsduur en eventuele algemene aanwijzingen, maar wordt de 

verdere concrete invulling overgelaten aan de probatiecommissie. Het verschil is echter dat 
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tegen de wijzigingen of preciseringen die de probatiecommissie aanbrengt in het kader van de 

werkstraf, geen mogelijkheid tot hoger beroep openstaat. Het Grondwettelijk hof heeft zich 

reeds moeten uitspreken over het gebrek aan een beroepsmogelijkheid bij toepassing van de 

werkstraf en zei dat er geen sprake is van een schending van de grondwet.308 De 

probatiecommissie krijgt namelijk geen vrijgeleide, maar is nog steeds gebonden door de 

algemene aanwijzingen die de rechter ten gronde aangeeft in zijn vonnis of arrest ten gronde. 

Bij toepassing van de autonome probatie staat echter wel beroep open voor de betrokken 

veroordeelde en het Openbaar Ministerie wanneer de probatiecommissie één van de 

maatregelen zoals voorzien in artikel 37decies §1 Sw. en 37novies §3 Sw.,  neemt. Dit beperkt 

de discretionaire bevoegdheid van de probatiecommissie, aangezien zowel de betrokken 

veroordeelde als het Openbaar Ministerie beroep kunnen aantekenen, wanneer ze zich niet 

kunnen vinden in een door de commissie genomen beslissing. 
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3.5.4  Niet-naleving van de  probatievoorwaarden 

Artikel 37undecies, eerste lid Sw. bepaalt dat: “Ingeval de autonome probatiestraf niet of 

slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, meldt de justitieassistent dit onverwijld aan de 

probatiecommissie”. Meer dan tien dagen voor de datum waarop de zaak wordt behandeld, 

roept de commissie de veroordeelde op bij aangetekende zending of op een door de Koning te 

bepalen elektronische wijze. Ook de raadsman van de betrokkene wordt hiervan in kennis 

gesteld. Het dossier van de commissie, dat betrekking heeft op de veroordeelde, blijft gedurende 

vijf dagen ter beschikking van de betrokkene en zijn (eventuele) raadsman.  

Na deze termijn houdt de probatiecommissie een zitting voor de behandeling van de zaak.309 

De wet bepaalt uitdrukkelijk dat het Openbaar Ministerie hier niet aanwezig kan zijn. De 

commissie stelt echter een met reden omkleed verslag op met het oog op de toepassing van de 

vervangende straf dat via een gewone brief aan de betrokken veroordeelde, het Openbaar 

Ministerie en de justitieassistent ter kennis wordt gebracht.310  

De Hoge Raad voor Justitie is de mening toegedaan dat de probatiecommissie via voorgaande 

bepaling over een grote discretionaire bevoegdheid beschikt, vermits de wet expliciet schrijft: 

‘in dat geval’ kan het Openbaar Ministerie beslissen om toepassing te maken van de 

vervangende straf. De commissie kan dus op de zitting beslissen om geen met reden omkleed 

verslag op te stellen en de betrokken veroordeelde nog een kans te geven zodat hij zijn straf al 

dan niet tot een goed einde kan brengen, zonder dat het Openbaar Ministerie daar aanwezig is 

of er enig zeggenschap over krijgt.311 Deze kritiek bestaat er ook bij de werkstraf door het in de 

praktijk toegepaste ‘meerkansenbeleid’, waardoor de veroordeelde verschillende kansen krijgt 

om de straf toch tot een goede uitvoering te brengen. Vermits zowel de autonome probatie, als 

de werkstraf, gemeenschapsgerichte straffen zijn, kan bovenstaande praktijk toegejuicht 

worden, maar toch bestaat er een gevaar dat de geloofwaardigheid van het repressief karakter 

van beide straffen wordt aangetast.312 Justitie moet er dan ook over waken dat deze praktijk 
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past binnen het doel van resocialiseren en re-integreren, zonder de straffen evenwel uit te 

hollen. 

Ook de uitvoering van de vervangende straf door het Openbaar Ministerie is slechts een 

mogelijkheid en geen plicht. De wet stelt althans dat het Openbaar Ministerie de straf ‘kan’ 

uitvoeren, rekening houdende met het reeds uitgevoerde gedeelte van de autonome 

probatiestraf.313   

Net zoals de Hoge Raad voor Justitie kritiek uitte op de discretionaire bevoegdheid van de 

probatiecommissie bij toepassing van de vervangende straf, stelde de Raad van State zich 

kritisch op tegen voorgaande bepaling die een ruime discretionaire bevoegdheid toekent aan 

het Openbaar Ministerie bij de toepassing van de vervangende straf.314 Net zoals bij de 

werkstraf, schrijft de wet geen enkele omzettingsformule voor die het mogelijk maakt om het 

reeds uitgevoerde gedeelte van de straf, in geval van niet naleving van de voorwaarden, 

evenredig in rekening te brengen met het nog uit te voeren gedeelte. De Minister van Justitie 

reageerde op deze kritiek door te stellen dat het systeem werkt bij de werkstraf en dat het 

daarom ook zal werken bij toepassing van de autonome probatie.315 Toch dient te worden 

vermeld dat zowel de Raad van State als het Grondwettelijk hof zich niet konden uitspreken 

over het gebrek aan een omzettingsformule bij de invoering van de autonome werkstraf, 

waardoor de minister slechts gebrekkig reageerde op de gegeven kritiek.316  

																																																								
313 Hoge Raad voor de Justitie, Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet tot invoering van de probatie als 

autonome straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet 

van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering op 6 december 2013, 12. 
314 Adv. RvS nr. 53.967/1/V van 24 september 2013 bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de 

probatie als autonome straf in het strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk 

wetboek en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, Parl. St. Kamer 2014, 

nr. 53.274/001, 35. 
315 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de probatie als autonome 

straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk wetboek en de wet 

van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uistel en de probatie, Parl. St. Kamer, nr. 53. 3274/001, 17. 
316 Adv. RvS nr. 53.967/1/V van 24 september 2013 bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de 

probatie als autonome straf in het strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk 

wetboek en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, Parl. St. Kamer 2014, 

nr. 53.274/001, 33. 



	

	 92	

Bovendien dient te worden opgemerkt dat het gebrek aan een omzettingsformule een groter 

probleem vormt bij de autonome probatie dan bij de werkstraf. Zo kan het Openbaar Ministerie 

bij haar beslissing tot oplegging van de vervangende straf, de oorzaken van de niet-uitvoering 

evalueren en in aanmerking nemen bij de beoordeling van het nog uit te voeren gedeelte en is 

het hierbij gebonden door de grenzen van de rechter. Bij de uitvoering van de werkstraf kan 

gekeken worden naar de reeds gepresteerde uren, in vergelijking met het aantal te presteren 

uren die de rechter in zijn vonnis of arrest aangaf.317 Bij de autonome probatie is de situatie 

enigszins anders aangezien niet zozeer de duur van de straf, maar wel de inhoud van de 

opgelegde begeleiding de kern ervan uitmaakt. Het zal dan ook niet makkelijk zijn om de 

‘inhoud’ van de straf om te zetten naar duurtijd, wat zoals aangegeven bij de werkstraf in een 

bepaalde mate wel mogelijk is.  

Als laatste merkte de Raad van State op dat er bij de niet-uitvoering van de autonome probatie, 

geen enkele rechterlijke instantie zich uitspreekt over de toe te passen sanctie, aangezien deze 

bevoegdheid wordt toegekend aan de probatiecommissie en het Openbaar Ministerie.318 Ook 

bij de niet-naleving van de werkstraf moeten de probatiecommissie en het Openbaar Ministerie 

zich uitspreken over de toepassing van de vervangende straf. Hier heeft het Grondwettelijk Hof 

echter het volgende geoordeeld:  

“Vermits de rechter de vervangende straf bepaalt die van toepassing is bij de niet- uitvoering 

van de werkstraf, beschikt het openbaar ministerie dienaangaande slechts over een beperkte 

beoordelingsbevoegdheid. Het dient binnen de door de rechter bepaalde strafmaat te blijven 

en kan niet een andere straf opleggen dan die waarin de rechter heeft voorzien. Bovendien dient 

het luidens de in het geding zijnde bepaling rekening te houden met de werkstraf die reeds door 

de veroordeelde is uitgevoerd. Die verplichting houdt in dat het deel van de vervangende straf 

dat dient te worden uitgevoerd, omgekeerd evenredig dient te zijn met het deel van de werkstraf 

dat reeds door de veroordeelde is uitgevoerd”.319 

																																																								
317 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de probatie als autonome 

straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk wetboek en de wet 

van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uistel en de probatie, Parl. St. Kamer, nr. 53. 3274/001, 17. 
318 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de probatie als autonome 

straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk wetboek en de wet 

van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uistel en de probatie, Parl. St. Kamer, nr. 53. 3274/001, 13. 
319 GwH 30 Maart 2011, nr.46/2011. 
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Vermits zowel de autonome probatie als de werkstraf voorzien in dezelfde procedure bij de 

niet-naleving van de straf, kan bovenstaande redenering van het Grondwettelijk Hof eveneens 

worden toegepast op het regime van de autonome probatie. Toch zal het moeilijker zijn om de 

redenering van het Hof, namelijk “dat het deel van de vervangende straf dat dient te worden 

uitgevoerd, omgekeerd evenredig dient te zijn met het deel van de werkstraf dat reeds door de 

veroordeelde is uitgevoerd” toe te passen bij de autonome probatie, waardoor de bevoegdheid 

van het Openbaar Ministerie hier enigszins gevoeliger ligt.320  

3.5.5 Strafregister 

Na de beschrijving en de vergelijking van de uitvoeringsprocedures van de werkstraf en de 

autonome probatie, dringt ook enige vermelding van het strafregister zich op. De wet schrijft 

namelijk voor dat indien de veroordeelde zijn straf volledig tot uitvoering brengt, 

administratieve overheden die toegang kunnen krijgen tot de in het strafregister opgenomen 

gegevens (dus veroordelingen), geen zicht krijgen op veroordelingen tot een werkstraf.321 Dit 

maakt dat de werkstraf een bijzonder interessante optie is voor de betrokken veroordeelden, 

aangezien deze een blanco formulier van goed gedrag en zeden voor de toekomstige werkgever, 

niet in de weg staat. Ook een veroordeling tot een autonome probatie zal een formulier van 

goed gedrag en zeden niet in de weg staan, aangezien de wet hieromtrent hetzelfde bepaalt als 

bij de werkstraf. 322 Zo zal er geen vermelding zijn op het uittreksel uit het strafregister, behalve 

wanneer een speciaal formulier dat betrekking heeft op minderjarigen, wordt gevraagd en de 

veroordeling tot een werkstraf tevens betrekking had op feiten gepleegd ten aanzien van 

minderjarige personen. De betrokkenheid van de minderjarigen moet een constitutief element 

van het misdrijf uitmaken, of wordt als een verzwarende omstandigheid omschreven.  

Op deze manier kunnen ook personen die veroordeeld zijn tot een autonome probatie, genieten 

van een blanco formulier van goed gedrag en zeden, waardoor hun toekomstige werkkansen 

niet worden aangetast door de veroordeling tot een straf, wat past binnen de visie van de 

gemeenschapsgerichte straffen. 

																																																								
320 Adv. RvS nr. 53.967/1/V van 24 september 2013 bij het wetsontwerp van 8 januari 2014 tot invoering van de 

probatie als autonome straf in het strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk 

wetboek en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, Parl. St. Kamer 2014, 

nr. 53.274/001, 38. 
321 Artikel 594, eerste lid, 4° Sv. 
322 Artikel 495, eerste lid, 1° Sv;  F. KUTY, “La Peine de probation autonome”, RDPC 2014, 1006. 
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4 Het Elektronisch Toezicht 

4.1 Inleiding 

4.1.1 Totstandkoming  

De eerste stemmen om het elektronisch toezicht in te voeren als autonome straf waren reeds 

hoorbaar in 2003 met het wetsvoorstel van DEFRAIGNE én de regeringsverklaring die werk 

wou maken van een uitgebreid en doelgericht strafarsenaal.323 Ook tijdens de regeringsperiode 

met ONKELINX als minister van Justitie, werd nagedacht om de straf te verzelfstandigen.324 

Volgens haar moeten er alternatieven komen voor de korte gevangenisstraffen (zes maand tot 

drie jaar),  zodat er sprake is van een effectieve strafuitvoering.  

Toch blijkt dat niet iedereen even optimistisch was over de invoering van een nieuwe autonome 

straf. Uit een bevraging van het NICC kwam duidelijk naar voor dat magistraten vrees hadden 

voor een net-widening effect en de complexiteit van het systeem.325 

Ook tijdens de regeringsperiode van minister van Justitie VANDEURZEN in 2008 leken er 

stemmen op te gaan die het elektronisch toezicht, alsnog willen verzelfstandigen, vermits het 

regeerakkoord verduidelijkte dat deze straf er moet komen in een autonome vorm, dan wel 

bijkomend alternatief voor de voorlopige hechtenis.326 

Het wetsvoorstel, dat uiteindelijk zal leiden tot de huidige wet, komt er echter in 2011 op 

initiatief van VAN CAUTER met een voorziene inwerkingtreding op 1 mei 2016.327 Door de 

vele opmerkingen uit verschillende hoek worden echter veel wijzigingen aan het 

oorspronkelijke voorstel aangebracht.  

Zo merkte HOLSTERS op dat het voorstel niet past binnen het bestaande strafkader, waardoor 

																																																								
323 Wetsvoorstel van 20 oktober 2003 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl. St. 

Senaat 2003-04, nr. 3.266/1; Federale regeringsverklaring 14 juli 2003, Parl. St. Kamer, BZ 2003, nr. 52.0020/1.  
324 L. ONKELINX, Note relative à l’exécution des peines: pour une plus grande cohérence, onuitg. s.d., 2003, 2-

6.  
325 F. GOOSSENS en E. MAES, “Elektronisch toezicht als autonome straf: het NICC-onderzoek in een notendop” 

in T. DAEMS, S. DE DECKER, L. ROBERTS en F. VERBRUGGEN (eds), Elektronisch toezicht: de virtuele 

gevangenis als reële oplossing? Onderzoek en beleid, 1998-2008, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 43-44.  
326 Regeerakkoord van 20 maart 2008, 29. 
327 Wetsvoorstel van 17 januari 2011 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl. St. Kamer 

2011, nr. 53. 1042/001. 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er opnieuw sprake is van een nieuw systeem met eigen regels, die nagenoeg niet coherent zijn 

aan de bestaande wetgeving.328  Zo stelt hij voor om de wet van 17 mei 2006 (betreffende de 

externe rechtspositie van gedetineerden), volledig in werking te laten treden zodat 

strafuitvoeringsrechtbanken hun volledige bevoegdheid kunnen uitoefenen, zonder dat er nog 

beroep wordt gedaan op ‘alternatieve’ systemen, zoals dat van de probatiecommissie.  

Ook DEVRESSE merkte op dat een bijkomende straf, weinig verandering zal brengen in de 

overbevolking binnen het gevangeniswezen.329 Volgens haar zijn de oorzaken van 

overbevolking terug te vinden in de alsmaar zwaardere straffen die rechters uitspreken of in de 

verstrengde voorwaarden opdat veroordeelden in aanmerking komen voor een voorwaardelijke 

invrijheidsstelling, maar ook in het feit dat teveel personen onder voorlopige hechtenis worden 

geplaatst. Het elektronisch toezicht als autonome straf kan deze situatie dan ook niet verhelpen, 

vermits het niet raakt aan de oorzaken van die overbevolking. 

  

																																																								
328 Verslag namens de commissie voor de justitie (S. DE WIT) van 23 december 2013 bij het wetsvoorstel van 17 

januari 2011 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl. St. Kamer, nr. 53.1042/005, 55. 
329 Verslag namens de commissie voor de justitie (S. DE WIT) van 23 december 2013 bij het wetsvoorstel van 17 

januari 2011 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl. St. Kamer, nr. 53.1042/005, 65-

66. 
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4.2 Kenmerken 

4.2.1 Algemeen 

Net zoals bij de werkstraf en autonome probatie wordt niet voorzien in een definitie die de straf 

onder elektronisch toezicht beschrijft. Evenwel kan de straf volgens DE WOLF omschreven 

worden als het ondergaan van detentie buiten een penitentiaire inrichting met controle op de 

aanwezigheid of beweging van de veroordeelde door het gebruik van elektronische middelen.330 

Tevens verduidelijkte HOLSTERS dat de straf hem niet in het elektronisch toezicht zelf zit, 

maar wel in de beperking van de bewegingsvrijheid waarop controle door elektronische 

middelen plaatsgrijpt. Bijgevolg wordt voortaan de term ‘straf onder elektronisch toezicht’ 

gebruikt.331  

4.3 Toepassingsvoorwaarden 

4.3.1 Correctionele- of politiestraf 

Volgens artikel 7 Sw. kan de straf onder elektronisch toezicht toepassing vinden in 

correctionele- en politiezaken.  

Volgens DE WOLF is de straf echter enkel van toepassing in correctionele zaken en moet men 

politiezaken lezen in de zin van wanbedrijven die behandeld worden door de 

politierechtbank.332 Hij lijkt dit te kunnen afleiden uit het feit dat de hoogte van de straf onder 

elektronisch toezicht op voorhand is vastgelegd, aangezien de wet voorschrijft dat de rechter 

een straf kan opleggen voor dezelfde duur van de gevangenisstraf waarvan ze de plaats 

inneemt.333 Het oorspronkelijk wetsvoorstel voorzag wel in de mogelijkheid om de straf onder 

elektronisch toezicht op te leggen voor overtredingen, vermits het voorschreef dat een straf van 

zeven of minder dagen een politiestraf betrof.334 De minimumgrens werd echter opgetrokken 

tot één maand waardoor ze enkel nog van toepassing is op wanbedrijven, maar niet meer op 

																																																								
330 D. DE WOLF, “Twee nieuwerwetse sancties in het Strafwetboek: de invoering van de probatie en het 

elektronisch toezicht als autonome straffen”, RW 2014-15, nr. 28, 1093. 
331 Verslag namens de commissie voor de justitie (S. DE WIT) van 23 december 2013 bij het wetsvoorstel van 17 

januari 2011 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl. St. Kamer, nr. 53.1042/005, 47-

49. 
332 D. DE WOLF, “Twee nieuwerwetse sancties in het Strafwetboek: de invoering van de probatie en het 

elektronisch toezicht als autonome straffen”, RW 2014-15, nr. 28, 1092. 
333 Artikel 37ter §1, eerste lid Sw. 
334 Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel van 17 januari 2011 tot invoering van het elektronisch toezicht 

als autonome straf, Parl. St. Kamer, nr. 53.1042/002, 9. 
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overtredingen of gecontraventionaliseerde wanbedrijven.335  

Voor de toepassing van de straf moet evenwel gekeken worden naar de straf in concreto, 

waardoor ook gecorrectionaliseerde misdaden in aanmerking komen.336  

4.3.2 Uitsluiting bepaalde misdrijven 

Net zoals bij de werkstraf, worden ook een aantal misdrijven uit het toepassingsgebied van de 

straf onder elektronischt toezicht uitgesloten.337 

4.3.3 Gerechtelijk verleden 

Bij het opstellen van de nieuwe straf, heeft de wetgever ervoor gekozen om de straf zo 

toegankelijk mogelijk te maken, door het gerechtelijk verleden van de veroordeelde niet in 

rekening te brengen, wat overeenstemt met het regime van de werkstraf.338 Op deze manier 

komt het aan de strafrechter ten gronde toe om te oordelen of het wenselijk is om een straf 

onder elektronisch toezicht te overwegen.  

4.3.4 Maatschappelijke enquête en beknopt voorlichtingsrapport 

Artikel 37ter §3, eerste lid Sw. voorziet in de mogelijkheid om toepassing te maken van een 

maatschappelijke enquête of beknopt voorlichtingsrapport. Zowel het Openbaar Ministerie, de 

onderzoeksrechter, de onderzoeksgerechten en de vonnisgerechten kunnen ervan gebruik 

maken. Bovendien voorziet de wet in een bescherming voor de meerderjarige samenwonenden 

wanneer ze niet gehoord zijn in of er geen toepassing gemaakt werd van de enquête of het 

voorlichtingsrapport, vermits de rechter hen kan horen in hun opmerkingen.339 

  

																																																								
335 D. DE WOLF, “Twee nieuwerwetse sancties in het Strafwetboek: de invoering van de probatie en het 

elektronisch toezicht als autonome straffen”, RW 2014-15, nr. 28, 1086-1092. 
336 D. DE WOLF, “Twee nieuwerwetse sancties in het Strafwetboek: de invoering van de probatie en het 

elektronisch toezicht als autonome straffen”, RW 2014-15, nr. 28, 1086-1092. 
337 Artikel 37ter §1, derde lid Sw. 
338 D. DE WOLF, “Twee nieuwerwetse sancties in het Strafwetboek: de invoering van de probatie en het 

elektronisch toezicht als autonome straffen”, RW 2014-15, nr. 28, 1086-1092. 
339 Artikel 37ter §4, eerste lid Sw. 
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4.4 Procedure 

4.4.1 Beslissing rechter 

Artikel 37ter §5 Sw. schrijft het volgende voor: “de rechter bepaalt de duur van de straf onder 

elektronisch toezicht en kan aanwijzingen geven omtrent de concrete invulling ervan”. Het 

betreffen hier terug algemene aanwijzingen, vermits de bevoegdheid tot concrete invulling van 

de straf aan het VCET wordt toevertrouwd. Tevens heeft de wetgever de minimum en 

maximum duurtijd vastgelegd op minstens één maand en hoogstens één jaar, aangezien de 

slaagkansen van de straf kleiner worden naarmate de grens van een jaar wordt overschreden.340  

De rechter kan de veroordeelde echter wel aan geïndividualiseerde bijzondere voorwaarden 

onderwerpen wanneer dat gebeurt in het belang van het slachtoffer. Die voorwaarden moeten 

echter betrekking hebben op het verbod om bepaalde plaatsen te betreden, contact op te nemen 

met het slachtoffer en/of diens vergoeding.341  

Verder spreekt een rechter zich ook uit over de vervangende gevangenisstraf, die van toepassing 

wordt indien de straf onder elektronisch toezicht niet naar behoren wordt uitgevoerd.342 

4.4.2 Toestemming 

Artikel 37ter §4, eerste lid bepaalt het volgende: “Indien een straf onder elektronisch toezicht 

door de rechter wordt overwogen, door het openbaar ministerie wordt gevorderd of door de 

beklaagde wordt gevraagd, licht de rechter deze laatste vóór de sluiting van de debatten in over 

de draagwijdte van een dergelijke straf, de eventuele aanwijzingen over de concrete invulling 

die hij kan geven en de geïndividualiseerde voorwaarden die hij overeenkomstig paragraaf 5 

kan opleggen en hoort hem in zijn opmerkingen. De rechter kan hierbij eveneens rekening 

houden met de belangen van de eventuele slachtoffers”.  

Bovendien kan de rechter de straf slechts uitspreken als de beklaagde op de terechtzitting 

aanwezig is of vertegenwoordigd is en nadat hij, hetzij in persoon, hetzij via zijn raadsman, zijn 

instemming heeft gegeven.  

Iedere meerderjarige samenwonende van de beklaagde die in het kader van de maatschappelijke 

																																																								
340 Artikel 37ter §2, eerste lid Sw; Amendement van 10 juli 2013 bij het wetsvoorstel van 17 januari 2011, Parl. 

St. Kamer, nr. 53.1042/002, 8.  
341 Artikel 37ter §5, tweede lid Sw. 
342 Artikel 37ter §1, eerste lid Sw. 
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enquête niet is gehoord, of in het geval geen maatschappelijke enquête is verricht, kan door de 

rechter worden gehoord in zijn opmerkingen, aangezien de straf ook op hen een behoorlijke 

impact kan hebben.343 

4.4.3 Motivering door de rechter 

In tegenstelling tot de bijzondere motiveringsplicht die voorzien is bij de werkstraf en die 

voorschrijft dat een rechter uitdrukkelijk dient te motiveren waarom de werkstraf al dan niet 

wenselijk is in een bepaald geval, werd eenzelfde verplichting niet voorzien in het kader van 

de straf onder elektronisch toezicht.344 Het oorspronkelijk wetsontwerp voorzag wel in die 

bijzondere motivering, aangezien uitdrukkelijk verwezen werd naar de bepalingen van 

toepassing op de werkstraf, maar de uiteindelijke wet voorziet enkel nog in de algemene 

motiveringsplicht die op elke rechter rust.345  

4.4.4 Vervangende straf 

Artikel 37ter §1, eerste lid Sw. bepaalt het volgende: “Indien een feit van die aard is om gestraft 

te worden met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, kan de rechter als hoofdstraf een 

straf onder elektronisch toezicht opleggen van dezelfde duur als de gevangenisstraf die hij 

anders zou opleggen en die van toepassing kan worden ingeval de straf onder elektronisch 

toezicht niet wordt uitgevoerd”.  

Deze vervangende straf moet de veroordeelde onder elektronisch toezicht aansporen om zijn 

straf naar behoren uit te voeren, aangezien de gevangenisstraf als zwaarder wordt aanzien en 

hij om deze reden, de toepassing ervan zal trachten te vermijden.346 Deze situatie verschilt 

echter ten opzichte van degene voorgesteld in het oorspronkelijke wetsontwerp, aangezien de 

vervangende straf niet enkel een gevangenisstraf kon betreffen, maar het bovendien om een 

geldboete kon gaan, wat in overeenstemming was met het systeem van de werkstraf. Dit stuitte 

																																																								
343 Verslag namens de commissie voor de justitie (S. DE WIT) van 23 december 2013 bij het wetsvoorstel van 17 

januari 2011 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl. St. Kamer, nr. 53.1042/005, 20-

21.  
344 Artikel 37quinquies §3, tweede lid Sw. 
345 Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel van 17 januari 2011 tot invoering van het elektronisch toezicht 

als autonome straf, Parl. St. Kamer, nr. 53.1042/002, 6. 
346 D. DE WOLF, “Twee nieuwerwetse sancties in het Strafwetboek: de invoering van de probatie en het 

elektronisch toezicht als autonome straffen”, RW 2014-15, nr. 28, 1092; C. VAN DEUREN, “Het elektronisch 

toezicht als autonome straf”, NC 2014, afl. 5, 360. 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echter op hevige kritiek, aangezien de toepassing van een geldboete minder zwaar is, waardoor 

de veroordeelde onvoldoende wordt aangespoord om de straf behoorlijk uit te voeren. 

VANDERHEYDEN merkte op dat de veroordeelde een belangenafweging kon maken door 

ervoor te opteren om de straf onder elektronisch toezicht niet uit te oefenen en aldus over te 

gaan tot betaling van de boete.347 Bijgevolg werd het oorspronkelijke wetsontwerp aangepast 

waardoor enkel nog sprake is van een gevangenisstraf en stelde de wetgever uitdrukkelijk dat 

het zijn doel is om te voorzien in een zwaardere vervangende straf, wanneer het elektronisch 

toezicht niet is uitgevoerd zoals het moet, zodat toch enige incentive aan de veroordeelde 

gegeven wordt.348 

  

																																																								
347 Verslag namens de commissie voor de justitie (S. DE WIT) van 23 december 2013 bij het wetsvoorstel van 17 

januari 2011 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl. St. Kamer, nr. 53.1042/005, 29-

30.  
348 Amendement van 10 juli 2013 bij het wetsvoorstel van 17 januari 2011, Parl. St. Kamer, nr. 53.1042/002, 9.  
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4.5 Uitvoering straf onder elektronisch toezicht 

4.5.1 Algemeen 

De strafwet omtrent het autonoom elektronisch toezicht bepaalt het volgende: “Zodra de 

veroordeling tot de straf onder elektronisch toezicht in kracht van gewijsde is gegaan, licht de 

griffier de bevoegde dienst voor het elektronisch toezicht daarover in, zodat de straf kan worden 

uitgevoerd. De dienst neemt daartoe binnen zeven werkdagen nadat hij werd ingelicht, contact 

op met de veroordeelde, bepaalt, na de veroordeelde gehoord te hebben en rekening houdend 

met zijn opmerkingen, de concrete invulling van de straf en deelt deze onverwijld mee aan het 

bevoegde openbaar ministerie”.349  

De straf moet zoals wettelijk voorgeschreven, aanvangen binnen de zes maand na de dag 

waarop de rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde treedt.350 Deze termijn is er echter één 

van orde, waardoor geen sancties voorgeschreven zijn op de niet-naleving ervan.351  

4.5.2 Begeleiding en controle  

Artikel 37quater §2 bepaalt het volgende: “onverminderd de toepassing van artikel 20 van de 

wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, is het openbaar ministerie belast met de controle 

op de veroordeelde. De ambtenaren van de bevoegde dienst voor het elektronisch toezicht 

controleren de uitvoering van de straf onder elektronisch toezicht en begeleiden de 

veroordeelde”. 

Het wetsvoorstel ingediend door VAN CAUTER stelde oorspronkelijk voor om de taken inzake 

tenuitvoerlegging en begeleiding onder te brengen bij de probatiecommissie en 

justitieassistenten.352 Zonder enige verantwoording wou ze de gehele uitvoeringsfase van de 

werkstraf overnemen. Ze ging er namelijk van uit de het specifieke systeem van de werkstraf 

een goede werking kent in de praktijk, waardoor het niet nodig was om op zoek te gaan naar 

een ander systeem, maar een voorbeeld te nemen aan de reeds bestaande uitvoeringsfase.   

																																																								
349 Artikel 37quater §1, eerste lid Sw; Amendement wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch toezicht als 

autonome straf, Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 1042/002, 10.  
350 Artikel 37ter §2, tweede lid Sw. 
351 D. VANDERMEERSCH, “La détention sous surveillance électronique et la peine de surveillance électronique: 

de nouvelles formules pour de vieilles recettes?”, RDPC, 2014, 618.  
352 Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel van 17 januari 2011 tot invoering van het elektronisch toezicht 

als autonome straf, Parl. St. Kamer, nr. 53.1042/002, 6-8. 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Door de vele kritiek die geuit wordt op bovenstaand voorstel, ging de wetgever op zoek naar 

een alternatief systeem dat moest passen binnen het huidige strafrechtelijke kader. DEVOS gaf 

namelijk aan dat de probatiecommissies te maken hebben met een overbelasting aan werk, 

aangezien ze reeds bevoegd zijn voor de werkstraf en de autonome probatie. Bij de keuze voor 

een instelling moet gekeken worden naar de permanentie ervan, de professionaliteit bij de 

opvolging van personen, etc.353 Betreurenswaardig genoeg voldoet de probatiecommissie niet 

aan deze eisen, aangezien het geen permanent orgaan betreft en ze tevens is samengesteld uit 

personen die een ander hoofdberoep uitoefenen (in tegenstelling tot de 

strafuitvoeringsrechtbanken).  

Ook VANDER BEKEN uitte kritiek op de toepassing van de werkstrafmodaliteiten bij het 

autonoom elektronisch toezicht. Hij stelde daaromtrent dat: “naar analogie met de werkstraf is 

ervoor gekozen om de probatiecommissie te laten toezien op de tenuitvoerlegging van het 

elektronisch toezicht als autonome straf en de justitieassistenten daaraan te laten rapporteren. 

Deze sui generis regeling werd ontworpen toen België nog geen strafuitvoeringsrechtbanken 

had. Waarom zou het toezicht op de uitvoering van het elektronisch toezicht niet worden 

toevertrouwd aan de strafuitvoeringsrechtbank of strafuitvoeringsrechter?”.354  

Ondanks de duidelijke voorkeur voor de strafuitvoeringsrechtbanken, worden in het 

uiteindelijke voorstel twee andere actoren aangeduid die de controle op het autonoom 

elektronisch toezicht zullen uitoefenen, namelijk het Openbaar Ministerie en het Vlaams 

Centrum voor Elektronisch Toezicht (ook wel VCET genoemd).355 

																																																								
353 Verslag namens de commissie voor de justitie (S. DE WIT) van 23 december 2013 bij het wetsvoorstel van 17 

januari 2011 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl. St. Kamer, nr. 53.1042/005, 45.  
354 Verslag namens de commissie voor de justitie (S. DE WIT) van 23 december 2013 bij het wetsvoorstel van 17 

januari 2011 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl. St. Kamer, nr. 53.1042/005, 61. 
355 Artikel 37quater §2, eerste lid Sw. 
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4.5.3 Schorsing van de straf 

Artikel 37quater §4, eerste lid schrijft het volgende voor: “Als de straf onder elektronisch 

toezicht drie maanden bedraagt of overschrijdt, wordt de veroordeelde vanaf de uitvoerlegging 

door de bevoegde dienst voor het elektronisch toezicht ingelicht over de mogelijkheid tot het 

aanvragen van een schorsing van de controle met elektronische middelen na een derde van de 

strafduur.” 

De schorsing van de straf is dus mogelijk wanneer minstens één derde ervan tot uitvoer is 

gebracht. Bijgevolg zal de strafduur meer dan drie maand moeten bedragen, vooraleer de 

veroordeelde in aanmerking kan komen voor deze schorsingsmogelijkheid. Reeds bij de 

aanvang van het elektronisch toezicht zal hij informatie van het VCET krijgen over het bestaan 

van die mogelijkheid, zodat hij tijdig een beslissing daaromtrent kan nemen.  

Wanneer de betrokken veroordeelde voldoet aan voormelde tijdsvoorwaarden, kan hij een 

schriftelijk verzoek indienen, bij het bevoegde Openbaar Ministerie, waarbij hij de schorsing 

van zijn straf onder elektronisch toezicht aanvraagt.356 Er moet eveneens een kopie van dit 

schriftelijk verzoek worden gestuurd naar het VCET, zodat het ook op de hoogte wordt gebracht 

van de aanvraag tot schorsing en het bovendien in staat is om hieromtrent, binnen een termijn 

van vijftien dagen, een advies uit te brengen.357 Dit advies wordt gericht aan het Openbaar 

Ministerie en behandelt onder andere de concrete invulling van het autonoom elektronisch 

toezicht, de opgelegde voorwaarden en de mate waarin het toezicht werd nageleefd. Ook 

strafbare feiten die gepleegd worden tijdens de uitvoering van de straf krijgen een vermelding 

in het advies, dat een met reden omkleed voorstel tot toe- of afwijzing van het 

schorsingsverzoek bevat. Wanneer het VCET een positief advies verleent, kan het zelf 

voorstellen om verschillende bijzondere voorwaarden te koppelen aan de toekenning van de 

schorsing. 

Wanneer de betrokken veroordeelde tijdens de uitvoering van zijn elektronisch toezicht, alle 

opgelegde voorwaarden naleeft en geen nieuwe strafbare feiten pleegt, zal het Openbaar 

Ministerie de aanvraag tot schorsing inwilligen.358  Deze toekenning zal binnen de maand na 

de ontvangst van het advies van het VCET, plaatsvinden. Wanneer het Openbaar Ministerie de 

																																																								
356 Artikel 37quater §4, eerste lid Sw. 
357 Artikel 37quater §4, tweede lid Sw. 
358 Artikel 37quater §4, derde lid Sw. 
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schorsing echter niet toekent, kan een nieuw verzoek ten vroegste binnen de twee maand na de 

verwerping van voorgaande aanvraag, worden ingediend. Elk verzoek zal echter moeten 

uitgaan van de veroordeelde, waardoor hij zelf verantwoordelijk is voor een eventuele aanvraag 

van voormelde mogelijkheid.359  

Bij toekenning van de schorsing moet het Openbaar Ministerie deze beslissing meedelen aan 

het VCET, de veroordeelde, de nationale gegevensbank en de korpschef van de lokale politie 

van de gemeente waar de veroordeelde zijn verblijfplaats heeft.360  

De schorsing van het elektronisch toezicht brengt met zich mee dat er niet langer sprake is van 

een controle via elektronische middelen.361 De veroordeelde zal echter een proefperiode moeten 

ondergaan gedurende de resterende tijd van zijn straf.362 Tijdens deze periode zal hij zowel 

algemene, als eventuele bijzondere voorwaarden, moeten naleven. De proefperiode garandeert 

dus meer bewegingsvrijheid, maar laat de oorspronkelijke duurtijd van het elektronisch toezicht 

bestaan, aangezien de opgelegde voorwaarden tot het einde van de proeftijd moeten worden 

nageleefd, wat overeenkomt met het einde van het elektronisch toezicht.  

De mogelijkheid tot het herroepen van de schorsing blijft gedurende de gehele proefperiode 

openstaan, wanneer blijkt dat  de betrokkene zich niet houdt aan de hem opgelegde algemene 

en bijzondere voorwaarden.363 Het Openbaar Ministerie zal hem in die situatie uitnodigen zodat 

hij de kans krijgt om gehoord te worden en opmerkingen te maken.364 Wanneer een reactie op 

deze uitnodiging uitblijft kan het Openbaar Ministerie beslissen om de straf onder elektronisch 

toezicht verder te laten uitvoeren, dan wel toepassing te maken van de vervangende 

gevangenisstraf. Als de schending van de voorwaarden bestaat uit het plegen van nieuwe 

strafbare feiten, moet er eerst sprake zijn van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke 

beslissing, alvorens de beslissing tot herroeping kan genomen worden. Die rechterlijke 

beslissing moet duidelijke aangeven welke nieuwe strafbare feiten gepleegd zijn tijdens de 

																																																								
359 Amendement wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl. St. Kamer 2012-

13, nr. 1042/002, 11.  
360 Artikel 37quater §4, vijfde lid Sw.  
361 T. DECAIGNY, “Nieuwe correctionele hoofdstraffen: de straf onder elektronisch toezicht en de autonome 

probatiestraf”, T. Strafr. 2014, 220.  
362 Artikel 37quater §4, vierde lid Sw. 
363 Artikel 37quater §4, zesde lid Sw. 
364 Artikel 37quater §4, zevende lid Sw. 
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uitvoering van het elektronisch toezicht of gedurende de periode van de schorsing. De 

herroepingsbeslissing maakt verder nog verschillende vermeldingen.365  

Ten slotte doet het Openbaar Ministerie nog een mededeling van haar beslissing aan de 

veroordeelde, de korpschef van de lokale politie waar de veroordeelde zijn verblijfplaats heeft,  

de nationale gegevensbank en het VCET.366  

De mogelijkheid tot schorsen wordt niet teruggevonden in de uitvoeringsfase van de werkstraf. 

Het systeem is er echter gekomen bij het autonoom elektronisch toezicht omdat de wetgever 

zich de bedenking maakte dat een persoon veroordeeld tot een gevangenisstraf na een bepaalde 

periode reeds de mogelijkheid heeft om vervroegd in vrijheid gesteld te worden.367 Er kon een 

situatie ontstaan waarbij een persoon veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan één 

jaar, zijn straf minder lang moest uitzitten dan een persoon veroordeeld tot een elektronisch 

toezicht van minder dan één jaar. MAES gaf tijdens de bespreking een duidelijk voorbeeld: een 

persoon veroordeeld tot één jaar autonoom elektronisch toezicht zal gedurende dat gehele jaar 

zijn vrijheid ontnomen worden, terwijl een persoon veroordeeld tot drie jaar en één dag 

gevangenisstraf in de praktijk slechts zes maand in de gevangenis moet doorbrengen en een 

bijkomende periode van zes maand geplaatst  zal worden onder elektronisch toezicht, waardoor 

een lichtere straf (autonoom elektronisch toezicht) even zwaar wordt als de zwaardere straf 

(gevangenisstraf).368 De wetgever wou deze onregelmatigheid wegwerken door het systeem 

van de schorsing in het leven te roepen en de veroordeelde in staat te stellen om na minstens 

één derde van de straf, een verzoek in te dienen zodat de elektronische controlemiddelen 

verdwijnen. Hij zal zich echter nog steeds aan bepaalde voorwaarden moeten houden, waarbij 

steeds een controle door het VCET of de lokale politie mogelijk is.369  

De invoering van deze bepaling werd echter aan kritiek onderworpen. Zo haalde  LANDUYT 

aan dat er een gevaar bestaat dat de rechter een zwaardere straf zal uitspreken, om te anticiperen 

																																																								
365 Artikel 37quater §4, achtste lid Sw. 
366 Artikel 37quater §4, negende lid Sw. 
367 Verslag namens de commissie voor de justitie (S. DE WIT) van 23 december 2013 bij het wetsvoorstel van 17 

januari 2011 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl. St. Kamer, nr. 53.1042/005, 6.  
368 Verslag namens de commissie voor de justitie (S. DE WIT) van 23 december 2013 bij het wetsvoorstel van 17 

januari 2011 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl. St. Kamer, nr. 53.1042/005, 54.  
369 Amendement wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl. St. Kamer 2012-

13, nr. 1042/002, 10-11.  
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op de schorsing die de veroordeelde al kan aanvragen na het uitvoeren van één derde van zijn 

straf.370 Hij meende bovendien zijn hypothese te kunnen steunen op rechtspraak inzake de 

voorwaardelijke invrijheidsstelling, waar rechters reeds anticiperen door in te spelen op de 

strafduur. 

Volgens SENECAUT situeert het probleem van voorgaande bepaling zich in de bevoegdheid 

van het Openbaar Ministerie die de schorsing kan toekennen, terwijl het reeds de strafvordering 

uitoefent. Ze stelde dan ook voor om de probatiecommissie bevoegd te maken voor de schorsing 

inzake het autonoom elektronisch toezicht. Deze kritiek werd echter weerlegd door te 

antwoorden dat het Openbaar Ministerie reeds over bevoegdheden beschikt voor straffen van 

minder dan drie jaar en de probatiecommissie bovendien niet geschikt is, vermits ze niet in de 

mogelijkheid verkeert om snel op te treden.371 

Als laatste kan worden opgemerkt dat er geen beroepsmogelijkheid openstaat tegen de 

beslissing tot toekenning, gekoppeld aan voorwaarden, noch tegen de weigeringsbeslissing van 

het verzoek tot schorsing.372 

  

																																																								
370 Verslag namens de commissie voor de justitie (S. DE WIT) van 23 december 2013 bij het wetsvoorstel van 17 

januari 2011 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl. St. Kamer, nr. 53.1042/005, 10. 
371 Verslag namens de commissie voor de justitie (S. DE WIT) van 23 december 2013 bij het wetsvoorstel van 17 

januari 2011 tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl. St. Kamer, nr. 53.1042/005, 16-

18. 
372 D. DE WOLF, “Twee nieuwerwetse sancties in het Strafwetboek: de invoering van de probatie en het 

elektronisch toezicht als autonome straffen”, RW 2014-15, nr. 28, 1094.  
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4.5.4 Niet-naleving van de voorwaarden 

Omtrent de niet-naleving van de straf bepaalt de wet het volgende: “Indien de straf onder 

elektronisch toezicht niet of slechts gedeeltelijk in overeenstemming met de bepalingen van 

artikel 37ter, § 5, wordt uitgevoerd, meldt de ambtenaar van de bevoegde dienst voor het 

elektronisch toezicht dit onverwijld aan het bevoegde openbaar ministerie”.373  

De betrokken veroordeelde krijgt de kans om te spreken en aldus gehoord te worden door het 

VCET, waarna het Openbaar Ministerie de beslissing neemt om al dan niet toepassing te maken 

van de vervangende gevangenisstraf. Het reeds uitgevoerde gedeelte van het elektronisch 

toezicht wordt daarbij in rekening gebracht van het nog uit te voeren gedeelte van de 

gevangenisstraf. Als de betrokken veroordeelde echter naar redelijkheid kan verantwoorden, 

waarom de voorwaarden niet zijn nageleefd, zal er geen toepassing gemaakt worden van de 

vervangende straf.374 

In tegenstelling tot bij de werkstraf wordt bij het autonoom elektronisch toezicht wel voorzien 

in een omzettingsregeling. Zo bepaalt de wet duidelijk dat één dag elektronisch toezicht, gelijk 

staat aan één dag gevangenisstraf.375 Deze regel zorgt ervoor dat het Openbaar Ministerie bij 

toepassing van de vervangende straf, geen arbitraire beslissingen kan nemen, in tegenstelling 

tot de werkstraf waar een grote discretionaire bevoegdheid wordt toegekend bij de afweging in 

welke mate het reeds uitgevoerde gedeelte van de werkstraf in mindering wordt gebracht van 

de vervangende straf.376 De wetgever heeft deze nieuwe regeling voorzien, omdat er op het 

systeem van de werkstraf reeds uiteenlopende kritiek werd geuit en hij daardoor wou zorgen 

voor een systeem dat duidelijkheid brengt en willekeur tegengaat.377 

Verder schrijft de wet nog voor dat het Openbaar Ministerie haar beslissing moet motiveren en 

meedelen aan de veroordeelde, de korpschef van de lokale politie, de nationale gegevensbank 

en het VCET.378 

																																																								
373 Artikel 37quater §3, eerste lid Sw. 
374 Amendement wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, Parl. St. Kamer 2012-

13, nr. 1042/002, 9.  
375 Artikel 37quater §3, eerste lid Sw. 
376 P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en 

elektronisch toezicht, Brussel, Kluwer, 2014, 223. 
377 Amendement van 10 juli 2013 bij het wetsvoorstel van 17 januari 2011, Parl. St. Kamer, nr. 53.1042/002, 8.  
378 Artikel 37quater §3, tweede lid Sw. 
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4.5.5 Strafregister 

In het oorspronkelijk ontwerp had de wetgever voorzien dat een veroordeling tot een autonoom 

elektronisch toezicht wel enige vermelding zou krijgen op het uittreksel van het strafregister. 

Met de wet tot hervorming van het Hof van Assisen moest het Grondwettelijk Hof zich echter 

uitspreken over de grondwetsconformiteit van deze situatie.379 Het Hof besloot dat een 

vermelding op het uittreksel uit het strafregister niet wenselijk zou zijn en om deze reden niet 

verantwoord is.  

Hierop diende VAN CAUTER een amendement in om het oorspronkelijk ontwerp te schikken 

naar de uitspraak van het Hof.380 Bijgevolg is de huidige situatie bij het autonoom elektronisch 

toezicht, gelijklopend met die van de werkstraf en de autonome probatie.381 Zo moet de 

burgemeester van een gemeente nog steeds over de mogelijkheid beschikken om het centraal 

strafregister te consulteren om een veroordeling tot het Elektronisch toezicht, de probatie of de 

werkstraf na te gaan, zodat deze personen niet in aanmerking komen voor de lijst van mogelijke 

kandidaten voor de assisenjury. De veroordeelde zal bijgevolg wel bescherming genieten voor 

informatie die wordt meegedeeld aan particulieren (vooral ten aanzien van de toekomstige 

werkgever is dit belangrijk), aangezien zij niet op de hoogte worden gebracht van voorgaande 

veroordelingen, wat zoals reeds vermeld, het resocialisatieproces ten goede moet komen. 

Bovendien wordt eveneens in een uitzondering voorzien voor bepaalde feiten die gepleegd zijn 

ten aanzien van minderjarigen, vermits die personen geen bescherming kunnen genieten door 

de weglating op het uittreksel.382 

  

																																																								
379 GwH 27 juli 2011, nr. 137/2011. 
380 Amendement van 10 juli 2013 bij het wetsvoorstel van 17 januari 2011, Parl. St. Kamer, nr. 53.1042/003, 2.  
381 Artikel 594, 4° en 5° Sv. 
382 T. DECAIGNY, “Nieuwe correctionele hoofdstraffen: de straf onder elektronisch toezicht en de autonome 

probatiestraf”, T. Strafr. 2014, (211) 224; D. DE WOLF, “Twee nieuwerwetse sancties in het Strafwetboek: de 

invoering van de probatie en het elektronisch toezicht als autonome straffen”, RW 2014-15, nr. 28, 1090. 	
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5 Besluit 
Zoals in de verantwoording van de onderzoeksvraag werd geschreven, zou deze masterproef 

eerst uitvoerig ingaan op de uitvoeringsfase van de werkstraf om daar op zoek te gaan naar de 

mogelijke knelpunten. In een tweede instantie wordt echter over de grenzen van de werkstraf 

heen gekeken, door ook in te gaan op de uitvoeringsfases van de autonome probatie en die van 

de straf onder elektronisch toezicht.  

Waar de wet  bij de uitvoering van de werkstraf bepaalt dat de jusititieassistent dient in te staan 

voor de controle en begeleiding van de veroordeelde, wordt die taak bij de autonome probatie 

tot enkel begeleiding gereduceerd.  

De Raad van State stelde zich terecht de vraag waarom enkel sprake is van een justitiële 

begeleiding bij de autonome probatie en niet van een sociale begeleiding. De Minister 

antwoordde daarop dat dit principe overeenkomt met de werkstraf, maar hield geen rekenening 

met de realiteit, aangezien de taken een louter justitiële begeleiding overstijgen. De wetgeving 

op de werkstraf en autonome probatie houden dus wel vast aan een oud principe, maar blijken 

toch anders in de realiteit.  

 

Net zoals bij de werkstraf, moeten de justitieassistent en veroordeelde een overeenkomst sluiten 

over de uit te voeren probatie. De Hoge Raad voor Justitie merkte op dat er geen wettelijke 

voorziening is wanneer geen overeenkomst bereikt wordt tussen beide partijen, aangezien niet 

in een beroepsmogelijkheid wordt voorzien. Hetzelfde probleem stelt zich ook bij de werkstraf 

en laat op die wijze een precaire situatie bestaan voor de veroordeelde, vermits hij niet met 

kennis van zaken kan instemmen bij het ontbreken van een akkoord. Bovendien laat het  

onduidelijkheid bestaan of er al dan niet direct toepassing wordt gemaakt van de vervangende 

straf.  

 

Waar de concrete invulling bij de werkstraf aan de justitieassistent wordt toebedeeld, komt die 

bevoegdheid toe aan de probatiecommissie in het kader van de autonome probatie. De 

commissie kan wijzigingen of preciseringen aanbrengen en de straf bovendien geheel of ten 

dele opschorten. In tegenstelling tot werkstraf, wordt aan de veroordeelde wel enige 

bescherming geboden, vermits in een beroepsmogelijkheid  bij de rechtbank van eerste aanleg 

wordt voorzien. Bij de uitvoeringsfase van de werkstraf werd reeds opgemerkt dat de ruime 

bevoegdheden van de justitieassistent kunnen neerkomen op een dubbele bestraffing, aangezien 

de rechter ten gronde bepaalde aanwijzingen kan geven, maar hij daartoe geen plicht heeft. De 
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concrete invulling door de justitieassistent kan de uitvoering van de straf zwaarder maken en 

bovendien in conflict komen met het legaliteitsbeginsel, aangezien de straf op voorhand gekend 

moet zijn, wat moeilijk is als de straf maar in de uitvoeringsfase komt vast te staan. In het kader 

van de werkstraf zou een beroepsmogelijkheid gepast zijn, aangezien het enig tegengewicht 

kan bieden aan die grote disrectionaire bevoegdheden van de justitieassistent. Dit zou de 

werkgestrafte beschermen tegen een verzwaring van de straf tijdens de uitvoeringsfase, wat 

tegemoetkomt aan de legaliteitsproblematiek. 

 

Ook op de bevoegdheden van de commissie tijdens de niet-uitvoering van de straf werd hevige 

kritiek geuit door de Raad van State. De commissie is namelijk niet verplicht om een verlsag 

op te stellen over de zitting die volgt op de niet-uitvoering van de straf en kan de veroordeelde 

nog een kans bieden om zijn straf toch nog uit te voeren. De Raad van State hekelt hierbij 

hetzelfde probleem als bij de werkstraf, namelijk het gevoerde ‘meerkansenbeleid’, waardoor 

de betrokkenen één of meerdere kansen krijgt om de straf toch nog tot een goed einde te 

brengen. Hierdoor krijgt het Openbaar Ministerie geen enkele bevoegdheid tijdens de 

uitvoeringsfase van de straf,  aangezien het niet aanwezig mag zijn op de zitting, ondanks haar 

grondwettelijk bevoegdheid in die laatste fase van de straf. Bovendien wordt de 

geloofwaardigheid van de straf aangetast. Tevens wordt ook de afwezigheid van enige 

rechterlijke actor op de korrel genomen. Zo stelde de Raad van State dat er bij de niet-uitvoering 

van de straf verschillende beslissingen kunnen genomen worden, maar er daarbij geen enkele 

rechterlijke controle plaatsgrijpt, aangezien de bevoegdheden worden uitgeoefend door de 

justitieassistent, de probatiecommissie en het Openbaar Ministerie, maar niet door de 

strafuitvoeringsrechtbank.  

 

Verder wordt het gebrek aan enige omzettingsformule, bij de toepassing van de vervangende 

straf in het kader van de autonome probatie, door de Raad van State als problematisch 

bevonden. Net zoals bij de werkstraf wordt bij de autonome probatie niet in een regel voorzien 

die het reeds uitgevoerde gedeelte van de straf, in rekening brengt van het nog uit te voeren 

gedeelte van de vervangende straf. Het Grondwettelijk Hof besliste wel dat de bevoegdheid van 

het Openbaar Ministerie niet onbeperkt is vermits ze binnen de door de rechter bepaalde 

strafmaat moet blijven, waardoor de vervangende straf omgekeerd evenredig moet zijn aan het 

reeds uitgevoerde gedeelte. Niettemin blijft die actor over een ruime bevoegdheid beschikken, 

aangezien het zelf moet invullen wat die omgekeerde evenredigheid is.  
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Ook een vergelijking met de straf onder elektronisch toezicht laat toe om verschillende 

knelpunten op te sporen. 

 

Reeds bij de autonome probatie wordt het gebrek aan een rechterlijke instantie in de 

uitvoeringsfase van de straf gehekeld door de Raad van State. Ook bij het oorspronkelijk 

ontwerp van het elektornisch toezicht worden de bevoegdheden van de justitieassistenten en 

probatiecommissie op de korrel genomen en worden de strafuitvoeringsrechtbanken naar voor 

geschoven als het beslissingsorgaan bij uitstek. Hun functie bestaat er namelijk in om tijdens 

de laatste fase van de straf, zijnde de uitvoeringsfase, een rechterlijke controle uit te oefenen 

binnen een coherent strafsysteem. Bij de invoering van de wet op de autonome werkstraf 

bestonden ze nog niet, waardoor beroep op alternatieve instanties nodig was, maar bij het 

wetsontwerp betreffende het elektronisch toezicht bestonden ze al enige tijd. 

Probatiecommissies voldoen in tegenstelling tot die rechtbanken, niet aan de vereisten van 

permanentie en professionaliteit en hebben bovendien te kampen met een overbelasting van 

taken. VANDER BEKEN merkte dan ook terecht op dat het systeem van de 

strafuitvoeringsrechtbanken verdere uitvoering behoeft. Dezelfde logica kan ook op de 

uitvoeringsfase van de werkstraf worden toegepast, want als de probatiecommissies niet 

voldoen in het kader van het elektronischt toezicht als autonome straf, voldoen ze ook niet aan 

de nodige vereisten voor de andere straffen. Bij de invoering van de werkstraf was dan wel een 

alternatief nodig, maar het huidig strafrechtelijk kader vereist de volledige bevoegdheid van de 

strafuitvoeringsrechtbanken.  

 

Wanneer de veroordeelde zijn straf niet naleeft in het kader van het elektronisch toezicht, wordt 

in een omzettingsregel voorzien bij het bepalen van de vervangende straf. Dit moet de 

bevoegdheid van het Openbaar Ministerie inperken, zodat het zelf niet kan overgaan tot de 

beslissing van de strafmaat, maar enkel de oorspronkelijke rechterlijke beslissing ten uitvoer 

kan leggen.  
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Als laatste kan gewezen worden op het gunstige regime van de drie autonome straffen, door de 

weglating van een veroordeling op het uittreksel uit het strafregister, in tegenstelling tot een 

veroordeling tot een klassieke gelboete of gevangenisstraf. Dit laat de gemeenschapsgedachte 

bij de werkstraf, autonome probatie en de straf onder elektronisch toezicht, duidelijk naar voor 

komen, aangezien de impact van een veroordeling op het professioneel leven, zoveel als 

mogelijk wordt beperkt.  

 

De werkstraf blijft heden ten dage een relevante en populaire straf die bovendien in de 

meerderheid van de gevallen tot een goed einde wordt gebracht. De analyse van de 

uitvoeringsfase en het vergelijk met de andere straffen toont echter aan dat verschillende 

veranderingen aan de orde zijn, zodat een goed functioneren wordt gegarandeerd. 
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