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Samenvatting 
 
Het wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden (WERG) maakt van 
tal van strafuitvoeringsmodaliteiten een bijna-automatisme. De voorwaardelijke 
invrijheidstelling, de periodieke uitgangsvergunning en het penitentiair verlof moeten worden 
toegekend, van zodra de veroordeelde aan de voorwaarden voldoet en er geen 
tegenaanwijzingen bestaan. Bovendien krijgt de strafuitvoeringsrechter de bevoegdheid om 
effectieve straffen van minder dan één jaar om te zetten in een werkstraf van maximaal 300 
uren!  
 
Wat de voorwaardelijke invrijheidstelling betreft, komen recidivisten in geval van een 
veroordeling tot minder dan drie jaar voortaan reeds na een derde van hun straf voor deze 
maatregel in aanmerking. Eveneens vervalt de voorwaarde dat minstens drie maanden van de 
straf moet zijn ondergaan (zes maanden voor recidivisten). In geval van een veroordeling tot 
minder dan drie jaar wordt er niet langer rekening gehouden met het risico dat de 
voorwaardelijk in vrijheid gestelde nieuwe strafbare feiten zou begaan, maar slechts met een 
manifest risico voor de fysieke integriteit van derden. De enige andere tegenaanwijzingen zijn 
het feit dat hij niet in zijn behoeften kan voorzien en het risico dat hij de slachtoffers zou 
lastig vallen. In geval van een veroordeling tot meer dan drie jaar wordt wel rekening 
gehouden met het risico van recidive, maar slechts voor zover het gaat om ernstige strafbare 
feiten. De mogelijkheid van de veroordeelde tot reclassering wordt slechts als 
tegenaanwijzing i.v.m. voorwaardelijke invrijheidstelling weerhouden in geval van een 
veroordeling tot meer dan drie jaar (slechts 20% van de gevallen).  
 
Vallen als tegenaanwijzing weg voor alle veroordeelden: de persoonlijkheid van de 
veroordeelde, het gedrag van de veroordeelde tijdens de detentie en de houding van de 
veroordeelde tegenover de slachtoffers. De vergoeding van de slachtoffers speelt slechts een 
rol bij de invrijheidstelling van vreemdelingen die uit het land zullen gezet worden en die 
veroordeeld werden tot straffen van meer dan drie jaar. Een opvallende wijziging ten opzichte 
van de huidige wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling is verder dat de behandeling of 
begeleiding van seksuele delinquenten door een gespecialiseerde dienst niet langer een 
verplicht op te leggen voorwaarde is voor hun voorwaardelijke invrijheidstelling.  
 
Aan de veroordeelden die zich op minder dan twee jaar van de toelaatbaarheidsdatum voor 
voorwaardelijke invrijheidstelling bevinden, moet er, behoudens tegenaanwijzingen, een 
periodieke uitgangsvergunning toegekend worden. Het penitentiair verlof behoort 
voortaan tot het standaardregime van elke veroordeelde en krijgt bovendien een systematisch 
karakter: het wordt van rechtswege elk trimester hernieuwd. Daarenboven worden de 
tijdsvoorwaarden versoepeld en wordt, wat de inhoudelijke voorwaarden betreft, de 
appreciatiemarge sterk ingeperkt.  
 
Inzake beperkte detentie en elektronisch toezicht gelden dezelfde minimalistische 
tegenaanwijzingen als inzake voorwaardelijke invrijheidstelling. Er wordt onder meer niet 
langer rekening gehouden met de persoonlijkheid van de veroordeelde, zijn gedrag tijdens de 
detentie of zijn houding tegenover de slachtoffers. Veroordeelden wegens seksueel misbruik 
of mensenhandel worden niet langer van de maatregel van elektronisch toezicht uitgesloten. 
Wat veroordeelden tot een gevangenisstraf van meer dan drie jaar betreft, worden eveneens de 
tijdsvoorwaarden versoepeld t.o.v. de huidige regeling. Bovendien zullen de veroordeelden 
voortaan na maximum zes maanden beperkte detentie of elektronisch toezicht (eventueel 
eenmalig verlengd met maximum zes maanden) in vrijheid moeten gesteld worden.     
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1. Inleiding  
 
 
In de aanloop naar de federale verkiezingen van 2003 pleitte toenmalig SP.a-voorzitter Steve 
Stevaert onomwonden voor de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling:  
 
“De rechters spreken vandaag hogere straffen uit voor zware criminelen omdat ze ervan 
uitgaan dat ze sowieso strafvermindering zullen krijgen door de wet-Lejeune. Da’s niet 
gezond. Elke gevangene heeft recht op een juiste strafmaat, waarvan hij weet dat hij ze tot de 
laatste dag moet uitzitten. Zodra die straf is bepaald, moet je daar niet meer op 
beknibbelen.”1 
 
Goed gedrag in de gevangenis moest volgens Stevaert niet worden beloond met een 
strafvermindering, maar met het vooruitzicht geen extra straf te krijgen opgelegd. Aanleiding 
voor deze stellingname was het televisieprogramma “Doe de stemtest”, waaruit bleek dat 
bijna negen op tien Vlamingen gekant zijn tegen de vervroegde vrijlating van zware 
criminelen.  
 
Zoals we het van Mijnheer Gratis gewoon zijn, kwam er van deze fraaie beloften niets in huis. 
Stevaert is inmiddels met stille trom van het nationale politieke toneel verdwenen. Het door 
Onkelinx ingediende wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden 
(stuk 2170) betekent geen aanscherping, laat staan een afschaffing, van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, maar maakt er een quasi-automatisme van nadat de gedetineerde een derde 
van zijn straf heeft uitgezeten.  
 
Een hele reeks andere strafuitvoeringsmodaliteiten, die thans bij omzendbrief of ministerieel 
besluit geregeld zijn, wordt eveneens in de wet verankerd en niet zelden verder versoepeld ten 
voordele van de gedetineerden. De gedetineerde verschijnt steeds meer in de hoedanigheid 
van claimer van afdwingbare, subjectieve rechten.   
 
Deze nota probeert een overzicht te geven van wat er zoal verandert met dit wetsontwerp.  
 
Vermelden we nog dat dit wetsontwerp in de Senaat werd goedgekeurd door de paarse 
meerderheidspartijen én door CD&V. 
 

                                                 
1 Het Laatste Nieuws, 24 april 2003.  
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2. Voorwaardelijke invrijheidstelling   
 
 
Waar tot nu toe de voorwaardelijke invrijheidstelling, althans theoretisch, nog een gunst was, 
wordt deze strafuitvoeringsmodaliteit door het wetsontwerp verheven tot een subjectief recht 
waarop de gedetineerde aanspraak kan maken nadat hij amper een derde van zijn 
gevangenisstraf heeft uitgezeten. Wanneer er geen tegenaanwijzingen bestonden, konden de 
bestaande commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling overgaan tot de 
voorwaardelijke invrijheidstelling. De nieuwe strafuitvoeringsrechtbanken daarentegen 
moeten de gedetineerde voorwaardelijk in vrijheid stellen indien er geen tegenaanwijzingen 
bestaan.  
 
Het wetsontwerp-Onkelinx lijkt eerder te zijn ingegeven door de wens om iets te doen aan de 
overbevolking van de gevangenissen dan door de zorg die de overheid dient te besteden aan 
de bescherming van de maatschappij. In de memorie van toelichting wordt letterlijk gesteld 
dat het de bedoeling is om in zoveel mogelijk gevallen een voorwaardelijke invrijheidstelling 
toe te kennen!2 
 
Bovendien wordt de beleidsmarge van de strafuitvoeringsrechtbanken aanzienlijk beknot ten 
aanzien van de tegenaanwijzingen waarmee zij rekening mogen houden. Indien het 
uitvoerbaar gedeelte van de vrijheidsbenemende straffen minder dan drie jaar bedraagt, 
blijven er slechts drie mogelijke tegenaanwijzingen over: het feit dat de veroordeelde niet de 
mogelijkheid heeft om in zijn behoeften te voorzien, het voorhanden zijn van een manifest 
risico voor de fysieke integriteit van derden of van het risico dat de veroordeelde de 
slachtoffers zou lastig vallen. Vallen aldus weg: de mogelijkheid tot reclassering van de 
veroordeelde, de persoonlijkheid van de veroordeelde, het gedrag van de veroordeelde tijdens 
de detentie en de houding van de veroordeelde tegenover de slachtoffers van de strafbare 
feiten waarvoor hij werd veroordeeld (cfr. de wet van 5 maart 1998 betreffende de 
voorwaardelijke invrijheidstelling).  
 
Zelfs wanneer er een risico bestaat op het plegen van nieuwe strafbare feiten, moeten de 
gedetineerden die veroordeeld zijn tot minder dan drie jaar in vrijheid gesteld worden na een 
derde van hun straf, tenminste voor zover het niet gaat om een strafbaar feit dat bestaat in of 
gepaard gaat met een aantasting van de fysieke integriteit van derden. Dit valt evenmin in 
goede aarde bij de Nederlandstalige commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, 
die m.b.t. dit aspect van het wetsontwerp het volgende opmerkten: “De veroordeelden 
ressorterend onder de eerste categorie moeten geen sociaal reclasseringsplan voorleggen, er 
dient enkel te worden nagegaan of zij in hun behoeften kunnen voorzien. Zelfs het 
recidivegevaar blijkt weggevallen en vervangen door een manifest risico voor de fysieke 
integriteit van derden. M.a.w. kan een notoir oplichter met extreem hoog gevaar voor recidive 
maar die kan aantonen dat hij in zijn behoeften kan voorzien, geen VI worden geweigerd 
indien zijn straf maximaal 3 jaar is. Hooguit kunnen hem krachtens artikel 40 nog bijzondere 
voorwaarden opgelegd worden.”   
 
We zijn hier ver verwijderd van het pre-electorale pleidooi van Stevaert om te voorzien in de 
mogelijkheid van strafverlenging indien het gedrag van de gedetineerde in de gevangenis 
slecht was, hij zijn slachtoffer niet vergoed heeft of hij geen wederaanpassingsplan voor de 

                                                 
2 Toelichting, blz. 22.  
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toekomst kan voorleggen. Dit zijn juist factoren die zijn weggevallen als tegenaanwijzingen in 
het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling!  
 
Wat betreft de veroordeelden tot een of meer vrijheidsbenemende straffen waarvan het 
uitvoerbaar gedeelte méér dan drie jaar bedraagt (slechts 20% van alle veroordelingen), zijn 
de mogelijke tegenaanwijzingen: de afwezigheid van vooruitzichten op sociale reclassering, 
het risico van het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten en het risico dat de veroordeelde 
de slachtoffers zou lastig vallen. Voor deze categorie van gedetineerden is wel een sociaal 
reclasseringsplan vereist en kan het recidiverisico een reden vormen om de betrokkene in de 
cel te houden. Ten opzichte van de huidige wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling is er 
evenwel – vanuit het perspectief van de gedetineerde – opnieuw sprake van een versoepeling.  
 
In de wet van 5 maart 1998 vormde het recidiverisico niet alleen een contra-indicatie tegen de 
voorwaardelijke invrijheidstelling van alle gedetineerden (ook de kortgestraften), bovendien 
moet er volgens het wetsontwerp sprake zijn van een risico dat er ernstige strafbare feiten 
zullen gepleegd worden door de betrokkene. Daarmee wordt een volstrekt nieuw arbitrair 
criterium geïntroduceerd. Op de vraag wat onder ‘ernstige strafbare feiten’ dient te worden 
begrepen, antwoordde Onkelinx laconiek dat ‘ernstig’ het tegenovergestelde is van ‘niet 
ernstig’. Het Vlaams Belang is verbijsterd over zoveel lichtzinnigheid en vindt de houding 
van de minister niet getuigen van verantwoordelijkheid.  
 
De vergoeding van de slachtoffers speelt alleen nog een rol bij de invrijheidsstelling van 
vreemdelingen die uit het land gezet zullen worden en die veroordeeld werden tot straffen van 
meer dan drie jaar. Enkel dan wordt gekeken naar “de door de veroordeelde geleverde 
inspanningen om de burgerlijke partijen te vergoeden”. Bij vreemdelingen met straffen onder 
de drie jaar, eveneens vrijgelaten met het oog op verwijdering, speelt deze vergoeding vreemd 
genoeg geen rol en bij alle andere delinquenten evenmin. De Nederlandstalige 
vrijlatingscommissies betreuren dit nadrukkelijk, omdat dit er in de praktijk zal voor zorgen 
dat heel wat slachtoffers onvergoed zullen blijven. “De effectieve vergoeding van de 
opgelopen schade is, zo leert ons de ervaring, nochtans belangrijk voor de meeste 
slachtoffers. Binnen de voorwaardelijke invrijheidsstelling zijn de commissies er geregeld in 
geslaagd onwillige daders tot effectieve betaling te brengen.” Het is volslagen onbegrijpelijk 
dat met deze kritiek van de ervaringsdeskundigen bij uitstek in het geheel geen rekening 
wordt gehouden.  
 
Ook de tijdsvoorwaarden om voor voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking te 
komen, worden versoepeld. Zoals reeds blijkt uit het voorgaande, wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen veroordeelden tot minder dan drie jaar enerzijds en veroordeelden tot meer 
dan drie jaar anderzijds. De vigerende wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke 
invrijheidstelling bepaalt dat, indien in het vonnis of arrest van veroordeling is vastgesteld dat 
de veroordeelde zich in staat van wettelijke herhaling bevond (recidive), de veroordeelde twee 
derden van zijn straf moet hebben ondergaan. Volgens het wetsontwerp-Onkelinxgeldt dat 
voortaan slechts voor de veroordeelden tot meer dan drie jaar. Recidivisten die minder dan 
drie jaar gekregen hebben, moeten voortaan, behoudens tegenaanwijzingen, in vrijheid 
worden gesteld nadat ze een derde van hun straf hebben ondergaan.  
 
Hetgeen eveneens wegvalt ten opzichte van de wet van 5 maart 1998, is dat er niet langer een 
in absolute tijd uitgedrukte minimumperiode wordt bepaald om voor voorwaardelijke 
invrijheidstelling in aanmerking te komen. Thans is het zo dat het reeds ondergane gedeelte 
van de straf meer dan drie maanden moet bedragen en meer dan zes maanden wat recidivisten 
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betreft. Dat is met het wetsontwerp niet langer het geval. De Nederlandstalige commissies 
voor voorwaardelijke invrijheidstelling hebben daar blijkens het door hen uitgebrachte advies 
bedenkingen bij: “Tevens dient hier de vraag gesteld te worden of het wel aangewezen is het 
VI-systeem ook toe te passen op korte vrijheidsstraffen tot bijv. maximaal zes maanden 
effectief. Wanneer de rechter ten gronde, ondanks het feit dat het moeilijk is om nog een korte 
vrijheidsstraf op te leggen, dit uitzonderlijk wél doet en ook grondig motiveert, waarom zou 
een andere rechter dan kort nadien deze straf moeten kunnen ‘inkorten’? Men kan 
bezwaarlijk voor een straf van enkele maanden stellen dat er zich, zoals voor de VI bij 
middellange en lange straffen, een evolutie heeft voorgedaan bij de veroordeelde en dat 
daarom de uitvoering van de straf door een andere rechtbank moet kunnen onderzocht 
worden.”  
 
De enige aanscherping met betrekking tot de tijdsvoorwaarden voor voorwaardelijke 
invrijheidstelling, heeft betrekking op het al bij al zeldzame geval van een veroordeling tot 
een levenslange vrijheidsbenemende straf waarbij in het arrest van veroordeling is vastgesteld 
dat de veroordeelde zich in staat van herhaling bevond. In dat geval moet de veroordeelde 
zestien jaar van zijn straf hebben ondergaan tegenover veertien jaar onder de huidige 
wetgeving. Deze onbeduidende en eerder symbolische verhoging, die slechts betrekking heeft 
op een handvol gevallen, verzinkt in het niets bij het verregaande laksisme waarvan het 
wetsontwerp doordrongen is. In de memorie van toelichting bij het oorspronkelijke 
wetsontwerp dat in de Senaat werd ingediend, lezen we het volgende: “Onder de huidige 
regeling komt deze categorie van veroordeelden in aanmerking voor een voorwaardelijke 
invrijheidstelling vanaf het moment dat zij twee derden van hun straf hebben ondergaan, met 
name 14 jaar. Voornoemd wetsontwerp en voorliggend ontwerp trekken deze grens op tot drie 
vierde van de straf, zijnde 16 jaar.”  
 
De gelijkstelling van de levenslange gevangenisstraf met 21 jaar komt totaal uit de lucht 
gevallen, aangezien in geval van niet-recidive de levenslange gevangenisstraf voor de 
vaststelling van de toelaatbaarheidsdatum voor voorwaardelijke invrijheidstelling wordt 
gelijkgesteld met een gevangenisstraf van dertig jaar. Gaan we uit van dat laatste, dan 
betekent twee derden 20 jaar en drie vierden 22,5 jaar.  
 
 
Filter afgeschaft 
 
Er werd reeds op gewezen dat de voorwaardelijke invrijheidstelling met dit wetsontwerp een 
afdwingbaar recht wordt van elke gedetineerde, behoudens de aanwezigheid van een beperkt 
aantal tegenaanwijzingen. In het verlengde van de logica van het quasi-automatisme van de 
toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling moet de directeur van de strafinrichting 
voortaan ambtshalve een advies geven over de voorwaardelijke invrijheidstelling van de 
gedetineerde en dit ten vroegste vier maanden en ten laatste twee maanden voor de 
toelaatbaarheidsdatum voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Laat de directeur dit na, dan 
kan de rechtbank de minister van Justitie op verzoek van de veroordeelde veroordelen om een 
kopie van het advies, uitgebracht door de directeur, aan de veroordeelde te bezorgen, op 
straffe van een dwangsom. De bestaande ‘filter’ van het personeelscollege valt weg. Het 
personeelscollege wordt slechts gehoord op uitdrukkelijk verzoek van de veroordeelde, 
m.a.w. enkel wanneer dit advies in zijn voordeel kan spelen.   
 
In de huidige procedure, zoals zij wordt geregeld in de wet van 5 maart 1998, speelt het 
personeelscollege een cruciale rol. Het is het personeelscollege dat, nadat de veroordeelde is 
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gehoord, moet onderzoeken of de voorwaarden voor voorwaardelijke invrijheidstelling zijn 
vervuld. Het personeelscollege kan, indien de voorwaarden niet vervuld zijn, het dossier tot 
twee maal toe uitstellen met een periode van maximum zes maanden (maximum één jaar 
indien het gaat om levenslang gestraften). Dit advies is niet vatbaar voor beroep. Pas indien 
het personeelscollege voor de derde maal een negatief advies uitbrengt, vat de directeur, op 
verzoek van de gedetineerde, alsnog de commissie voor voorwaardelijke invrijheidstelling. 
Deze drempels worden nu allemaal weggenomen. De strafuitvoeringsrechter of 
strafuitvoeringsrechtbank wordt steeds gevat, ook al is het advies van de directeur negatief.  
 
Er is bovendien geen garantie dat de directeur bij zijn advies zal rekening houden met het 
belangrijke verslag van de psychosociale dienst en met de tuchtrapporten. Op basis van hun 
praktijkervaring vrezen de Nederlandstalige commissies voor voorwaardelijke 
invrijheidstelling dat bepaalde directies, indien de wettekst het niet expliciet oplegt, zullen 
adviseren zonder dat de essentiële informatie voorhanden is. Er is dus geen enkele zekerheid 
dat de strafuitvoeringsrechtbanken zullen kunnen oordelen op grond van een volledig dossier 
van de delinquent. Op deze manier komt de paraplupolitiek opnieuw dichterbij, die zo 
gehekeld werd door de commissie-Dutroux: bij fatale vergissingen zal de rechter verklaren 
dat hij onvolledig was ingelicht. En de psychosociale diensten zullen hun werk minder ernstig 
nemen, aangezien hun rapporten geen noodzakelijk onderdeel meer zijn van de 
vrijlatingsdossiers (of bij penitentiair verlof, waar hetzelfde probleem speelt).  
 
 
Eenparigheid afgeschaft 
 
Terwijl de alleenzetelende strafuitvoeringsrechter bevoegd is voor de toekenning van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling aan veroordeelden tot minder dan drie jaar, is de 
strafuitvoeringsrechtbank bevoegd voor de toekenning van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling aan veroordeelden tot meer dan drie jaar. De strafuitvoeringsrechtbank 
bestaat uit de strafuitvoeringsrechter en twee zogenaamde assessoren in strafuitvoeringszaken, 
de ene gespecialiseerd in penitentiaire zaken en de andere in sociale reïntegratie (zie het 
wetsontwerp houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken). De rechter dreigt door 
deze assessoren (die niet tot de rechterlijke macht behoren) te worden ‘overruled’. De 
beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank worden immers in alle gevallen genomen bij 
meerderheid van stemmen. Ook dat is een wijziging ten opzichte van de commissies voor 
voorwaardelijke invrijheidstelling. De wet van 5 maart 1998 schrijft eenparigheid voor indien 
de betrokkene werd veroordeeld voor een of meer feiten tot één enkele straf van tien jaar of 
meer of indien de betrokkene minder dan de helft van zijn straf heeft uitgezeten (wat bij de 
meeste verschijningen het geval is, aangezien men in beginsel na een derde reeds kan 
vrijkomen).  
 
 
Voorwaarden ingeperkt 
 
De term ‘voorwaardelijke invrijheidstelling’ impliceert het opleggen van voorwaarden. Ook 
dat aspect wordt door het wetsontwerp-Onkelinx sterk uitgehold. Onder de huidige wet wordt 
de invrijheidstelling steeds onderworpen aan bijzondere voorwaarden, die betrekking hebben 
op de sociale reïntegratie van de veroordeelde, op de bescherming van de maatschappij en op 
de belangen van het slachtoffer. In het wetsontwerp is het opleggen van geïndividualiseerde 
bijzondere voorwaarden slechts een mogelijkheid. Het wordt dus mogelijk een gedetineerde 
‘voorwaardelijk’ in vrijheid te stellen onder de wel zeer algemene en evidente voorwaarden 
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van het niet plegen van strafbare feiten, het hebben van een vast adres en het gevolg geven 
aan de oproepingen van het openbaar ministerie en eventueel de justitieassistent. Bovendien 
dienen de bijzondere voorwaarden betrekking te hebben op de genoemde tegenaanwijzingen. 
De strafuitvoeringsrechtbank wordt aldus sterk beknot in haar mogelijkheden om bijzondere 
voorwaarden op te leggen. Wat de gestraften tot minder dan drie jaar betreft, heeft de 
strafuitvoeringsrechter nog minder speelruimte: bijzondere voorwaarden kunnen slechts 
worden opgelegd indien zij ‘absoluut noodzakelijk’ zijn om het risico op recidive te beperken 
of indien deze noodzakelijk zijn in het belang van het slachtoffer.  
 
In het licht van de affaire-Dutroux en de commotie die hierover in ons land ontstond, is het 
bovendien frappant dat de behandeling of begeleiding van seksuele delinquenten door een 
gespecialiseerde dienst niet langer een verplichte voorwaarde is voor hun voorwaardelijke 
invrijheidstelling, maar slechts een mogelijke voorwaarde die al dan niet door de 
strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank kan opgelegd worden. Dit is zonder 
meer een grote stap achteruit.  
 
Terwijl de commissies voor voorwaardelijke invrijheidstelling de voorwaardelijke 
invrijheidstelling kunnen herroepen indien de betrokkene gedurende de proeftijd in 
verdenking is gesteld wegens nieuwe strafbare feiten, is dat in het wetsontwerp niet langer het 
geval. De reden daarvoor is dat de herroeping in dat geval een aantasting zou vormen van het 
vermoeden van onschuld. Zonder aan de waarde van de onschuldpresumptie afbreuk te willen 
doen, kan toch gesteld worden dat dit getuigt van een zekere wereldvreemdheid. Er kan 
immers moeilijk geheel abstractie worden gemaakt van het verleden van de betrokkene. De 
bescherming van de maatschappij weegt voor Onkelinx duidelijk minder zwaar dan de 
belangen van de voorwaardelijk in vrijheid gestelde.  
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3. Uitgangsvergunning en penitentiair verlof  
 
 
De uitgangsvergunning laat de gedetineerde toe om gedurende maximum zestien uren de 
gevangenis te verlaten. Naast de uitgangsvergunning die op elk moment tijdens de detentie 
kan worden toegekend om de veroordeelde in staat te stellen sociale, morele, juridische, 
familiale, opleidings- of professionele belangen te behartigen, of om een medisch onderzoek 
of medische behandeling buiten de gevangenis te ondergaan, kunnen aan de veroordeelde die 
zich op minder dan twee jaar van de toelaatbaarheidsdatum voor voorwaardelijke 
invrijheidstelling bevindt, uitgangsvergunningen worden toegekend om zijn sociale 
reïntegratie voor te bereiden. Deze uitgangsvergunningen kunnen met een zekere 
periodiciteit worden toegekend. Net zoals de voorwaardelijke invrijheidstelling is de 
uitgangsvergunning een afdwingbaar recht van de gedetineerde en moet zij dus worden 
toegekend, tenzij er tegenaanwijzingen voorhanden zijn waaraan men niet kan 
tegemoetkomen door het opleggen van bijzondere voorwaarden.  
 
De tegenaanwijzingen zijn beperkt tot slechts drie gevallen: het gevaar dat de veroordeelde 
zich aan de uitvoering van zijn straf zou onttrekken (met andere woorden niet zou terugkeren 
naar de gevangenis), het risico dat hij tijdens zijn uitgangsvergunning ernstige strafbare feiten 
zou plegen en tenslotte het risico dat hij de slachtoffers zou lastig vallen. Dat wil zeggen dat 
men bijvoorbeeld geen uitgangsvergunning kan weigeren omwille van het gedrag van de 
gedetineerde in de gevangenis of omwille van het feit dat de gedetineerde onvoldoende 
inspanningen levert om de schade van het slachtoffer te vergoeden. Dit is duidelijk een 
gemiste kans om van de uitgangsvergunning een instrument te maken met een positieve 
uitwerking op het leven in de gevangenis en de belangen van het slachtoffer.  
 
Het penitentiair verlof laat de veroordeelde toe de gevangenis driemaal zesendertig uren per 
trimester te verlaten om zijn sociale reïntegratie voor te bereiden of om zijn familiale, 
affectieve en sociale contacten in stand te houden of te bevorderen.  In de memorie van 
toelichting wordt meermaals benadrukt dat het penitentiair verlof behoort tot het 
standaardregime van elke gedetineerde. Ook het penitentiair verlof is in het wetsontwerp geen 
gunst, maar moet toegekend worden, tenzij er tegenaanwijzingen bestaan. Die 
tegenaanwijzingen zijn dezelfde als voor de uitgangsvergunning. De gedetineerde heeft recht 
op penitentiair verlof gedurende het jaar vóór de toelaatbaarheidsdatum voor voorwaardelijke 
invrijheidstelling. Dit betekent dat alle gedetineerden die minder dan drie jaar gekregen 
hebben (dit is ruim 80% van de veroordeelden!), onmiddellijk voor penitentiair verlof in 
aanmerking komen!  
 
In overeenstemming met de opvatting over het penitentiair verlof als behorende tot het 
standaardregime van elke gedetineerde, dient dit verlof weliswaar (eenmaal) aangevraagd te 
worden, maar de directeur van de strafinrichting is verplicht de veroordeelde drie maanden 
vóór de veroordeelde voor dit verlof in aanmerking komt, schriftelijk over deze mogelijkheid 
in te lichten. Betekent dit voor gestraften tot minder dan drie jaar dat zij onmiddellijk bij 
binnenkomst in de gevangenis schriftelijk ingelicht worden? De directeur bezorgt de minister 
een advies over de aanvraag voor penitentiair verlof, dat eventueel een voorstel bevat over de 
op te leggen bijzondere voorwaarden. De minister of zijn gemachtigde krijgt vervolgens 
slechts veertien dagen om een beslissing te nemen. Neemt hij binnen die termijn geen 
beslissing, dan wordt hij geacht het penitentiair verlof toe te kennen, waarbij dit verlof wordt 
gekoppeld aan de bijzondere voorwaarden die de directeur in zijn advies eventueel heeft 
voorgesteld.  
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Dezelfde procedure geldt voor de aanvraag tot het bekomen van een uitgangsvergunning. Ook 
daar staat het achterwege blijven van een beslissing van de minister gelijk met een positieve 
beslissing. Wat penitentiair verlof betreft, heeft deze stelregel echter nog grotere 
consequenties aangezien de (in dit geval veronderstelde) beslissing tot toekenning van een 
penitentiair verlof van rechtswege elk trimester hernieuwd wordt.  
 
Net zoals de andere strafuitvoeringsmodaliteiten die aan voorwaarden gekoppeld (kunnen) 
worden, kan de periodieke uitgangsvergunning geschorst of herroepen worden indien de 
voorwaarden niet worden nageleefd. Indien de veroordeelde de fysieke integriteit van derden 
ernstig in gevaar brengt, kan daarnaast de procureur des Konings van het rechtsgebied waar 
de veroordeelde zich bevindt, zijn voorlopige aanhouding bevelen. Binnen de zeven dagen 
volgend op de aanhouding van de veroordeelde dient de minister vervolgens een beslissing te 
nemen over de uitgangsvergunning of het penitentiair verlof. Het wetsontwerp bepaalt echter 
niet wat er gebeurt indien de minister niet tijdig een beslissing neemt. Volgens het antwoord 
van Onkelinx in de commissie Justitie blijft het penitentiair verlof dan gewoon gehandhaafd!  
 
Ten opzichte van de bestaande regeling van het penitentiair verlof, zoals vervat in de 
ministeriële omzendbrief van 30 april 1976, komt het wetsontwerp neer op een verregaande 
versoepeling. In de omzendbrief wordt het penitentiair verlof met zoveel woorden een gunst 
genoemd: “Dit verlof wordt slechts verleend aan de veroordeelden van wie men verwacht dat 
ze geen misbruik zullen maken van die gunst en wier aanwezigheid in het milieu waarin ze het 
verlof zullen doorbrengen de publieke opinie niet in beroering zal brengen.” Het 
gunstkarakter van het penitentiair verlof komt ook duidelijk tot uitdrukking in de wijze 
waarop dit verlof in de omzendbrief gedefinieerd wordt: “De bepaling van penitentiair verlof 
kan als volgt geformuleerd worden: penitentiair verlof is een toestemming om de gevangenis 
te verlaten gedurende één tot drie dagen, die aan bepaalde veroordeelden kan gegeven 
worden in het kader van een individuele behandeling op basis van vastgelegde criteria en 
mits vaststelling van voorwaarden en van een uitvoeringsplan.”  
 
Ook het systematische karakter van het penitentiair verlof in het wetsontwerp-Onkelinx– het 
verlof wordt elk trimester van rechtswege hernieuwd – staat haaks op de uitgangspunten van 
de omzendbrief uit 1976, waarin het volgende gesteld wordt: “De toekenning van het verlof 
wordt nooit beschouwd als een recht waarop de gedetineerde aanspraak kan maken. Het kan 
slechts het resultaat zijn van een individuele beslissing van de hogere overheid genomen in 
het kader van de behandeling. Het systeem sluit elk automatisme uit (…).” 
 
De voorwaarden om penitentiair verlof te krijgen, zijn in de omzendbrief eveneens strikter 
dan in het wetsontwerp. Primaire veroordeelden komen thans slechts voor penitentiair verlof 
in aanmerking wanneer zij zich op drie maanden bevinden vóór het derde van hun straf, 
recidivisten op zes maanden vóór twee derden van hun straf. Bovendien moet zowel voor 
primaire veroordeelden als voor recidivisten het reeds ondergane gedeelte van de straf 
minstens drie maanden bedragen. Levenslang gestraften kunnen pas penitentiair verlof krijgen 
na minimum tien jaar vrijheidsberoving. Wat de inhoudelijke voorwaarden betreft, laat de 
omzendbrief een veel grotere appreciatiemarge toe. Er wordt rekening gehouden met “de staat 
van gevaarlijkheid die de persoonlijkheid, het schappelijk gedrag, de specifieke criminaliteit 
van bepaalde gedetineerden inhouden en op de morele gesteldheid in het algemeen.”  
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4. De onderbreking van de strafuitvoering 
 
 
De onderbreking van de strafuitvoering schorst de uitvoering van de straf voor een duur van 
drie maanden, telkens hernieuwbaar, en wordt toegekend om ernstige en uitzonderlijke 
redenen van familiale aard. Er wordt echter niet bepaald wat die redenen zijn en wat het 
verschil is met de familiale omstandigheden/belangen die een reden kunnen zijn voor de 
toekenning van een occasionele uitgangsvergunning,  penitentiair verlof  of beperkte detentie. 
In de memorie van toelichting wordt slechts het voorbeeld gegeven van het bijstaan van een 
terminaal ziek familielid.  
 
De onderbreking van de strafuitvoering wordt niet beschouwd als een eigenlijke 
strafuitvoeringsmodaliteit: gedurende de onderbreking is de veroordeelde een vrije persoon. 
Deze periode wordt dan ook, anders dan bijvoorbeeld penitentiair verlof, niet in mindering 
gebracht op de duur van de uit te zitten straf. Om die reden kunnen er geen bijzondere 
voorwaarden opgelegd worden, omdat zulke voorwaarden strafuitvoering zouden impliceren. 
Het wetsontwerp getuigt, ook in dit opzicht, van een nogal wereldvreemde, abstract-juridische 
kijk op de dingen. De risico’s die aan de onderbreking van de strafuitvoering zijn verbonden, 
verschillen immers niet van die welke zijn verbonden aan de voorwaardelijke 
invrijheidstelling van een gedetineerde. Er kan in geval van de onderbreking van de 
strafuitvoering slechts een afweging vooraf gemaakt worden, waarbij slechts rekening mag 
gehouden worden met tegenaanwijzingen die betrekking hebben op het gevaar dat de 
veroordeelde zich aan de uitvoering van de straf zou onttrekken, het risico dat hij tijdens de 
onderbreking van de strafuitvoering ernstige strafbare feiten zou plegen of het risico dat hij de 
slachtoffers zou lastig vallen.  
 
De Nederlandstalige commissies voor voorwaardelijke invrijheidstelling stellen zich de vraag 
of de onderbreking van de strafuitvoering de straf inhoudelijk niet zodanig wijzigt dat de 
bevoegdheid daarvoor niet aan de minister, maar aan de rechterlijke macht toekomt.  



 12

5. De beperkte detentie en het elektronisch toezicht 
 
De beperkte detentie is een wijze van uitvoering van een gevangenisstraf die de 
veroordeelde toelaat om op regelmatige wijze de strafinrichting te verlaten voor een bepaalde 
duur van maximaal twaalf maanden. Deze strafuitvoeringsmodaliteit kan aan de veroordeelde 
worden toegekend om professionele, opleidings- of familiale belangen te behartigen die zijn 
aanwezigheid buiten de gevangenis vereisen.  
 
Net als het elektronisch toezicht kan de beperkte detentie worden toegekend aan de 
veroordeelde die zich ofwel op zes maanden van de toelaatbaarheidsdatum voor 
voorwaardelijke invrijheidstelling bevindt, ofwel veroordeeld is tot minder dan drie jaar. In 
het eerste geval zijn de beperkte detentie en het elektronisch toezicht bedoeld als een 
instrument om de overgang van de vrijheidsbenemende straf naar de voorwaardelijke 
invrijheidstelling minder abrupt te maken. De mogelijkheid is echter niet voorzien om na het 
verstrijken van de ‘toelaatbaarheidsdatum’ elektronisch toezicht mogelijk te maken als 
bijzondere voorwaarde in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling. In het tweede 
geval (straffen van minder dan drie jaar) zijn de beperkte detentie en het elektronisch toezicht 
bedoeld om te vermijden dat het sociale, familiale en professionele leven van de veroordeelde 
door de strafuitvoering zou ontwricht worden. Daarmee wordt tevens het vermijden van 
zogenaamde detentieschade nagestreefd. De tegenaanwijzingen die grond kunnen opleveren 
voor een weigering om deze strafuitvoeringsmodaliteiten toe te kennen, zijn dezelfde als in 
het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling (cfr. supra).  
 
Indien de veroordeelde erom verzoekt, kan de strafuitvoeringsrechter gedurende de beperkte 
detentie of het elektronisch toezicht daarbovenop een penitentiair verlof aan de veroordeelde 
toekennen. Dat penitentiair verlof mag niet minder dan driemaal zesendertig uur per trimester 
bedragen en wordt net als het penitentiair verlof van andere veroordeelden elk trimester van 
rechtswege hernieuwd. Veroordeelden die van beperkte detentie of elektronisch toezicht 
genieten hebben dus eigenaardig genoeg een ruimer recht op penitentiair verlof dan 
veroordeelden die volledig van hun vrijheid beroofd zijn.  
 
De beperkte detentie en het elektronisch toezicht kunnen slechts voor maximum zes maanden 
worden toegekend, welke termijn slechts éénmaal voor een duur van maximum zes maanden 
kan verlengd worden. Na het verstrijken van die termijn moet de veroordeelde in vrijheid 
gesteld worden, waarbij hij een proeftijd ondergaat voor het gedeelte van de 
vrijheidsbenemende straf dat hij nog moet uitzitten. Voor kortgestraften (straffen van minder 
dan drie jaar) geldt dus dat zij na slechts enkele maanden elektronisch toezicht of beperkte 
detentie – de eerste termijn bedraagt maximum zes maanden – in vrijheid kunnen gesteld 
worden en dus eventueel op een eerder tijdstip dan dat waarop zij voldoen aan de 
tijdsvoorwaarden voor voorwaardelijke invrijheidstelling.  
 
Bovendien is de veroordeelde die wordt vrijgelaten na elektronisch toezicht of beperkte 
detentie, gedurende de proeftijd slechts onderworpen aan de algemene voorwaarde dat hij 
geen nieuwe strafbare feiten mag begaan en – eventueel, dus niet verplicht – aan de 
voorwaarde dat hij zich laat behandelen door een dienst die gespecialiseerd is in de 
behandeling en begeleiding van seksuele delinquenten. Andere bijzondere voorwaarden 
mogen niet opgelegd worden, zelfs niet indien zij betrekking hebben op de mogelijke 
tegenaanwijzingen.  
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De verschillen tussen de regeling van het elektronisch toezicht in het wetsontwerp-Onkelinx 
enerzijds en in de huidige ministeriële omzendbrief van 9 augustus 2002 anderzijds zijn 
frappant. Zo wordt de toekenning van elektronisch toezicht in de omzendbrief uitgesloten 
voor veroordeelden wegens bepaalde feiten van seksueel misbruik of van mensenhandel. De 
tijdsvoorwaarden zijn stringenter dan in het wetsontwerp. Weliswaar komen veroordeelden tot 
minder dan drie jaar gevangenisstraf thans reeds onmiddellijk voor elektronisch toezicht in 
aanmerking, maar wat de veroordeelden tot meer dan drie jaar betreft, moet ofwel het 
personeelscollege een positief advies hebben uitgebracht in het kader van de procedure van 
voorwaardelijke invrijheidstelling, ofwel de veroordeelde zich op zes maanden van het einde 
van zijn gevangenisstraf bevinden. De omzendbrief biedt tevens ruimere mogelijkheden om 
bij de beslissing over de toekenning van elektronisch toezicht rekening te houden met 
tegenaanwijzingen:  
 

- de mogelijkheid tot reclassering van de veroordeelde (speelt in het wetsontwerp 
slechts een rol voor veroordeelden tot meer dan drie jaar, in de omzendbrief 
daarentegen voor alle gedetineerden);  

- zijn persoonlijkheid;  
- zijn gedrag tijdens de detentie;  
- het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten (in het wetsontwerp slechts 

voorzover sprake is van een manifest risico voor de fysieke integriteit van derden 
indien het veroordeelden tot minder dan drie jaar betreft en voor zover sprake is van 
het risico van het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten in geval van 
veroordeelden tot meer dan drie jaar);  

- het risico op de bedreiging van de fysieke integriteit van derden (eveneens in de 
WERG);  

- de onverenigbaarheid van de familiale context met de maatregel van elektronisch 
toezicht;  

- de onverenigbaarheid van de aard van de gepleegde feiten waarvoor de veroordeelde 
een straf ondergaat met de maatregel van elektronisch toezicht (bijvoorbeeld 
georganiseerde en uitsluitend uit winstbejag gevoerde handel in verdovende 
middelen);  

- zijn houding tegenover zijn slachtoffers.  
 
Andere verschillen zijn gelegen in de procedure – thans moet er een maatschappelijke enquête 
uitgevoerd worden -, in het feit dat herroeping mogelijk is wegens een inverdenkingstelling 
tijdens de uitvoering van de maatregel en tenslotte in het feit dat de omzendbrief niets 
voorschrijft omtrent de duur van het elektronisch toezicht en evenmin bepaalt dat de 
veroordeelde na maximum zes maanden dan wel maximum één jaar elektronisch toezicht in 
vrijheid moet gesteld worden.    
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6. Vervanging van door de strafrechter uitgesproken vrijheidsbenemende straffen door 
een werkstraf 
 
 
Het Vlaams Belang is absoluut niet te spreken over de aan de strafuitvoeringsrechter 
toegekende bevoegdheid om een in kracht van gewijsde gegane veroordeling tot een 
vrijheidsbenemende straf waarvan het uitvoerbaar gedeelte één jaar of minder bedraagt te 
vervangen door een werkstraf. Op die manier wordt de eigenlijke strafrechter volledig van 
zijn voetstuk gehaald en wordt het gezag van gewijsde van de definitieve strafrechterlijke 
uitspraak op een onaanvaardbare wijze miskend. Ook de Nederlandstalige commissies voor 
voorwaardelijke invrijheidstelling verzetten zich om die reden tegen deze mogelijkheid. Zij 
stellen de indruk te hebben dat het aspect ‘beheersing van de overbevolking’ in het ontwerp 
doorslaggevend is geweest en dat principes en coherentie daarvoor moesten wijken.  
 
Het verzoek van de veroordeelde om de vrijheidsbenemende straf om te zetten in een 
werkstraf (die maximaal 300 uren bedraagt) kan door de strafuitvoeringsrechter worden 
ingewilligd indien er “nieuwe elementen zijn die de sociale, familiale of professionele situatie 
van de veroordeelde in belangrijke mate hebben gewijzigd sedert het moment waarop de 
vrijheidsbenemende straf werd uitgesproken”. Naarmate het plaatsgebrek blijft groeien in de 
gevangenissen, kan deze vage bepaling steeds breder geïnterpreteerd worden. De strafrechter 
wordt op die manier ronduit belachelijk gemaakt, wat het vertrouwen van de bevolking in 
justitie nog verder dreigt te ondermijnen.     
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7. Onvoldoende middelen 
 
 
Tenslotte dient te worden opgemerkt dat er nauwelijks in een kaderuitbreiding is voorzien, 
terwijl de strafuitvoeringsrechtbanken zeker tien keer zoveel dossiers zullen moeten 
behandelen dan de huidige commissies voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Er zal met zes 
strafuitvoeringsrechtbanken gestart worden, slechts evenveel als de commissies voor 
voorwaardelijke invrijheidstelling. Gelet op de bijkomende bevoegdheden van de 
strafuitvoeringsrechtbanken ten opzichte van de commissies kan nu reeds voorspeld worden 
dat zes strafuitvoeringsrechtbanken volstrekt onvoldoende is.  
 
De zes commissies voor voorwaardelijke invrijheidstelling zijn immers slechts bevoegd voor 
de vervroegde vrijlating van veroordeelden tot meer dan drie jaar gevangenisstraf (ongeveer 
10% van alle vervroegde vrijlatingen). Daar komen nu voor de strafuitvoeringsrechtbanken de 
actuele voorlopige invrijheidstellingen bij (van veroordeelden tot minder dan drie jaar) en de 
voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied, samen goed 
voor 90% van alle vervroegde vrijstellingen.  
 
De strafuitvoeringsrechtbanken krijgen ook nog eens de bevoegdheid toebedeeld inzake de al 
dan niet toekenning van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht. Tenslotte krijgt de 
alleenzetelende strafuitvoeringsrechter nog drie bijzondere bevoegdheden (voorlopige 
invrijheidstelling om medische redenen, omzetting van een vrijheidsbenemende straf in een 
werkstraf en de herberekening van de straf in geval van samenloop). Dit alles zal heel wat 
extra tijd vergen.  
 
De strafuitvoeringsrechtbanken blijven bovendien in het kader van de opvolging van de door 
hen toegekende strafuitvoeringsmodaliteiten alle verslagen ontvangen van de 
justitieassistenten en de hulpverleners. De Nederlandstalige Commissies voor voorwaardelijke 
invrijheidstelling merken het volgende op: “Het lijdt geen enkele twijfel dat ‘voorlopig’ 
starten met zes strafuitvoeringsrechtbanken zal leiden tot overbelasting, en onvermijdelijk tot 
nog maar eens gerechtelijke achterstand met alle kwalijke gevolgen van dien.”  
 
Het Vlaams Belang vreest dat mede door het gebrek aan mensen en middelen de 
gedetineerden na een derde van hun straf aan de lopende band, quasi-automatisch, in vrijheid 
zullen gesteld worden.   
 
 

 
 

 


