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Collega’s 

Uit de vele wijze levenslessen die ik intussen al 22 jaar gelden gekregen heb van mijn 
retoricaleraar, is er één die me wellicht altijd zal bijblijven. Hij gaf ons mee dat we altijd het 
vermogen moeten behouden om ons … te verwonderen. Om ons oprecht te verbazen over 
hetgeen er in de wereld gebeurt en om te vermijden dat we door de routine, door de sleur, 
door de eeltvorming op onze zintuigen, alles zomaar normaal vinden.  

Welnu, ik ben verwonderd, ik ben bijzonder verbaasd, ik sta eigenlijk versteld dat een zo 
belangrijke wet als deze, een zo revolutionaire wet als deze, die een zodanig ingrijpende 
wijziging van de wet-Lejeune inhoudt, zo langdurig en zo intensief door de media onder de 
mat kan geborsteld worden. Het lijkt wel of men angst heeft om de burger te informeren, om 
de burger ervan in kennis te stellen dat dit land binnenkort opgezadeld zit met een nieuw 
wereldrecord, met het meest lakse, het meest soepele, het meest verregaande vrijlatingsbeleid 
voor criminelen ter wereld.  

De democratuur waarin we vandaag in dit land leven, laat zich kenmerken door een terreur 
van politiek correcte denken. Wie daar tegen durft ingaan, wordt in de hoek gezet, wordt 
afgeschilderd als marginaal, wordt zo hard mogelijk doodgezwegen. Omdat men nu eenmaal 
schrik heeft van de bevolking, omdat men de bevolking niet vertrouwt. Want de bevolking 
zou de politieke klasse wel eens kunnen wegstemmen, mocht ze behoorlijk geïnformeerd zijn.  

De bevolking zou wel eens kwaad kunnen reageren, de kiezer zou wel eens een stevig pak 
rammel kunnen uitdelen, mocht ze weten hoezeer zij vandaag bij de bok gezet wordt, hoezeer 
de beloften die enkele jaren geleden werden gedaan vandaag schaamteloos begraven worden. 
Hoe het gegeven woord aan de kiezer hier vandaag zonder de minste scrupules, zonder de 
minste gêne gebroken wordt. 

In 2003 behaalde het kartel Sp.a-Spirit een gigantische overwinning. Het linkse kartel kreeg 
toen bijna een kwart van de kiezers achter zich, haalde bijna zoveel als het historische 
resultaat dat het Vlaams Belang in 2004 zou halen. En één van de speerpunten van de Sp.a 
tijdens de verkiezingscampagne was het zware engagement van Fidel Stevaert, u kent hem 
wel, de man die zich vorig jaar naar het grote voorbeeld van zijn vriend Castro, liet kronen tot 
de levenslange onverkozen leider van Limburg; welnu het was zijn engagement dat er een 
fundamentele ommekeer zou komen in het vrijlatingsbeleid.  

Op minder dan een maand voor de verkiezingen van 18 mei 2003 wendde Steve Gratis de 
steven en plaatste hij de afschaffing van de wet-Lejeune bovenaan de politieke agenda. Een 
koerswending van formaat, want de socialisten waren tot op dat moment de herauten geweest 
van de vervroegde invrijheidsstelling. Maar met Stevaert zou het allemaal veranderen. Ik 
citeer uit HLN van 24 april: “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 daarop niet 
meer beknibbelen. De familie van een slachtoffer begrijpt zo’n strafvermindering niet. Leg het 
maar eens uit: uw kind wordt vermoord en de dader krijgt 9 jaar, maar hij mag na drie jaar 
weer vrij omdat hij zich goed gedraagt.”  

 



En Fidel Stevaert ging nog verder. Hij kopieerde schaamteloos het VB-programma. Niet 
alleen moeten de straffen onverkort worden uitgevoerd. Bovendien kan daar “een tweede 
strafmaat bovenop komen als gevangenen bepaalde voorwaarden, zoals goed gedrag, niet 
vervullen.” Strafverzwaring bij slecht gedrag dus, iets wat wij al jaren naar voor schuiven.   

En dan komt het toppunt. Op de vraag “De Sp.a was de voorbije jaren toch radicaal tegen 
een aanpassing van de wet-Lejeune” antwoordt Mijnheer Gratis: “Dat was de SP, ik ben 
voorzitter van de Sp.a met de A van “anders”. Als men de Sp.a vandaag verwijt dat ze dit 
thema heeft verwaarloosd, dan zeg ik: laat de volgende minister van Justitie een Sp.a’er zijn, 
dan wordt dit voorstel uitgevoerd. Bij de Sp.a luisteren de ministers naar hun voorzitter.” 

De voorbije maanden had de Sp.a de kans om te sleutelen aan de wet-Lejeune, om de wet te 
verstrengen, om onsamendrukbare straffen in te voeren. Ze hadden bovendien een rode 
minister, dus als de Sp.a echt had gewild, dan had ze de wet dus kunnen verstrengen. Maar 
vandaag gebeurt precies het tegenovergestelde. De wet wordt lakser dan ooit. Mét de volle 
steun van de Sp.a-parlementsleden. Ge maakt dus niet alleen uw beloften niet waar, ge maakt 
het bovendien nog veel, veel erger. Dit is kiezersbedrog van het zuiverste water. Zelden heb 
ik parlementsleden ik zoflagrant hun engagement zien inslikken.  

Uw beloften van 2003, dames en heren van de Sp.a, waren dus niet meer dan platte, ordinaire 
leugens. Uw beloften, waarmee gij in 2003 de verkiezingen hebt gewonnen, waren grove, 
gore volksverlakkerij! 

De wet op de externe positie van de gedetineerden die hier vandaag wordt besproken is 
ronduit schandelijk vooreerst omwille van de onverantwoorde uitbreiding van penitentiair 
verlof en uitgangsvergunning. Allebei zullen ze in de toekomst deel uitmaken van het 
standaardregime van iedere gedetineerde. De veroordeelden zullen er, tenzij in uitzonderlijke 
gevallen, een afdwingbaar recht op hebben dat automatisch hernieuwd wordt, in tegenstelling 
tot vandaag waar dergelijke verloven terecht een gunst zijn voor wie zich behoorlijk gedraagt, 
echt bereid is tot reïntegratie en voor wie werk maakt van de vergoeding van de slachtoffers.  

Dit is volmaakt in tegenstelling met de huidige omzendbrief inzake penitentiair verlof, waarin 
duidelijk het gunstkarakter benadrukt wordt “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.” “De toekenning van het verlof, aldus de actuele omzendbrief, 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 (…).” 

Met dit terechte gunstkarakter wordt vandaag voorgoed gebroken. Erger nog. De gevangenen 
krijgen al recht op dit verlof 12 maand vooraleer zij in aanmerking komen voor vervroegde 
invrijheidsstelling. Vandaag is dit slechts drie maand vooraf. In de praktijk betekent dit dat de 
overgrote meerderheid, meer dan 80% van de veroordeelden, met name al diegenen die 
minder dan drie jaar effectief gekregen hebben, meteen op penitentiair verlof zullen mogen 
van zodra ze veroordeeld zijn en in de gevangenis terecht zijn gekomen. Als cadeau na een 
veroordeling kan dit tellen.  

 



Deze wet is ronduit schandelijk, ten tweede, omdat ze de veiligheidskleppen waarmee de 
voorwaardelijke invrijheidsstelling kan tegengehouden worden, afbreekt. Vandaag kan het 
personeelscollege van de gevangenis meer dan terecht een vrijlating blokkeren, wanneer men 
van oordeel is dat die vrijlating onverantwoord is. Deze verantwoordelijkheid voor het 
personeel, deze noodzakelijke inspraak verdwijnt voortaan, zonder dat dit zelfs maar 
beargumenteerd wordt. Zonder dat wordt aangetoond dat het huidig systeem faalt.  

Het gevangenispersoneel zal in de toekomst enkel nog gehoord worden als de gedetineerde 
dat zelf vraagt, met andere woorden als het in zijn voordeel speelt, maar niet wanneer er kan 
gewaarschuwd worden voor bijvoorbeeld zijn gevaarlijkheid. Men maakt op die manier het 
personeel van de gevangenis onverantwoordelijk.  

Er is zelfs geen enkele wettelijke garantie dat er een advies van de psycho-sociale dienst van 
de gevangenis in zijn vrijlatingsdossier zal zitten, ondanks de krachtige waarschuwingen van 
de Vlaamse leden in de vrijlatingscommissies. Hiermee wordt opnieuw ruimte geschapen 
voor een paraplupolitiek, de zo gehekelde paraplupolitiek in de Dutroux-commissie, waarbij 
allerlei betrokkenen de verantwoordelijkheid voor de mislukking op een ander kunnen 
afschuiven.  

Deze wet is ronduit schandelijk, ten derde, omdat voor het gros van de veroordeelden, voor 
meer dan 80% van de veroordeelden, namelijk de gestraften tot drie jaar effectief, het 
onderscheid tussen primair gestraften en recidivisten voorgoed verdwijnt. Vandaag is het 
onderscheid in de wet-Lejeune overduidelijk: primair gestraften kunnen vrijkomen na één 
derde van de straf en recidivisten na twee derde. Dit fundamentele onderscheid van de wet-
Lejeune wordt voor de overgrote meerderheid van de gedetineerden voor altijd weggeslagen. 
Dit belangrijke ontradend signaal van de wetgever aan recidivisten, dat zij zwaarder worden 
behandeld wordt definitief onderuit gehaald.  

En ik weet wel, men zal zeggen dat het in de praktijk al zo was, omdat Verwilghen dat zo bij 
omzendbrief had ingevoerd. Wij hebben Verwilghen hierover ondervraagd op 18 januari 2001 
in plenaire zitting en die eindigde zijn antwoord toen als volgt: “Ik beklemtoon dat deze 
maatregel alleen wordt ingevoerd om aan de tijdelijke piek in de maand december (december 
2000 dus) te verhelpen. Met ander worden: wat toen duidelijk een noodmaatregel was, wordt 
vandaag definitief.  

Sterker nog: Verwilghen kondigde toen extra waakzaamheid aan t.a.v. dergelijke recidivisten: 
Ik citeer opnieuw: “Het plegen van vier-, vijf of zesmaal dezelfde feiten is een manifeste 
contra-indicatie.” Maar precies deze stok achter de deur valt vandaag eveneens weg. Want 
voor gestraften onder de drie jaar is het risico op recidive helemaal geen tegenaanwijzing 
meer om een veroordeelde binnen te houden.  

En dan zitten we aan onze vierde reden waarom deze wet zo schandelijk is. De mogelijkheden 
voor de nieuwe strafuitvoeringsrechtbank om de criminelen binnen te houden worden 
drastisch ingeperkt. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van deze minister en van de 
meerderheidspartijen, zo staat het ook in de toelichting bij dit wetsontwerp, om voortaan in 
zoveel mogelijk gevallen een voorwaardelijke invrijheidsstelling toe te kennen. De 
vrijlatingen zullen dus nog versneld en vervroegd worden, terwijl wij vandaag reeds het meest 
lakse vrijlatingsbeleid van Europa hebben. Deze wet is alleen maar ingegeven door de wens 
om de overbevolking van de gevangenissen tegen te gaan in allerminst door de zorg dan door 
de zorg voor de bescherming van de maatschappij.  



 

Ook op dit vlak is de wet revolutionair. Vandaag kunnen de vrijlatingscommissies overgaan 
tot invrijheidsstelling, maar die kan, zo zegt de huidige wet letterlijk, alleen worden verleend 
indien tegelijk aan een reeks voorwaarden wordt voldaan.  

Met de nieuwe wet wordt alles omgedraaid: in de toekomst “wordt de invrijheidsstelling door 
de strafuitvoeringsrechter toegekend”, moet ze dus worden toegekend, tenzij er 
tegenaanwijzingen zijn. De voorwaardelijke invrijheidsstelling verliest dus haar gunstkarakter 
en wordt dus een afdwingbaar, subjectief recht. En de beleidsmarge voor de 
strafuitvoeringsrechter wordt veel kleiner dan de marge voor de actuele commissies.  

Ook het aantal tegenaanwijzingen wordt sterk ingeperkt. De persoonlijkheid van de 
gedetineerde en zijn gedrag tijdens de detentie zijn hierbij van geen tel meer. Sterker nog, ik 
heb het zojuist reeds aangehaald, bij de veroordeelden tot drie jaar speelt het gevaar voor 
recidive op geen enkele wijze nog mee. Alleen wanneer er een manifest risico is voor de 
integriteit van derden.  

De Vlaamse leden van de actuele vrijlatingscommissies, de mensen van het terrein dus, zijn in 
hun advies vernietigend hiervoor. Zij waarschuwen en ik citeer: “Een notoir oplichter met 
extreem hoog gevaar voor recidive, maar die kan aantonen dat hij in zijn behoeften kan 
voorzien, kan geen VI worden geweigerd indien zijn straf maximaal drie jaar is.” 

Maar ook bij veroordeelden boven de drie jaar is er een sterke versoepeling. De vrijlating kan 
enkel worden tegengehouden bij het risico van het plegen van nieuwe ernstige strafbare 
feiten. Wanneer men dus met zekerheid weet dat de gedetineerde zich vanuit de gevangenis 
aan het voorbereiden is op het plegen van gewone of minder ernstige strafbare feiten, dan is 
de strafuitvoeringsrechtbank nog altijd verplicht deze zware crimineel vrij te laten. 
Onvoorstelbaar gewoon.  

Maar veel is niet genoeg. Wanneer ze dan inderdaad recidiveren kunnen de commissies de 
delinquent vandaag de vrijlating herroepen. Ook dat wordt onderuit gehaald, want zoiets zou 
ingaan tegen het zogenaamde “vermoeden van onschuld”. Er is pas herroeping van de 
vrijlating mogelijk na een nieuwe veroordeling en pas nadat die veroordeling in kracht van 
gewijsde is gegaan. De wereldvreemdheid van paars kent geen grenzen. De paarse regering 
heeft het zogeheten vermoeden van onschuld misbruikt om Erdal te laten lopen; in de 
toekomst zal dit vermoeden aangewend om recidiverende criminelen, zelfs al zijn ze op 
heterdaad betrapt, uit de gevangenis te houden. Dit is een ongehoord schandaal. De 
bescherming van de criminelen weegt voor paars duidelijk veel zwaarder door dan de 
bescherming van de samenleving.  

En zo belanden we bij de vijfde reden waarom deze wet zo ronduit schandelijk is. De 
bestaande waarborgen voor de bescherming van de samenleving worden op de helling gezet. 
Bijvoorbeeld inzake de seksuele delinquenten, waar na Dutroux een belangrijke verscherping 
van de wetgeving was doorgevoerd. De behandeling en begeleiding van seksuele 
delinquenten als verplichte voorafgaande voorwaarde aan de vrijlating is weggevallen. 
Seksuele delinquenten worden (net als mensenhandelaars) ook niet langer uitgesloten van de 
versnelde vrijlating onder elektronisch toezicht.  



En bijzonder gortig tenslotte is dat de eenparigheidsregel voor de strafuitvoeringsrechtbank 
wegvalt. Ook dat was een waarborg om al te lichtzinnige en onverantwoorde vrijlatingen te 
voorkomen en d esameleving te beschermen Bij veroordeelden tot 10 jaar of meer of bij 
gedetineerden die minder dan de helft van de straf hebben ondergaan geldt vandaag nog 
steeds dat de rechter en de twee assessoren unaniem tot de vrijlating beslissen. Dit valt 
definitief weg. De twee sociale assessoren kunnen dus voortaan zonder probleem hun wil 
opleggen aan de magistraat.  

En tenslotte belanden we bij de top of the bill, de rode kers op de taart van Onkelinx, de 
grootste schande uit het hele ontwerp. Alle korte gevangenisstraffen, alle straffen tot één jaar 
effectief zullen in de toekomst door de strafuitvoeringsrechter kunnen omgezet worden in 
korte werkstraffen van een paar uur, enkele tientallen uren of, heel uitzonderlijk, tot 300 uur.   

Het is een zoveelste poging van paars om korte gevangenissstraffen in de praktijk niet te 
moeten uitvoeren, zelfs al heeft de eerste rechter uitdrukkelijk geoordeeld dat een werkstraf 
niet op zijn plaats is.  Die eerste rechter heeft alle mogelijke instrumenten, van een boete over 
een opschorting en een voorwaardelijke straf tot een alternatieve straf. De veroordeelde kan 
hiertegen bovendien in beroep gaan. Wanneer de rechter in beroep ondanks al die 
mogelijkheden toch een gevangenisstraf uitspreekt, zijn daar dus duidelijk redenen voor. Maar 
dan nog vindt deze minister van Justitie dat de rechter het verkeerd voor heeft. Dat de rechter 
zich vergist en dat de straf bijgevolg ongedaan gemaakt moet worden, mag omgezet worden 
in een belachelijke, allerminst afschrikkende werkstraf.  

Dat u aan dergelijke dwaasheid uw goedkeuring geeft, collega’s, dat vinden wij immoreel. 
Want u haalt de rechtstaat onderuit. U maakt van de strafrechter een bloempot, u zegt dat die 
rechter onbekwaam is. Het is werkelijk een schandaal van formaat dat zoiets door juristen op 
papier wordt gezet.  

Wij hebben gezocht, maar nergens in de beschaafde wereld hebben wij een wetgeving 
gevonden die zo laks is als de draak die hier zal worden goedgekeurd. Dit land zal binnenkort 
niet alleen de meest lakse nationaliteitswetgeving ter wereld hebben, dit land zal bovendien 
ook het meest lakse vrijlatingsbeleid ter wereld hebben.  Dankzij Laurette Onkelinx en haar 
trouwe slippendragers van Sp.a, MR en VLD. 

Het is dan ook onwaarschijnlijk leugenachtig dat deze minister, in een reactie op de terechte 
petitie van de vzw Ouders van een vermoord kind, heeft durven beweren dat het 
vrijlatingsbeleid verstrengd wordt, omdat gevaarlijke, gekken, die voor de tweede maal in hun 
leven tot levenslang worden veroordeeld, pas na 16 jaar ipv 14 jaar mogen vrijkomen. Wat 
een vreselijk signaal naar die ouders was dat, mevrouw de minister. In plaats van die mensen 
te verzekeren dat monsterachtige figuren genre Fourniret, genre Dutroux, naar Nederlands 
voorbeeld echt levenslang, tot aan het eind van hun dagen achter de tralies zullen blijven, zegt 
u dat zelfs zij na verloop van amper 16 jaar terecht zullen komen in de waanzinnige 
vrijlatingscarroussel.  

Op deze manier neemt men natuurlijk ieder vertrouwen in de rechtsstaat weg. U legt vandaag 
de basis voor een justitie die meer dan ooit onbegrepen zal zijn. Een justitie die botst met het 
rechtvaardigheidsgevoel, een justitie die opnieuw zal leiden tot grote woede en 
verontwaardiging bij de slachtoffers. Deze wet is niets anders dan een arrogante, hautaine 
belediging aan het adres van de slachtoffers van criminaliteit. Het is bijzonder ontluisterend 
dat een partij als de MR, die zich zo geprofileerd heeft als voortrekkers van de slachtoffers, 



zich vandaag gedragen als de makke schoothondjes van de beschermengel van de criminelen, 
van Laurette Onkelinx.  

Het Vlaams Belang kan vandaag niets anders een plechtige oproep lanceren tot alle 
strafrechtmagistraten in dit land. Als de politiek de samenleving niet langer wil beschermen, 
dan kunnen alleen nog de rechters dat doen. Als de politici de bevolking in de steek laten, dan 
zijn de rechters de laatste strohalm. 

 

Dames en heren magistraten, 

 

Wij vragen u deze wet goed te lezen en er de gepaste conclusies uit te trekken, met name veel 
zwaarder te gaan straffen dan u vandaag doet.  

Als gij wilt dat de crimineel voor u daadwerkelijk in een gevangenis belandt, geef hem dan 
een straf die hoger is dan één jaar effectief. 

Als gij wilt dat een recidivist in de toekomst langer de binnenkant van de gevangenis ziet, 
geef hem dan ook automatisch een dubbel zo zware celstraf. 

Als gij wilt dat de crimineel voor u niet meteen kan genieten van penitentiair verlof, geef hem 
dan een celstraf die hoger is dan drie jaar. 

Als gij van oordeel zijt dat de crimineel voor u een celstraf verdient van minstens drie jaar cel, 
bedenk hem dan met een celstraf van 9 jaar. 

Als gij van oordeel zijt dat de crimineel voor u een celstraf verdient van vijf jaar cel, bedenk 
hem dan met een celstraf van 15 jaar. 

Als gij van oordeel zijt dat de crimineel voor u een celstraf verdient van 10 jaar cel, bedenk 
hem dan met een celstraf van 30 jaar. 

De slachtoffers van de criminelen en de hele bevolking rekenen op u. 


