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Elektronisch toezicht  -  Evolutie enkelbanden

Naar aanleiding van het idee om ook criminele minderjarigen in aanmerking te laten 
komen voor een enkelband, wens ik te vernemen hoe performant het enkelbanden- 
systeem momenteel is.

1. Hoeveel enkelbanden worden er gecontroleerd door VCET (Vlaams Centrum 
Elektronisch Toezicht)? Zijn er nog beschikbaar? Hoeveel? Zo niet, hoeveel zijn er te 
kort om iedereen die er een zou moeten hebben ervan te voorzien? Wat gebeurt er 
met deze criminelen in afwachting?

2. Hoeveel van de beschikbare enkelbanden, bewakingsboxen en ander materiaal wordt 
momenteel effectief gebruik? Hoeveel zijn er momenteel in herstelling of onderhoud? 
Hoeveel enkelbanden zijn er momenteel in stock en dus gebruiksklaar?

3. Hoeveel veroordeelden zijn er momenteel in strafonderbreking geplaatst omdat er 
geen enkelbandaansluiting kan gebeuren?

4. Wat is de evolutie van het totaalaantal enkelbanden sinds de overheveling van de 
controle bevoegdheid naar de Vlaamse Gemeenschap?

5. Hoeveel enkelbanden zijn er stuk/in herstelling en hoelang duurt het voor ze 
opnieuw bruikbaar zijn? Hoe komt het dat ze stuk zijn?

6. Hoe oud is het computermateriaal van de dienst VCET? Graag een gedetailleerd 
overzicht. Hoe oud zijn de enkelbanden die nu gebruikt worden? Graag een 
gedetailleerd overzicht. Overweegt de minister de aankoop van moderne techniek?

8. Hoeveel mensen werken er bij VCET? Graag een evolutie in het personeelsverloop 
sinds de overheveling van deze bevoegdheid naar de Vlaamse Gemeenschap.

9. Graag een overzicht van de spreiding over de Vlaamse provincies van het aantal 
veroordeelde met een enkelband. 

10. Hoeveel veroordeelden met enkelband zijn er momenteel in de stad Antwerpen? 
Hoeveel veroordeelden zijn er momenteel in de stad Antwerpen in strafonderbreking 
door gebrek aan enkelbandaansluiting?



11. Welke beleidsopties neemt/nam de minister om het systeem van enkelbanden 
performanter te maken en het aantal veroordeelden in strafonderbreking te 
verminderen?

12. Is de minister van mening dat het nodig/nuttig is om het systeem van enkelbanden 
uit te breiden zodat ook veroordeelde minderjarigen een enkelband zouden kunnen 
krijgen?



JO VANDEURZEN 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD
op vraag nr. 17 van 29 september 2016
van ANKE VAN DERMEERSCH

1. Op 18 oktober 2016 worden er 823 justitiabelen actief opgevolgd door het Vlaams 
Centrum Elektronisch Toezicht. Het stockbeheer wordt in co-beheer geregeld 
overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 10 december 2014 betreffende het 
beheer van het elektronisch toezicht dat werd afgesloten tussen de drie 
gemeenschappen. Rekening houdende met de mogelijke evoluties inzake de 
toepassing van het elektronisch toezicht, zoals de invoering van het elektronisch 
toezicht als autonome straf of het stijgend gebruik van het elektronisch toezicht als 
vorm van voorlopige hechtenis, werden afspraken gemaakt met de andere 
gemeenschappen om bijkomend materiaal te bestellen op basis van het huidige 
contract in functie van het verzekeren van de continuïteit van deze strafuitvoering. 
Er zijn op 18 oktober 2016 nog 1.442 aansluitingen vanuit de gevangenissen gepland 
voor de komende zes maanden. Er is momenteel voldoende buffer van materiaal in 
de stock aanwezig om het aantal justitiabelen onder ET te kunnen aansluiten.

In afwachting van de plaatsing van een enkelband worden alle veroordeelden met 
een vrijheidsstraf van minder dan drie jaar door de gevangenisdirecteur in 
strafonderbreking (vrijheid) geplaatst op basis van een omzendbrief van de minister 
van Justitie. De overige justitiabelen (b.v. gevangenisstraf van meer dan drie jaar of 
voorlopig gehechten) worden prioritair geplaatst binnen de snelst mogelijke termijn. 
Voor deze categorieën is er geen significante wachttijd.

2. Het beheer van het materiaal inzake het elektronisch toezicht (stockbeheer) valt 
onder het co-beheer tussen de drie gemeenschappen overeenkomstig het 
samenwerkingsakkoord van 10 december 2014 inzake het elektronisch toezicht. De 
aangeleverde cijfers betreffen dus de totaalcijfers voor de drie gemeenschappen 
samen. Op 30 september 2016 is er een totale ‘stock’ van 475 enkelbanden voor 
GPS-technologie en 3.981 klassieke enkelbanden, dus 4.456 in totaal. Hiervan waren 
er op dezelfde datum ‘1.494’ actief, wat betekent dat er dus 1.494 justitiabelen 
actief werden opgevolgd (= 34% van de totale stock).

Het permanent operationeel inzetbaar houden van een bepaald volume, 
veronderstelt ook een buffer omdat materiaal ook voortdurend in onderhoud moet 
gaan, verloren kan gaan of beschadigd kan geraken. De volledige stock is dus nooit 
volledig operationeel inzetbaar. Er stellen zich dus geen problemen op dit vlak en er 
is permanent voldoende materiaal aanwezig om het elektronisch toezicht te kunnen 
uitvoeren.

3. Het is zo dat er slots voor de reservatie van een aansluiting voor een periode van zes 
maanden beschikbaar worden gesteld voor de strafinrichtingen, dit om de uitvoering 
praktisch hanteerbaar te houden en onnodige seiningen te vermijden bij personen 
die ondertussen hun contactgegevens wijzigen en dit vergeten melden of de datum 
uit het oog verliezen. Er zijn ook een aantal justitiabelen aan wie een 
strafonderbreking werd toegekend door de gevangenisdirecteur maar waarvoor nog 
geen datum voor een aansluiting kon gereserveerd worden in het registratiesysteem 
SISET. Deze strafonderbrekingen worden door de gevangenissen geregistreerd.



4. De totale ‘stock’ enkelbanden bedraagt in totaal 4.456 voor de 3 gemeenschappen, 
gelet op het co-beheer van deze stock. Het cijfer over de evolutie van het totaal 
aantal enkelbanden is niet beschikbaar sinds de overheveling. Dergelijke tabel kan 
enkel op datum van vandaag opgevraagd worden. Er is geen mogelijkheid om de 
toestand/aantallen van het materiaal op een andere datum op te vragen.

5. Er zijn sinds begin dit jaar 111 enkelbanden uit roulatie gegaan (verloren materiaal) 
en 1.170 enkelbanden verstuurd naar de hersteldienst voor reparatie en onderhoud 
(globale cijfers voor de drie gemeenschappen). De kost van het herstel is begrepen 
in de huurkost. Het herstellingsproces kan enkele weken duren, vandaar ook de nood 
aan voldoende buffer. Wanneer de justitiabele echter moedwillig zijn 
bewakingsmateriaal heeft beschadigd, wordt een schadedossier opgemaakt en wordt 
dit aan betrokkene gefactureerd.

6. Het huidige bewakingsmateriaal en de bijhorende applicatie voor het beheer van het 
elektronisch toezicht van het elektronisch toezicht is ongeveer 6 jaar in gebruik. 
Enkelbanden die stuk zijn worden op continue basis vervangen door de leverancier. 
Indien nodig wordt er bijkomend materiaal besteld. Het huidige materiaal zal volledig 
worden vervangen door nieuw materiaal. Samen met de Franse en de Duitse 
Gemeenschap werd door de Vlaamse Gemeenschap een nieuwe overheidsopdracht 
uitgeschreven voor het materiaal ter uitvoering van het elektronisch toezicht.

8. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de evolutie inzake het 
personeelsverloop sinds de overheveling naar de Vlaamse Gemeenschap.

Overzicht en evolutie van het personeelskader:

Functies 1/1/2015 1/1/2016 1/9/2016
Directeur 1 1 1
Adjunct v/d directeur 3 4 4
Deskundigen niv. B 6 4 8
Medewerkers niv. C 42 35 38
Totaal 52 44 51

Daarenboven (niet opgenomen in bovenstaande tabel) komen in de loop van de 
maand oktober nog twee bijkomende medewerkers in dienst voor het team dat 
instaat voor de plaatsing van het controlemateriaal (mobiele eenheid) en een andere 
medewerker zal het team administratie versterken. 

Daarnaast zitten er nog twee aanwervingen in een finale fase (niet opgenomen in 
bovenstaande tabel): één voor het team administratie en één voor het team 
monitoring. Hiermee zal het totale personeelskader dus 56 personeelsleden 
omvatten. Hiermee is het op dit moment geldende personeelsplan voor het VCET 
volledig ingevuld.

9. Hieronder vindt u een overzicht van alle justitiabelen onder elektronisch toezicht op 
18 oktober 2016 gespreid over de vijf Vlaamse provincies en het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest. 

Brussel Hoofdstedelijk Gewest 13

Vlaams-Brabant 72

Limburg 95

Antwerpen 302

Oost-Vlaanderen 185

West-Vlaanderen 156



10. Op 18 oktober 2016 zijn er in de stad Antwerpen (Antwerpen en districten) 133 
justitiabelen onder elektronisch toezicht en dat voor alle soorten elektronisch toezicht 
waaronder deze in het kader van de voorlopige hechtenis. 
Hoeveel personen er momenteel in strafonderbreking zijn kunnen we u niet 
meedelen, ze behoren tot de federale bevoegdheid.

11. Sinds de overheveling van de organisatie, de bevoegdheden en de opdrachten van 
de diensten die in staan voor de uitwerking en de opvolging van het elektronisch 
toezicht naar de gemeenschappen, zijn er meerdere initiatieven genomen om de 
performantie verder te verhogen. We verwijzen onder meer naar:

- Het afsluiten van een samenwerkingsakkoord tussen de drie gemeenschappen 
betreffende het beheer van het elektronisch toezicht, bekrachtigd in het 
Vlaams parlement per decreet van 3 juli 2015.

- Het stelselmatig en permanent vernieuwen van het wagenpark van het VCET 
en bijhorende opvolging (winterbanden, onderhoud, update GPS-toestellen,…)

- Het uitvoeren van een risicoanalyse inzake welzijn op het werk. Deze analyse 
bestaat uit een systematische en permanente identificatie en de analyse van 
de aanwezigheid van gevaren en risicofactoren in concrete arbeidsprocessen 
en arbeidssituaties. Als gevolg van deze analyse werd een actieplan opgesteld 
dat momenteel gradueel en voortdurend wordt uitgerold.

- Het voorzien van opleidingen en bijscholingen, zowel met betrekking tot de 
technische aspecten als tot sociale vaardigheden en andere competenties.

- De migratie van het IT-netwerk naar het netwerk van de Vlaams overheid
- Het uitvoeren van een verbeteranalyse van de werkprocessen en de 

ontwikkeling van een permanent en dynamisch werklastmetingsinstrument
- De externe hosting van de applicatie ‘SISET’ die gebruikt wordt om het 

administratief beheer van het VCET te verzekeren (niet te verwarren met de 
applicatie om de alarmen te registreren en op te volgen). Deze operatie 
gebeurde in overleg en samenwerking met de andere gemeenschappen.

- Samen met de Franse en de Duitse Gemeenschap werd door de Vlaamse 
Gemeenschap een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven voor het materiaal 
ter uitvoering van het elektronisch toezicht.

- De graduele invulling van het personeelsplan van het VCET.
- Het toewijzen van 5 extra personeelsleden aan het VCET.
- De uitrol van een specifiek actieplan ter verhoging van de capaciteit en een 

verhoging van het aantal aansluitingen. 

12. Wanneer aan jongeren wordt gevraagd hoe zij kijken naar een reactie op delicten, 
komt hier unaniem uit dat zij ‘iets willen leren’. Dat was ook zo in de input van de 
werkgroepen naar een Vlaams decreet betreffende jeugddelinquentie. In veel 
situaties wordt er volgens hen enkel gekeken naar welke sanctie er moet gegeven 
worden en niet wat eruit kan geleerd worden. Een andere kritische kanttekening die 
zij maken is dat er zelden doelen verbonden zijn aan de straf. Er is bij de jongeren 
dan ook weinig enthousiasme of begrip voor het elektronisch toezicht: de enkelband 
zien zij als een te harde en stigmatiserende reactie waarbij bovendien elk doel en 
elke leermogelijkheid ontbreekt. We herhalen, dit is de visie vanuit jongeren met 
ervaring binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In het regeerakkoord heeft de Vlaamse 
Regering de ambitie omschreven om als antwoord op jongeren die een als misdrijf 
omschreven feit plegen, een gedifferentieerd aanbod van constructieve, 
herstelgerichte maatregelen te bieden.


