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opgesomde gedragingen overeenkomen
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(iii) woonverbod
p. voorstellen de lege ferenda
(i) de verwijzing naar de tuchtrechtelijke of de bestuurlijke overheid
(ii) de schuldigverklaring met waarschuwing
(iii) het rijverbod als vorm van mobiliteitsbeperking
(iv) opgelegde behandeling
(v) verwijdering van het grondgebied
2. Burgerlijke gevolgen van het misdrijf
a. de wettelijke onbekwaamheid (pro memorie)
b. de teruggave
c. de gerechtskosten
d. de schadevergoeding
e. bijzondere burgerlijke sancties
(i) onwaardigheid om te erven
(ii) vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit
3. Maatregelen
a. maatregelen t.a.v. minderjarigen
(i) de afhandeling op het niveau van het openbaar ministerie
(ii) de afhandeling op het niveau van de jeugdrechter of jeugdrechtbank
b. de internering van geestesgestoorde delinquenten
(i) wettelijk kader en situering
(ii) definitie en doelstellingen van de internering
(iii) toepassingsvoorwaarden
a. de strafbare feiten
b. de ernstige geestesstoornis
c. het gevaar voor de maatschappij
(iv) de gerechtelijke fase
a. het psychiatrisch deskundigenonderzoek
b. de rechterlijke beslissing tot internering
c. kosten, teruggave en bijkomende veiligheidsmaatregelen
d. de burgerlijke rechtsvordering van de slachtoffers
Hoofdstuk 2. Straftoemeting
1. De straftoemeting in de strikte betekenis
a. criteria voor de straftoemeting
(i) straftoemeting en beoordelingsvrijheid van de rechter
(ii) de motivering van de straftoemeting (art. 163 en 195 Sv.)
(iii) straftoemetingscriteria de lege ferenda
b. de verschoningsgronden (art. 78 Sw.)
c. de verzachtende omstandigheden (art. 79-85 Sw.)
(i) toelaatbaarheid van de verzachtende omstandigheden
a. misdaden
b. wanbedrijven uit het Strafwetboek
c. wanbedrijven in bijzondere wetten
d. overtredingen
(ii) werking van de verzachtende omstandigheden
a. criminele straffen (art. 80-84 Sw.)
b. correctionele straffen (art. 85 Sw.)
c. politiestraffen
(iii) correctionalisering en contraventionalisering
a. begrip
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b. wie kan correctionaliseren?
c. voorwaarden
(iv) verzachtende omstandigheden de lege ferenda
d. recidive of herhaling (art. 54-57 Sw.)
(i) begrip
(ii) toepassingsvoorwaarden
a. een vroegere strafrechtelijke veroordeling
b. een nieuw misdrijf
c. de staat van herhaling moet door de wet zijn bepaald
(iii) strafverzwaring bij wettelijke herhaling
(iv) bijzonder gevolg van de herhaling: de TBS
e. de samenloop (art. 58-65 Sw.)
(i) meerdaadse samenloop
(ii) eendaadse samenloop
a. eendaadse samenloop stricto sensu
b. voortgezette misdrijven
(iii) belang van het onderscheid
(iv) bepaling van de ‘zwaarste straf’
f. de straftoemeting bij verzwarende omstandigheden
g. de straftoemeting bij strafbare poging en strafbare deelneming
(i) poging
(ii) deelneming
h. onderlinge combinatie van de straftoemetingsregels
2. De modaliteiten van de strafoplegging: ‘effectief’, met uitstel, en de
opschorting van de uitspraak
a. algemene beginselen
b. ratio legis
c. uitstel en opschorting: wettelijke regeling
(i) toepassingsvoorwaarden
a. uitstel
b. opschorting
c. afwijking bij sommige drugsmisdrijven
(ii) de probatievoorwaarden
(iii) duur proeftermijn
(iv) gevolgen
a. uitstel
b. opschorting
Hoofdstuk 3. Strafuitvoering
1. Algemene beginselen
a. achtergrond
b. bronnen van het strafuitvoeringsrecht
(i) interne rechtspositie van veroordeelde gedetineerde
(ii) externe rechtspositie van veroordeelde gedetineerden
c. de rechterlijke controle op de strafuitvoering
d. het Centraal Strafregister
2. Omstandigheden die het verval of tenietgaan van de straffen meebrengen
a. de dood van de veroordeelde
b. de verjaring van de straf
(i) termijnen
(ii) stuiting van de verjaring
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(iii) de ontvluchting
553
(iv) schorsing van de verjaring
553
c. amnestie
554
d. genade
555
3. De uitvoering van de straffen
556
a. de tenuitvoerlegging van de geldboete en de verbeurdverklaring
556
b. de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen
558
(i) algemene beschouwingen
559
(ii) de beveiligingsperiode
561
(iii) de door de minister van Justitie toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten561
a. de uitgaansvergunning (art. 4 en 5 Wet Strafuitvoering)
561
b. het penitentiair verlof (art. 6 tot 9 Wet Strafuitvoering)
562
c. de plaatsing in een transitiehuis (art. 9/1 tot 9/3 Wet
Strafuitvoering)562
d. de procedure (art. 10 tot 14 Wet Strafuitvoering)562
e. de onderbreking van de strafuitvoering (art. 15 tot 20 wet
strafuitvoering)563
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563
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a. de voorwaardelijke invrijheidstelling
564
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567
c. beperkte detentie en elektronisch toezicht
567
d. opvolging en controle (art. 62 en 63 wet strafuitvoering)
568
e. herroeping, schorsing en herziening van een
strafuitvoeringsmodaliteit
569
f. de definitieve invrijheidstelling (art. 71 wet strafuitvoering)
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g. bijzondere bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechter
570
(v) oud regime dat voorlopig nog van kracht blijft voor vrijheidsstraffen van 3 jaar en minder: de niet-uitvoering van de
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(iii) gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een
veroordeling tot een vrijheidsstraf
(iv) de internering van veroordeelden
Hoofdstuk 4. Uitwissing en eerherstel
1. Automatische uitwissing
2. Eerherstel
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