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Cumul van gevangenisstraffen – chronologisch vs. simultaan (pro rata) 
implicaties (procedure, proeftijd, advies/voorwaarden)

Enkele aandachtspunten (1a)



Cumul van gevangenisstraffen –
chronologisch vs. simultaan (pro rata)

 implicaties (procedure, proeftijd, 
advies/voorwaarden)

IMPACT VAN VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING (naargelang uitvoeringswijze)
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Enkele aandachtspunten (1b)



Cumul van gevangenisstraffen – chronologisch vs. simultaan (pro rata) 
implicaties (procedure, proeftijd, advies/voorwaarden)

Grote verschillen SU ≤ 3 jaar vs. + 3 jaar

o Dubbele sanctionering bij ‘herhaling’: straftoemeting én -uitvoering (cf. + 3j.: 1/3 - 2/3)

 Wet 17 mei 2006 – MO nr. 1814 27 november 2012

Maar:

 Arresten Grondwettelijk Hof (18 december 2014, 26 juli 2017, 7 februari 2018) Wet 5 mei 

2019 (art. 55bis Sw.: misdaad na wanbedrijf)  [arrest Cassatie 3 november 2021]

o Differentiële toepassing ET: frontdoor (≤ 3 jaar) vs. backdoor (+ 3 jaar)

Maar:

 Inwerkingtreding bevoegdheden strafuitvoeringsrechter (voorzien 1 juni 2022)

Enkele aandachtspunten (2)



Cumul van gevangenisstraffen – chronologisch vs. simultaan (pro rata) 
implicaties (procedure, proeftijd, advies/voorwaarden)

Grote verschillen SU ≤ 3 jaar vs. + 3 jaar

o Dubbele sanctionering bij ‘herhaling’: straftoemeting én -uitvoering (cf. + 3j.: 1/3 - 2/3)

o Differentiële toepassing ET: frontdoor (≤ 3 jaar) vs. backdoor (+ 3 jaar)

 ET als uitvoeringsmodaliteit gevangenisstraf vs. autonome straf: objectief 

zwaardere straf met milder uitvoeringsregime?

 Cumul strafuitvoering – voorlopige hechtenis (bereiken strafeinde tijdens VH) 

aanrekening periode VH op eventuele latere straf

Enkele aandachtspunten (3/4)



Persoon X wordt van zijn vrijheid beroofd door de politie (gerechtelijke arrestatie) en een dag later 

door de onderzoeksrechter onder voorlopige hechtenis geplaatst en in de gevangenis opgesloten 

(opsluiting). 

Bij de eerste zitting van de Raadkamer, binnen de 5 dagen na de aanhouding door de 

onderzoeksrechter, wordt beslist de voorlopige hechtenis uitgevoerd in de gevangenis, om te 

zetten in hechtenis onder elektronisch toezicht. 

Vóór de volgende zitting van de Raadkamer, heft de onderzoeksrechter de hechtenis onder 

elektronisch toezicht op en stelt de inverdenkinggestelde vrij onder voorwaarden. 

Bij de regeling van de rechtspleging wordt betrokkene verwezen naar de correctionele rechtbank 

en wordt een einde gesteld aan de vrijheid onder voorwaarden. 

In totaal heeft de persoon in kwestie 20 dagen in detentie (politiecel/gevangenis/elektronisch 

toezicht) doorgebracht.

Casus – onderzoek: beschrijving (1)



De correctionele rechtbank veroordeelt betrokkene tot een (autonome) werkstraf van 100 uur, 

met als vervangende straf een gevangenisstraf van 1 jaar. 

De werkstraf wordt slechts deels uitgevoerd (binnen de wettelijk voorziene termijn van 12 

maanden), en op grond daarvan wordt een deel van de werkstrafvervangende gevangenisstraf 

ten uitvoer gelegd, nl. 7 maanden.

De veroordeelde biedt zich met een gevangenisbriefje aan in de gevangenis om zijn vervangende 

gevangenisstraf uit te boeten, en wordt door de directeur van de gevangenis in strafonderbreking

geplaatst met het oog op de installatie van het ET-materiaal.

Met toepassing van de geldende regels in verband met de voorlopige invrijheidstelling zal 

betrokkene voorlopig in vrijheid worden gesteld na 10 dagen elektronisch toezicht, nl.: na een 

termijn van 1 maand (uit te zitten termijn tot voorlopige invrijheidstelling, bij straftotaal aan 

vervangende straffen van meer dan 4  maanden doch niet meer dan 7 maanden), met aftrek van 

20 dagen voorgaande hechtenis.

Casus – toemeting & uitvoering: beschrijving (2) 



Persoon X wordt van zijn vrijheid beroofd door de politie (gerechtelijke arrestatie) en een dag later door de 

onderzoeksrechter onder voorlopige hechtenis geplaatst en in de gevangenis opgesloten (opsluiting). Bij de 

eerste zitting van de Raadkamer, binnen de 5 dagen na de aanhouding door de onderzoeksrechter, wordt 

beslist de voorlopige hechtenis uitgevoerd in de gevangenis, om te zetten in hechtenis onder elektronisch 

toezicht. Vóór de volgende zitting van de Raadkamer, heft de onderzoeksrechter de hechtenis onder 

elektronisch toezicht op en stelt de inverdenkinggestelde vrij onder voorwaarden. Bij de regeling van de 

rechtspleging wordt betrokkene verwezen naar de correctionele rechtbank en wordt een einde gesteld aan 

de vrijheid onder voorwaarden. In totaal heeft de persoon in kwestie 20 dagen in detentie 

(politiecel/gevangenis/elektronisch toezicht) doorgebracht.

 ET VH als aan te rekenen detentie

 (omzettings)regel dat 1 dag ET geldt als 1 dag klassieke detentie

Casus – onderzoek: principes (1)



Persoon X wordt van zijn vrijheid beroofd door de politie (gerechtelijke arrestatie) en een dag later door de 

onderzoeksrechter onder voorlopige hechtenis geplaatst en in de gevangenis opgesloten (opsluiting). Bij de 

eerste zitting van de Raadkamer, binnen de 5 dagen na de aanhouding door de onderzoeksrechter, wordt 

beslist de voorlopige hechtenis uitgevoerd in de gevangenis, om te zetten in hechtenis onder elektronisch 

toezicht. Vóór de volgende zitting van de Raadkamer, heft de onderzoeksrechter de hechtenis onder 

elektronisch toezicht op en stelt de inverdenkinggestelde vrij onder voorwaarden. Bij de regeling van de 

rechtspleging wordt betrokkene verwezen naar de correctionele rechtbank en wordt een einde gesteld aan 

de vrijheid onder voorwaarden. In totaal heeft de persoon in kwestie 20 dagen in detentie 

(politiecel/gevangenis/elektronisch toezicht) doorgebracht.

 ET VH als aan te rekenen detentie

 (omzettings)regel dat 1 dag ET geldt als 1 dag klassieke detentie

 bevoegdheden Raadkamer ivm ET (omzetting naar hechtenis onder ET)

 ruime beslissingsbevoegdheden van de OR (opheffing mandaat)

Casus – onderzoek: principes (2)



Persoon X wordt van zijn vrijheid beroofd door de politie (gerechtelijke arrestatie) en een dag later door de 

onderzoeksrechter onder voorlopige hechtenis geplaatst en in de gevangenis opgesloten (opsluiting). Bij de 

eerste zitting van de Raadkamer, binnen de 5 dagen na de aanhouding door de onderzoeksrechter, wordt 

beslist de voorlopige hechtenis uitgevoerd in de gevangenis, om te zetten in hechtenis onder elektronisch 

toezicht. Vóór de volgende zitting van de Raadkamer, heft de onderzoeksrechter de hechtenis onder 

elektronisch toezicht op en stelt de inverdenkinggestelde vrij onder voorwaarden. Bij de regeling van de 

rechtspleging wordt betrokkene verwezen naar de correctionele rechtbank en wordt een einde gesteld aan 

de vrijheid onder voorwaarden. In totaal heeft de persoon in kwestie 20 dagen in detentie 

(politiecel/gevangenis/elektronisch toezicht) doorgebracht.

 ET VH als aan te rekenen detentie

 (omzettings)regel dat 1 dag ET geldt als 1 dag klassieke detentie

 ruime beslissingsbevoegdheden van de OR (opheffing mandaat)

 bevoegdheden Raadkamer ivm ET (omzetting naar hechtenis onder ET)

 ‘progressiviteit’ in gebruik maatregelen (waterval-systeem: gevangenis – ET – VOV – vrij 

zonder voorwaarden)

Casus – onderzoek: principes (3) 



De correctionele rechtbank veroordeelt betrokkene tot een (autonome) werkstraf van 100 uur, met als 

vervangende straf een gevangenisstraf van 1 jaar. De werkstraf wordt slechts deels uitgevoerd (binnen de 

wettelijk voorziene termijn van 12 maanden), en op grond daarvan wordt een deel van de 

werkstrafvervangende gevangenisstraf ten uitvoer gelegd, nl. 7 maanden.

De veroordeelde biedt zich met een gevangenisbriefje aan in de gevangenis om zijn vervangende 

gevangenisstraf uit te boeten, en wordt door de directeur van de gevangenis in strafonderbreking geplaatst 

met het oog op de installatie van het ET-materiaal.

Met toepassing van de geldende regels in verband met de voorlopige invrijheidstelling zal betrokkene 

voorlopig in vrijheid worden gesteld na 10 dagen elektronisch toezicht, nl.: na een termijn van 1 maand (uit 

te zitten termijn tot voorlopige invrijheidstelling, bij straftotaal aan vervangende straffen van meer dan 4  

maanden doch niet meer dan 7 maanden), met aftrek van 20 dagen voorgaande hechtenis.

 afwezigheid van vereiste van evenredigheid tussen hoofd- en vervangende straf bij 

werkstraf

Casus – toemeting & uitvoering: principes (4)



De correctionele rechtbank veroordeelt betrokkene tot een (autonome) werkstraf van 100 uur, met als 

vervangende straf een gevangenisstraf van 1 jaar. De werkstraf wordt slechts deels uitgevoerd (binnen de 

wettelijk voorziene termijn van 12 maanden), en op grond daarvan wordt een deel van de 

werkstrafvervangende gevangenisstraf ten uitvoer gelegd, nl. 7 maanden.

De veroordeelde biedt zich met een gevangenisbriefje aan in de gevangenis om zijn vervangende 

gevangenisstraf uit te boeten, en wordt door de directeur van de gevangenis in strafonderbreking geplaatst 

met het oog op de installatie van het ET-materiaal.

Met toepassing van de geldende regels in verband met de voorlopige invrijheidstelling zal betrokkene 

voorlopig in vrijheid worden gesteld na 10 dagen elektronisch toezicht, nl.: na een termijn van 1 maand (uit 

te zitten termijn tot voorlopige invrijheidstelling, bij straftotaal aan vervangende straffen van meer dan 4  

maanden doch niet meer dan 7 maanden), met aftrek van 20 dagen voorgaande hechtenis.

 afwezigheid van vereiste van evenredigheid tussen hoofd- en vervangende straf bij werkstraf

 wettelijk bepaalde uitvoeringstermijn werkstraf

Casus – toemeting & uitvoering: principes (5)



De correctionele rechtbank veroordeelt betrokkene tot een (autonome) werkstraf van 100 uur, met als 

vervangende straf een gevangenisstraf van 1 jaar. De werkstraf wordt slechts deels uitgevoerd (binnen de 

wettelijk voorziene termijn van 12 maanden), en op grond daarvan wordt een deel van de 

werkstrafvervangende gevangenisstraf ten uitvoer gelegd, nl. 7 maanden.

De veroordeelde biedt zich met een gevangenisbriefje aan in de gevangenis om zijn vervangende 

gevangenisstraf uit te boeten, en wordt door de directeur van de gevangenis in strafonderbreking geplaatst 

met het oog op de installatie van het ET-materiaal.

Met toepassing van de geldende regels in verband met de voorlopige invrijheidstelling zal betrokkene 

voorlopig in vrijheid worden gesteld na 10 dagen elektronisch toezicht, nl.: na een termijn van 1 maand (uit 

te zitten termijn tot voorlopige invrijheidstelling, bij straftotaal aan vervangende straffen van meer dan 4  

maanden doch niet meer dan 7 maanden), met aftrek van 20 dagen voorgaande hechtenis.

 afwezigheid van vereiste van evenredigheid tussen hoofd- en vervangende straf bij werkstraf

 wettelijk bepaalde uitvoeringstermijn werkstraf

 mogelijkheid tot uitvoering van een deel van de vervangende straf

Casus – toemeting & uitvoering: principes (6)



De veroordeelde biedt zich met een gevangenisbriefje aan in de gevangenis om zijn vervangende 

gevangenisstraf uit te boeten, en wordt door de directeur van de gevangenis in strafonderbreking geplaatst 

met het oog op de installatie van het ET-materiaal.

Met toepassing van de geldende regels in verband met de voorlopige invrijheidstelling zal betrokkene 

voorlopig in vrijheid worden gesteld na 10 dagen elektronisch toezicht, nl.: na een termijn van 1 maand (uit 

te zitten termijn tot voorlopige invrijheidstelling, bij straftotaal aan vervangende straffen van meer dan 4  

maanden doch niet meer dan 7 maanden), met aftrek van 20 dagen voorgaande hechtenis.

 bepaling startdatum strafberekening en invloed van strafonderbreking op berekende data

Casus – toemeting & uitvoering: principes (7)



De veroordeelde biedt zich met een gevangenisbriefje aan in de gevangenis om zijn vervangende 

gevangenisstraf uit te boeten, en wordt door de directeur van de gevangenis in strafonderbreking geplaatst 

met het oog op de installatie van het ET-materiaal.

Met toepassing van de geldende regels in verband met de voorlopige invrijheidstelling zal betrokkene 

voorlopig in vrijheid worden gesteld na 10 dagen elektronisch toezicht, nl.: na een termijn van 1 maand (uit 

te zitten termijn tot voorlopige invrijheidstelling, bij straftotaal aan vervangende straffen van meer dan 4  

maanden doch niet meer dan 7 maanden), met aftrek van 20 dagen voorgaande hechtenis.

 bepaling startdatum strafberekening en invloed van strafonderbreking op berekende data

 tenuitvoerlegging vervangende gevangenisstraf onder ET (ET in verschillende stadia)

Casus – toemeting & uitvoering: principes (8)



De veroordeelde biedt zich met een gevangenisbriefje aan in de gevangenis om zijn vervangende 

gevangenisstraf uit te boeten, en wordt door de directeur van de gevangenis in strafonderbreking geplaatst 

met het oog op de installatie van het ET-materiaal.

Met toepassing van de geldende regels in verband met de voorlopige invrijheidstelling zal betrokkene 

voorlopig in vrijheid worden gesteld na 10 dagen elektronisch toezicht, nl.: na een termijn van 1 maand (uit 

te zitten termijn tot voorlopige invrijheidstelling, bij straftotaal aan vervangende straffen van meer dan 4  

maanden doch niet meer dan 7 maanden), met aftrek van 20 dagen voorgaande hechtenis.

 bepaling startdatum strafberekening en invloed van strafonderbreking op berekende data

 tenuitvoerlegging vervangende gevangenisstraf onder ET (ET in verschillende stadia)

 toepassing regels ivm toelaatbaarheid tot VLV - effectief ten uitvoer gelegde vervangende 

straf ipv initieel opgelegde vervangende straf als uitgangspunt voor bepaling VLV-termijn

Casus – toemeting & uitvoering: principes (9)



De veroordeelde biedt zich met een gevangenisbriefje aan in de gevangenis om zijn vervangende 

gevangenisstraf uit te boeten, en wordt door de directeur van de gevangenis in strafonderbreking geplaatst 

met het oog op de installatie van het ET-materiaal.

Met toepassing van de geldende regels in verband met de voorlopige invrijheidstelling zal betrokkene 

voorlopig in vrijheid worden gesteld na 10 dagen elektronisch toezicht, nl.: na een termijn van 1 maand (uit 

te zitten termijn tot voorlopige invrijheidstelling, bij straftotaal aan vervangende straffen van meer dan 4  

maanden doch niet meer dan 7 maanden), met aftrek van 20 dagen voorgaande hechtenis.

 bepaling startdatum strafberekening en invloed van strafonderbreking op berekende data

 tenuitvoerlegging vervangende gevangenisstraf onder ET (ET in verschillende stadia)

 toepassing regels ivm toelaatbaarheid tot VLV - effectief ten uitvoer gelegde vervangende 

straf ipv initieel opgelegde vervangende straf als uitgangspunt voor bepaling VLV-termijn

 voorlopige hechtenis ook aan te rekenen op vervangende gevangenisstraf

Casus – toemeting & uitvoering: principes (10)



Dank voor jullie aandacht !

Opmerkingen, bedenkingen, vragen, opinie …?

Later ook nog via eric.maes@just.fgov.be

mailto:eric.maes@just.fgov.be


Persoon X wordt van zijn vrijheid beroofd door de politie (gerechtelijke arrestatie) en een dag later door de 

onderzoeksrechter onder voorlopige hechtenis geplaatst en in de gevangenis opgesloten (opsluiting). Bij de 

eerste zitting van de Raadkamer, binnen de 5 dagen na de aanhouding door de onderzoeksrechter, wordt 

beslist de voorlopige hechtenis uitgevoerd in de gevangenis, om te zetten in hechtenis onder elektronisch 

toezicht. Vóór de volgende zitting van de Raadkamer, heft de onderzoeksrechter de hechtenis onder 

elektronisch toezicht op en stelt de inverdenkinggestelde vrij onder voorwaarden.  Bij de regeling van de 

rechtspleging wordt betrokkene verwezen naar de correctionele rechtbank en wordt een einde gesteld aan 

de vrijheid onder voorwaarden. In totaal heeft de persoon in kwestie 20 dagen in detentie 

(politiecel/gevangenis/elektronisch toezicht) doorgebracht.

De correctionele rechtbank veroordeelt betrokkene tot een (autonome) werkstraf van 100 uur, met als 

vervangende straf een gevangenisstraf van 1 jaar. De werkstraf wordt slechts deels uitgevoerd (binnen de 

wettelijk voorziene termijn van 12 maanden), en op grond daarvan wordt een deel van de 

werkstrafvervangende gevangenisstraf ten uitvoer gelegd, nl. 7 maanden.

De veroordeelde biedt zich met een gevangenisbriefje aan in de gevangenis om zijn vervangende 

gevangenisstraf uit te boeten, en wordt door de directeur van de gevangenis in strafonderbreking geplaatst 

met het oog op de installatie van het ET-materiaal. Met toepassing van de geldende regels in verband met 

de voorlopige invrijheidstelling zal betrokkene voorlopig in vrijheid worden gesteld na 10 dagen elektronisch 

toezicht, nl.: na een termijn van 1 maand (uit te zitten termijn tot voorlopige invrijheidstelling, bij straftotaal 

aan vervangende straffen van meer dan 4  maanden doch niet meer dan 7 maanden), met aftrek van 20 

dagen voorgaande hechtenis.


