
 
Inleiding

“Verwarring over vervroegde vrijlating” (Het Nieuwsblad, 19 mei 2008), “Slechts één man 
weet hoe celstraf wordt berekend” (Het Laatste Nieuws, 17 mei 2008). Deze greep uit enkele 
mediaberichten, die eind mei 2008 werden verspreid naar aanleiding van een collo-
quium over één jaar werking van de strafuitvoeringsrechtbanken, illustreerde niet 
alleen de aandacht voor de (toenmalige) actualiteitswaarde van de problematiek van 
de strafberekening (en uitvoering van de straf), maar ook de onwetendheid bij velen 
over de manier waarop straffen en maatregelen in België worden uitgevoerd.

De behoefte aan een grotere duidelijkheid en transparantie terzake werd eens te meer 
bevestigd in de nota ‘Straf- en strafuitvoeringsbeleid’ van voormalig minister van Justi-
tie Stefaan De Clerck (nota van februari 2010) wanneer hij stelde dat er nood is aan 
“een wettelijke regeling van strafberekening”, want: “Denkwerk over de straftoemeting en de 
aansluiting van de fase van de strafuitvoering bij de straftoemeting omvat ook het thema van de 
strafbecijfering” (p. 18). De roep om meer informatie en duiding over deze vooralsnog 
verborgen kant van de strafuitvoering weerklinkt vandaag meer dan ooit tevoren. 
Met een toekomstig Wetboek van Strafuitvoering in zicht vormt de uitwerking van 
een coherente en transparante regeling van de problematiek van de strafberekening 
en de uitvoering, met name in geval van cumul van straffen en maatregelen, een niet 
meer te ontwijken uitdaging.

Wanneer neemt de door de rechter uitgesproken, al dan niet vrijheidsberovende, straf 
begin van uitvoering? Wanneer beschouwt men een straf als volledig uitgevoerd? Wor-
den alle uitgesproken straffen uitgevoerd? Wat indien er meerdere straffen werden 
uitgesproken en uitgevoerd moeten worden: kunnen verschillende straffen dan tezelf-
dertijd worden uitgevoerd? Dit zijn tal van vragen waarop niet enkel het grote publiek, 
maar zelfs vele insiders binnen de wereld van justitie ook vandaag nog vaak het ant-
woord schuldig blijven. In dergelijke context zijn uitspraken zoals “ongrondwettelijk” 
en “voor interpretatie vatbaar” vaak niet helemaal uit de lucht gegrepen.

Met voorliggend boek trachten we op vele van die vragen enig concreet antwoord te 
bieden. Hoewel het thema in bepaalde opzichten zeer technisch van aard is, hebben 
we toch getracht om de lezer op een min of meer toegankelijke manier wegwijs te 
maken in het kluwen van de strafuitvoering zoals ze vandaag de dag in België plaats-
vindt. Daarbij worden trouwens ook geen kritische reflecties en/of voorstellen tot 
verbetering geschuwd.
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Ondanks het brede amalgaam aan straffen en maatregelen die thans in België kunnen 
worden uitgesproken en (al dan niet) ten uitvoer worden gelegd, wordt in dit boek 
niet de tenuitvoerlegging van álle straffen en maatregelen (uitvoerig) besproken. De 
tenuitvoerlegging van sommige straffen/maatregelen roept maar weinig strafrech-
telijke en/of praktisch- organisatorische vraagstukken op of is in de praktijk slechts 
marginaal aanwezig. Daarom worden enkel volgende thematieken behandeld: (1) de 
‘klassieke’ vrijheidsberovende straf (gevangenisstraf), inclusief de terbeschikking-
stelling van de strafuitvoeringsrechtbank, (2) het elektronisch toezicht (in zijn vele 
verscheiden gedaantes), (3) de autonome werkstraf, (4) de (probatie-)opschorting en 
het -uitstel, de autonome probatiestraf en de pretoriaanse probatie, en tot slot, (5) de 
internering.

Voorliggende publicatie is de resultante van een collectieve inspanning die eind 2018 
werd aangevat en als noodzakelijk te realiseren (onderzoeks)project over de strafbe-
rekening en -uitvoering werd opgevat. Ter ondersteuning van dit project werd een 
werkgroep opgericht, samengesteld uit vertegenwoordigers uit diverse relevante sec-
toren die vanuit hun huidige functie en/of relevante werkervaring een nuttige bijdrage 
konden leveren. Het gaat om mensen met een erg rijke expertise binnen de acade-
mische wereld, de advocatuur, het centraal bestuur van de Federale Overheidsdienst 
(FOD) Justitie, het gevangeniswezen, de justitiehuizen, het openbaar ministerie, of 
nog, het Rekenhof… De samenstelling van de werkgroep varieerde doorheen de tijd. 
Sommige leden konden op een gegeven moment genieten van een welverdiend pen-
sioen of konden, naast alle andere professionele activiteiten, geen tijd meer vrijmaken. 
Anderen vonden een nieuwe professionele uitdaging, en nog anderen sloten pas later 
aan bij de groep, op weloverwogen suggestie van. Ondanks wisselende beschikbaar-
heid en andere verplichtingen heeft eenieder toch zijn waardevolle bijdrage aan het 
project kunnen leveren. Met de voltallige werkgroep werd enkele malen fysiek ver-
gaderd, rond specifieke thema’s werden dan weer aparte groepjes samengesteld die 
vaak vanop afstand met mekaar communiceerden. Dankzij al dit werk kon een grote 
hoeveelheid gegevens bij elkaar worden gebracht die als basis heeft gediend voor de 
bijdragen in dit boek. De inhoud van de stukken die voor het boek zijn aangeleverd, is 
voor rekening van de auteur(s) en engageert, tenzij uitdrukkelijk aangegeven, geens-
zins de eigen organisatie voor de ingenomen stellingnames. 

Een sterke participatie vanuit het werkveld werd vooral wenselijk geacht om nuttige 
informatie te kunnen aanreiken over reglementering en praktijkvoorbeelden met 
betrekking tot de behandelde thema’s, om rechtstreeks met elkaar in debat te kun-
nen treden, om eventuele oplossingen of antwoorden (vanuit de eigen organisatie) 
voor te stellen voor de soms complexe vraagstukken die zich stellen, om de output 
van het geleverde denk- en uiteindelijke schrijfwerk te beoordelen, te corrigeren en 
bij te sturen, etc. Dit alles gebeurde finaal in een open en constructieve sfeer, met res-
pect voor elkaars positie en soms (sterk) uiteenlopende zienswijzen over deze of gene 
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praktijkcasus. Met andere woorden, de realisatie van de vooropgestelde ambities is, 
alleszins naar ons oordeel, aardig gelukt! 

De COVID-19-crisis heeft het noodzakelijke overleg op sommige momenten weliswaar 
erg bemoeilijkt, niet enkel voor wat de werkzaamheden van voormelde werkgroep 
betreft. Consultatie van andere belangrijke actoren zoals de probatiecommissies en 
strafuitvoeringsrechtbanken, was eveneens wenselijk, bij voorkeur via bezoeken ter 
plaatse. Maar een dergelijke consultatieronde werd uiteindelijk zeer moeilijk reali-
seerbaar, zo niet quasi onmogelijk geacht, in het bijzonder gelet op de beperkende 
maatregelen op het vlak van mobiliteit en (geprefereerde) fysieke ontmoeting op de 
werkplek. Complexe materies zoals berekening en uitvoering van straffen en maat-
regelen lenen zich trouwens ook niet goed tot uitsluitend overleg vanop afstand. 
Deze fase van het onderzoeksproject zou wel nog een uitdaging kunnen zijn voor 
toekomstig actie- onderzoek, eventueel te verwezenlijken binnen het kader van oplei-
dingscycli voor magistraten zoals die momenteel door het Instituut voor Gerechtelijke 
Opleiding (IGO) worden georganiseerd. Het was niet de ambitie om in het kader van 
dit project een gezamenlijk standpunt over straftoemeting en -uitvoering te for-
muleren waar alle betrokken actoren zich achter zouden kunnen scharen; dit dient 
inderdaad eerder te gebeuren binnen het kader van een forum dat daartoe formeel 
gemandateerd is.

De sanitaire crisis en bijhorende moeilijkheden op het vlak van communicatie en 
mobiliteit hebben ervoor gezorgd dat de afronding van sommige projecttaken werd 
uitgesteld en dat het project dus wat langer heeft geduurd dan oorspronkelijk gepland. 
Echter…, de tijd brengt raad, en uitstel werd geen afstel. De noodgedwongen afstand 
in tijd en ruimte heeft wellicht tot een frissere blik en misschien ook wel rijker resul-
taat geleid.

De wereld van justitie draait door, op volle toeren, en elk uitstel van het project ris-
keerde er dan ook toe te leiden dat het vooropgestelde product uiteindelijk door de 
actualiteit zou worden achterhaald. De in deze publicatie opgenomen teksten werden 
afgerond in de zomer van 2021, enkele maanden voor de langverwachte inwerking-
treding van de bevoegdheden van de alleenzetelend strafuitvoeringsrechter (voor 
veroordeelden met straftotaal van drie jaar of minder), uiterlijk op 1 december. Mocht 
die deadline inderdaad worden gehaald – het verleden wijst uit dat de realiseringskans 
van dat plan nooit helemaal zeker is –, dan nog bieden de hier verzamelde teksten een 
bijzondere meerwaarde voor elke discussie over toekomstige strafuitvoering.

De redacteurs zijn alle leden van de werkgroep die, elk naar eigen vermogen, hun 
steentje hebben bijgedragen, zeer erkentelijk voor het feit dat we vandaag voor-
liggende publicatie kunnen neerleggen. Meer in het bijzonder gaat het hier (in 
alfabetische volgorde) om volgende personen:
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Valérie Arickx
Philip Daeninck
Peter De Bruycker
Emilie Derouaux
Vicky De Souter
Erika Fieuws
Mathieu Galmart
Lionel Goffaux
Sara Goossens
Midas Hellinck
Tamara Küpper

Diëm Lebrun
Inge Missiaen
Olivia Nederlandt
Julien Raone
Pierre Reynaert
Veronique Rogiest
Audrey Servais
Bénédicte Van Boven
Kristel Van Driessche
Nico Van Wittenberghe

Een bijzonder woord van dank gaat ook uit naar Dani Brutyn, zeer gewaardeerde 
collega bij het NICC, voor de onmisbare logistieke ondersteuning en de morele steun 
gedurende onze gezamenlijke onderneming, alsook naar Clara Van Stichel die tijdens 
haar stage als studente professionele bachelor Rechtspraktijk een erg geapprecieerde 
bijdrage aan het project heeft kunnen leveren. Het project heeft tevens mogen rekenen 
op de onbaatzuchtige steun en medewerking van Hans Dominicus, afdelingshoofd bij 
de Afdeling Justitiehuizen van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
van de Vlaamse overheid. Veel dank is eveneens verschuldigd aan de instellingen die 
door hun financiële ondersteuning een deel van het nodige vertaalwerk mogelijk 
hebben gemaakt, met name: de Administration générale des Maisons de justice van de 
Fédération Wallonie- Bruxelles, de Afdeling Justitiehuizen van het Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid, en het Nationaal Instituut voor 
Criminalistiek en Criminologie. Gezien de complexiteit en de soms hoge mate van 
techniciteit van de materie werd het namelijk van belang geacht het werk tezelfdertijd 
integraal in het Frans én het Nederlands te publiceren.

Het eindproduct van ons werk ligt er nu. Maar het debat is hierbij geenszins afgeslo-
ten... We hopen alvast dat een en ander van wat in dit boek is neergepend, (rechts-)
practici kan bijstaan in hun streven naar een correcte toemeting en uitvoering van 
straffen en eveneens tot zijn volle recht kan komen in de aanloop naar een toekomstig 
Wetboek van Strafuitvoering!

De redacteurs,
Eric Maes & Alexia Jonckheere

Brussel, september 2021
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