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SAMENVATTING 

 

Sleutelwoorden: Directie Detentiebeheer, uitgaansvergunning, penitentiair verlof 

 

Binnen de strafuitvoering staat de link tussen het individu en de samenleving centraal. 

Het recht op uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven maakt een brug van binnen 

naar buiten; naast de beperking tot detentieschade, bieden de uitgaansvergunning en 

het penitentiair verlof de gedetineerden de mogelijkheid om hun sociale re-integratie 

voor te bereiden. Een aanvraag tot een uitgaansvergunning of penitentiair verlof gaat 

binnen de strafuitvoering door verschillende handen, waarbij de dienst Directie 

Detentiebeheer Externe Rechtspositie als beslissingsinstantie fungeert. Zowel in de 

praktijk als in de literatuur lijkt de dienst te worden beschouwd als restrictief ten aanzien 

van de modaliteiten.   

 

Aan de hand van verzamelde cijfergegevens blijkt dat de Directie Detentiebeheer 

(hierna: DDB) recent een evolutie doormaakt. Het aantal toekenningen van 

uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven is beduidend toegenomen. De centrale 

onderzoeksvraag focust zich op de perceptie van betrokken actoren ten aanzien van de 

DDB en (de kennis van) zijn recente evolutie. Naast het diensthoofd van de DDB en vier 

dossierbeheerders werkende op de DDB, werden twee voorzitters van de 

strafuitvoeringsrechtbank, acht gevangenisdirecteurs en vier medewerkers van de 

psychosociale dienst kwalitatief geïnterviewd.  

 

Uit de interviews op het niveau van de DDB blijkt zich een versoepeling in houding te 

hebben voorgedaan; de bevraagde dossierbeheerders geven aan dat hun visie op 

uitgaansvergunningen en penitentiair verlof niet zozeer veranderd is, maar hun houding 

mee geëvolueerd is in de huidige context. Enerzijds werd er vastgesteld dat de 

bevraagde voorzitters van de strafuitvoeringsrechtbank, alsook enkele actoren binnen de 

penitentiaire inrichtingen zich niet bewust zijn van een stijging in het aantal 

toekenningen van de modaliteiten. Anderzijds blijken andere bevraagde actoren binnen 

de penitentiaire inrichtingen wel een evolutie in het aantal toekenningen op te merken, 

maar niet op basis van formele mededelingen. Behoudens deze vaststelling blijkt een 

discrepantie tussen wetgeving en praktijk te bestaan, waarbij verschillende visies 

bestaan over welke factoren welk gewicht krijgen in de adviesverlening en 

besluitvorming. De DDB wordt gepercipieerd als de dienst die de congruentie tussen de 

verschillende inrichtingen moet bewaken. Een open communicatie en een duidelijke 

methodologie zou de perceptie omtrent de restrictieve houding mogelijks doorbreken 

alsook deze congruentie bewerkstelligen. 
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SUMMARY 

 

Keywords: Directie Detentiebeheer, day leave, furlough 

 

The individual-society relation takes centre stage within the implementation of prison 

sentence. Day leaves and furloughs build bridges from the inside of the prison to the 

outside, since they provide limitations on the pains of imprisonment as well as 

preparation of inmates on their social reintegration. Although various institutions are 

involved in the process of applications for day leaves and furlough, the Directie 

Detentiebeheer Externe Rechtspositie (hereinafter referred to as DDB) is the one playing 

the decisive role. Both in practice and in the literature, the DDB is considered to be 

rather restrictive towards furloughs and day leaves.   

 

Yet, the collected figures disclose an evolution within the DDB. The number of day leaves 

and furloughs being granted has increased significantly. The focus of the main research 

question of this study lies on how the DDB (and its evolution) is perceived by the other 

actors involved in the process of day leaves and furloughs. The DDB's head of 

department, four file managers, two judges of the sentence implementation court, eight 

prison governors, and four staff members of the psychosocial services provided 

qualitative interviews for a more thorough discussion of the issue.  

 

Furthermore, the interviews on the DDB's level show that there has been indeed an 

increase in flexibility when handling day leaves and furloughs. The file managers claim 

not having changed their views on furloughs and day leaves. Nonetheless, there has 

been an evolution of the attitude towards these cases in order to suite the present 

setting. On the one hand the judges of the sentence implementation court, as well as 

some of the actors within the prison settings seem not to be aware of an increase in 

granted furloughs and day leaves. On the other hand, some of the actors within the 

prison setting claim to have noticed an increase in the number of day leaves and 

furloughs, although not based on formal statements. Besides this observation, the 

interviews reveal what seems to be a discrepancy between the legislation and practice. 

As a result, views diverge when deciding which factors will play a role, and to what 

degree they will contribute in counselling and decision-making. The DDB is seen as the 

service responsible for the congruence between the different prisons. An open 

communication and a clear methodology would put an end to the perception of a 

restrictive attitude and empower the congruence between the actors involved in the 

process of day leaves and furloughs. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 

 

ANT    Actor-Netwerk Theorie 

DIG    Dienst Individuele Gevallen 

DDB    Directie Detentiebeheer 

DGD    Direction Gestion de la Détention 

DG EPI   Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen 

NICC    Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie 

PSD    Psychosociale dienst 

PV    Penitentiair verlof 

SPV    Systematisch penitentiair verlof 

SUM    Strafuitvoeringsmodaliteit 

SURB    Strafuitvoeringsrechtbank 

UV    Uitgaansvergunning 

UVP    Periodieke uitgaansvergunning  

UVO    Occasionele uitgaansvergunning 

VI    Voorwaardelijke invrijheidstelling 

 

Veelvuldig gebruikte wetgeving 

 

Wet externe rechtspositie Wet betreffende de externe rechtspositie van de 

veroordeelde tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 

toegekende rechten in het raam van de 

strafuitvoeringsmodaliteiten. 

M.O. 7 februari 2007 Ministeriële omzendbrief nr. 1794 van de Federale 

Overheidsdienst Justitie, 7 februari 2007 betreffende de 

externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 

vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in 

het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten. 
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PROBLEEMSTELLING EN ANALYSEKADER  

 
1. INLEIDING 

 

De uitvoering van straffen gaat gepaard met diverse doelstellingen die mee het 

penitentiaire landschap kleuren. In 2005 werden de basisfilosofie en basisprincipes 

vastgelegd in de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van 

gedetineerden (Snacken, 2015). Naast het beperken van de detentieschade heeft de 

uitvoering van de vrijheidsstraf voor veroordeelden ook “het herstel van het door het 

misdrijf aan de slachtoffers aangedane onrecht”, “de rehabilitatie van de veroordeelde” 

en “de geïndividualiseerde voorbereiding van zijn re-integratie in de vrije samenleving” 

tot doel (Art. 6 & 9 §2, Basiswet, 2005). De Wet betreffende de externe rechtspositie van 

de veroordeelden volgde een jaar na de Basiswet en heeft betrekking op de extramurale 

aspecten van de detentie (Van Den Berge, 2006b). Deze wet bevat echter geen 

algemene doelstellingen (Robert & Scheirs, 2015). De Memorie van Toelichting stelt dat 

de leidende principes van de Basiswet, ook de rode draad vormen doorheen de Wet 

externe rechtspositie (Memorie van Toelichting, 2004-05: 2).  

 

De bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten worden aanzien als een eerste aanzet om de 

doelstelling van de sociale re-integratie te realiseren (Mine & Robert, 2014c). Deze 

modaliteiten bestaan uit de occasionele uitgaansvergunning, periodieke 

uitgaansvergunning en het penitentiair verlof. De gedetineerde kan, indien hij zich 

binnen de wettelijke tijdsvoorwaarden bevindt, de penitentiaire inrichting voor een 

beperkte tijdspanne verlaten. Vanuit deze gestructureerde omkadering kan de 

gedetineerde aldus de eerste stappen zetten op zijn weg van binnen naar buiten. Hoewel 

de bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten tot op heden een (subjectief) recht van de 

veroordeelde uitmaken, moet er ook rekening worden gehouden met de bredere context 

van de samenleving. Mogelijks ontstaat een zeker spanningsveld waarbij het basisrecht 

tot de voorbereiding van de re-integratie tegenover de waarborg van de veiligheid van de 

samenleving en de rechten van het slachtoffer wordt gesteld. Het is een voortdurende 

balans die moet worden opgemaakt op basis van een risicoanalyse, om deze modaliteiten 

toe te staan. De risicoanalyse baseert zich op de drie wettelijke tegenindicaties, namelijk 

het risico op het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten, het risico op ontvluchting 

en het risico op het lastig vallen van de slachtoffers 1  (Art. 5 & 7, Wet externe 

rechtspositie, 2006). Het risicomanagement is een belangrijk aspect binnen de 

procesketen zo ook binnen het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen, 

waaronder ook Directie Detentiebeheer valt (Milis, 2014).  

                                            
1 Voor de gecoördineerde versie van de Wet externe rechtspositie van 29 februari 2016 werd deze laatste 
tegenindicatie het ‘verontrusten van de slachtoffers’ genoemd (Wet externe rechtspositie, 2006). 
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De keuze om de eindbeslissing inzake de bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten onder 

de bevoegdheid van de minister van Justitie te laten vallen, heeft diverse redenen. De 

modaliteiten zijn namelijk inherent aan het standaardregime van elke veroordeelde (M.O. 

7 februari 2007; Memorie van Toelichting, 2004-05). Tevens wijzigen de modaliteiten de 

aard noch de duur van de vrijheidsstraf en brengen deze aldus geen fundamentele 

wijzigingen aan de detentietoestand aan (Snacken, 2014; Verpoest, 2014). In de 

Memorie van Toelichting (2004-05: 7) wordt ook een pragmatisch argument naar voor 

geschoven: het aantal aanvragen van deze modaliteiten ligt hoog waardoor het risico van 

overbelasting van de strafuitvoeringsrechtbank 2  reëel is. In de praktijk voert de 

gemachtigde van de minister, de Directie Detentiebeheer3 van het Directoraat-Generaal 

Penitentiaire Inrichtingen, de opdracht uit. Aan de beslissing van Directie Detentiebeheer 

gaan verschillende actoren vooraf. Op het niveau van de penitentiaire inrichtingen stelt 

de gevangenisdirecteur een advies op bij een aanvraag tot een uitgaansvergunning of 

penitentiair verlof (Art. 2, Wet externe rechtspositie, 2006). De gevangenisdirecteur kan 

om een verslag vragen van de psychosociale dienst. In de praktijk blijkt echter dat het 

opvragen van een advies door de psychosociale dienst geen uitzondering op de regel is 

(Scheirs, 2014). Er vindt zodoende op justitieel niveau een samenwerking plaats tussen 

verschillende diensten ter bevordering van de re-integratie van gedetineerden in de 

samenleving. 

 

De beslissingen die worden genomen door de medewerkers van de Directie 

Detentiebeheer (functietitel: attaché) hebben belangrijke gevolgen (Bollen, 2014); 

“decisions taken in the context of criminal justice are often life-changing ones, especially 

when related to processes of gate-keeping – by pushing people into or out of criminal 

justice and controlling agencies” (van der Woude, 2015). Ze vormen een 

scharniermoment in het detentietraject van de veroordeelde en hebben een weerslag op 

de activiteiten van diverse externe actoren (Mine & Robert, 2013b). De impact en het 

belang van (de toekenning van) de uitgaansvergunning en penitentiaire verloven kunnen 

dus moeilijk overschat worden (Scheirs, 2015: 77). Er is nood aan een vlotte doorstroom 

van deze modaliteiten, wat de overbevolkingsproblematiek positief zou beïnvloeden 

alsook het welzijn van de gedetineerde4. Het management van het gevangeniswezen is 

zich hiervan bewust en stelt dat het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen de 

sleutel om tot oplossingen te komen in eigen handen heeft (Milis, 2014: 219).  

                                            
2 De strafuitvoeringsrechtbank is namelijk bevoegd voor de volgende strafuitvoeringsmodaliteiten: beperkte 
detentie, elektronisch toezicht, de voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het 
grondgebied, de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen. 
(Bron: Memorie van Toelichting 2004-05, p. 8). 
3 De dienst Directie Detentiebeheer kan worden opgedeeld in de interne rechtspositie en externe rechtspositie. 
Het thesisonderzoek focust zich op Directie Detentiebeheer Externe Rechtspositie.  
4 De aanvraag van een gedetineerde is afhankelijk van diverse actoren. Met het welzijn van de gedetineerde wil 
ik hierbij verwijzen naar de ‘pain of uncertainty and interdeterminacy’ van Crew (2011a). 
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2. VRAAGSTELLING 

 

Tot enige tijd terug werd er weinig aandacht besteed aan dit scharniermoment in de 

strafuitvoering (Mine & Robert, 2014c). Mine & Robert (2014d) wierpen voor het eerst 

een licht op de Directie Detentiebeheer, die door hen als een ‘zwarte doos’ wordt 

voorgesteld. Hun conclusie is vrij frappant temeer omdat amper iemand tevreden bleek 

te zijn met de toenmalige besluitvorming betreffende de uitgaansvergunning en het 

penitentiair verlof (Mine & Robert, 2014d). Er werd gesteld dat “een positief 

directieadvies ongeveer zoveel kans heeft om gevolgd te worden door een beslissing tot 

toekenning van DDB als dat het opgooien van een muntstuk leidt tot hetzij kop, hetzij 

munt” (Mine & Robert, 2014a: 255). Het restrictieve beleid werd in de diverse publicaties 

eveneens gehekeld (Pieters, 2012; Scheirs, 2014b; Snacken 2014;). Uit de huidige 

cijfergegevens blijkt dat Directie Detentiebeheer recent een evolutie doormaakt, wat een 

ander licht zou kunnen scheppen op hun werking.5 De centrale focus van voorliggende 

thesis zal vanuit deze recente ontwikkelingen betrekking hebben op volgende 

onderzoeksvraag: 

 

Wat is de visie van interne en externe sleutelfiguren ten aanzien van de (recente) 

evolutie die de dienst Directie Detentiebeheer doormaakt? 

 

Het voorliggend onderzoek betreft enkel de dienst Directie Detentiebeheer Noord 

waaronder de Vlaamse inrichtingen.6 De dienst Direction Gestion de la Détention en zo 

ook de Waalse inrichtingen, worden buiten beschouwing gelaten. De interne actoren 

betreffen de attachés alsook het diensthoofd. Het onderzoek richt zich op de Directie 

Detentiebeheer omdat deze de beslissende instantie is bij de aanvraag tot een modaliteit.  

 

Daar de output van de Directie Detentiebeheer afhankelijk is van de input van de 

voorgaande actoren, kunnen de gevangenisdirecteurs en de lokale psychosociale dienst 

als sleutelfiguren worden aangeduid (Hawkins, 2003). Zij verzorgen tenslotte de 

adviesverlening binnen het proces van de aanvraag tot een strafuitvoeringsmodaliteit. 

Naast de gevangenisdirectie en de lokale psychosociale dienst, als externe actoren, zijn 

er andere diensten die gedeeltelijk afhankelijk zijn van de beslissingen van Directie 

Detentiebeheer.  

 

 

                                            
5 De evolutie van de cijfergegevens wordt in de literatuurstudie uitvoerig besproken.  
6 De Nederlandstalige adviezen uit de inrichtingen Sint-Gillis en Vorst worden ook door Directie Detentiebeheer 
behandeld. De Franstalige adviezen uit de inrichtingen Sint-Gillis en Vorst worden door Direction Gestion de la 
Détention behandeld. 
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De strafuitvoeringsrechtbank heeft tot haar bevoegdheden de toekenning van beperkte 

detentie, elektronisch toezicht, de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorlopige 

invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op 

overlevering (Art. 21, 22, 24 & 26, Wet externe rechtspositie, 2006). Voor deze 

modaliteiten dient er aan de hand van een geleidelijk parcours – in eerste instantie 

uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven – naar de vrijlating worden toegewerkt. 

Dit proces staat bekend als de ‘weg der geleidelijkheid’ (Beyens, Daems & Maes, 2014). 

De modaliteiten toegekend door de strafuitvoeringsrechtbank hangen dus samen met de 

toekenning tot uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven, daar deze de basis 

vormen voor het latere reclasseringsplan (Mine & Robert, 2014c). Bovendien vormt ook 

artikel 59 een link met de bevoegdheden van de dienst Directie Detentiebeheer. Aan de 

hand van artikel 59 kan ook de strafuitvoeringsrechtbank, onder voorwaarden, 

uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven toekennen. Er wordt in de bestaande 

literatuur aangegeven dat artikel 59 7  vaak door de strafuitvoeringsrechtbank wordt 

toegepast ten gevolge van geblokkeerde dossiers (De Turck, 2012-13; Scheirs & De 

Turck, 2014).  

 

Het betrekken van externe actoren in een onderzoek naar Directie Detentiebeheer biedt, 

vanuit de bredere sociale context bekeken, een meerwaarde. Met de huidige evolutie van 

de Directie Detentiebeheer is de vraag in hoeverre deze evolutie een weerslag heeft op 

de andere diensten en of deze evolutie daarenboven wordt ervaren. Inzichten verwerven 

in hoe de partners zich tot elkaar verhouden en de wederzijdse perceptie zijn hier heel 

belangrijk. Onderzoek naar interacties en probleempercepties kan bijdragen tot een 

betere overeenstemming van het werk tussen de verschillende actoren.  

 

                                            
7 Artikel 59 van de Wet externe rechtspositie stelt echter dat de bijzondere modaliteiten, met name de 
uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven, kunnen worden toegekend enkel wanneer een procedure van 
een strafuitvoeringsmodaliteit aanhangig is en dit absoluut noodzakelijk is om op korte termijn de modaliteit 
toe te kennen.  
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3. ANALYSEKADER 

 

In het proces van de aanvraag tot een uitgaansvergunning of penitentiair verlof, zijn de 

actoren, die werden opgenomen in het onderzoek, verbonden. De verschillende actoren 

geven vorm aan de adviezen en beslissingen inzake de modaliteiten binnen een wettelijk 

kader, bepaald door de Wet betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden. 

Deze wet laat ruimte open, waarbinnen de actoren hun discretionaire macht kunnen 

aanwenden. Beslissingsprocessen zijn, ondanks de sleutel tot legitimiteit, omwille van de 

conceptualisering moeilijk te doorgronden. 8  Zo blijkt uit de literatuur dat er door 

verschillende brillen naar de discretionaire macht binnen beslissingsprocessen wordt 

gekeken.  

 

Een eerste verduidelijking van discretionaire macht, kan aan Dworkin’s metafoor van een 

donut worden ontleend. De discretionaire macht vormt ‘the hole in the doughnut’ waarbij 

de wettelijke omkadering de ring van de donut vormt. Dworkin (1978: 31) stelde dat 

discretionaire ruimte zonder beleid en regels niet zou bestaan. Hij benadrukte hier dus de 

relativiteit van het concept. De ring van de donut bestaat overigens uit zowel formele 

(wetten, regels, procedure, …) als informele (culturen, waarden, …) lagen. 9  De 

discretionaire ruimte bevindt zich in dit kader binnen de context van de strafuitvoering. 

 

Feldman (1992: 164) beschouwt discretionaire ruimte als de ruimte tussen wettelijke 

spelregels waarbinnen de justitiële actoren een keuze kunnen maken: “the legitimate 

right to make choices based on one’s authoritative assessment of a situation”. Het recht 

om een keuze te maken is bij bepaalde functies, zoals vonnisrechters, erkend (Beyens, 

2000). In relatie tot attachés wordt het recht om keuzes te maken ontleend aan de 

functie en (onrechtstreeks) aan de status die beleidsmakers aan de attachés 

toeschrijven. De discretionaire ruimte van de attachés hangt met andere woorden af van 

de erkenning van andere actoren die hen de mogelijkheid geven om te kiezen (Mensah, 

1998). Keuzes vormen het centrale concept binnen discretionaire macht (van der Woude, 

2015). Het feit dat beleidsmakers dus vertrouwen op het oordeelkundig vermogen en de 

capaciteiten van de attachés, wordt door Hupe en Hill (2007) omschreven als een soort 

van positief appreciatierecht.  

 

 

 

 

                                            
8 Fergus McNeill, lezing tijdens het Cost Congres: supervision offender 2016. 
9 Kristel Beyens, lezing tijdens het Cost Congres: supervision offender 2016. 
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Gelsthorpe en Padfield (2003: 3) pogen discretionaire ruimte als volgt te definiëren: 

“discretion refers to the freedom, power, authority, decision or leeway of an official, 

organisation or individual to decide, discern or determine to make a judgement, choice or 

decision, about alternative courses of action or inaction”. Maar wat oppervlakkig een 

simpele discretionaire beslissing blijkt te zijn, houdt veelal een opeenvolging van 

complexe beslissingen in (van der Woude, 2015).  

 

De discretionaire macht die wordt uitgeoefend door de justitiële actoren voegt een 

humane dimensie toe aan de complexe beleidsdoelstellingen (Cheliotis, 2006); er wordt 

de actoren een zekere flexibiliteit bij individuele gevallen aangeboden binnen een 

beleidscontext.10  Hierdoor kan een spanningsveld ontstaan tussen individualisatie en 

dividualisatie11. Bij individualisatie wordt er, indien een grote(re) discretionaire macht 

bestaat, op basis van individuele aspecten naar de aanvraag gekeken. Dividualisatie 

verwijst naar ‘to seeing individuals not as complex individuals in unique circumstances 

but as instances of a type”12: het (in)direct contact met de gedetineerden die de 

aanvraag indienen, wordt gestandaardiseerd en de aanpak tot behandeling van de 

aanvragen wordt geobjectiveerd. Discretionaire macht speelt in dit geval een veel minder 

grote rol.  

 

Discretionaire macht is echter ook verbonden aan verschillende potentiële problemen. 

Forsyth (1999) stelt dat onder andere een gebrek aan verantwoording en/of 

transparantie, evenals onvoorspelbaarheid en willekeur discretionaire macht negatief 

kunnen belichten. Deze elementen zijn ook van toepassing op de discretionaire ruimte 

van de besluitvorming op het niveau van Directie Detentiebeheer (hierna: DDB). Zo 

bemerkten Van Aerschot en Gysen (2014) het ondoorzichtig beleid van DDB in hun 

bijdrage op. Van der Woude (2015) stelt dat discretionaire macht evenwel kan worden 

aangewend om onduidelijkheid binnen wetten en beleid op te vangen. Zodoende heeft 

discretionaire macht zowel een positieve als een negatieve connotatie (Bronitt & 

Stenning, 2011).  

 

 

 

 

 

                                            
10  Insinueerde het DG EPI met de naamsverandering van Dienst Individuele Gevallen naar Directie 
Detentiebeheer een zekere verschuiving? 
11 Het concept ‘dividualisation’ kwam aan bod in de uiteenzetting van Fergus McNeill tijdens het ‘Cost Congres: 
supervision offender’ 2016. 
12 Fergus McNeill verduidelijkte het concept op aanvraag via e-mail. 
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Om na te gaan in welke mate er discretionaire ruimte bestaat bij de beslissingsneming 

inzake de uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven, hanteert onderzoekster 

Verpoest enkele criteria om discretionaire ruimte te operationaliseren met als conclusie 

dat de discretionaire macht bij de beslissingen tot toekenning/weigering van 

uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven ‘vrij beperkt’ is (2014: 246).  

 

Een eerste criterium zou de wetgeving en haar bindend karakter zijn (Verpoest, 2014: 

243); de strafuitvoeringsmodaliteit als een gunst zou meer discretionaire macht met zich 

meebrengen dan indien het als een recht wordt geïnstalleerd. Kloeck (1983: 558) geeft 

in haar onderzoek naar het systematisch penitentiair verlof, wanneer dit nog een gunst 

was, aan dat het een ‘gevangenisondersteunende functie’ heeft: “het draagt bij tot de 

leefbaarheid binnen de inrichting en wordt gehanteerd als instrument van penitentiaire 

politiek”. De modaliteiten zijn geëvolueerd tot een recht, aangezien deze moeten worden 

toegekend mits afwezigheid van de drie tegenindicaties of indien er kan worden 

tegemoetgekomen aan de tegenindicaties met het opleggen van bijzondere voorwaarden 

(Art. 5 & 7, Wet externe rechtspositie, 2006). Bovendien maakte de Wet externe 

rechtspositie komaf met de ministeriële omzendbrieven die rechtsonzekerheid met zich 

mee bracht (Van Gorp, 2009; M.O. 7 februari 2007).  

 

Een tweede criterium houdt de mate van autonomie bij de beslissingsneming in, waarbij 

Verpoest (2014: 243) stelt dat discretionaire ruimte in de breedste zin van het woord als 

“een autonomie binnen dewelke de beslissingen in bepaalde mate een zaak zijn van 

persoonlijke beoordeling en inschatting” kan worden beschouwd. Autonomie hebben 

houdt de afwezigheid van controle, wat de autonomie zou kunnen aantasten, in 

(Thomas, 2003). Er wordt gesproken over interne controle, die zou slaan op de 

mogelijkheid tot hoger beroep tegen de beslissingen wat zou leiden tot meer uniforme 

beslissingen (Verpoest, 2014: 243). Voor de beslissingen inzake uitgaansvergunningen 

en penitentiaire verloven is er geen beroepsinstantie gecreëerd.  

 

Toch is er heden een andere mogelijkheid ontwikkeld om op de DDB meer uniformiteit te 

creëren. Net zoals bij de actoren op het niveau van de penitentiaire inrichtingen, spelen 

eerdere ervaringen, persoonlijke relaties, percepties en attitudes een rol (Lipsky, 2010; 

van der Woude, 2015). De attachés hebben tevens een diverse opleidingsachtergrond en 

vormen hierdoor een multidisciplinaire dienst. Daarnaast kunnen ze vanuit hun 

discretionaire macht hun eigen accenten op de verschillende factoren leggen (Scheirs, 

2014). Dit kan enigszins worden opgevangen door bepaalde maatregelen te nemen.  
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Zo bestaat tot dusver, op het niveau van de DDB, de maatregel om beslissingen die 

afwijken van het directieadvies voor te leggen aan het diensthoofd, die alsnog kan 

beslissen om deze positief te maken.13  Hierdoor wordt in zekere zin een bepaalde 

uniformiteit gecreëerd en het verschil in visie tussen de attachés beperkt. De 

discretionaire macht van het diensthoofd wordt hierbij evenwel versterkt waarbij het 

gevoerde beleid kan worden doorgedrukt.  

 

Naast de interne controle, heeft de externe controle betrekking op het gegeven of bij de 

beslissingsneming kan worden gesteund op adviesverlening van andere instanties en in 

welke mate deze bindend zijn (Verpoest, 2014: 244). In het kader van de 

uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven is de adviesverlening van de directeur 

geïmplementeerd in de wetgeving, alsook de mogelijkheid om de expertise van de 

psychosociale dienst in te roepen die advies verleend in de vorm van een psychosociaal 

verslag (Art. 10 §1, Wet externe rechtspositie, 2006; M.O. 7 februari 2007). Onderzoeker 

Claes (2012: 300) stelt in zijn doctoraatsstudie vast dat bij een positief advies, het voor 

de gedetineerden, de medewerkers van de psychosociale dienst en de gevangenisdirectie 

onduidelijk blijft welke beslissing aan het advies zal worden gekoppeld. De adviezen zijn 

aldus niet bindend. In die zin wordt er door Verpoest geconcludeerd dat er geen sprake is 

van externe controle op de beslissingen inzake de uitgaansvergunningen en penitentiaire 

verloven (2014).  

 

Bovendien stelt Verpoest (2014: 244) dat procedurele rechten alsook voor een inperking 

van de discretionaire ruimte zorgen. Door middel van de motiveringsplicht, openbaarheid 

van de zitting en het hoorrecht van de gedetineerde, zouden beslissingsnemers eerder 

besluiten nemen op basis van objectieve criteria dan op basis van persoonlijke meningen 

(Galligan, 1986). De procedure van de aanvraag tot uitgaansvergunningen en 

penitentiaire verloven verschillen van de strafuitvoeringsmodaliteiten die voor de 

strafuitvoeringsrechtbank komen, in die mate dat er geen tegensprekelijk debat mogelijk 

is. De attachés dienen wel hun beslissingen te motiveren (Mine & Robert, 2014d). Echter 

werd er reeds door het Hof van Cassatie gewezen op het onvoldoende expliciteren van de 

redenen die worden aangehaald bij de inschatting van de wettelijke tegenindicaties14 

(Mine & Robert, 2014c). 

 

 

 

 
                                            
13 Dit bleek uit informele gesprekken met de attachés. 
14 Het risico op het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten, het risico op ontvluchting en het risico op het 
lastig vallen van de slachtoffers. 
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Discretionaire beslissingen kunnen enkel begrepen worden door hen te plaatsen in 

verschillende contexten (Hawkins, 2003; Jewell & Glaser, 2006; Omar & March, 2013; 

van der Woude, 2015). Een eerste context is de eigen beslissingsframe van de actor die 

gevormd wordt door diverse kenmerken. Naast de eerdere ervaringen, persoonlijke 

relaties, percepties en attitudes van de actor, vormen ook de legale, organisatorische 

normen en praktijken een context waarbinnen de bevoegde actoren discretionaire 

beslissingen nemen (Hawkins, 2003; Lipsky, 2010). Een tweede context is aldus de 

brede sociale en politieke context waarbinnen de beslissingsactiviteiten plaatsvinden. 

Zich beperken tot de beslissingsruimte van één bepaalde actor zou dus een 

onvolledigheid kunnen betekenen; “to focus on a single decision point, or on a single 

type of decision, risks excluding the social context in which criminal justice decision-

making takes place, the field in which the decision is set and viewed, as well as the 

interpretive and classificatory processes of individual decision-makers” (Hawkins, 2003: 

187). De besluitvorming inzake de besproken modaliteiten, vindt namelijk niet plaats 

binnen een sociaal vacuüm, maar is een proces van interactie tussen de verschillende 

actoren en praktijken (Scheirs, 2014).  

 

De interacties tussen de diverse actoren kunnen worden bestudeerd vanuit de actor-

netwerk theorie15 (hierna ANT). De ANT zou in dit kader de leemte kunnen vullen en 

worden aangewend om inzicht te verschaffen in het proces van de aanvraag tot de 

bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten. Aan de andere kant is net het gebrek aan 

aandacht voor macht, één van de grote zwaktes van de ANT (Hutton, 2012). Hierom is 

de combinatie van discretionaire macht en de ANT vanuit complementair opzicht juister.  

 

De ANT geeft een gelijke status aan niet-menselijke elementen en aan menselijke 

actoren die beide onder de neutrale koepelterm ‘actanten’ vallen en een 

handelingspotentieel hebben (Bueger & Stockbruegger, 2015; Latour, 1999). De focus 

zal bijgevolg niet enkel liggen op het handelingspotentieel (agency) van de verschillende 

individuele actoren, maar wordt uitgebreid tot die van de actanten waardoor de relaties 

en interacties tussen de actanten kan worden nagegaan. De ANT duidt op de waarde van 

het bestuderen van deze interacties om te achterhalen hoe de werkelijkheid wordt 

geconstrueerd en geordend (Maaijen & Stoopendaal, 2013). Vanuit deze invalshoek 

kunnen dus ook procedures, instituties, concepten, culturen, … worden betrokken in het 

‘sociale’.  

 

                                            
15 Eerder dan een theorie, wordt ANT beschreven als een attitude, daar deze weinig gemeen heeft met de 
conventionele noties van een theorie (Bueger & Stockbruegger, 2015).  
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Met het concept ‘netwerk’ wordt in de ANT verwezen naar “een serie van transformaties 

of translaties die optreden wanneer actoren (materiële en niet-materiële) verbindingen 

met elkaar aangaan” (van der Wagen & Van Calster, 2013: 219; Latour, 1999). Hutton 

(2012: 112) omschreef het begrip translatie als volgt: “the processes through which 

actions/texts from one source are mediated by other actors and in turn become a new 

source for further mediation by other actors”. In het kader van de aanvraag tot een 

uitgaansvergunning of penitentiair verlof, vindt een eerste translatie plaats op het niveau 

van de psychosociale dienst (Scheirs, 2014). Op het niveau van de gevangenisdirectie 

zou een tweede translatie plaatsvinden. Het advies van de psychosociale dienst (hierna: 

PSD) wordt veelal (her)bevestigd in het directieadvies. Daar DDB de uiteindelijke 

beslissingsbevoegdheid heeft, zal een laatste translatie plaatsvinden op deze dienst. Niet 

elke actor heeft hetzelfde aandeel in de uitkomst van de aanvraag: “the implications of a 

serial conception of criminal justice decision-making (…) recognises that power is 

dispersed across criminal justice institutions and individuals” (Hawkins, 2003: 196). 

 

Bij de dataverzameling zal er naast het proces van de aanvraag ook worden ingegaan op 

de percepties die er heersen van en tussen de verschillende actoren en aldus mee vorm 

geven aan de interacties. Robbins (2005: 35) definieert perceptie als “het proces waarin 

mensen hun zintuigelijke indrukken ordenen en interpreteren om zin te geven aan hun 

omgeving”. Percepties stoelen op referentiekaders (frames) die verschillend zijn per 

individu, dienst of organisatie (de Kruijf, 2007). De Kruijf (2007) stelt dat percepties 

zowel geleidelijk aan als plotseling kan veranderen door bepaalde evoluties. Daar het een 

dynamisch concept is, staat het vrij om de perceptie rond elkaars werkingskader – PSD, 

gevangenisdirectie en DDB – te corrigeren (Van Aerschot & Gysen, 2014).   
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THEORETISCH LUIK 
 

1. EVOLUTIE WETGEVEND KADER 
 

1.1 Van een gunst … 

 

In de naoorlogse periode werd er gestalte gegeven aan de ontwikkeling van een 

vooruitstrevend gevangenisregime (Maes, 2009). Zowel op internationaal als nationaal 

vlak kwam de vraag inzake de rechten van gedetineerden op de agenda te staan (Maes, 

2012). Ook op het nationaal beleidsniveau werd er geloofd in het behouden van de 

fundamentele rechten voor gedetineerden, doch enkel onder strikte voorwaarden 

(Dupréel, 1956). De uitgangspermissie werd in het leven geroepen vanuit humanitaire 

motieven bij de uitvoering van de straf (Maes, 2004). Toch bleef deze bijzondere 

strafuitvoeringsmodaliteit nog voor lange tijd een gunst en geen recht (Van Den Berge & 

Verbruggen, 2014). 

 

De mogelijkheid voor de veroordeelde om buiten “karweien te verrichten” zoals het 

opnieuw zoeken van werk of zich te laten verzorgen in een ziekenhuis, werd in de 

ministeriële omzendbrief van 22 september 1955 betreffende het uitgaan van 

gedetineerden behandeld. De uitgangspermissie onderscheidt zich van de uithaling, 

waarbij de gedetineerde de gevangenis onder begeleiding van de politiediensten kan 

verlaten (Van Den Berge, 2006a). De bevoegdheid betreffende de goedkeuring van een 

uitgangspermissie werd destijds toegekend aan de bestuurder van de strafinrichting, de 

huidige gevangenisdirecteur. De toekenning beperkte zich tot het noteren van de naam 

van de veroordeelde, de reden van het uitgaan, de bevestiging of de veroordeelde al dan 

niet onder bewaking begeleid zou worden en de ‘parafen’ van volgende actoren: de 

bestuurder, griffie, portier en eventueel het personeelslid belast met de bewaking bij het 

buitengaan en de parafen van de portier, griffie en de chef van het centrum bij het 

binnenkomen (M.O. 22 september 1955). Pas in de ministeriële omzendbrief van 30 april 

1976 wordt de uitgangspermissie vooreerst gedefinieerd als “de toelating om de 

gevangenis te verlaten, al dan niet onder begeleiding, met vertrek en terugkeer dezelfde 

dag, om welbepaalde en meestal incidentele redenen” (Van Den Berge, 2006a).  

 

Na de uitgangspermissie ontplooiden zich begin van de jaren 1970 drie vormen van 

penitentiair verlof: het verlof met het oog op voorwaardelijke invrijheidstelling of gratie, 

het penitentiair verlof om welbepaalde reden en het feestdagenverlof (Bestuur 

strafinrichtingen, 1975).  
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Penitentiaire verloven konden worden toegekend zodat de gedetineerde zich voor langere 

tijd buiten de inrichting kon begeven wanneer de duur van de uitgangspermissie niet 

voldoende was (M.O. 30 april 1976). Het werd “slechts verleend aan betrouwbare 

opgeslotenen wier strafduur relatief kort is of op zijn einde loopt, en wier aanwezigheid in 

het milieu waarin zij zullen verschijnen geen aanleiding tot incidenten, misverstand of 

ongunstig commentaar zal geven” (Bestuur strafinrichtingen, 1970: 55). De 

uitgangspermissie en voorgenoemde vormen van penitentiair verlof hadden naast de 

tegemoetkoming aan voorvallen van familiale, sociale, juridische, professionele of 

medische aard waarbij de aanwezigheid buiten de inrichting noodzakelijk was, hiernaast 

ook tot doel een eerste contact met personen en/of diensten die bij de invrijheidstelling 

een essentiële rol zouden spelen (Van Den Berge, 2006a). De bevoegdheid tot 

toekenning van deze modaliteiten werd in de ministeriële omzendbrief van 1976 

toegeschreven aan de Minister van Justitie, meer bepaald de Dienst Individuele Gevallen 

(hierna: DIG). Het destijds doorsluizen van de bevoegdheid vormde een 

overgangsperiode, waarbij de gevangenisdirecteur alsnog zelf de beslissing kon nemen 

bij dringende gevallen, waarna hij DIG inlichtte (Van Den Berge, 2006a).  

 

In 1976 wordt het systematische penitentiair verlof16 (hierna: SPV) ingevoerd, wat in de 

naoorlogse periode als één van de belangrijkste vernieuwingen op het vlak van de 

strafuitvoering werd beschouwd (Kloeck, 1983). Met het SPV trachtte de Minister het 

begrip uit te bouwen door de doelstellingen “isolement van het penitentiair verlof te 

milderen” en “de betrekkingen met familie en maatschappij te bevorderen” mee in 

aanmerking te nemen (M.O. 30 april 1976). De idee van het SPV vloeide namelijk voort 

uit de aandacht voor normalisering van de relaties van de gedetineerde, de geleidelijke 

voorbereiding op de invrijheidstelling, de neutralisering van spanningen gekoppeld aan 

de detentie en de (gedeeltelijke) oplossing voor de deprivatie van seksuele relaties17 

(Kloeck, 1983). Deze laatste werd door Sykes reeds in 1958 als één van de ‘pains of 

imprisonment’ bestempeld. Echter werden deze vooruitstrevende ideeën onderdrukt door 

een meer politieke factor. Het verlof kon namelijk slechts worden verleend indien de 

aanwezigheid van de gedetineerde buiten de penitentiaire inrichting “de publieke opinie 

niet in beroering zal brengen” (M.O. 30 april 1976). Verderop wordt er in diezelfde 

ministeriële omzendbrief gesteld dat de toekenning van het verlof nooit kan worden 

beschouwd als een recht van de gedetineerde.  

 

 
                                            
16 Het systematisch penitentiair verlof onderscheidde zich van de eerdere vormen van penitentiair verlof, daar 
de verlofdagen bij de straftijd zouden worden bijgevoegd. In de M.O. van  30 april 1976 wordt dit erkend als 
een eerder negatief aspect van het penitentiair verlof. 
17 Bij de invoering van het systematisch penitentiair verlof was er nog geen sprake van ongestoord bezoek 
(Maes, 2009). 
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Na de ministeriële omzendbrieven in 1955 en 1976 werden o.a. voorwaarden en 

selectiecriteria aangepast in diverse opeenvolgende ministeriële omzendbrieven (Van Den 

Berge, 2006a). Deze veelvuldige aanpassingen aan de omzendbrieven bracht 

rechtsonzekerheid met zich mee (Van Gorp, 2009; M.O. 7 februari 2007). 

 

1.2 … naar een recht 

 

Naast een nieuwe legitimiteitscrisis die de tweede helft van de jaren 1990 kenmerkte 

(Daems, 2009), was er dus ook sprake van een legaliteitscrisis (Robert, 2015). De 

voormalige Minister van Justitie, Stefaan De Clerck, gaf in zijn oriëntatienota ‘Strafbeleid 

en gevangenisbeleid’ het startschot voor een stevigere wettelijke basis voor de 

strafuitvoering (Maes, Vanhout & Wyseur, 2012). Daar waar de voorwaardelijke 

invrijheidstelling bij aanvang wettelijk werd geregeld, bleef het wettelijke kader voor de 

andere strafuitvoeringsmodaliteiten uit. De uitgangsmodaliteiten en het penitentiair 

verlof werden slechts geregeld aan de hand van ministeriële omzendbrieven. Deze 

omzendbrieven werden veeleer omschreven als pseudowetgeving (Maes, 2009). Dit 

heikel punt werd eveneens aangehaald in de Memorie van Toelichting van de Wet 

externe rechtspositie (2004-05). 

 

De bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten werden uit de sfeer van het arbitraire gehaald 

en vastgelegd binnen een wettelijke kader, meer bepaald in de wet op de Externe 

Rechtspositie van de Veroordeelden in 2006 (Verrijdt, 2014). Daar er door deze 

modaliteiten geen fundamentele wijzigingen worden aangebracht aan de 

detentietoestand, werden de penitentiaire verloven en uitgaansvergunningen de 

bevoegdheid van de Minister van Justitie of zijn gemachtigde, de DIG (Snacken, 2014). 

De DIG onderging in 2009 een naamsverandering en opereert voortaan onder de noemer 

Directie Detentiebeheer (Activiteitenverslag FOD Justitie, 2009). In termen van de 

leidende principes voor de strafuitvoering – beperking van detentieschade, normalisering, 

individualisering en responsabilisering – evolueerde het gunstenstelsel naar een rechten 

– en plichtenstelsel (Maes et al., 2012).  

 

Echter is er noch een beroepsmogelijkheid, noch een middel tot cassatie tegen de 

beslissingen inzake de uitgaansvergunningen en het penitentiair verlof van DDB voorzien 

in de Wet externe rechtspositie (2006). De Raad van State alsook de (gewone) rechter 

verklaarden zich onbevoegd in deze materie (Van Den Berge, 2012; Van Den Berge 

2013).  
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Hier kwam echter verandering in met het arrest van de eerste Kamer van het Hof van 

Cassatie die oordeelde dat veroordeelden een subjectief recht hebben op de 

uitgaansvergunning en het penitentiair verlof en dus niet akkoord ging met het Hof van 

Beroep.18 De Wet externe rechtspositie voorziet dat de modaliteiten worden toegekend 

mits deze voldoen aan de tijdsvoorwaarden en er in hoofde van de veroordeelde geen 

tegenaanwijzingen bestaan waaraan niet tegemoet kan worden gekomen door middel 

van bijzondere voorwaarden (Art. 5 & 7, 2006). Met andere woorden wordt er dus een 

subjectief recht van de veroordeelde op deze modaliteiten voorzien indien aan de 

wettelijke voorwaarden wordt voldaan (Van Den Berge, 2014). Bovendien stelt het Hof 

van Cassatie dat de argumenten in de beslissingen van DDB ontoereikend zijn en dat de 

redenen waarom er wel een risico zou bestaan en de bijzondere voorwaarden 

onvoldoende beperkend zijn, onvoldoende worden uitgelegd (Mine & Robert, 2014c). 

Deze constatatie werd ook gemaakt tijdens het onderzoek naar de besluitvorming van de 

DDB (Mine & Robert, 2013a). Het feit dat de veroordeelde met het arrest van het Hof 

van Cassatie gelijk kreeg, zijn in het kader van de rechten van de veroordeelde positief, 

daar er een stap voorwaarts in de rechten van verdediging werd gezet (Mine & Robert, 

2013: 554).  

 

1.3 De te doorlopen procedure 

 

De procedure van de bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten werd vastgelegd in de wet 

Externe Rechtspositie en toegelicht in de bijhorende Ministeriële Omzendbrief in 2007. Er 

bestaan vier mogelijkheden voor de veroordeelde om de penitentiaire inrichting tijdelijk 

te verlaten: de occasionele uitgaansvergunning, de periodieke uitgaansvergunning, het 

penitentiair verlof en de strafonderbreking (Mine & Robert, 2014b). De modaliteit 

strafonderbreking, waarbij de periode van strafonderbreking nadien wordt toegevoegd 

aan de straftijd, wordt in deze studie buiten beschouwing gelaten. Daar waar de eerder 

besproken vormen van penitentiair verlof worden gereduceerd tot één vorm, omvat de 

modaliteit uitgaansvergunning zowel de occasionele als de periodieke 

uitgaansvergunning.  

 

De aanvraag van de bijzondere strafuitvoeringsmodaliteit (hierna: SUM) gaat samen met 

een met redenen omkleed advies van de directeur (Art. 10 §1, Wet externe rechtspositie, 

2006). De directeur kan, in geval van een aanvraag tot penitentiair verlof, de dienst 

Justitiehuizen vragen om een beknopt voorlichtingsrapport of een maatschappelijke 

enquête met betrekking tot het voorgestelde opvangmilieu (Art. 8 lid 3, Wet externe 

rechtspositie, 2006).  
                                            
18 Cass. 15 november 2013, Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2014, Nr. 2, 88-92. 
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Eveneens dient de directeur bij de aanvraag van een penitentiair verlof binnen de twee 

maanden na de ontvangst van het verzoek zijn advies over te maken aan de DDB. Voor 

een aanvraag van een uitgaansvergunning is er geen wettelijke termijn vastgelegd (Mine 

& Robert, 2014b). Wel dient de directeur rekening te houden met de aangelegenheid die 

aan de basis van het verzoek ligt (M.O. 7 februari 2007). Een positief advies bevat 

daarenboven een voorstel van bijzondere voorwaarden. Binnen de veertien werkdagen 

dient een beslissing te worden genomen op het niveau van de DDB (Art. 10 §2, Wet 

externe rechtspositie, 2006). De attaché kan de termijn éénmalig verlengen wanneer er 

nood is aan bijkomende informatie om een beslissing te kunnen nemen. Wanneer de 

beslissing niet binnen de vooraf bepaalde tijdsperiode wordt genomen, wordt het advies 

van de directeur, alsook de eventueel voorgestelde bijzondere voorwaarden, gevolgd.  

 

Politiek- en mediagevoelige dossiers kunnen worden voorgelegd aan het diensthoofd van 

de DDB, de Regionale Directeur, de Directeur Generaal en/of het kabinet van de minister 

van Justitie (Mine & Robert, 2013a). Het betreffen subjectieve, evolutieve dossiers die 

verband houden met de omstandigheden en gebeurtenissen die maken dat de minister 

mee ter verantwoording kan worden geroepen ingeval van mislukking van de 

strafuitvoeringsmodaliteit (Dienstnota, 2012-13).  

 

In de periode van het onderzoek van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en 

Criminologie (hierna: NICC), werden feiten zoals groot banditisme, diefstal met geweld 

en/of gijzelneming, feiten gerelateerd aan terrorisme, … beschouwd als politiek of 

mediagevoelig (Mine & Robert, 2013a: 26). Als mogelijke reden wordt hier het feit dat de 

minister van Justitie beducht is voor het nemen van ‘onpopulaire maatregelen’ naar voor 

geschoven (Van Den Berge & Verbruggen, 2014: 64). Heden ten dage worden deze 

dossiers afgehandeld door het diensthoofd van DDB, waarbij daadwerkelijk uitzonderlijk 

dossiers worden voorgelegd op hoger niveau. In 2015 werden er namelijk slechts twee 

dossiers voorgelegd aan de Regionale Directeur Noord en slechts één aan het kabinet.19  

 

                                            
19 Dit blijkt uit een mondeling onderhoud met het huidige diensthoofd van DDB. 
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1.3.1 Situering veroordeelde 

 

Op verzoek van de veroordeelde kan de procedure met betrekking tot de aanvraag van 

een uitgaansvergunning en penitentiair verlof worden opgestart (Art. 10 §1, Wet externe 

rechtspositie, 2006). De veroordeelde betreft “een natuurlijk persoon die veroordeeld is 

tot een vrijheidsstraf krachtens een gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is 

gegaan” (Art. 2 tweede lid, Wet externe rechtspositie, 2006). Hoewel de Ministeriële 

Omzendbrief van 1976 stelde dat veroordeelden met een hangende zaak werden 

uitgesloten voor deze modaliteiten, werd in de praktijk deze normstelling nu en dan aan 

de kant geschoven omwille van de trage afhandeling in strafzaken (Kloeck, 1983; Maes, 

2014). Er werd in deze gevallen geïnformeerd bij het betrokken parket over de aard van 

de hangende zaak en werd bevestigd in de  Ministeriële Omzendbrief van 5 april 2000 

(Kloeck, 1983). In de Ministeriële Omzendbrief van 27 februari 2003 wordt er gesteld dat 

er moet worden nagegaan of de nieuwe ontwikkelingen de huidige taxatie al dan niet 

sterk zouden beïnvloeden.  

 

1.3.2 Formele criteria 

 

Vooraleer de veroordeelde aanspraak kan maken op de bijzondere SUM, dient hij zich te 

bevinden binnen de bij wet bepaalde toelaatbaarheidsdata. Als ijkpunt voor de 

toelaatbaarheidsdata wordt hierbij de datum, waarop de veroordeelde in aanmerking 

komt voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, gebruikt. Beknopt gesteld kan de 

veroordeelde aanspraak maken op de voorwaardelijke invrijheidstelling wanneer hij één 

derde van de straf heeft ondergaan of twee derde van de straf indien hij veroordeeld is 

met de staat van wettelijke herhaling (Mine & Robert, 2014b). 20  Naast deze 

basiscondities, primair vormgegeven in de wet Lejeune, bestaan er sindsdien 

verschillende bijkomende regels en specificaties (Van Den Berge & Verbruggen, 2014). 

De tijdsvoorwaarden voor de bijzondere SUM zijn zodoende afhankelijk van de 

toelaatbaarheidsdatum van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Deze objectieve 

voorwaarden verschillen naargelang de aard van de modaliteit. Naast de 

tijdsvoorwaarden, dient het verzoek aan de doelstellingen van de aard van de modaliteit 

te beantwoorden (M.O. 7 februari 2007).  

 

 

 

                                            
20 Uit onderzoek bij langgestraften blijkt echter dat steeds meer gedetineerde kiezen voor strafeinde in plaats 
van voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (Robert, 2009). 
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De veroordeelde kan met de toekenning van een uitgaansvergunning de penitentiaire 

inrichting verlaten voor een maximale duur van zestien uren (Art. 4 §1, Wet externe 

rechtspositie, 2006). Indien de veroordeelde zijn sociale, morele, juridische, familiale, 

opleidings- of professionele belangen wil bevorderen waarbij zijn aanwezigheid buiten de 

inrichting vereist is of een medisch onderzoek/behandeling buiten de inrichting dient te 

ondergaan, kan een occasionele uitgaansvergunning worden toegekend (Art. 4 §2, Wet 

externe rechtspositie, 2006). De rechten van de gedetineerde kunnen zo worden 

uitgeoefend waardoor de detentieschade kan worden beperkt (Memorie van Toelichting, 

2004-05: 12).  

 

De occasionele uitgaansvergunning kan op elk moment tijdens de detentie worden 

toegekend (Art. 4 §2, Wet externe rechtspositie, 2006). Hierin verschilt de occasionele 

van de periodieke uitgaansvergunning die twee jaren voorafgaand aan de 

toelaatbaarheidsdatum van de voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden toegekend 

(Art. 4 §3, Wet externe rechtspositie, 2006). Bovendien heeft de periodieke 

uitgaansvergunning de voorbereiding van de sociale re-integratie tot doel (Art. 4 §3, Wet 

externe rechtspositie, 2006). Deze objectieve voorwaarden vormen aldus een schril 

contrast met de vroegere gang van zaken. Hierbij werd de uitgangspermissie ‘wel eens’ 

verleend aan “absoluut betrouwbare veroordeelden om hun toe te laten zich naar het 

ziekbed van een in doodsgevaar verkerend familielid te begeven of contact op te nemen 

met een werkgever” (Bestuur strafinrichtingen, 1970: 55).  

 

Mits de toekenning van penitentiair verlof, kan de veroordeelde de inrichting driemaal 

zesendertig uren per trimester verlaten (Art. 6 §1, Wet externe rechtspositie, 2006). Het 

systematische karakter werd hiermee behouden (De Rue, 2005). Daar waar het vroegere 

systematische penitentiair verlof een strafonderbrekend karakter had, loopt de uitvoering 

van de vrijheidsstraf nu door tijdens het penitentiair verlof (M.O. 30 april 1976; Art. 6 

§3, Wet externe rechtspositie, 2006). Het penitentiair verlof heeft als doelstelling de 

familiale, affectieve en sociale contacten van de veroordeelde in stand te houden en te 

bevorderen, alsook de sociale re-integratie voor te bereiden (Art. 6 §2, Wet externe 

rechtspositie, 2006). Het verlof kan naast de familiale omgeving ook op andere plaatsen 

worden doorgebracht. Het penitentiair verlof maakt deel uit van het standaardregime, 

zoals de commissie Holsters had aanbevolen (De Rue, 2005; Memorie van Toelichting, 

2004-05).  
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Voor de open inrichtingen21 bestaat de regeling dat bij het toekennen van systematisch 

penitentiair verlof door de DDB, automatisch zes uitgaansvergunningen ter fine van het 

bezoek kunnen worden toegekend. De beslissingsbevoegdheid ligt hiervoor bij de 

directeur van de inrichting.22 

 

Vermeldenswaardig is het verschil in de toelaatbaarheidsdatum bij het penitentiair verlof 

en de uitgaansvergunning. De uitgaansvergunning kan reeds één jaar voor het 

penitentiair verlof worden toegekend. Een designatie naar de weg der geleidelijkheid 

binnen de toelaatbaarheidsdata kan hierbij worden gemaakt. Deze weg der 

geleidelijkheid mist echter zijn doel wanneer de modaliteiten niet worden toegekend op 

het door de wet bepaalde tijdstip.  

 

1.3.3 Inhoudelijke criteria 

 

Zoals reeds aangegeven evolueerden de bijzondere SUM van een gunst naar een recht. 

Mine en Robert (2014c) wijzen erop dat het arrest van het Hof van Cassatie waarin wordt 

gesteld dat veroordeelden een subjectief recht hebben op de modaliteiten, zal dienen als 

jurisprudentiële referentie voor de rechtspraak omtrent de bijzondere modaliteiten. De 

subjectiviteit zit vervat in de tegenindicaties, die bij wet zijn voorgeschreven. De drie 

tegenindicaties zijn voor de uitgaansvergunning en het penitentiair verlof gelijkaardig 

(Art. 5 & 7, Wet externe rechtspositie, 2006; M.O. 7 februari 2007): 

 

- het gevaar dat de veroordeelde zich aan de uitvoering van zijn straf zou 

onttrekken. Er dient te worden nagegaan of er objectieve gegevens zijn die 

toelaten te geloven dat de veroordeelde niet naar de gevangenis zal terugkeren; 

- het risico dat hij/zij tijdens de uitgaansvergunning/het penitentiair verlof ernstige 

strafbare feiten zou plegen. De wet laat een zeker risico van het plegen van lichte 

inbreuken toe. Er dient te worden nagegaan of de veroordeelde een objectief 

risico vertoont om te hervallen in criminaliteit die belangrijke maatschappelijke 

onrust teweegbrengt of op significante wijze recidive zal plegen in hetzelfde type 

van criminaliteit als deze die de in uitvoering zijnde veroordeeldingen heeft 

gerechtvaardigd; 

- het risico dat hij/zij de slachtoffers zou lastigvallen. Er dient te worden nagegaan 

of er ernstige en concrete aanwijzingen zijn die toelaten te denken dat de 

veroordeelde de slachtoffers zal lastigvallen. 
                                            
21 Open inrichtingen worden door de FOD Justitie als volgt beschreven: “in de open gevangenissen gelden 
minder strenge veiligheidsmaatregelen. Gedetineerden die hier verblijven, aanvaarden vrijwillig een 
opvoedingsregime met minieme dwangmiddelen. Bron: justitie.belgium.be 
22 In de wettelijke regelgeving staat dit gegeven niet vermeld. Hieromtrent werd informatie gevraagd aan de 
Directie Juridische Ondersteuning van het DG-EPI die deze praktijk tevens heeft bevestigd. 
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De modaliteiten kunnen worden toegekend indien de afwezigheid van de drie 

tegenindicaties blijkt of indien er kan worden tegemoetgekomen aan de tegenindicaties 

mits het opleggen van bijzondere voorwaarden (Art. 5 & 7, Wet externe rechtspositie, 

2006).  

 

De tegenindicaties, besproken in de wet van 5 maart 1998 betreffende de 

voorwaardelijke invrijheidstelling, gaan de huidige tegenindicaties vooraf. Deze 

tegenindicaties hadden betrekking op: de mogelijkheid tot reclassering van de 

veroordeelde, de persoonlijkheid van de veroordeelde, het gedrag van de veroordeelde 

tijdens de detentie, het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten en de houding 

van de veroordeelde tegenover de slachtoffers van de strafbare feiten waarvoor hij werd 

veroordeeld (Art. 2 derde lid, Wet 5 maart 1998). Onder de vorm van wezenlijke factoren 

komen deze tegenindicaties alsnog tot op heden voor in het bespreken van de huidige 

tegenindicaties. In het beoordelen van de tegenindicaties ligt een zekere discretionaire 

ruimte vervat. Bij de afweging van de tegenindicaties is er een spanningsveld aanwezig 

waarbij het waarborgen van de veiligheid van de samenleving tegenover het toekennen 

van het recht op de voorbereiding tot de re-integratie door middel van 

uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven gesteld wordt. 

 

1.3.4 Weigering of toekenning 

 

In geval van onduidelijkheden kunnen er bijkomende vragen worden gesteld via de 

wettelijke procedure (Art. 10 §2, Wet externe rechtspositie, 2006). Wanneer er niet aan 

de objectieve of subjectieve criteria wordt tegemoet gekomen, zal het verzoek van de 

gedetineerde worden geweigerd. Bij een weigering kan er, ten vroegste drie maanden na 

de datum van deze beslissing, een nieuwe aanvraag worden ingediend (Art. 10 §3, Wet 

externe rechtspositie, 2006). Hetzelfde artikel stelt dat deze termijn kan worden verkort 

op gemotiveerd advies van de directeur. In de Wet externe rechtspositie staat niet 

vermeld of er hiervoor nieuwe elementen aanwezig moeten zijn. De periode van drie 

maanden werd reeds vastgelegd in de ministeriële omzendbrief van 1976 en is dusdanig 

niet gewijzigd met de inwerkingtreding van de Wet externe rechtspositie.  

 

Bij de toekenning van de modaliteit dient de gedetineerde akkoord te gaan met de 

algemene voorwaarde – de veroordeelde mag geen nieuwe strafbare feiten plegen – 

alsook de opgelegde bijzondere voorwaarden naleven (Art. 11 § 3, Wet externe 

rechtspositie, 2006).  Het voorstel van de bijzondere voorwaarden door de 

gevangenisdirecteur moet niet door de attaché worden gevolgd.  
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De attachés gebruiken voor het opleggen van voorwaarden eenzelfde lijst die 32 

bijzondere voorwaarden bevat. 23  De attaché beslist aan welke van deze ruim 

geformuleerde voorwaarden moeten worden voldaan (Mine & Robert, 2014b).  

 

Bij de eerste toekenning van een penitentiair verlof is de directeur van de inrichting 

verantwoordelijk voor het inlichten van het slachtoffer 24 ; dit geldt niet voor 

uitgaansvergunningen (Mine & Robert, 2014b). Het werd niet opportuun geacht het 

slachtoffer hiervan te informeren omwille van de korte tijdsduur (Memorie van 

Toelichting Wet externe rechtspositie, 2004-05). Voorts wordt de duur en periodiciteit 

van de modaliteit bepaald (M.O. 7 februari 2007).  

 

Er bestaan drie maatregelen die kunnen worden genomen bij het niet naleven van de 

opgelegde voorwaarden of bij een nieuwe tegenaanwijzing die niet bestond op het 

moment van de toekenning (Art. 12 §1 & 2, Wet externe rechtspositie, 2006): 

- de voorwaarden aanpassen; 

- de beslissing schorsen voor een periode van maximum drie maanden, te rekenen 

vanaf de laatste toegekende uitgaansvergunning (in geval van een 

uitgaansvergunning) of vanaf het laatste toegekende verlof (in geval van 

penitentiair verlof) of vanaf het ontstaan van de nieuwe tegenaanwijzing25; 

- de beslissing herroepen; in dit geval kan de veroordeelde een nieuw verzoek 

indienen ten vroegste drie maanden na de datum van deze herroeping. 

  

1.4 Het achterpoortje in de wet 

 

De DDB is echter niet de enige actor die kan beslissen over de modaliteiten 

uitgaansvergunning en penitentiair verlof. De commissie Holsters stelde in 2013 vast dat 

VI-dossiers regelmatig blokkeerden daar de uitvoerende macht de uitgaansmodaliteiten 

(systematisch) weigerde en opperde voor het installeren van een beroepsmogelijkheid op 

het niveau van de strafuitvoeringsrechtbank (Snacken, 2014). Dit voorstel werd niet 

gevolgd, waardoor een beroepsinstantie voor uitgaansvergunningen en penitentiaire 

verloven uitbleef (Mine & Robert, 2014b).  

                                            
23 Deze lijst werd in het kader van de thesis ter beschikking gesteld door de DDB.  
24 De wet definieert twee categorieën van slachtoffers: personen wier burgerlijke partijstelling ontvankelijk en 
gegrond werd verklaard en personen die minderjarig, verlengd minderjarig of onbekwaam waren op het 
ogenblik van de feiten en voor wie de wettelijke vertegenwoordiger zich geen burgerlijke partij heeft gesteld en 
de personen die zich omwille van een situatie van materiële onmogelijkheid of kwetsbaarheid geen burgerlijke 
partij hebben kunnen stellen aan de strafuitvoeringsrechter vragen om te worden erkend als slachtoffer (M.O. 7 
februari 2007). Het inlichten laat het slachtoffer toe te weten wanneer de gedetineerde in het systeem van 
penitentiaire verloven is terechtgekomen (Memorie van Toelichting, 2004-05). 
25 Deze informatie werd mij verleend door de dienst Directie Detentiebeheer. 
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De wetgever implementeerde, bij het opmaken van de Wet externe rechtspositie, de 

bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbank om bij wijze van uitzondering een 

uitgaansvergunning en/of penitentiair verlof toe te kennen, indien een procedure tot 

toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit aanhangig is en enkel wanneer dit 

absoluut noodzakelijk is om op korte termijn de strafuitvoeringsmodaliteit toe te kennen 

(Art. 59, Wet externe rechtspositie, 2006).  

 

Er werd dus met andere woorden een tweesporenbeleid gecreëerd om 

uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven toe te kennen (Scheirs & De Turck, 

2014). Echter wordt – wellicht omwille van het restrictieve beleid van de DDB – artikel 59 

ook aangehaald om ook in niet uitzonderlijke gevallen dossiers te deblokkeren (Pieters, 

2012; De Turck, 2012-13). 

 

1.5 Theorie en praktijk, hand in hand? 

 

Het centrale spanningsveld in de adviesverlening en besluitvorming is zodoende het 

waarborgen van de veiligheid van de samenleving versus het toekennen van het 

basisrecht op de voorbereiding tot re-integratie door middel van uitgaansvergunningen 

en penitentiaire verloven. Bij de afweging spelen de drie wettelijke tegenindicaties een 

rol: het risico op het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten, het risico op 

onttrekking en het risico op het lastigvallen van de slachtoffers. ‘Gedetineerden’ worden 

echter geproduceerd door penitentiaire inrichtingen en krijgen hierbij een aantal 

negatieve attributen toebedeeld; zo worden gedetineerden gepercipieerd als een 

potentieel gevaar op ontvluchting (Ugelvik, 2014; Snacken, 2015). Het stigmatiseren van 

deze groep kan orde en veiligheid zwaarder laten doorwegen dan “de erkenning als 

‘mens’ met een individuele en sociale identiteit” (Snacken, 2015: 184). De afweging 

vindt plaats binnen de discretionaire macht die de actoren kunnen uitoefenen.  

 

Bushway en Forst (2013) stellen dat de discretionaire macht van de beleidsmakers kan 

worden gebruikt om deze van de individuele actoren – in dit geval de PSD, 

gevangenisdirectie en DDB – te limiteren of vorm te geven. Hierdoor zou een spanning 

kunnen ontstaan tussen vooropgestelde regels door de beleidsmakers en de individuele 

actoren die verantwoordelijk zijn voor het toepassen van deze regels (van der Woude, 

2015). Onderzoekster Snacken (2015) gelooft dat acceptatie van de vooropgestelde 

regels door de individuele actoren nodig is om ze correct toe te toepassen. Zo niet kan 

de wet zelfs contraproductief zijn.  
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Voorafgaand aan de Wet externe rechtspositie, werden er andere tegenindicaties 

gehanteerd (M.O. 30 april 1976). Ondanks het wegvallen van de elementen van 

appreciatie, met name de persoonlijkheid, het maatschappelijk gedrag, de specifieke 

criminaliteit van bepaalde gedetineerde en de morele ingesteldheid, kan er worden 

gesteld dat deze nog steeds frequent als meespelende factoren worden gebruikt in de 

negatieve adviezen en beslissingen (Bollen, 2014; Robberechts, 2014-15).  

 

Daar waar vroeger de weg der geleidelijkheid mee als doelstelling werd opgenomen 

(M.O. 30 april 1976: 151), wordt deze doelstelling niet langer expliciet vermeld in de 

huidige regelgeving. Deze cultuur blijft echter gangbaar bij de verschillende actoren (Van 

Aerschot & Gysen, 2014).  

 

De normen en waarden die door de jaren heen vorm kregen, blijken in realiteit meer 

door te wegen dan de officiële wetgeving, zeker wanneer de wet deze tracht te 

veranderen (Snacken, 2015). De cultuur binnen de netwerken spelen een niet te 

miskennen rol in het proces van de aanvraag van de gedetineerde. Het is belangrijk om 

aan te geven dat niet enkel de wetgeving zelf, maar ook de gangbare cultuur, normen en 

waarden die er rond worden gecreëerd, een rol spelen binnen het proces aangaande de 

bijzondere SUM.  
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2. RELEVANTE ACTOREN KORT GESCHETST 

 

De toekenning en weigering van de bijzondere uitgaansmodaliteiten zijn het gevolg van 

een proces waarbij de aanvraag door verschillende handen gaat. De aanvraag start bij de 

gedetineerde. Het hierop volgend proces kan worden begrepen in termen van de 

actornetwerktheorie. Zoals vermeld in het analysekader, kunnen de interacties tussen de 

diverse actoren worden bestudeerd vanuit deze attitude. De aanvraag van de 

gedetineerde ondergaat verschillende translaties (Scheirs, 2014). De reeds gegeven 

informatie wordt geïmporteerd en gemedieerd tot een nieuwe bron. De output van de 

actoren is dus afhankelijk van de input gegeven door de voorgaande actor (Hawkins, 

2003). Naast deze procesmatige factor is een niet te miskennen factor, in de toekenning 

of weigering van de modaliteiten, de discretionaire macht van actoren. Discretionaire 

macht wordt beschouwd als een “part of a sequence of decisions and occuring as part of 

a network of relationships in the legal system” (van der Woude, 2015: 6). Om de 

adviezen en de beslissingen beter te begrijpen, is het belangrijk om stil te staan bij  de 

bredere context waarin de actoren werken: “Decisions can only be understood by 

reference to their broad environment, particular context, and interpretive practices: their 

surrounds, fields and frames” (Hawkins, 2003: 189). Beiden dienen in kaart te worden 

gebracht om de (samen)werking beter te begrijpen. Huidig hoofdstuk zal zich beperken 

tot de actoren die bij de adviesverlening en besluitvorming betrokken zijn, met name de 

PSD, de gevangenisdirectie en de DDB.  

 

2.1 De psychosociale dienst als feitelijke adviesverlener? 

 

De PSD valt onder het Directoraat-Generaal Penitentiaire inrichtingen en is zowel 

centraal, regionaal als lokaal georganiseerd (Vanhout, 2014). Binnen deze thesis ligt de 

focus op de lokale PSD-equipes, welke vertegenwoordigd zijn in alle penitentiaire 

inrichtingen en die rechtstreeks in contact staan met de gedetineerden. Niettegenstaande 

de Zesde Staatshervorming voor de bevoegdheidsoverdracht met betrekking tot de 

hulpverlening aan gedetineerden naar de Gemeenschappen zorgde, blijft de rol van 

expertise de opdracht van Justitie (Vandenbroucke, 2005). De functie ‘expert’ wordt in de 

Basiswet (2005) als volgt gedefinieerd: “De aan de gevangenis verbonden arts, 

psycholoog, maatschappelijk assistent of gediplomeerde die met een medico-

psychosociale expertise in de gevangenis is belast” (Art. 2 lid 19).  
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De diensten verstrekt door de experten omvatten het stellen van een diagnose en de 

adviesverlening in het kader van de besluitvormingsprocessen. Deze hebben onder meer 

betrekking op het individueel detentieplan, de plaatsing en overplaatsing van 

gedetineerden, het tijdelijk verlaten van de strafinrichting, de bijzondere vormen van de 

strafuitvoering en de vervroegde invrijheidstelling (Basiswet, 2005, Art. 101 §1). De 

gevangenisdirecteur dient wat betreft de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten een 

bij wet verplicht advies op te stellen, waarbij hij zich kan beroepen op de diensten van de 

PSD (M.O. 7 februari 2007). Indien de gedetineerde werd veroordeeld voor seksuele 

feiten, is het verslag van de PSD verplicht (Storme & Boelaert, 2012). In principe wordt 

er zowel een maatschappelijk werker als een psycholoog toegewezen aan het dossier 

waarbij één van hen, al naargelang de aard en de problematiek, als referentiefiguur zal 

fungeren (Vanhout, 2014: 148). In de praktijk staan zij in voor het opstellen van het 

verslag. De Basiswet (2005, Art. 101 §2) stelt echter dat de functie van expert 

onverenigbaar is met de opdracht als zorgverlener in de penitentiaire inrichting. Er is een 

spanningsveld ontstaan, waarbij verschillende types PSD-leden kunnen onderscheiden 

worden. Scheirs (2014) identificeert drie types: de expert, de hulpverlener en de 

forensisch psycholoog. Er bestaat dus een zekere bewegingsvrijheid in hoe de PSD-actor 

zijn opdrachten percipieert. Deze discretionaire ruimte waarover de medewerkers 

beschikken, maakt dat er op verschillende manieren wordt omgegaan met de 

gedetineerde. Deze verschillen in werking van de medewerkers van de PSD, stelt Scheirs, 

“leiden niet zelden tot een verschillend advies en kunnen daardoor de doorstroom van 

dossiers en dus ook het beslissingsproces (…) (on)rechtstreeks beïnvloeden” (2014: 

247).  

 

De expert stelt het psychosociaal verslag centraal en wil een zo’n goed mogelijk en 

kwaliteitsvol verslag afleveren (Scheirs, 2014). Storme en Boelaert (2012) wijzen op het 

gevaar zich op te stellen als ‘pure expert’ die aldus het recht op informatie van de 

gedetineerde opeist; hierdoor kan de gedetineerde worden gereduceerd tot een verslag.  

Er wordt bovendien bij deze groep belang gehecht aan het responsabiliseringsprincipe. 

De wet op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling zorgde in 1998 voor een heropleving van 

dit principe: de gedetineerde wordt geresponsabiliseerd om zelf actief de concrete 

uitwerking van zijn reclasseringsplan en invrijheidstelling voor te bereiden (Storme & 

Gyselinck, 2012).  
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De maatschappelijk werkers en psychologen van de PSD werden in de eerste plaats 

opgeleid tot hulpverleners en niet tot experten. Eenmaal in de gevangeniscontext moeten 

ze constateren dat de expertise prioriteit wordt (Vandenbroucke, 2005). Vandebroucke 

(2005) stelt echter dat bepaalde PSD-medewerkers zich in de eerste plaats toch 

hulpverlener blijven voelen. In het hulpverlenend perspectief staat de gedetineerde 

centraal en wordt er hulp aangeboden bij het voorbereiden van het reclasseringsplan 

(Scheirs, 2014). Het hulpverlenend perspectief vooronderstelt dat de gedetineerde in de 

penitentiaire inrichting wordt opgesloten omwille van sociale en/of psychologische 

problemen, waarvan de gepleegde feiten een neveneffect zijn (De Smaele & Decoene, 

2012: 366). Daar de medewerker van de PSD kennis heeft over welke elementen een rol 

spelen in het beslissingsproces van de beslissingsoverheden, wordt er aan deze 

elementen aandacht besteed (Scheirs, 2014). Onderzoekster Scheirs (2014) merkt in dit 

perspectief een negatief aspect op: de hulpverlenende medewerker kan tijdens de 

gesprekken een moraliserende ondertoon hanteren, gebaseerd op zijn/haar 

(middenklasse) normen en waarden. Eerdere ervaringen, persoonlijke relaties, percepties 

en attitudes van de bevoegde actoren spelen naast de organisatorische normen en 

praktijken namelijk ook een rol binnen het proces van de aanvraag van de gedetineerde 

(Lipsky, 2010; van der Woude, 2015). 

 

De forensisch psycholoog beschouwt het verslag niet als doel op zich maar als een 

instrument om veranderingsgericht te werken (Scheirs, 2014). Het delict staat centraal 

en de oorzaken en context van de feiten dienen als basis voor de criminogenese en de 

prognose in het verslag. Het kernprobleem van de gedetineerde is dus gekend, waarbij 

het delict doorheen elk aspect van de expertiseopdracht zou moet terugkeren en “als 

rode draad voor alle interventies fungeren” (De Smaele & Decoene, 2012: 366). De 

reclassering moet bijgevolg worden afgestemd op het delict. Omwille van het gebrek aan 

tijd, de snel wijzigende detentiepopulatie en de dominantie van klinische risicotaxatie is 

deze vorm van werken eerder beperkt (Scheirs, 2014).  

 

Vanuit de centrale PSD wordt aangegeven dat het reclasseringsplan een project van de 

gedetineerde is en blijft, waarbij “de PSD een ondersteunende en evaluerende rol speelt 

en op basis van de risico- en protectieve factoren zal besluiten of dit realistisch en 

doenbaar is of niet” (Vanhout, 2014: 151). Echter is het niet voor elke gedetineerde even 

eenvoudig om deze opdracht op zich te nemen. De omgeving van de gedetineerde is niet 

altijd even gemotiveerd of de gedetineerde heeft niet altijd een omgeving om op terug te 

vallen (De Turck, 2012-13).  
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Het begeleidende aspect is geen onafhankelijke hulpverlening maar doet zich voor in het 

kader van het psychosociaal detentieplan met het oog op adviesverlening 

(Vandenbroucke, 2005). Het begeleidingsaspect boet echter steeds meer in aan terrein 

ten voordele van de kernopdrachten (Storme & Gyselinck, 2012).  

 

Seynnaeve (2001) stelt dat begeleiding en adviesverlening soms diametraal 

tegengestelde functies zijn. Hierdoor kan een spanningsveld ontstaan. Het is voor de 

gedetineerde namelijk niet altijd evident om bij de dienst die verslagen opmaakt, 

persoonlijke problemen te bespreken en/of te ventileren in crisissituaties (Seynnaeve, 

2001). Vertrouwelijkheid kan slechts in beperkte mate door de PSD worden 

gegarandeerd, daar pertinente gegevens steeds zullen worden opgenomen in het verslag 

en als dusdanig overgemaakt aan de beslissende instanties (Vanhout, 2014). Crew 

(2011a) hekelt deze praktijk en duidt op de ‘pains’ die (psychologische) assessment met 

zich meebrengen. Een citaat van een gedetineerde, in de bijdrage van Crew geeft de 

kwestie duidelijk weer: “I felt nervous when I was assessed – [then] they said I had 

‘paranoid tendencies’!” (2011a: 516). Omgekeerd heeft de gedetineerde ook het recht 

enige medewerking te weigeren. In het kader van het psychosociaal onderzoek zouden 

de gedetineerden informatie over zichzelf dienen vrij te geven aan onbekenden en niet 

zelf gekozen personen (Storme & Boelaert, 2012). Toch kan het gedwongen karakter van 

het onderzoek niet ontkend worden: wanneer de directie om een verslag heeft verzocht, 

dient de PSD dit verplicht neer te leggen, ook als de gedetineerde niet wenst mee te 

werken (Vanhout, 2014). Hoe de gedetineerde zich opstelt tijdens de gesprekken, kan 

bovendien een belangrijke rol spelen: “those who co-operate and comply with the system 

are likely to progress more swiftly through the ‘system’ than those who do not” (Padfield, 

Liebling & Arnold, 2011). 

 

In het PSD-verslag wordt naast de anamnese (levensverhaal), een 

persoonlijkheidsonderzoek en/of een criminogenese, een risicotaxatie opgenomen 

(Vanhout, 2014). De methoden bij risicotaxatie passen veralgemeende informatie – op 

basis van populaties – toe op individuen (Robinson & Crow, 2009). De complexe 

identiteiten worden vereenvoudigd tot abstracte eenheden om zo aan de vereisten van 

het informatiesysteem te voldoen (Franko Aas, 2004). Iemands identiteit en ervaringen 

worden alzo geformaliseerd en geïnstitutionaliseerd, waarbij een langdurig label wordt 

opgeplakt zoals ‘impulsiviteitsproblemen’ of ‘antisociale persoonlijkheid’ (Crew, 2011a:  

515).  
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De labels die door de PSD worden toegekend aan de gedetineerde, worden 

neergeschreven in het verslag en zodoende opgenomen in het dossier (Scheirs, 2014). 

De gegevens over de gedetineerde worden getransleerd26 in het verslag. De psycholoog 

en/of de maatschappelijk werker stellen de feiten – gegevens over de gedetineerde – 

vast, maar gaan mee deze kennis produceren. In die zin kan het concept van 

performativiteit in dit kader worden opgenomen. Performativiteit is gebaseerd op de idee 

hoe activiteiten, praktijken, wat er gezegd en gedaan wordt, effect hebben (Austin, 

1970).  

 

De PSD heft niet als taak gedetineerden therapie aan te bieden, met uitzondering van de 

pretherapeutische begeleiding van seksueel delinquenten (Storme & Gyselinck, 2012). 

De risico’s worden wel beschreven maar niet aangepakt. Onderzoekster Snacken (forthc) 

stelt dan ook dat, indien er geen vermindering van het risico plaatsvindt, het restrictieve 

beleid inzake de uitgaansvergunning en het penitentiair verlof kan blijven bestaan 

waardoor een vicieuze cirkel vormt. Er wordt dan ook gepleit voor een 

risicoacceptatieniveau dat gedragen wordt doorheen de besluitvormingsketen (Milis, 

2014; Mine & Robert 2014a: 265).  

 

2.2 De gevangenisdirecteur als formele adviesverlener? 

 

De Wet externe rechtspositie kent de adviesverleningsbevoegdheid inzake 

uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven op het niveau van de inrichtingen toe 

aan de gevangenisdirecteur (Art. 10§1). De directeur – “de ambtenaar belast met het 

lokaal bestuur van de gevangenis of de afdeling waar de gedetineerde verblijft” – stelt bij 

een aanvraag tot een bijzondere strafuitvoeringsmodaliteit een advies op (Art. 2, Wet 

externe rechtspositie, 2006). Het advies van de directeur wordt, overeenkomstig artikel 

10§4 Wet externe rechtspositie, omgezet in een finale beslissing wanneer DDB niet 

binnen de bij wet bepaalde termijnen een beslissing heeft genomen. De wetgever geeft 

met dit artikel meer gewicht aan het advies. Het gemotiveerde advies van de directeur 

heeft betrekking op verschillende aspecten (M.O. 7 februari 2007: 6). In het geval van 

veroordeelden die niet de Belgische nationaliteit bezitten, wordt er gekeken naar de 

verblijfssituatie 27  en de verwijderingsmodaliteiten overwogen door Dienst 

Vreemdelingenzaken. De duur en de periodiciteit dient bij een uitgaansvergunning 

alsmede te worden voorgesteld.  

                                            
26 De gegevens worden geïmporteerd en gemedieerd in het PSD verslag.  
27 Ten tijde van het systematische penitentiair verlof werden veroordeelden zonder recht op verblijf, die op het 
moment van de aanhouding regelmatig in het land verbleven en er familiale bindingen hebben, zoveel mogelijk 
gelijkgesteld met Belgische veroordeelden (Kloeck, 1983). De Potpourri wet II stelt dat geen 
strafuitvoeringsmodaliteiten – gericht op de reclassering – meer worden toegekend aan veroordeelden zonder 
recht op verblijf.  
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De beoordeling van de toekenningsvoorwaarden houdt de tijdsvoorwaarden en de 

doelstellingen in, terwijl de beoordeling van de tegenaanwijzingen kan worden 

onderzocht door middel van verschillende informatiebronnen die worden aangereikt aan 

de directeur. De directeur heeft hierbij de ruimte om een beleid te voeren (Van Aerschot 

& Gysen, 2014). Hawkins stelt dat “discretionary power not only permits the realization 

of the law’s broad purposes, but also allows or even encourages officials sometimes to 

distort the word or spirit of the law or policy, or to ignore them. And sometimes, of 

course, officials may assume a legal authority they do not in fact possess or deny an 

authority which they do” (van der Woude, 2015: 4). Hawkins zijn stelling is in deze 

context toepasselijk; zo kan de discretionaire ruimte bijvoorbeeld leiden tot het overlaten 

van het schrijven van het advies aan de medewerkers van de griffie en bestaan er 

eveneens gevallen waarbij de directeur zijn discretionaire macht afstaat aan de PSD 

(Scheirs, 2014). Dit uit zich onder de vorm van copy-paste praktijken, waarbij een eigen 

invulling van de directeur aan het advies ontbreekt. Scheirs (2014: 225) concludeert dat: 

“in de praktijk niet zelden (…) de reële ‘macht’ en verantwoordelijkheid voor het 

opstellen van het advies naar de psychosociale dienst wordt doorgeschoven”. Hoeveel 

discretionaire macht de PSD krijgt, is dus afhankelijk van de macht en de erkenning van 

wat andere actoren geven aan de keuzes die de adviseur maakt (van der Woude, 2015). 

Evenzo zijn er directeurs die wel hun visie en beleidslijnen trachten weer te geven in hun 

advies (Van Aerschot & Gysen, 2014). Bij een (beperkt) aantal gevallen gaat de directeur 

ook in tegen het advies van de PSD daar zij een tegengestelde mening heeft 

(Robberechts, 2015). Bij het opstellen van het advies worden er naast het PSD verslag 

ook andere factoren opgenomen. Storme en Boelaert (2012) stellen dat de omgang 

tussen de verschillende beroepsgroepen van belang is om een goede wederzijdse 

informatie-uitwisseling te realiseren. Verschillende interpretaties door de directeurs zijn 

bovendien ook mogelijk, waardoor er nood is aan intern overleg (Van Aerschot & Gysen, 

2014). De structuur in bepaalde penitentiaire inrichtingen kan worden beschouwd als een 

struikelblok in deze context: de afstand tussen de gedetineerde, de verschillende 

diensten en de directeur kan als verklaring dienen waarom directeurs hun discretionaire 

macht gedeeltelijk of in hun geheel afstaan (Scheirs, 2014).  

 

Naast bovenvermelde aspecten, stelt de Wet externe rechtspositie dat het advies van de 

directeur “een voorstel van bijzondere voorwaarden die hij nodig acht op te leggen” 

bevat (Art. 10§1). Waarop de directeur zich moet baseren om deze voorwaarden op te 

leggen, wordt noch in de wet, noch in de bijhorende ministeriële omzendbrief (7 februari 

2007) vermeld. Omwille van de discretionaire ruimte die eveneens hier wordt gecreëerd, 

zouden de voorwaarden sterk kunnen variëren afhankelijk van de directeur en/of de 

penitentiaire inrichting.  
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2.3 De Directie Detentiebeheer als beslissende instantie 

 

De DDB Externe Rechtspositie is een onderafdeling van het Directoraat-Generaal 

Penitentiaire Inrichtingen en bevat zowel een Vlaamstalige dienst Noord als een 

Franstalige dienst Zuid met name Direction Gestion de la Détention (hierna: DGD). Onder 

de bevoegdheid van DDB Noord vallen de aanvragen afkomstig uit volgende penitentiaire 

inrichtingen: Antwerpen, Beveren, Brugge, Dendermonde, Gent, Hasselt, Hoogstraten, 

Ieper, Leuven, Mechelen, Merksplas, Oudenaarde, Ruiselede, Tongeren, Turnhout en 

Wortel. De penitentiaire inrichting Tilburg valt sinds 2010 als een dependance onder de 

inrichting van Wortel (Beyens & Boone, 2013). De belangrijkste taak van de dienst is de 

toekenning van penitentiair verlof en uitgaansvergunningen (Bollen, 2014). De DDB 

treedt in dit kader op als gemachtigde van de minister van Justitie. Via de DDB wordt de 

link van binnen naar buiten mogelijk versterkt; aan de hand van voornoemde 

modaliteiten kunnen veroordeelden hun proces van sociale re-integratie extra muros 

starten. Aldus wordt de (cel)deur voor het eerst op een kier gezet (Mine & Robert, 

2014a). De beslissingen genomen door de attachés hebben belangrijke gevolgen daar zij 

mee een rol spelen in het proces van gate-keeping (van der Woude, 2015). De attachés 

nemen de hoofdactiviteit van de dienst op zich, bepaaldelijk de beslissingen omtrent de 

uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven. DDB Noord en DGD Zuid ontvingen een 

totaal van 8137 aanvragen tot uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven 

gedurende het jaar 2014 (Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen, 2015).28 

 

In de meerderheid van de gevallen is de attaché bij de besluitvorming op zichzelf 

aangewezen (Bollen, 2014). Het afwegen van de verschillende factoren is een subjectief 

en complex proces. Er wordt rekening gehouden met de voorwaarden die kunnen worden 

opgelegd om de drie risico’s zoveel mogelijk te beperken.29 Er moet met andere woorden 

niet worden gestreefd naar een nulrisico (Milis, 2014). De attachés hebben tevens een 

diverse opleidingsachtergrond waardoor zij een multidisciplinaire dienst vormen. Vanuit 

hun discretionaire macht die gepaard gaat met hun beslissingsbevoegdheid, kunnen 

eigen accenten op de verschillende factoren worden gelegd (Scheirs, 2014). Zowel bij de 

PSD als bij de directeur spelen eerdere ervaringen, persoonlijke relaties, percepties en 

attitudes een rol (Lipsky, 2010; van der Woude, 2015). Hun adviezen beïnvloeden het 

beslissingsproces van de attachés, daar de output van de beslissing afhankelijk is van de 

input die ze krijgen en waarop ze zich onder meer baseren (Hawkins, 2003).  

 

                                            
28 Cijfers van het jaar 2015 werden nog niet vrijgegeven.  
29 Het risico op het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten, het risico op onttrekking en het risico op het 
lastig vallen van de slachtoffers. 
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Gedurende een bepaalde periode werden negatief geadviseerde aanvragen formeel 

afgehandeld, omdat de prioriteit uitging naar positief geadviseerde aanvragen (Bollen, 

2014). Het advies van de directeur wordt immers gevolgd als de beslissing niet binnen de 

wettelijke termijn wordt genomen (Art. 10 § 4, Wet externe rechtspositie, 2006). Het 

advies van de directeur zorgde dus voor een eerste selectie. Momenteel worden zowel 

positief als negatief geadviseerde aanvragen behandeld door de attachés.30 Deze evolutie 

maakt het mogelijk dat een negatief advies, dat voorheen niet aan een grondige 

behandeling onderworpen werd, met een positieve beslissing kan worden afgerond. Het 

feit dat de besluitvorming een subjectief en complex proces is, leidt evenwel tot 

onzekerheid, onvoorspelbaarheid en spanningen bij de gedetineerde (Crew, 2011a; 

Kloeck, 1983).  

 

Zowel de gedetineerde als de samenleving hebben er baat bij dat de aanvragen tot de 

modaliteiten een vlotte doorstroom kennen. Naast het indirect effect op de 

overbevolkingsproblematiek, heeft onderzoek reeds meermaals aangetoond dat 

eventuele uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven een invloed hebben op 

recidive (Robert, 2009). Gedetineerden die tijdens de detentie reeds mochten genieten 

van uitgaansvergunningen of penitentiaire verloven, recidiveerden significant minder dan 

diegenen die geen van deze modaliteiten toegekend kregen (Baumer, O’Donnell & 

Hughes, 2009).  

 

Diverse oorzaken worden toegeschreven aan de restrictieve houding van de DDB, die 

veelvuldig in de literatuur aan bod komt (Pieters, 2012; Mine & Robert, 2013a; Scheirs, 

2014; Snacken, 2014; Tournel, 2015). In principe is elke attaché autonoom bevoegd 

voor zijn of haar dossiers, al kunnen bepaalde dossiers nog worden voorgelegd aan het 

diensthoofd, regionale directie, directeur-generaal of zelfs het kabinet van de minister 

(Bollen, 2014). Het voormalig diensthoofd van DBB, geeft aan dat dit gebeurt omwille 

van de strafmaat, eventuele precedentwaarde of de maatschappelijke impact (Bollen, 

2014). De beweeggrond ‘maatschappelijke impact’ kan mogelijks een erfenis zijn van de 

Ministeriële Omzendbrief (1976). Hierin wordt gesteld dat de uitgangspermissies – de 

huidige uitgaansvergunningen -  slechts worden toegekend aan diegene van wie de 

aanwezigheid buiten de penitentiaire inrichting de publieke opinie niet in beroering zal 

brengen (Van Den Berge, 2006a). De hogere frequentie waaraan de aanvraag aan 

controle onderworpen wordt, kan mogelijks veeleer leiden tot een weigering van de 

aanvraag (Mine & Robert, 2013a).  

 

                                            
30 Dit blijkt uit informele gesprekken met de attachés. 
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De DDB functioneert niet enkel binnen een wettelijke, maar zodoende ook binnen een 

politieke context. Dit heeft tevens tot gevolg dat de uitgaansvergunningen en 

penitentiaire verloven waarvoor zij bevoegd is, ook onder druk kunnen komen te staan 

wanneer de voorwaarden niet worden nageleefd.31  

 

Indien het dossier van een gedetineerde gehypothekeerd is omwille van verschillende 

opeenvolgende weigeringen, kan een gevalsbespreking worden vastgelegd. Tijdens de 

gevalsbespreking is er overleg tussen de lokale PSD, centrale PSD, gevangenisdirectie en 

de DDB om opnieuw beweging in het dossier te krijgen (Bollen, 2014). De psychiater-

coördinator deelt mee welke mogelijkheden er nog zijn vanuit de positie van de centrale 

PSD. Op het niveau van de penitentiaire inrichtingen kan informatie worden meegedeeld 

die nog niet vermeld staat in de verslagen. De argumenten die de attaché hanteert in 

zijn weigering, kunnen hierbij worden uitgeklaard en dit stelt de directie en PSD in staat 

om zich in hun adviezen beter af te stemmen op de gegeven informatie (Bollen, 2014). 

Op de gevalsbespreking worden er geen beslissingen genomen door de attachés van de 

DDB.  

 

 

 

                                            
31 Toen een uitgangspermissie uitdraaide op een gijzelingsdrama door de veroordeelde Farid Barnouhammad, 
werd de minister van Justitie hierop aangesproken. Bron: Hand. Kamer, Commissie voor de Justitie (COM 693), 
2004-05, 21 september 2005.  
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3.  DE DIRECTIE DETENTIEBEHEER ONDER DE LOEP 

 

In 2006 bezorgde de wet op de Externe Rechtspositie voor het eerst de bijzondere 

strafuitvoeringsmodaliteiten een wettelijk kader. Het huidig hoofdstuk beperkt zich tot de 

onderzoeken na de implementatie van de Wet externe rechtspositie, gezien de thesis 

focust op de recente evolutie van de DDB. Onderzoeken naar de bijzondere 

strafuitvoeringsmodaliteiten in de huidige praktijk en regelgeving bleven echter onder de 

radar, stellen Mine en Robert (2014a). De oorzaak wordt door hen bij de aard van de 

modaliteiten gelegd; de tijdspanne van de modaliteiten is namelijk erg beperkt. De 

modaliteiten en in het bijzonder de DDB werden aan verschillende interne onderzoeken 

onderworpen. De evolutie van de DDB inzake de uitgaansvergunning (hierna: UV) en 

penitentiair verlof (hierna: PV) komt onmiskenbaar tot zijn uiting in de verschillende 

onderzoeken. De belangrijkste en relevantste bevindingen van deze onderzoeken worden 

in dit hoofdstuk chronologisch en beknopt besproken en uitsluitend op basis van de 

gegevens van het desbetreffende onderzoek. Eigen verduidelijkingen komen in voetnoten 

te staan. Onder de rubriek ‘De evolutie bij elkaar gepuzzeld’ wordt de state of the art 

besproken en worden de verschillende onderzoeken aan elkaar en aan de huidige 

cijfergegevens getoetst.  

 

3.1 Een blik op de occasionele uitgaansvergunning  

 

Enkele jaren na de toepassing van de Wet externe rechtspositie in de praktijk, werd de 

occasionele uitgaansvergunning op het niveau van de DDB geanalyseerd (Van Gorp, 

2009). Het doel van het onderzoek was nagaan welke de rechtspraak van DDB is 

aangaande de occasionele uitgaansvergunning. De dossierstudie gebeurde op basis van 

de gegevens verzameld gedurende een periode van zes maanden (1 januari 2009 – 30 

juni 2009). Van de 144 onderzochte aanvragen werden 77 aanvragen positief beslist, 

meestal omwille van tegemoetkoming aan de familiale, sociale en morele belangen maar 

ook omwille van juridische belangen. Inzake de familiale belangen wordt er een 

wezenlijke band tussen de veroordeelde en de persoon gevraagd. De toekenning zal 

hierbij afhangen van de individuele appreciatie van de attaché. Voor de 67 aanvragen 

waarbij een negatieve beslissing viel, werd er in de meerderheid van de gevallen 

geweigerd op grond van wettelijke tegenindicaties die niet door het opleggen van 

bijzondere voorwaarden konden worden ondervangen. Daarnaast werden ook volgende 

weigeringsgronden aangegeven: het verzoek sloot niet aan bij de finaliteit, de 

aanwezigheid buiten de inrichting was niet noodzakelijk, de aanwezigheid was niet 

(meer) vereist, er was onvoldoende informatie beschikbaar voor het beoordelen van de 

tegenindicaties, of er was een combinatie van deze weigeringsgronden aanwezig. 
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Tijdens de dossierstudie konden verschillende kritische beschouwingen worden gemaakt. 

Zo viel, onder andere, de diversiteit aan motiveringen van de beslissingen door de DDB 

op. Daarnaast werden in sommige gevallen bijzondere voorwaarden opgelegd, niettemin 

er in de beslissing geen tegenindicaties werden weerhouden. In vele gevallen werd een 

uithaling om humanitaire redenen toegestaan wanneer een occasionele UV geweigerd 

werd.  

 

3.2 Het NICC-onderzoek32 

 

Op vraag van het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen, startte het Nationaal 

Instituut voor Criminalistiek en Criminologie een onderzoek naar de werkprocessen van 

de DDB Noord én Zuid (Mine & Robert, 2013a). Met hun analyse van de werkprocessen 

van de DDB en gevangenisdirecties betreffende de UV en PV, werd er meer inzicht 

verkregen in de werking van de dienst.33 Vanuit twee centrale onderzoeksvragen werd er 

nagegaan welke gegevensbronnen en welke elementen meespelen in de besluitvorming 

van de DDB en in welke mate er verschillen bestaan tussen de adviezen van de 

gevangenisdirectie en de beslissingen van de DDB en hoe deze verklaard kunnen 

worden. Hiervoor werd er, gedurende een periode van drie maanden (1 juni 2012 tot 31 

augustus 2012) een analyse gemaakt van 200 beslissingen en adviezen, werden er 

interviews afgenomen, werd een schriftelijke bevraging gedaan en een kwantitatieve 

analyse van beslissingen uitgevoerd.  

 

Van 181 aanvragen tot een occasionele uitgaansvergunning werden er 41,4% toegekend 

en 58,0% geweigerd. Op een totaal van 1164 aanvragen tot periodieke 

uitgaansvergunningen werden 44,6% gevallen toegekend en 54,3% geweigerd. Van 899 

aanvragen tot penitentiaire verloven  werden er 22,2% toegekend en 76,1% geweigerd. 

Op een totaal van 2244 aanvragen werden er 1420 positief geadviseerd. Na een positief 

directieadvies, werden 60,5% van de occasionele uitgaansvergunningen toegekend en 

38,7% geweigerd op een totaal van 124 aanvragen. Voor 878 positief geadviseerde 

aanvragen tot periodieke uitgaansvergunningen, werd 59,1% toegekend en 40,5% 

geweigerd. 418 aanvragen tot penitentiair verlof werden positief geadviseerd, waarvan 

47,6% werd toegekend en 49,5% geweigerd. Nagenoeg alle negatief geadviseerde 

aanvragen werden geweigerd.  

 

                                            
32 Het betreft een omvangrijk onderzoek. Niet alle elementen van het onderzoek konden hierom worden 
aangehaald in de bespreking.  
33 Uit het onderzoeksrapport volgde in 2014 een boek: ‘uitgaansvergunningen en penitentiair verlof: de deur op 
een kier’.  
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Op het niveau van de DDB kon de attaché het beslissingsvoorstel nog voorleggen aan de 

adviseur en de adviseur-generaal.34 209 beslissingen werden voorgelegd aan de adviseur 

en 85 beslissingen aan de adviseur-Generaal. 26 beslissingen werden buiten DDB 

genomen. Buiten de DDB kon op het niveau van de directeur-generaal en het kabinet 

een beslissing worden genomen. 35  Uit het onderzoek blijkt dat het percentage 

weigeringen steeg naarmate de beslissingsvoorstellen op een hoger niveau werden 

voorgelegd.  

 

Er werd tevens gekeken naar de verhouding tussen toekenning en weigering op basis 

van het type inrichting. Er bestaat een verband tussen het type inrichting en de 

beslissing van DDB. Het percentage positieve beslissingen ligt in de open inrichtingen 

beduidend hoger ten opzichte van de zwaar beveiligde inrichtingen. Voor gedetineerden 

in een open inrichting wordt het risico op onttrekking aan de straf wellicht meer 

genuanceerd; zij staan al een stap dichter bij hun vrijheid.  

 

De voornoemde cijfers hebben betrekking op zowel de Nederlandstalige dienst DDB 

Noord als de Franstalige dienst DGD Zuid. Markant is dat bij de Nederlandstalige attachés 

vaker een positieve beslissing valt in vergelijking met de Franstalige attachés.  

 

Er worden verschillende elementen opgesomd die mee een rol zouden spelen in de 

afweging van de tegenindicaties: “de aanvraag voor modaliteiten in het kader van 

naderend strafeinde, de impact van onzekerheid over de plannen van de veroordeelde, 

accountability van de uiteindelijke beslisser (zeker vanuit het ‘risico’ dat nieuwe feiten 

gepleegd worden tijdens een modaliteit), het spanningsveld tussen aandacht voor het 

verleden versus de toekomst (met meer aandacht voor statische dan dynamische 

elementen), de interactie tussen de DDB en de SURB36, de impact van een beslissing van 

de DDB voor het werken met een veroordeelde, de progressiviteit of ‘weg der 

geleidelijkheid’ die leeft bij directeurs en attachés, het gedrag in detentie als 

argument/indicator, de erkenning van de feiten door de veroordeelde, de communicatie 

tussen een directeur en een attaché (en de achterliggende werkrelatie), het 

informatiedilemma (hoeveel informatie is genoeg?), de procedure van afhandeling en de 

beeldvorming die over een veroordeelde ontstaat” (p. 264).  

 

 

 
                                            
34 De adviseur is het diensthoofd van DDB. De functie van adviseur-generaal is momenteel niet meer ingevuld 
op het niveau van de DDB. De adviseur-generaal stond in dit kader boven het diensthoofd van de DDB en het 
diensthoofd van de DGD. 
35 Momenteel zijn die de Regionale Directeur, de Directeur-Generaal en het kabinet. 
36 Strafuitvoeringsrechtbank 
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Onder de directeurs zijn de meningen verdeeld over het horen van de gedetineerde bij 

het opstellen van hun advies. Bepaalde directeurs geven aan dat het samenzitten 

bruikbaar is en een constructieve bijdrage levert aan de relatie met de gedetineerde. Zo 

kan er bijvoorbeeld nagegaan worden of de gedetineerde een concreet plan voor ogen 

heeft of niet. Andere directeurs stellen dat het horen van de gedetineerde weinig 

toegevoegde waarde heeft, ze stellen dat hun neutrale instelling dan moeilijker kunnen 

behouden en andere argumenten zijn dat ze zich kunnen baseren op het PSD verslag, 

dat er weinig tijd is of dat ze de gedetineerde op andere gelegenheden zien. De 

ontmoeting tussen de gedetineerde en de directeur is niet verplicht.  

 

De benadering door directeurs en attachés verschillen van elkaar. Enerzijds beschikken 

directeurs over een dossier per detentie en de attaché over een dossier per 

gedetineerde. Anderzijds kan worden afgeleid uit de vaststelling dat adviezen en 

beslissingen zelden hetzelfde aantal tegenindicaties gebruiken en de DDB zich eerder 

focust op probleemaspecten en negatieve elementen, waarbij directeurs zowel à charge 

als à décharge elementen verwerken in hun advies. De DDB zou meestal geneigd zijn om 

aanvragen te weigeren wanneer geen omstandig psychosociaal verslag aanwezig is. De 

hypothese dat directeurs anticiperen op de houding van de DDB, wordt gestaafd door de 

hoge frequentie waarop directeurs zich beroepen op de expertise van de PSD: 

uitgaansvergunning – gemiddelde: 93,72%; mediaan: 100% - en penitentiair verlof – 

gemiddelde: 88,89%; mediaan: 99% (p. 266).  

 

De attachés zouden de houding van de directeurs als ‘soepel’ en ‘zeer soepel’ 

percipiëren, terwijl de directeurs de houding van de attachés als ‘streng’ en ‘zeer streng’ 

percipiëren, waarbij de auteurs duiden op een  zeer ‘uitgesproken polarisatie van 

standpunten’ (2013a: 267). Er zijn bovendien tegenstrijdige visies ten aanzien van de 

DDB bij directeurs. Niet altijd wordt begrepen hoe een beslissing kan worden genomen 

wanneer iemand de gedetineerde niet kent. Daartegenover wordt er ook aangegeven dat 

een extra controleorgaan positief is. Doorgaans vormt het dan ook geen probleem voor 

de directeurs dat de DDB slechts oordeelt op basis van een dossier. Attachés stellen dat 

de motivering van de adviezen van directeurs niet altijd duidelijk is. Dit zou volgens hen 

te verklaren zijn omwille van het feit dat directeurs makkelijker een positief advies geven 

omdat zij niet de eindverantwoordelijkheid dragen. Verder wordt er aangegeven dat 

attachés geloven dat directeurs de adviezen niet als prioritair beschouwen. Zowel 

attachés als directeurs geven aan dat ze de beslissingen, genomen op het niveau van het 

kabinet, als streng beschouwen. 
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3.3 Het LEAN project 

 

Het LEAN project, uitgevoerd in opdracht van het DG EPI, focust zich op de dossiers die 

onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie vallen, in essentie de 

uitgaansvergunningen en het penitentiair verlof (El Allouch & Van Aerschot, 2014). De 

doelstelling van het LEAN project is het analyseren en verbeteren van de efficiëntie van 

de werkprocessen met betrekking tot de aanvragen tot UV en PV (p. 4). De rol van de 

griffie, de gevangenisdirectie en de DDB komen aan bod. De verslagen van de PSD vallen 

buiten de scope van het onderzoek. Hoewel zowel regio Noord als regio Zuid aan bod 

komen in het onderzoek, zal deze bespreking, door de afbakening van de thesis, zich 

beperken tot regio Noord. Er werden in het onderzoek naast observaties en gesprekken 

ook beperkte dossieranalyses uitgevoerd. De vragenlijsten voor regio Noord spitsten zich 

toe op twee penitentiaire inrichtingen. 

 

Voor regio Noord baseert het onderzoek zich voor de cijfergegevens op een totaal van 

4676 dossiers betreffende de modaliteiten UV en PV gedurende een tijdsperiode van één 

jaar (1 oktober 2012 tot 30 september 2013). Inzake de cijfergegevens kon er worden 

vastgesteld dat 37,01% van de aanvragen positief werd geadviseerd op het niveau van 

de gevangenisdirectie betreffende penitentiaire verloven, tegenover 75,30% voor de 

uitgaansvergunningen. Wat betreft de positief geadviseerde aanvragen tot een UV, 

besloot de DDB in 75,83% van de aanvragen positief, bij 24,17% negatief. Van de 

negatief geadviseerde aanvragen werd 98,94% ook negatief beslist. Aangaande de 

penitentiaire verloven volgde een positieve beslissing voor 58,44% van de gevallen met 

positief advies. Negatief geadviseerde aanvragen werden in 99,42% van de aanvragen 

gevolgd, een gelijkaardig percentage als voor de UV. Hiervoor werd een verklaring naar 

voor geschoven: negatieve adviezen zouden formeel afgehandeld worden door de 

administratieve assistenten. 47 dossiers werden in diezelfde periode voorgelegd aan het 

kabinet. De onderzoekers stellen vast dat er een grote correctie plaatsvindt op het 

niveau van het kabinet: bij 16 van de 39 (41%) aanvragen tot UV, werd er alsnog 

negatief beslist, alsook bij 4 van de 8 (50%) aanvragen tot PV.  

 

Op basis van de cijfergegevens werd er in het onderzoek verder ingegaan op de 

zogenaamde ‘verspillingen’. Met het invoeren van onder meer het huidige programma 

SIDIS-suite37, zijn bepaalde verspillingen niet meer van toepassing en worden deze thans 

niet besproken. Daarnaast kwamen diverse andere verspillingen aan bod die in een latere 

fase van het onderzoek werden gekoppeld aan aanbevelingen.  

                                            
37  “SIDIS-suite vormt een database van dossiers van alle gedetineerden: beklaagden en veroordeelden” 
(Robberechts, 2015: 19). 
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Dossiers zijn vaak onvolledig waardoor bijkomende informatie dient te worden gevraagd 

wat leidt tot tijdverlies. Dit zou te wijten zijn aan externe factoren (stukken die nog niet 

werden meegedeeld door het parket, …), onvolledig of onzorgvuldig werk in de 

gevangenissen of ‘informatiehonger’ op de DDB. Een gestructureerde overdracht door 

middel van een checklist vanuit de penitentiaire inrichting naar DDB zou hierbij kunnen 

helpen. Vanaf het moment dat de gedetineerde definitief veroordeeld is, zou de 

penitentiaire inrichting meteen informatie dienen te verzamelen omtrent de 

gedetineerde. Omdat penitentiaire inrichtingen bijkomende info op het allerlaatste 

moment overmaken, dienen de attachés erg snel te werken. Niet in alle penitentiaire 

inrichtingen komen de bijkomende vragen, gesteld door attachés, op de schouders van 

de directie terecht. Er wordt dan ook gesteld dat de directeur een rol zou moeten spelen 

in het afhandelen van de bijkomende vragen omdat zijn advies na het advies van de PSD 

komt.  

 

Enkele excessen op vlak van de advisering van de UV werden teruggevonden.38 De 

gedetineerde dient hierdoor langer te wachten en bij de diensten stapelt het werk zich 

op. Er wordt voorgesteld om op het niveau van de penitentiaire inrichting een vaste 

deadline voor de directieadviezen voor UV te voorzien en de griffie verantwoordelijk te 

maken voor de opvolging van deze deadline.  

 

Penitentiair verlof zou in de praktijk geen deel uitmaken van het standaardregime van de 

gedetineerde zoals voorzien in de ministeriële omzendbrief 7 februari 2007. Dit werd 

afgeleid uit de percentages positieve adviezen en beslissingen alsook uit de langere 

gemiddelde doorlooptijd voor de aanvraag tot een PV.  

 

Verschillende inhoudelijke criteria worden gehanteerd bij het inschatten van de wettelijke 

tegenindicaties zowel op het niveau van de gevangenissen en de DDB, als op het niveau 

van de verschillende werknemers (bijvoorbeeld: weg der geleidelijkheid). Ook wordt een 

verschillend gewicht gegeven aan die criteria. Het kabinet zou met nog een andere logica 

werken. Er wordt gepleit voor een verkorte procedure voor de kabinetsdossiers: in 

minimale vorm het wegfilteren van de rol van de regionale directie en die van de 

directeur-generaal of in maximale vorm het rechtstreeks doorspelen van een 

directieadvies aan het kabinet. Idem dito wordt het invoeren van gemeenschappelijke 

criteria en methodologie inzake de wettelijke tegenindicaties voorgesteld.  

 

 

                                            
38 Enkel voor het penitentiair verlof werd een wettelijk termijn van twee maanden voorzien voor de advisering 
van de directeur (Art. 8, Wet externe rechtspositie, 2006).  
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De verslagen van de PSD zijn te omvangrijk aangezien hele rubrieken noch door de 

gevangenisdirectie, noch door de DDB worden gebruikt. Tevens zouden dezelfde 

gegevens te vaak door de PSD opnieuw worden verzonden. Steevast met basisverslagen 

en actualisaties werken, zou dubbele informatie verminderen. De PSD-verslagen zouden 

ook structureel moeten worden ingekort. Het gaat niet om het werk van de PSD maar om 

de manier waarop het wordt gepresenteerd. 

 

Te veel mensen achter elkaar buigen zich over dezelfde informatie in het proces van de 

aanvraag van de gedetineerde. Hierdoor kunnen er enkele vraagtekens worden gezet bij 

de meerwaarde van het advies van een directeur en van de beslissing van de DDB.  Het 

feit dat directieadviezen te vaak een samenvatting van het PSD-verslag zijn, leidt ertoe 

dat er weinig meerwaarde wordt gecreëerd in deze adviezen. In de beslissingen van de 

DDB worden ook zelden nieuwe argumenten aangereikt. Er wordt dan ook geopperd om 

te opteren voor een cultuur van vertrouwen in plaats van controle: in bepaalde dossiers 

met mineure feiten geen of minimale inspanningen doen inzake adviesverlening, en het 

restrisico gewoon aanvaarden. Dit standpunt komt voort uit de idee dat er momenteel 

een nulrisico wordt gehanteerd wat voor vele gedetineerden te streng is. Soms geven 

directeurs bewust vals-positieve adviezen en worden vals-negatieve adviezen niet 

uitgefilterd door de DDB. 39  De DDB zou bijgevolg ook een belangrijk deel van de 

negatieve directieadviezen moeten behandelen.  

 

Gedetineerden blijken te vaak slecht geïnformeerd te zijn over de regelgeving of 

begrijpen deze niet. Op het niveau van de penitentiaire inrichtingen dient er te worden 

nagegaan of de gegeven informatie helder genoeg is.  
 

                                            
39 Vals-positief advies: hierbij schrijft de directeur een positief advies maar bedoelt eigenlijk een negatief 
advies. Vals-negatief advies: adviezen die negatief zijn maar niet negatief horen te zijn. 
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3.4 De informatiebehoefte bij de besluitvorming  

 

In het kader van het toenmalig operationeel plan van de DDB, werd in september 2014 

een onderzoek afgerond naar de informatiebehoefte bij het nemen van beslissingen 

inzake uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven met betrekking tot het 

psychosociaal verslag van de PSD (Deppe, 2014). Gedurende de periode van het 

onderzoek, werden naast het registreren van bepaalde zaken van positief geadviseerde 

dossiers door de attachés, ook zeven attachés mondeling bevraagd. Verschillen in cultuur 

of de gewoontes van de penitentiaire inrichtingen en/of de focus van het individuele PSD-

lid leiden ertoe dat er grote onderlinge verschillen bestaan los van de specifieke 

elementen die eigen zijn aan de gedetineerde. Evenzo blijken tussen de attachés 

onderling verschillen te bestaan in hun focus op bepaalde elementen en de mate waarin 

deze doorwegen in het formuleren van een advies dan wel het nemen van een beslissing.  

 

In het voordeel van de gedetineerde wordt er gepoogd door middel van bepaalde 

aanbevelingen een betere samenwerking te bekomen met de PSD. Naast de specifieke 

aanbevelingen die betrekking hebben op de verschillende rubrieken van het PSD-verslag, 

werden ook drie algemene aanbevelingen geformuleerd. Zo wordt er een beknopte 

verslaggeving voorgesteld rekening houdend met het feit dat attachés het volledige 

verslag dienen te lezen bij het nemen van een beslissing. Naast het verhaal van de 

gedetineerde, wordt er ook gevraagd aan de PSD-leden om in de mate van het mogelijke 

informatie uit andere bronnen en een eigen kritische visie in het verslag te verwerken. 

Een vaste structuur zoals in het basisverslag blijkt te ontbreken in de evolutieverslagen 

die vooral de keuze blijken te zijn van het individuele PSD-lid. Nuttig zou ook een 

basisstructuur zijn waarbinnen een aantal rubrieken steevast worden opgenomen 

(detentiegedrag, verloop opgenomen UV/PV, reclasseringsplan, ...).  

 

Er wordt gesteld dat zowel de vorm, de lengte als de inhoud van de verslaggeving 

belangrijke implicaties kunnen hebben op de tijd die de attachés besteden aan de 

dossieranalyse en op de uiteindelijke beslissing die ze nemen (toekenning, weigering of 

opvragen van bijkomende informatie).  
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3.5 De congruentiegraad tussen positieve adviezen en beslissingen 

 

In het kader van de bachelor opleiding werd een onderzoeksstage bij de DDB gelopen 

(Robberechts, 2015). De focus van het onderzoek lag op het in kaart brengen van de link 

tussen de positief geadviseerde aanvragen en de beslissingen van de DDB Noord. 

Gedurende de periode van 1 augustus tot 31 januari 2015 ontving de DDB 1379 positief 

geadviseerde aanvragen van 846 verschillende gedetineerden. Volgende cijfergegevens 

vatten de doorstroom van de positief geadviseerde modaliteiten op het niveau van de 

DDB samen: op een totaal van 885 positief geadviseerde aanvragen inzake een 

periodieke uitgaansvergunning, werden er 78,76% toegekend en 19,66% geweigerd. Bij 

171 aangevraagde occasionele uitgaansvergunningen, werden er 68,42% toegekend en 

29,24% geweigerd. Voor de penitentiaire verloven werden er 75,25% toegekend en 

23,10% geweigerd op een totaal van 303 aanvragen. In de resterende gevallen 

verklaarde de attaché zich onbevoegd omwille van verscheidene redenen. Opvallend zijn 

de verschillen in het aantal aanvragen per modaliteit.  

 

Per inrichting werd er nagegaan wat zowel het percentage positieve als het percentage 

negatieve adviezen was inzake de modaliteiten, occasionele UV, periodieke UV, PV, ET en 

VLV waarvoor DDB bevoegd is. De inrichting van Sint-Gillis kon omwille van technische 

problemen met het programma SIDIS-suite niet worden opgenomen in het onderzoek. 

De cijfers varieerden sterk per penitentiaire inrichting op verschillende niveaus. Vanuit de 

inrichtingen Brugge, Wortel en Tilburg, Hasselt, Merksplas, Leuven Centraal, 

Hoogstraten, Beveren en Oudenaarde werden respectievelijk tussen de 127 en 427 

aanvragen verstuurd (positief en negatief). Andere inrichtingen welke onder de 

bevoegdheid van de DDB Noord vallen, bleven onder de grens van 100 aanvragen. Het 

statuut van de gedetineerde (beklaagden, definitief of niet-definitief veroordeelden) werd 

als beïnvloedende factor naar voor geschoven. Opmerkelijk waren de verhoudingen 

positief/negatief advies per inrichting. De aard, functie en het publiek van de inrichting 

zouden onder meer aan de oorzaak liggen. De correctie op het niveau van de DDB na 

een positief advies, varieerde ook sterk per inrichting. Daar het geen veldonderzoek 

betrof en er gebaseerd moest worden op cijfergegevens, konden (dieperliggende) 

verklaringen niet eenvoudig worden aangereikt. In een tweede onderzoeksfase werd er 

dieper ingegaan op de top drie met de hoogste congruentiegraad en de top drie met de 

laagste congruentiegraad (positieve adviezen – positieve beslissingen) via een 

dossieranalyse. 10 aanvragen per adviserende directeur werden geselecteerd. Op basis 

van 70 geselecteerde aanvragen, werd getracht de resultaten uit de eerste 

onderzoeksfase meer te contextualiseren.  
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De adviezen van de PSD en directie waren slechts in 3 van de 70 adviezen tegengesteld. 

Hun visie was in beide richtingen te volgen, waardoor er werd gewezen op de moeilijke 

afweging die de attaché bij de besluitvorming moet maken. In de aanvragen waarbij het 

advies van de PSD en het advies van de directeurs gelijk waren, viel op dat copy-paste 

praktijken geen uitzondering op de regel vormden. Meermaals werden zinnen uit het 

advies van de PSD geknipt en geplakt in het advies van de directeur. Er werd dan ook de 

vraag gesteld in hoeverre het directieadvies in deze gevallen een meerwaarde vormt. 

Verder bleek uit de dossieranalyse dat de afweging van de drie tegenindicaties een 

optelsom is, verschillend voor elke actor en waaraan telkens een ander gewicht wordt 

gegeven. Een honderdtal variabelen werden onderscheiden, waarvan de meest 

gewichtige en voorkomende werden besproken per tegenindicatie.  

 

In de adviezen op het niveau van de inrichtingen werden zowel positieve als negatieve 

elementen aangereikt, terwijl de attachés zich in het schrijven van hun beslissing eerder 

baseerden op de negatieve elementen. Ook een verschil in het voorstellen/opleggen van 

bijzondere voorwaarden kon worden waargenomen. In vier van de zes inrichtingen 

werden er geen of een beperkt aantal (drie à vier) voorwaarden neergeschreven.  

 

Op het gevangenisniveau werden ook enkele excessen opgemerkt inzake de 

doorlooptermijn van de penitentiaire verloven. Op het niveau van DDB werd de termijn 

verlengd omwille van bijkomende vragen of het doorsturen van de aanvraag op een 

hoger niveau. De termijn waarbinnen DDB aanvragen afwerkt was ook niet altijd even 

duidelijk (feestdagen, brugdagen, …).  

 

Negatief geadviseerde aanvragen zouden formeel worden afgehandeld. Er wordt 

geconcludeerd dat er potentiële winst zit in het nemen van positieve beslissingen door 

onder meer in te spelen op de oorzaken van de negatieve adviezen.  
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3.6 De evolutie bij elkaar gepuzzeld  

 

In de verschillende onderzoeken werden cijfergegevens verzameld omtrent het aantal 

toekenningen en weigeringen inzake de modaliteiten uitgaansvergunning en penitentiair 

verlof. Onderstaande tabel stelt de evolutie voor, op basis van de verschillende 

besproken onderzoeken, van de congruentiegraad tussen een positief directieadvies en 

een positieve beslissing.  

 

 

 

Deze cijfergegevens zijn momentopnames binnen een proces en hebben betrekking op 

alle beslissingen – ongeacht  het feit dat voor eenzelfde gedetineerde meerdere 

beslissingen werden genomen en op welk niveau de beslissing genomen werd. De 

cijfergegevens van het NICC onderzoek zijn verzameld gedurende de periode van 1 juni 

2012 tot 31 augustus 2012. De periode waarbinnen de cijfergegevens voor het LEAN 

project werden verzameld, is van 1 oktober 2012 tot 30 september 2013. Het onderzoek 

tijdens de stage is gebaseerd op de cijfergegevens van 1 augustus 2014 tot 31 januari 

2015. De huidige cijfergegevens (intern) slaan op de periode oktober 2014 tot december 

2015 en hebben betrekking op 3728 aanvragen.40 Momenteel blijven de cijfers rond deze 

percentages schommelen.   

 

 

 

                                            
40 Deze cijfergegevens werden op vraag meegedeeld door Directie Detentiebeheer. 

NICC 2012 LEAN 2013 STAGE 2015 INTERN 2015 
UVO 60,5 68,42 75 
UV 59,1 75,83 78,76 85 
PV 47,6 58,44 75,25 84 
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Het naast elkaar leggen van de verschillende onderzoeken, houdt echter enkele 

beperkingen in. In het NICC onderzoek werd er namelijk geen onderscheid gemaakt 

tussen de positieve beslissingen genomen door de DDB Noord en de positieve 

beslissingen genomen door de DGD Zuid (Mine & Robert, 2013a). Er werd geconstateerd 

dat bij DDB Noord vaker een positieve beslissing valt in vergelijking met de DGD Zuid. 

Dit werd ook bevestigd in onderzoeksresultaten van het LEAN project (El Allouch & Van 

Aerschot, 2014: 73); op basis van positief geadviseerde uitgaansvergunningen werd er 

bij regio Noord 75,83% toegekend en bij regio Zuid 62,3%. Met betrekking tot de positief 

geadviseerde penitentiaire verloven werd er bij regio Noord 58,44% toegekend en bij 

regio Zuid 54,9%. Mogelijke redenen hiervoor zijn onder andere het verschil in zowel de 

aanpak tussen de twee diensten als de aard van de dossiers.41 Hierbij is het belangrijk de 

verschillen tussen de inrichtingen qua functie, aard en publiek in het achterhoofd te 

houden (Robberechts, 2015).  

 

Op basis van de tabel kan er worden vastgesteld dat er een stijging is van het aantal 

positieve beslissingen na een positief geadviseerde aanvraag voor de drie modaliteiten: 

de occasionele uitgaansvergunning (UVO), de periodieke uitgaansvergunning (UV) en het 

penitentiair verlof (PV). Uit deze evolutie van de cijfergegevens kan er worden 

geconcludeerd dat de vergelijking van een positieve beslissing, die volgt op een positief 

geadviseerde aanvraag, met het opgooien van een muntstuk, wat leidt tot kop of munt, 

niet meer van toepassing is (Mine & Robert, 2014a: 255). De vraag die zich stelt, is of de 

perceptie van de restrictieve houding van de DDB ook in het werkveld mee is 

geëvolueerd.  

 

Sinds de inwerkingtreding van het programma SIDIS-suite, in oktober 2014, kan ook het 

aantal van gedetineerden dat niet (op tijd) terugkeert naar de penitentiaire inrichting na 

een uitgaansvergunning of penitentiair verlof worden bijgehouden.42 Vanaf het moment 

de gedetineerde te laat is, wordt hij/zij in deze cijfergegevens opgenomen. Het laatste 

halfjaar schommelt dit percentage tussen 1,06% en 1,11%. Dit gegeven is interessant 

omdat het betrekking heeft op de onttrekking, die één van tegenindicaties uitmaakt. Een 

evolutie naar meer positieve beslissingen zou minder gunstig zijn indien vele 

gedetineerden zouden kiezen om niet terug te keren naar de inrichting en zo hun 

strafuitvoering on hold zetten. Naast de voorwaarde dat de gedetineerde zich tijdig 

opnieuw moet aanmelden bij de inrichting na de modaliteit, kunnen ook andere 

voorwaarden overtreden worden. Hieromtrent zijn geen cijfergegevens bekend.  

 

                                            
41 Het zou dan ook interessant zijn om in dit kader de oorzaken hiervan te onderzoeken.  
42 Deze informatie werd mij ter beschikking gesteld op het niveau van de Directie Detentiebeheer. 
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In de onderzoeken komen verschillende actoren die betrokken zijn bij het proces van de 

aanvraag aan bod. Uit het onderzoek van het NICC blijkt dat in bijna alle gevallen de 

expertise van de PSD wordt gevraagd in het proces van de aanvraag (2013: 266). Het 

verslag van de PSD heeft een narratieve grondstructuur; “de psychologische roman 

wordt hierbij de referentie” (Vandenbroucke, 2005: 85). De omvang van het PSD 

verslag, en in het bijzonder welbepaalde rubrieken binnen het verslag, wordt dan ook als 

te uitgebreid gepercipieerd op het niveau van de DDB (Deppe, 2014). In het LEAN 

project werd er ook stilgestaan bij de omvang van de PSD-verslagen, waarbij wordt 

aangegeven dat directeurs noch attachés bepaalde rubrieken gebruiken (El Allouch & Van 

Aerschot, 2014). Daarnaast is de PSD niet altijd in staat om tegen de voorziene datum 

een volledig verslag op te maken (Van Aerschot & Gysen, 2014). Dit wordt eveneens 

aangegeven in de bijdrage van Pieters, die duidt op het personeelstekort en het 

systematisch aanvragen van PSD-verslagen door de directeurs waarvan het nut “uiterst 

marginaal is” (2009: 227). Momenteel buigen verschillende werkgroepen zich over 

nieuwe richtlijnen voor de PSD verslaggeving.  

 

Verduidelijkingen inzake de gevallen waarvoor de directeur zich beroept op de expertise 

van de PSD worden niet gegeven (M.O. 7 februari 2007). Evenmin wordt een termijn 

bepaald waarbinnen een directieadvies wordt opgesteld na een aanvraag tot periodieke 

uitgaansvergunningen. Er wordt dus met andere woorden voldoende ruimte gelaten om 

een beleid door te voeren op het niveau van de gevangenisdirectie (Van Aerschot & 

Gysen, 2014). De discretionaire ruimte is tevens bestaande in de adviesverlening van de 

directeurs. De meerwaarde van een directieadvies wordt echter in vraag gesteld indien 

slechts gebaseerd op het PSD verslag, wat kan worden afgeleid uit de copy-paste 

praktijken die zich voordoen (Scheirs, 2014; Robberechts, 2015).  

 

Daar waar vroeger ook de praktijk bestond om negatief geadviseerde directieadviezen 

formeel af te handelen (Mine & Robert, 2013a; El Allouch & Van Aerschot, 2014; 

Robberechts, 2015), wordt hier nu wel op ingezet. In 2015 werden bij 53 negatief 

geadviseerde aanvragen positieve beslissingen genomen, daar nu ook de attachés de 

negatief geadviseerde directieadviezen behandelen. 43  Daarenboven is het aantal 

beslissingen buiten de DDB enorm gedaald. Indien de beslissing op een hoger niveau 

werd genomen, was er minder kans op een toekenning (Mine & Robert, 2013a: 267). 

Deze vaststelling werd genuanceerd door het feit dat de aard van het dossier ook een rol 

speelt.  

 

                                            
43 Deze informatie werd mij ter beschikking gesteld op het niveau van Directie Detentiebeheer. 
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Uit het onderzoek van het NICC bleek dan ook dat zowel gevangenisdirectie als attachés 

de beslissingen van het kabinet als te streng beschouwen (Mine & Robert, 2013a: 267). 

De adviesverlening en besluitvorming is afhankelijk van de focus op bepaalde elementen, 

het gewicht dat hieraan gegeven wordt en de heersende cultuur (Van Gorp, 2009; Mine & 

Robert, 2013a; El Allouch & Van Aerschot, 2014; Deppe, 2014). Inhoudelijke instructies 

over het inschatten van de tegenindicaties, met uitzondering van enkele voorbeelden44, 

worden namelijk ook niet gegeven (M.O. 7 februari 2007). Dit leidt tot grote verschillen 

in de afweging van de tegenindicaties binnen actoren met dezelfde functie, de 

inrichtingen en de niveaus.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
44 Naast de voorbeelden in de ministeriële omzendbrief van 7 februari 2007 heeft de juridische dienst van het 
DG EPI de Wet externe rechtspositie voorzien van commentaar. Deze informatie werd mij verleend door de 
Directie Detentiebeheer. 
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METHODOLOGIE 
 
 

1. WETENSCHAPSFILOSOFISCHE OVERWEGINGEN  
 

Alvorens het veldonderzoek aan te vatten, werd er in de literatuurstudie gefocust op de 

evolutie in de regelgeving met betrekking tot UV en PV, en bestaande onderzoeken naar 

DDB besproken en geïntegreerd. Reeds in de literatuurstudie werd aangetoond dat de 

evolutieve context een veelvormige invloed heeft op het proces van de aanvraag. De 

keuze voor het uiteenzetten van deze omkadering, wortelt zich in de keuze voor een 

sociaal constructionistische benadering. De context van de respondenten dient in zekere 

mate te worden meegegeven, om aldus hun informatie beter te kunnen plaatsen.  

 

Algemeen kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee verschillende paradigma’s 

van waaruit onderzoekers de werkelijkheid interpreteren (Beyens & Tournel, 2010). Zo 

ziet de positivistische onderzoeker de informatie van de respondent los van de context 

waarbinnen die kennis tot stand komt (Beyens & Tournel, 2010). Het sociaal 

constructionisme laat echter toe beïnvloedende interactieprocessen mee op te nemen in 

het onderzoek. Elke actor heeft een eigen visie op de realiteit en construeert deze zelf 

(Mortelmans, 2013). Er wordt in de omgang met de werkelijkheid vooral gesteund op de 

interpretatie ervan in en door de (sub)cultuur waar zij tot behoren (Simons, 1999). 

Constructionisten gaan niet uit van één waarheid maar proberen de verschillen te duiden 

en te contextualiseren (Beyens & Tournel, 2010). Het doel van empirisch onderzoek, 

vanuit het sociaal constructionistisch perspectief, is het geven van nuttige informatie, het 

illustreren van een visie en het vitaliseren van morele en politieke discussies (Gergen, 

2009; Smaling, 2011: 87). Net omdat de focus van het onderzoek op de visie van 

verschillende sleutelfiguren ligt, is het interessant om deze visies naast elkaar te leggen 

en te kaderen binnen het gehele proces. Vanuit verschillende overwegingen, construeren 

de betrokken actoren samen kennis (Meyes & Van Hoyweghen, 2015: 124). In die zin 

kent de actor-netwerk theorie45 een zekere affiniteit met het sociaal constructionisme; de 

productie van kennis is namelijk performatief (Austin, 1970). Het is geen beperking maar 

een noodzakelijkheid, die de kennis niet minder waar maakt, dat de kennisproductie 

sterk onderhevig is aan de context waarbinnen deze kennis tot stand komt (Latour, 

1999; Meyes & Van Hoyweghen, 2015: 125).  

                                            
45 De actor-netwerk theorie werd uitvoerig besproken in de inleiding, onder de kop ‘analysekader’. 
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2.  INTERVIEWS BINNEN EEN KWALITATIEF ONDERZOEKSKADER 

 

De centrale focus van het onderzoek ligt op de visie van de verschillende sleutelfiguren 

op evolutie van de dienst DDB. Alvorens de visie van deze sleutelfiguren kan worden 

begrepen, dienen hun handelingen in kaart te worden gebracht. Het handelen en de 

betekenis die de actoren geven aan hun handelen, benoemt Weber (1947) als 

‘verstehen’. Deze benadering typeert het kwalitatief onderzoek (Staring & van 

Swaaningen, 2010). In kwalitatief onderzoek wordt er gestreefd naar het in kaart 

brengen van niet kwantificeerbare subjectieve informatie, zoals gevoelens, gedachten en 

ervaringen (Gratton, Jones & Robinson, 2011). Binnen het kwalitatieve onderzoek is de 

onderzoeker zich bewust van de eigen rol, waarden en inzichten die worden 

meegedragen en de invloed die de onderzoeker heeft op de omgeving die hij bestudeert 

(Mortelmans, 2013: 20). Kwalitatief onderzoek streeft dus niet naar representativiteit 

maar zoekt naar (rijke) informatie over complexe situaties en processen; “’rijke 

informatie’ is informatie die het onderwerp van verschillende kanten belicht, waarin 

relaties worden gelegd met beïnvloedende factoren en waarin ruimte is voor mogelijk 

tegenstrijdige zienswijzen” (Doorewaard, Kil & van de Ven, 2015: 60). De bevraagde 

actoren kunnen elk, vanuit hun functie, een licht werpen op het proces van de aanvraag 

inzake UV en PV.  

 

Ondanks de bevraagde actoren in deze thesis ook vanuit hun interactieprocessen worden 

benaderd, werd er niet gekozen voor focusgroepen46 maar voor kwalitatieve interviews. 

Uit de gevalsbesprekingen die vorig jaar mochten worden bijgewoond tijdens de stage, 

was de hiërarchie tussen de verschillende actoren merkbaar. Deze machtsverhoudingen 

zouden mogelijks een rol kunnen spelen in de context van een focusgroep. Sociaal 

wenselijke antwoorden in een focusgroep zijn onvermijdelijk, stelt Vander Laenen 

(2010), maar kunnen ook voorkomen bij het afnemen van interviews. Tevens speelt de 

geografisch factor ook een rol bij de keuze van het kwalitatieve interview als 

onderzoeksinstrument. De meerderheid van de respondenten zit namelijk verspreid over 

het Vlaamse landgedeelte. De bevraagde respondenten, zijn ook niet elke dag aanwezig, 

omwille van thuiswerk of een deeltijds contract.  

  

 

 

 

 

                                            
46 “Een focusgroep is een kwalitatieve onderzoekstechniek gebaseerd op groepsdynamica waarbij de interactie 
tussen de groepsleden en binnen de groep het centrale kenmerk is” (Vander Laenen, 2010: 234). 
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Beyens en Tournel (2010: 206) stellen dat er bij kwalitatieve interviews wordt getracht 

“het perspectief en de betekeniswereld van de betrokkene (…) naar boven te halen en te 

zoeken naar gedeelde en particuliere ervaringen (cf. Verstehen)”. De bevraagde actoren, 

met uitzondering van enkelen, dienen door hun functie adviezen te formuleren of 

beslissingen te nemen. Kwalitatieve interviews vormen het instrument bij uitstek om 

beslissingsprocessen te analyseren (Beyens & Tournel, 2010).  

 

Er werd gebruik gemaakt van vooropgestelde vragen, die op basis van de literatuurstudie 

werden geformuleerd.47 Hierbij kon er tijdens het interview worden afgeweken van de 

structuur ervan, afhankelijk van “de logica van de gedachtegang van de respondent” 

(Beyens & Tournel, 2010: 207). De vragenlijsten werden afgestemd op de functie van de 

actor, waardoor zes verschillende vragenlijsten werden samengesteld. Tevens lieten de 

vragenlijsten toe dat meer diepgaande vragen konden worden gesteld tijdens het 

interview, als gevolg van de responsen die de actoren gaven. Afhankelijk van de functie 

van de actor werden meer of minder vragen gesteld, waardoor de duur van de interviews 

varieerde tussen de 30 en 90 minuten, met een gemiddelde van 48 minuten. Alle 

interviews, met een totaal van 19, werden getranscribeerd om de analyse mogelijk te 

maken. Hiervoor werd bij aanvang van het interview de toestemming gevraagd aan de 

respondent. Tijdens de interviews werd er ingegaan op volgende drie thema’s: 

 

- de adviesverleningsbevoegdheid of beslissingsbevoegdheid van de actor binnen de 

werkcontext;  

- de linken met zowel interne als externe actoren, meer specifiek de samenwerking 

en houding ten aanzien van de andere actoren; 

- de (eventuele) kennis over de recente evolutie van DDB. 

 

Omdat de context, waarbinnen het afnemen van de interviews plaatsvindt, invloed kan 

hebben op de betrouwbaarheid, dient de onderzoekscontext ook te worden besproken 

(Doorewaard et al., 2015). In het verlengde van de doorlopen stage bij DDB, was het 

mogelijk om het thesisonderzoek voort te zetten op deze dienst. Gedurende de gehele 

onderzoeksperiode48, werd er gemiddeld drie dagen in de week op deze dienst aan de 

thesis gewerkt. De kwalitatieve interviews, op het niveau van DDB, werden afgenomen in 

een aparte ruimte op de dienst. Voor de externe sleutelactoren vonden de interviews 

plaats binnen de werkomgeving van de actor. De bureauruimte van de actor, alsook 

vergaderzaaltjes werden gebruikt om de interviews te kunnen laten plaatsvinden. Met 

enkele uitzonderingen, beperkten deze locaties externe storingen tijdens het interview.  

                                            
47 De verschillende vragenlijsten die werden gehanteerd, kunnen worden terugvonden in de bijlagen. 
48 De interviews werden in februari, maart en april afgenomen. 
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3. ACTOREN AAN HET WOORD 

 

De uitkomst van de aanvraag tot uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven vloeit 

voort uit de interactieve processen bestaande tussen de reeds besproken actoren. Vanuit 

dit denkkader is het belangrijk dat de verschillende actoren dan ook worden opgenomen 

in de kwalitatieve dataverzameling van het onderzoek. Ondanks de stem van de 

gedetineerde eveneens een interessante bijdrage zou kunnen leveren aan het onderzoek, 

wordt deze actor niet mee opgenomen. De factor tijd kan hier als praktische reden 

worden aangehaald. Binnen voorliggend onderzoek vormt de dienst DDB Noord de 

centrale actor. De Vlaamse penitentiaire inrichtingen vallen onder de bevoegdheid van 

deze dienst (Mine & Robert, 2014a). De bevoegdheid werd in 2010 uitgebreid tot de 

penitentiaire inrichting Tilburg, waar nu ook Belgische gedetineerden verblijven (Claes & 

Van Garsse, 2011). Het samenwerkingsverband van DDB Noord met deze inrichtingen zal 

bijgevolg worden doorgetrokken naar het onderzoek. De Direction Gestion de la 

Détention49 en de Waalse inrichtingen vallen buiten het onderzoek. Er is sprake van een 

zekere taalbarrière en het is praktisch onmogelijk dezelfde onderzoeksverrichtingen uit te 

voeren in het Franstalig landsgedeelte door de beperkte tijdspanne waarbinnen het 

onderzoek moet worden afgewerkt.  

 

Onderstaand schema visualiseert, aan de hand van het proces van de aanvraag, het 

aantal bevraagde respondenten per functie.  

 

 

                                            
49 De Franstalige tegenhanger van de dienst Directie Detentiebeheer. 
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Tijdens de stage in 2015 werd er reeds kennis gemaakt met de attachés van DDB Noord. 

Omwille van een eerdere kennismaking met de attachés, werden de eerste interviews op 

dit niveau afgenomen. De attachés werden geselecteerd op basis van hun vroegere 

werkervaring en hun jarenlange expertise welke ze hebben opgebouwd. Van de acht 

attachés die op de dienst werken, werden vier attachés geïnterviewd. Het diensthoofd 

van DDB externe rechtspositie verleende ook zijn medewerking aan het onderzoek. Er 

was steeds de mogelijkheid om bij onduidelijkheden bijkomende vragen te stellen aan 

zowel het diensthoofd als de attachés.  

 

Als officiële adviesverlener binnen het proces van de bijzondere 

strafuitvoeringsmodaliteiten, vormt de gevangenisdirectie een onmiskenbare schakel 

binnen het proces. Het advies van de directeur vormt een bron van informatie in de 

besluitvorming van de attaché betreffende de UV en PV. Op basis van de inrichtingen 

waarmee DDB het meest frequent samenwerkt – lees: waarvan de meeste aanvragen 

komen – werden de actoren binnen deze penitentiaire inrichtingen geselecteerd.50  

 

Noodzakelijk bij deze keuze was dat het opmaken van adviezen tot het takenpakket van 

de geselecteerde gevangenisdirecteurs behoort. De respondenten werden in eerste plaats 

benaderd door zowel de onderzoeker als het diensthoofd van DDB. Met uitzondering van 

één inrichting, gaven een totaal van acht gevangenisdirecteurs, gespreid over vijf 

inrichtingen, hun akkoord tot medewerking. Voor het opstellen van het advies, baseren 

de directeurs zich op de psychosociale verslagen van de PSD. Hun visie zou eveneens 

een meerwaarde inhouden voor het onderzoek. Aan de centrale PSD werd de vraag 

gesteld om enkele namen door te spelen van leden van de lokale PSD die zouden willen 

meewerken aan het onderzoek. Twee psychologen en twee maatschappelijk werkers, 

gelokaliseerd in dezelfde inrichtingen als de bevraagde directeurs, verleenden hun 

medewerking.  

 

Met betrekking tot artikel 59, waarbij de strafuitvoeringsrechtbank bevoegd is onder 

bepaalde voorwaarden uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven toe te staan, 

werden eveneens twee voorzitters van verschillende strafuitvoeringsrechtbanken 

bevraagd.  

 

 

                                            
50 Dit was mogelijk door het stageonderzoek verricht in 2015. 
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4.  METHODOLOGISCHE OVERWEGINGEN EN BEPERKINGEN 

 

Bij onderzoek vanuit een sociaal constructionistisch perspectief, wordt er niet 

tegemoetgekomen aan verschillende verwachtingen binnen de ruimere 

onderzoekswereld; dit maakt het onderzoek vatbaar voor kritiek (Bauwens, De Koster, 

Enhus & Evenepoel, 2013: 53). Het constructionisme bepaalt namelijk mee de gekozen 

methode, de probleemstelling en de idee van kwaliteit; ideeën zoals “waarheid als 

correspondentie met de externe werkelijkheid, objectiviteit als strikte reglementering en 

eliminatie van alle subjectiviteit” worden vermeden (Smaling, 2010, p. 26). De visie van 

onderzoekster De Koster, waarbij het sociaal constructionisme niet als te eng dient te 

worden beschouwd, maar als “een manier van kijken die andere visies toelaat” wordt dan 

ook in voorliggend onderzoek gevolgd (2007: 58).  

 

Mijns inziens dient de onderzoeker tijdens de dataverzameling en data-analyse stil te 

staan bij de eigen ervaringen en perceptie met betrekking tot het onderwerp van het 

onderzoek. De gelopen stage op het niveau van DDB, waarbij er reeds ervaring inzake 

het onderwerp werd opgedaan, zal in die zin ook een invloed hebben gehad. Zo hielp de 

ervaring van de stage bij het inschatten van de materies die gevoeliger lagen en werd 

besloten om deze niet op te nemen in de data-analyse. Bepaalde gebeurtenissen komen 

namelijk uitzonderlijk voor, waardoor het aankaarten hiervan de anonimiteit van de 

respondent in het gedrang zou kunnen brengen. Tijdens de stage werd er ook 

kennisgemaakt met concepten en culturen, waaraan reeds een connotatie werd 

toegekend. 51  Een open houding naar de respondenten maakt het mogelijk nieuwe 

inzichten tot deze concepten en culturen te bekomen en de bestaande kennis bij te 

stellen.  

 

Tijdens het interview werden de antwoorden mee geconstrueerd in interactie met de 

onderzoeker. De keuze van een kwalitatief interview bood de mogelijkheid om naast de 

gestructureerde vragen dieper in te gaan op bepaalde responsen van de actoren. 

Afhankelijk van het doorvragen werd er aldus meer informatie verzameld over een 

bepaalde topic. Het parafraseren van de gegeven antwoorden door de onderzoeker leidde 

soms ook tot nuanceringen van eerdere formuleringen door de respondenten. Indien de 

respondent zich gesloten opstelde was het koorddansen tussen niet suggestief zijn en 

toch informatie kunnen inwinnen. Bepaalde voorbeelden werden door de respondenten 

ook aangehaald omwille van het feit dat de dossiers nog fris in het geheugen zaten, 

omdat deze de week daarvoor of de dag daarvoor werden behandeld.  

 
                                            
51 Bijvoorbeeld de weg der geleidelijkheid. 
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Het opnemen van de interviews bracht ook enkele bevindingen met zich mee. Zo duiden 

uitspraken als ‘ik mag dat misschien zo niet zeggen’ of ‘dat moet ge niet uitschrijven he’ 

en het aanvoelend wikken en wegen van bewoordingen mogelijks op verschillen in wat 

mensen zeggen, denken of doen, wat dan ook in het achterhoofd werd gehouden. Het 

gegeven dat vier respondenten de vragenlijst op voorhand vroegen, speelde ook een rol 

in het beantwoorden van de vragen. Zo had één respondent van deze gelegenheid 

gebruikgemaakt om de vragen vooreerst binnen de werkomgeving te doorlopen om ook 

andere visies van niet bevraagde actoren met dezelfde functie mee te geven. Na het 

afsluiten van het interview werden soms ook nog interessante zaken aangehaald. Indien 

deze toch nog in het onderzoek zou worden opgenomen, werd hiervoor nogmaals de 

toestemming gevraagd aan de respondent.  

 

Eveneens was het opmerkelijk dat het onderwerp van de thesis interesse en vragen 

opwekte bij de respondenten, wat het bemoeilijkte om in de rol van onderzoeker, die de 

vragen stelt, te blijven. Zo was de werking van DDB nog onduidelijk voor enkele 

respondenten en werd er gevraagd om hier meer uitleg over te geven. Er werd in deze 

gevallen aangegeven dat meer informatie na het interview kon worden gegeven en kon 

worden geantwoord op de vragen. 

 

De stage maakte het mogelijk om hulp te krijgen bij het selecteren van de respondenten. 

De functies en namen van de respondenten zijn namelijk moeilijk te bekomen; zo schrijft 

niet elke gevangenisdirecteur adviezen inzake een uitgaansvergunning of penitentiair 

verlof. Afhankelijk zijn van hulp bij de selectie, komt de veralgemeenbaarheid van het 

onderzoek niet ten goede, doch hier wordt omwille van de aard van het onderzoek niet 

naar gestreefd. Naast het vereenvoudigen van de zoektocht naar de respondenten, bood 

de gelopen stage de mogelijkheid om onderzoeken naar DDB te verwerken die niet 

waren gepubliceerd en zo een belangrijke bijdrage konden leveren aan de thesis.  

 



 

 

74 



 

 

75 

 

 

 PROBLEEMSTELLING 

EN ANALYSEKADER 

 

THEORETISCH LUIK 

 

METHODOLOGIE 

 

EMPIRISCH LUIK 

 

DISCUSSIE 

 

There are things known and there are things 
unknown, and in between are the doors of 

perception. 

Aldous Huxley 
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EMPIRISCH LUIK 

 

1. INLEIDING 

 

Percepties zijn gebaseerd op referentiekaders, die onderling verschillen bij individu’s, 

diensten en organisaties (de Kruijf, 2007). Aangezien de centrale focus van de thesis op 

de perceptie ten aanzien van de dienst DDB en zijn recente evolutie ligt, werd er 

vooreerst ingegaan op het proces die de aanvraag doorloopt. Het zichtbaar maken van 

de bestaande procedures, inzake de aanvraag op het niveau van de penitentiaire 

inrichtingen, maakt het mogelijk de adviesverlening van de actoren te kaderen. De 

besluitvorming is namelijk afhankelijk van de gegeven informatie van de actoren in de 

inrichtingen. De penitentiaire inrichtingen verzorgen immers de adviesverlening inzake 

de modaliteiten. Daar de adviesverlening en beslissingsneming stoelt op de inschatting 

van de tegenindicaties, werd ook hierop ingezoomd. De referentiekaders van de 

individuen maken verschillen in de invulling van de tegenindicaties mogelijk. De 

antwoorden van de respondenten werden geclusterd volgens de verschillende thema’s 

die in de interviews aan bod kwamen.52 De responsen werden vervolgens aan elkaar 

getoetst om zo de bestaande percepties te kunnen weergeven.  

 

                                            
52 De psychologen en maatschappelijk werkers werden omwille van hun beperkt aantal onder de koepelterm 
PSD-medewerkers geplaatst om hun anonimiteit te garanderen.  
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2. DE AANVRAAG DOOR VERSCHILLENDE HANDEN  

 

Op het niveau van de penitentiaire inrichtingen wordt het proces van de aanvraag van 

een uitgaansvergunning en/of penitentiair verlof doorgaans op een gelijkaardige manier 

ingevuld. De griffie voorziet hierbij de administratieve omkadering. Gedetineerden 

kunnen een formulier tot een verzoek van de modaliteit bij de griffie aanvragen. De Wet 

externe rechtspositie (Art. 8, 2006) bepaalt dat binnen de twee maanden na het 

ontvangst van het verzoek tot penitentiair verlof, de directeur een advies opmaakt en 

doorstuurt naar de DDB. Vermits er voor de uitgaansvergunningen geen wettelijke 

termijn werd voorzien, is dit afhankelijk van de inrichting. Bepaalde inrichtingen 

verkiezen om bij de periodieke uitgaansvergunningen dezelfde termijn als voor 

penitentiaire verloven te hanteren, maar hier kan ook van afgeweken worden, zo blijkt 

uit de interviews. De wet laat zodoende ruimte over voor het voeren van een beleid op 

het niveau van de inrichting (Van Aerschot & Gysen, 2014). Het bewaken van de 

opvolging van de termijn maakt ook deel uit van de opdracht van de griffie. Voor 

dringende occasionele uitgaansvergunningen wordt er, overeenkomstig de ministeriële 

omzendbrief van 7 februari 2007, zo snel mogelijk een advies opgesteld.  

 

Standaard dient de gedetineerde een aanvraag in en maakt de lokale PSD-equipe een 

verslag op. Er worden verschillende gesprekken met de gedetineerde gehouden om alzo 

onder meer het levensverhaal, de bespreking van de feiten, het detentiegedrag en/of een 

eventuele begeleiding in kaart te brengen. De voorbereiding tot het opmaken van het 

PSD verslag duurt enkele maanden. Voor de opmaak van het PSD verslag zou in regel 

een maatschappelijk werker en een psycholoog toegewezen worden, waarbij één van 

beide naargelang de aard en graad van de problematiek als referentiefiguur optreedt 

(Vanhout, 2014: 148). In de praktijk blijkt dit afhankelijk van de manier van werken van 

de PSD-equipe; er wordt aan dossiers individueel gewerkt of samen door de psycholoog 

én de maatschappelijk werker. Indien de samenwerking niet gestandaardiseerd verloopt, 

kan de aard van een dossier een rol spelen in de aanpak van het dossier. Zo kunnen 

zwaardere dossiers automatisch worden doorverwezen naar de psychologen die een 

persoonlijkheidsonderzoek en/of een risicotaxatie doen, of er vindt een samenwerking 

plaats tussen de psycholoog en maatschappelijk werker. In andere gevallen kan de 

maatschappelijk werker alleen het dossier op zich nemen.  
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Hiernaast kan het inrichten van vergaderingen53 op het niveau van de penitentiaire 

inrichtingen de mogelijkheid bieden om aanvragen tot de modaliteiten te bespreken 

tussen PSD-leden en gevangenisdirectie. Drie van de vijf bevraagde inrichtingen maken 

hier met een bepaalde periodiciteit gebruik van. Welke aanvragen aan bod komen, is 

eigen aan de inrichting: voor twijfelgevallen of voor alle aanvragen. Deze vergaderingen 

maken het tevens mogelijk om vanuit een multidisciplinaire achtergrond meer 

congruentie binnen de inrichting te verwerven: 

 

“op de bespreking is ook de directie aanwezig zodanig dat we een beetje op 

dezelfde golflengte zitten. Natuurlijk, de directie kan in principe een ander advies 

maken. Maar ik denk in 9 van de 10 dossiers dat ze ons advies wel volgen” – PSD-

medewerker D 

 

Directeurs kunnen tijdens de vergaderingen een eerste impact hebben op het proces van 

de aanvraag. De vergaderingen worden als verklaring gebruikt waarom mogelijks niets 

nieuw in het directieadvies staat geschreven:  

 

“dan is het PSD advies voor een stuk al samen gemaakt met de directie in de 

dossierbespreking waarbij dat ge in bepaalde omstandigheden je de tegenindicaties 

overpakt, maar eigenlijk zit uw visie der al voor een stuk in terwijl dat je verwijst 

naar een ander verslag” – Directeur B 

 

Daar de directeur reeds het dossier heeft kunnen bespreken met de PSD, zal het 

directieadvies aldus geen meerwaarde meer vormen in het proces van de aanvraag. Dit 

nuanceert voor een stuk het gegeven van eerdere vaststellingen van copy-paste 

praktijken door directeurs (Scheirs, 2014). Evenwel worden deze eerdere vaststellingen 

ook bevestigd in de interviews. Er wordt namelijk aangehaald dat ook zonder het 

organiseren van vergaderingen, gebruik kan worden gemaakt van 

standaardformuleringen in het directieadvies, alsook van het knippen en plakken vanuit 

de PSD-verslagen. De verklaring dat de adviesfunctie slechts één van de opdrachten 

vormt van de regimedirecteur (Scheirs, 2014: 227), wordt bevestigd:  

 

“omdat wij geen tijd genoeg hebben om ze allemaal te verwerken, omdat we met 

zodanig zoveel gedetineerden zitten en teveel opdrachten waardoor we alles heel 

snel moeten schrijven en de kwaliteit van onze adviezen is ook niet zo goed” – 

Directeur D 

                                            
53 Afhankelijk van de inrichting, waar de interviews plaatsvonden, krijgt deze vergadering ook een andere 
naam: dossierbespreking of teamvergadering. 
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In deze gevallen staat de directeur de bevoegdheid tot de adviesverlening in de 

meerderheid van de gevallen af aan de PSD. Er wordt door de attachés aangegeven dat 

zij bewust zijn van het soms knippen en plakken uit een PSD verslag in een 

directieadvies. Dit gegeven wordt door de bevraagde attachés niet geproblematiseerd. 

Een directieadvies kan een meerwaarde vormen in de behandeling van het dossier 

wanneer er snel een beslissing genomen moet worden en er geen tijd is om het hele 

dossier door te nemen: 

 

“ik zeg maar iets, een UV voor een begrafenis morgen of overmorgen waarbij dat 

de directie kort en bondig schrijft wat dat de situatie is en wat er moet gebeuren. 

Voor mij is dat perfect. En als er dan geen PSD verslag [is], vind ik dat niet erg” – 

Attaché A 

 

Uit de bevraging van de attachés blijkt evenwel dat het PSD-verslag een belangrijke bron 

vormt bij de beslissingsneming. Een mogelijke verklaring voor de hoge frequentie van 

het inschakelen van de expertise van de PSD, ondanks het PSD-verslag een facultatieve 

informatiebron uitmaakt (M.O. 7 februari 2007), wordt gegeven in het besproken NICC-

onderzoek. Onderzoekers Mine en Robert (2013a: 266) geven aan dat de directeurs 

inspelen op de gepercipieerde verwachtingen van de attachés, namelijk de neiging tot 

weigering bij gebrek aan een PSD-verslag.  

 

Zowel op het niveau van de PSD als de directie worden de factoren hoge werkdruk, 

personeelstekort, transfers van gedetineerden en het lang wachten op de gerechtelijke 

bundel aangehaald als verklaring waarom er niet altijd proactief inzake de aanvragen kan 

worden gewerkt. De feitelijkheid dat het niet altijd mogelijk is voor de PSD het verslag af 

te hebben tegen dat de gedetineerde zich binnen de tijdsvoorwaarden bevindt, wordt 

bevestigd door de bevraagde actoren. Er wordt gevraagd aan de gedetineerde te 

wachten met een verzoek tot een periodieke uitgaansvergunning of een penitentiair 

verlof tot wanneer het PSD verslag af is:  

 

“ik probeer zelf te zorgen dat die dat niet direct aanvragen als het veel te vroeg is 

of het dossier nog niet af is of als het wel tijd is, van te zeggen van ja nu kunt ge 

het best wel aanvragen” – PSD-medewerker A 

 

Deze opstelling gaat evenwel in tegen het gegeven dat de gedetineerde een verzoek kan 

indien, zodra voldaan aan de tijdsvoorwaarden. Zodoende zal deze aanpak het aantal 

negatieve adviezen vanuit de inrichtingen voor een deel beperken.  
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Echter weerhoudt het ontbreken van een PSD-verslag de gedetineerde er niet altijd van 

om toch een aanvraag in te dienen. Dit leidt doorgaans tot een negatief directieadvies bij 

de periodieke UV’s en PV’s. Reeds werd aangekaart in het doctoraatsonderzoek van 

onderzoeker Claes dat “het een ongeschreven regel is dat een psychosociaal verslag met 

een negatief advies leidt tot een negatief van de gevangenisdirectie en een negatieve 

beslissingen tot gevolg heeft” (2012: 300). Zonder het PSD-verslag zouden de 

tegenindicaties bij bepaalde dossiers onvoldoende kunnen worden ingeschat, stellen 

zowel PSD-leden als directeurs. Het PSD verslag vormt voor de directeurs namelijk een 

belangrijke bron bij de inschatting van de tegenindicaties: 

 

“het is natuurlijk ook zo dat als directeur het niet eenvoudig is om langs dat PSD 

rapport te adviseren natuurlijk hé. Heel veel van die informatie die je als directeur 

krijgt, komt van de PSD. Er zijn slechts een aantal andere zaken die niet benoemd 

worden [en niet] in dat PSD verslag komen, waarvan je eventueel nog iets mee 

kan, bijvoorbeeld een hangende zaak. Of dat je zelf een heel aantal gesprekken 

gehad hebt met de gedetineerde” – Directeur C 

 

De gedetineerden worden niet consequent gehoord in het kader van de modaliteiten, al 

vormt de aanvraag soms het onderwerp van het rapport.54 Naast de gesprekken met de 

gedetineerden, worden eventueel ook de uiteenzetting van de feiten, het strafregister, 

vonnissen en/of arresten bekeken, de tuchtrapporten bekeken, wordt er contact 

opgenomen met de werkhuizen, … indien deze niet reeds zijn opgenomen in het PSD 

verslag. Naast de individuele factoren van de gedetineerde spelen ook contextuele 

factoren een rol: 

 

“de cultuur van een gevangenis, zit in een repressieve cultuur, zit in een humaner 

gerichte cultuur, dat heeft een impact over hoe dat ge adviezen maakt. Ge kunt 

door omstandigheden een hele repressieve PSD hebben of een heel humaan 

gerichte PSD. Allé, door omstandigheden, allé dat is geen waardeoordeel, maar ik 

denk dat dat een impact heeft over hoe da ge met adviezen omgaat” – Directeur A 

 

Bovendien blijkt uit de interviews dat de gepercipieerde houding van de PSD voor 

gedetineerden zwaarder kan doorwegen dan de mogelijkheid tot verblijf in een open 

inrichting. Deze bevinding nuanceert de vaststelling dat gedetineerden in een open 

inrichting reeds met halve voet buiten staan (Mine & Robert, 2013a).   

                                            
54 Via een rapportbriefje kan de gedetineerden bij de directeur op gesprek gaan. Het RAD (rapport aan 
directeur) maakt deel uit van de opdrachten van een regimedirecteur.  
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In dit opzicht kan er worden bevestigd dat naast de wetgeving, de culturen, normen en 

waarden, die doorheen de jaren vorm krijgen, een belangrijke impact hebben op de 

werkwijze (Snacken, 2015). Zo wordt er in de regelgeving aangegeven dat PV’s deel 

uitmaken van het standaardregime (Memorie van Toelichting, 2004-05), wat niet altijd in 

zijn geheel overeenstemt met de mening van de actoren die hier een rol in spelen: 

 

“ik vind niet dat een UV en een PV en zeker geen PV, dat dat allemaal als een 

evidentie mag gezien worden” – PSD-medewerker B 

 

Meestal liggen de adviezen van de PSD en directie op eenzelfde lijn al kunnen de 

meningen in een beperkt aantal gevallen blijven verschillen. De tegengestelde visies 

worden voor het opsturen van de aanvraag reeds besproken tussen de twee actoren. Dit 

gebeurt op vergaderingen; er wordt eens langsgegaan bij de PSD of er wordt 

getelefoneerd. Bij tegengestelde visies wordt er dan ook door de directeurs goed 

gemotiveerd waarom de standpunten verschillen: 

 

“ik heb nu bijvoorbeeld verleden week een advies opgestuurd waarin de PSD 

negatief geadviseerd heeft maar waar ik absoluut vind dat die man de kans moet 

krijgen. Wel ik heb daar echt mijn tijd in gestoken om daar goeie argumenten bij te 

bedenken en te zeggen waarom ik dat persoonlijk vind. En dan denk ik dat een 

directieadvies een meerwaarde kan bieden. En ik heb ook het gevoel dat op de 

directie detentiebeheer als de discrepantie er is tussen PSD en directieadvies dat 

daar wel naar gekeken wordt” – Directeur C 

 

Dit wordt ook bevestigd op het niveau van DDB; bij gevallen waar de adviezen van de 

PSD en directie tegengesteld zijn, zal hier dan ook rekening mee worden gehouden.  

 

De aanvragen en bijgevoegde adviezen worden vanuit de penitentiaire inrichtingen 

verstuurd via SIDIS-suite. Ze worden op het niveau van de DDB ontvangen door de 

administratief assistenten en in e-fix verwerkt.55 De attachés werken op basis van de lijst 

in e-fix en SIDIS-suite. Een dringende aanvraag kan ook via e-mail gebeuren en wordt 

dan prioritair behandeld. Vroeger fungeerde het directieadvies als een eerste selectie, 

waarbij negatief geadviseerde aanvragen formeel werden afgehandeld en enkel de 

positief geadviseerde aanvragen werden behandeld. Dit is op heden niet meer het geval.  

                                            
55 De e-fix is een dynamisch Excel bestand en bevat dus alle binnenkomende modaliteitsaanvragen. Hiernaast 
functioneert e-fix als hulpmiddel ter controle van de bij wet bepaalde termijn waarbinnen de aanvragen 
afgehandeld dienen te worden (Robberechts, 2015, p. 18). 
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De attachés geven aan zowel de negatieve als de positieve adviezen op dezelfde manier 

te behandelen. Dit maakt het mogelijk om alsnog positief te beslissen indien er niet 

akkoord wordt gegaan met het negatieve advies. Het aantal positieve beslissingen na 

een negatief directieadvies telde 53 aanvragen in 2015.56 De bevraagde directeurs geven 

aan deze ontwikkeling niet op te merken en kennen geen voorvallen waarbij een negatief 

directieadvies met een positieve beslissing werd afgesloten.  

 

Mediagevoelige en politiekgevoelige dossiers, de dossiers waarbij de attaché een andere 

mening is toegedaan dan de directeur, alsook dossiers waarbij twijfel bestaat, worden 

voorgelegd aan het diensthoofd van de DDB. Bij twijfelgevallen kunnen de attachés het 

dossier ook bij elkaar informeel aftoetsen. Het voorleggen van een beslissing verloopt 

volgens de attachés goed, met voldoende respect voor hun voorstel. Er wordt ook een 

voordeel gezien in het scheppen van meer uniformiteit: 

 

“door al die negatieve voor te leggen en die weigeringen, heeft het diensthoofd 

meer zicht op visie van de attachés en dat is ook wel belangrijk. En dat was vroeger 

minder. Dus een negatief, ge wist eigenlijk niet waarom dat iemand weigerde en nu 

wel. Dan kan er ook ingegrepen worden als er één of andere balans te veel 

overhelt. Dat er ook daar een uniformiteit komt” – Attaché B 

 

Indien de visies tegengesteld zijn, zal het diensthoofd ook argumenten aanhalen waarom 

hij een andere mening is toegedaan. Wanneer het diensthoofd dezelfde mening deelt, 

leidt het voorleggen van dossiers ertoe dat de attaché niet alleen de 

eindverantwoordelijkheid draagt en zich gesteund voelt.  

 

De politiek- en mediagevoelige dossiers kunnen naast het diensthoofd van de DDB, 

worden voorgelegd aan de Regionale Directeur, de Directeur Generaal en/of het kabinet 

van de minister van Justitie (Mine & Robert, 2013a). Daar waar het vroeger geen 

uitzondering bleek te zijn om dossiers voor te leggen buiten de DDB, doet zich hier een 

andere belangrijke ontwikkeling voor. Het voorleggen van dossiers is tot een minimum 

beperkt; in 2015 werden er slechts twee dossiers voorgelegd aan de Regionale Directeur 

Noord en slechts één aan het kabinet.57 De verklaring hiervoor wordt door de attachés bij 

het diensthoofd gelegd: 

 

                                            
56 Deze informatie werd mij ter beschikking gesteld op het niveau van Directie Detentiebeheer. 
57 Dit blijkt uit een informeel mondeling onderhoud met het huidige diensthoofd van DDB. 
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 “dat hangt vooral af van het diensthoofd dat doet, ja dan nee. Ons vorig 

diensthoofd deed dat veel, ons huidig diensthoofd doet dat eigenlijk bitterweinig” – 

Attaché A 

 

Het diensthoofd van de DDB geeft zelf aan dat er geen instructies zijn en dat de 

diensthoofden van de DDB en de DGD dit naar eigen behoren kunnen invullen. Het feit 

dat het diensthoofd van de DDB de verantwoordelijkheid van de dossiers ook op zich 

neemt en zeer zelden aftoetst buiten de DDB, helpt ook bij de uniformering die op de 

DDB plaatsvindt. Tevens zou dit mogelijks een rol spelen bij de beslissingsneming, daar 

er een grote correctie buiten de DDB plaatsvond: naarmate de aanvraag door meer 

actoren werd behandeld, was de kans groter dat de aanvraag negatief zou worden 

afgerond (Mine & Robert, 2013a; El Allouch & Van Aerschot, 2014).  

 

Indien een dossier door een attaché wordt voorgelegd, zal in de beslissing echter niets 

vermeld staan van het traject dat het dossier aflegt binnen de centrale administratie. De 

gedetineerde, noch de actoren in de penitentiaire inrichtingen, zullen aldus kennis 

hebben van welke dossiers een langer traject hebben afgelegd.  
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3. DE GEVALSBESPREKING 

 

Een gevalsbespreking laat toe de actoren van de verschillende niveaus rond dezelfde 

tafel te krijgen. Dossiers kunnen hierbij worden besproken zonder te moeten anticiperen 

op een specifieke aanvraag van een gedetineerde (Bollen, 2014). De frequentie van het 

organiseren van gevalsbesprekingen blijft vrijwel beperkt. Naar schatting worden er zo’n 

15 à 20 gevalsbesprekingen per jaar gehouden.58 Uit de antwoorden van de actoren in de 

penitentiaire inrichtingen blijkt het aantal gevalsbesprekingen door hun bijgewoond, vaak 

op één hand te tellen desondanks hun jarenlange ervaring. Een gevalsbespreking kan 

worden gevraagd bij moeilijke dossiers om een richting te bepalen: 

 

“dus dat hangt af van de zwaarte van het dossier en wat dat we toch wel willen 

vermijden, één dat onze visie te eng wordt op een dossier waar dat we de 

mogelijkheden niet meer zien maar twee ook als we zeggen van oké, er zijn geen 

opties, dat dat ook ruimer gedekt is. Dat we die beslissing ook niet zelf alleen 

moeten dragen” – Directeur A 

 

De gevalsbespreking kan dus ook worden aangewend om aan te geven dat er in 

sommige dossiers beter naar strafeinde toe wordt gegaan. Dit kan de ‘pains’ van 

onzekerheid en onvoorspelbaarheid in die zin verlichten (Crew, 2011a). Directeurs geven 

ook aan dat dit minder frustrerend is voor iedereen binnen de inrichting. Meestal 

functioneert de gevalsbespreking wel als deblokkeringsmiddel:  

 

“ik vind het soms wel verhelderend om soms een beetje een uitwisseling te hebben 

over die visies. Ook als gevangenisdirecteur met een geblokkeerd dossier kunt ge 

ook makkelijk aan een gedetineerde uitleggen van dit zijn de pijnpunten en DDB 

gaat u geen uitgaansvergunningen geven zolang dit en dit en dit. Allé, het creëert 

een beetje duidelijkheid, wat het met gedetineerde ook veel hanteerbaarder maakt, 

als ge duidelijk kunt uitleggen wat er verwacht wordt” – Directeur H 

 

                                            
58 Deze informatie werd op vraag meegedeeld door de Directie Detentiebeheer. Officiële cijfergegevens over 
gevalsbesprekingen worden niet bijgehouden.  
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De bevraagde attachés staan allen positief tegenover de mogelijkheid tot een 

gevalsbespreking. Het biedt een gelegenheid om nuances te geven, wat als nuttig wordt 

aanzien. De meningen op het niveau van de penitentiaire inrichtingen zijn uiteenlopend: 

 

“het feit dat ge daar over discussieert, kan soms wel een wijziging in uw redenering 

teweegbrengen, zowel aan onze zijde als aan de beslissingszijde” – Directeur A 

 

“uiteindelijk, ge investeert, ge gaat uw dossier gaan voorbereiden, ge gaat een dag 

naar Brussel en ik vraag mij af of dat dan veel verschil maakt in het uiteindelijke 

parcours” – PSD-medewerker B 

 

Het nut van de gevalsbespreking wordt zodoende door bepaalde actoren in vraag 

gesteld. De mogelijkheid bestaat, zo blijkt uit de interviews, dat een dossier mogelijks 

ook niet op het niveau van de DDB geblokkeerd zit, maar op een hoger niveau. Dit is niet 

geweten door actoren in de inrichtingen, daar niets wordt vermeld over het parcours die 

de aanvraag van de gedetineerde doormaakt binnen de centrale administratie.  

 

Hiernaast wordt er door enkele actoren werkende in de penitentiaire inrichtingen, de 

vraag gesteld bij het juridisch statuut van een gevalsbespreking. Reeds werd door het 

voormalige diensthoofd van de DDB aangegeven dat de gedetineerde geen toegang heeft 

tot de gevalsbesprekingen, noch formeel wordt ingelicht over de inhoud van de 

gevalsbespreking (Bollen, 2014: 162). Er bestaat aldus onduidelijkheid over de 

transparantie ervan naar de gedetineerden toe. Dit wordt ook gehekeld: 

 

“het is dubbel. In die zin, kan er een keer overleg gepleegd worden van 

argumenten. Anderzijds vind ik het verkeerd dat dat niet mag worden opgenomen 

in een verslaggeving. De gedetineerden weten dat, dat er wordt samengezeten. 

Dus PSD ziet iemand, ja, neen, we kunnen nog geen advies geven, we moeten 

eerst nog een gevalsbespreking doen. En achteraf dan: hoe was de 

gevalsbespreking? Ja, dat mag ik niet zeggen” – Directeur E 

 

Waar één directeur aangeeft dat de gevalsbespreking wel wordt opgenomen in het 

schrijven van een advies, geven de andere actoren aan op een vertrouwelijke manier 

met de informatie om te gaan en het niet op te nemen in de verslaggeving. Dit 

weerhoudt hen er evenwel niet van om de gedetineerde informeel in te lichten.  
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De gevalsbespreking heeft weliswaar tot doel bewegingen te ontwikkelen en het dossier 

van de gedetineerde te behartigen. De verschillende actoren kunnen zich zo beter op 

elkaar afstemmen en de psychiater-coördinator kan door zijn stem te laten horen ook 

een meerwaarde bieden. In die optiek gelooft het diensthoofd van de DDB dat een 

gevalsbespreking het dossier van de gedetineerde ten goede kan komen: 

 

“dus ik heb er eigenlijk geen moeite mee omdat wat ons betreft - het niveau van 

DDB - zo'n bespreking er nooit is om een gedetineerde te benadelen, maar eerder 

om het dossier vooruit te helpen. Dus op zich vanuit die houding vind ik het geen 

probleem” – Diensthoofd DDB Externe Rechtspositie  
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4. HET TWEESPORENSYSTEEM 

 

Naast de DDB kan in het kader van artikel 59 van de Wet externe rechtspositie (2006), 

ook de strafuitvoeringsrechtbank uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven 

toekennen. De twee bevraagde voorzitters van de strafuitvoeringsrechtbank (hierna: 

SURB) geven aan dat in het kader van de reclassering, met het oog op een andere 

strafuitvoeringsmodaliteit, artikel 59 wordt toegepast. Hiernaast stellen zij dat artikel 59 

ook kan worden aangewend om dossiers te deblokkeren. De voorzitters geven aan dat 

het vooral uitgaansvergunningen zijn die toegekend worden. Slechts in beperkte gevallen 

wordt penitentiair verlof, wanneer de tijdsduur van de uitgaansvergunning te kort blijkt, 

toegekend. Uit de toepassing van artikel 59 blijkt een discrepantie tussen de wet en de 

praktijk:  

 

“het is niet zo uitzonderlijk als ge op het eerste zicht zou lezen zoals het stond of 

staat geschreven in de wet en in begin ook dachten” – Voorzitter SURB B 

 

Bij een verzoek krachtens artikel 59 wordt vanuit de strafuitvoeringsrechtbank aan de 

gedetineerden gevraagd om de modaliteiten eerst via de DDB aan te vragen. Volgende 

bewoordingen bevestigen de stelling dat de SURB “niet de standaard beslissende 

instantie” is (De Turck, 2012-2013: 54): 

 

“hebt u al uitgaansvergunning gevraagd aan de Directie [Detentiebeheer]? Als dat 

nog niet gebeurd is, dan zullen we toch eerder geneigd zijn om te zeggen: ‘probeer 

eens eerst de normale procedure’” – Voorzitter SURB A 

 

“zelfs de SURB suggereert dat om dan nog een keer aan te vragen gewoon dat je 

pro forma kan aantonen dat we het al drie keer hebben aangevraagd en het is 

steeds negatief en dan gaan zij ook dikwijls een keer deblokkeren op zitting door 

artikel 59 te geven” – Directeur D 

 

Uit het interview met directeur G blijkt deze zich ervan bewust dat vanuit de functie als 

directeur artikel 59 niet kan worden geadviseerd, maar wel vraagt op de hoorzitting aan 

de SURB of het influistert bij de gedetineerde die het dan vraagt. De bevraagde 

voorzitters geven aan dat het vooral de gedetineerden en hun advocaten artikel 59 

aanvragen. Eén voorzitter stelt dat artikel 59 zelfs enkel door de gedetineerde of de 

advocaat mag worden aangevraagd en de andere actoren, met name de PSD en directie, 

de vraag enkel dienen te stellen aan de DDB.  
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Uit de interviews blijkt dat er ook een verschil in visie bestaat over het gebruik van 

artikel 59 door de verschillende strafuitvoeringsrechtbanken en de verschillende kamers. 

Tevens blijkt er een verschil in de manier waarop de tegenindicaties worden ingevuld.  

 

De bevraagde actoren van de SURB lijken niet bewust van de recente evolutie die de 

DDB doormaakt, noch kennis te hebben over de specifieke werking van de DDB. De 

toepassing van artikel 59 met betrekking tot de deblokkering van dossiers, schijnt zich te 

baseren op de door de SURB gepercipieerde houding van de DDB: 

 

“Naar mijn gevoel, zoals ik zei, is de DDB soms meer restrictief, behoudsgezind als 

u wil, en dus trachten wij daar dus een beetje tegengewicht tegen te vormen” – 

Voorzitter SURB A 

 

Daar er geen aanleiding toe wordt gegeven om deze perceptie aan te passen, blijft deze 

bestaan. De actoren van de SURB geven aan dat de DDB met een politieke 

verantwoordelijkheid zit, die zwaarder doorweegt bij gevoelige dossiers. Op het niveau 

van de DDB wordt dit beaamd en beseffen de attachés het gebruik van artikel 59 om 

naast de reclassering ook de dossiers te deblokkeren:  

 

“wij nemen onze beslissingen in eer en geweten en ge blijft in sommige dossiers 

ook met die politieke verantwoordelijkheid zitten. En daardoor zullen er ook soms 

sommige dossiers geblokkeerd zijn op ons niveau. Niet vaak eh, maar dan kan ik 

mij wel voorstellen dat een SURB van artikel 59 gebruik maakt” – Attaché D 

 

Het kan ook voorkomen dat modaliteiten zowel door de SURB als de DDB worden 

toegekend. Dit kan voortvloeien uit het gegeven dat de SURB soms niet weet hoe ver het 

al staat met de aanvraag op het niveau van de DDB. De toekenning door de DDB kan 

soms vlak voor of vlak na de hoorzitting gebeuren. Wanneer de DDB 

uitgaansvergunningen toekent met een bepaald doel, bijvoorbeeld een begeleiding, kan 

de SURB artikel 59 ook gebruiken om uitgaansvergunningen toe te kennen om een ander 

doel te behartigen, bijvoorbeeld een dagbesteding.  
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Vroeger was het bovendien niet ongebruikelijk dat attachés het standpunt van de SURB 

afwachtten bij het nemen van een beslissing (Van Aerschot & Gysen, 2014: 111). De 

SURB beslist namelijk over het reclasseringsplan van de gedetineerde (Scheirs, 2014). 

Uit het interview met het huidige diensthoofd van de DDB blijkt op heden een andere 

visie te bestaan over dit gegeven: 

 

“er werd vaak veel te lang door ons een afwachtende houding aangenomen, tot het 

ogenblik dat die persoon voor het eerst een vonnis krijgt van 

de strafuitvoeringsrechtbank en dan werd het karretje eraan gekoppeld. Dat mogen 

we niet doen, want wetgeving heeft ons in traject - vaak al twee jaar voor de 

eerste zitting - een rol gegeven. We moeten durven beslissen” – Diensthoofd DDB 

 

In die zin hoeft het afwachten van het standpunt van de SURB niet langer een 

doorwegende factor te zijn bij het nemen van de beslissing. De chronologie van de 

tijdsvoorwaarden, beschreven in het wetgevend kader, kan zodoende op het niveau van 

de DDB worden gevolgd.  

 

Bovenstaande bevindingen duiden op verschillende denkwijzen omtrent de chronologie 

waarin de actoren inspraak hebben in het dossier van de veroordeelde. Enerzijds kan de 

DDB reeds modaliteiten toekennen zodat de reclassering kan worden voorbereid, doch 

dient zich niet uit te spreken over het reclasseringsplan van de veroordeelde. Dit valt 

namelijk onder de bevoegdheid van de SURB, die zich pas in een latere fase van het 

detentietraject van de gedetineerde uitspreekt. Echter is het mogelijk dat de 

veroordeelde een reclassering heeft voorbereid aan de hand van uitgaansvergunningen 

en/of penitentiaire verloven, maar de SURB nadien niet mee in het reclasseringsplan 

stapt. lAnderzijds hebben de modaliteiten uitgaansvergunning en penitentiair verlof niet 

enkel de voorbereiding op de sociale re-integratie tot doelstelling, maar worden er ook 

andere doeleinden nagestreefd.  
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5. DE DIVERSITEIT BIJ DE INVULLING VAN DE TEGENINDICATIES 

 

Op basis van de drie tegenindicaties – het risico op onttrekking, het risico op het plegen 

van nieuwe ernstige strafbare feiten en het risico op het lastigvallen van de slachtoffers – 

wordt er geadviseerd en beslist. Bij het nagaan van de factoren die een rol spelen bij het 

invullen van de tegenindicaties, kwamen er bij de respondenten verschillende factoren 

aan bod. Het in kaart brengen van het strafrechtelijk verleden, het verloop van eerder 

toegekende modaliteiten, de inrichting waar de gedetineerde verblijft (open of gesloten), 

strafcategorie, vonnis(sen), het toekomstperspectief en de aard van de feiten zijn 

factoren die meespelen bij de inschatting van de tegenindicaties. Er worden veelal 

statische factoren door de respondenten aangegeven bij de vraag welke factoren een rol 

spelen in de afweging van de tegenindicaties, zowel door de actoren in de penitentiaire 

inrichtingen als op de DDB. Toch worden er dynamische factoren vermeld, zoals ook 

wordt genuanceerd in de volgende bewoordingen: 

 

“Als je natuurlijk een opsomming geeft van wat dat de factoren zijn die die drie 

tegenindicaties beïnvloeden dan zit je met een opsomming van allemaal negatieve 

punten, eh, je moet een beetje opletten dat je die man niet volledig de grond in 

boort, eh, dus je moet ook proberen om nog altijd een perspectief te geven of nog 

altijd iets positiefs te zetten in die, in die beslissing” – Attaché A 

 

“ik probeer altijd vanuit het verleden, maar op het einde van een dossier probeer ik 

altijd een positieve insteek te geven waardoor dat ge terug aan de slag kunt […] in 

een huidig negatief advies vind ik dat eigenlijk al de kiem moet zitten voor een ooit 

misschien toekomstig positief” – Directeur A 

 

In het kader van de uitgaansvergunning en het penitentiair verlof wordt er gevraagd om 

een inschatting te maken voor een periode beperkt in de tijd. Er wordt dan ook gewezen 

op dit aspect dat het inschatten van de risico’s in zijn geheel bemoeilijkt: 

 

“Jammer is dat, is dat we alleen risicotaxatie hebben op lange termijn en niet op 

korte termijn. Dus dat maakt het dikwijls verwarrend om een UV te beoordelen 

waar dat het risico op korte termijn is, dat wil niet zeggen als ge op lange termijn, 

dat dat hetzelfde is” – Attaché B 
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De instrumenten van risicotaxatie spelen namelijk in op de risico’s op lange termijn. Een 

PSD-medewerker stelt dat de risicotaxatie ook kan worden meegenomen in de 

inschatting van de modaliteiten van korte duur: 

 

“eigenlijk, een risicotaxatie is ook niet altijd een negatief element. Dat is soms ook 

dat je, dat je effectief ziet in de risicotaxatie van oké de feiten kunnen meer 

verwacht worden op langere termijn en dat je dat kunt meenemen als een element 

om te zeggen van kijk tijdens UV of PV zien we niet direct een risico dat dat zo snel 

gaat gebeuren” – PSD-medewerker B 

 

Bij het inschatten van het risico op onttrekking wordt er gekeken naar onder meer de 

impulsiviteit van de gedetineerde, zelfaanbod, strafaanvaarding, eerdere (pogingen tot) 

ontsnappingen, strafeinde, vele weigeringen (tot UV en/of PV), lopende verzoeken bij de 

SURB, sterke verankering met het thuismilieu, … Toch kan er niet met zekerheden 

gesproken worden: 

 

“ik vind dat eigenlijk meer een beetje instinctief. Dat ge zo een beetje denkt van ja, 

ge moet dat wel objectief gaan beoordelen maar ik denk dat er ook heel sterk een 

subjectieve factor meespeelt, dat je zo een beetje aanvoelt van die gaat misschien 

wel echt wegblijven of juist niet. Maar ge moet het gewoon objectief kunnen 

neerschrijven” – PSD medewerker A 

 

Het feit dat er verzoeken voor andere modaliteiten bij de SURB lopen waardoor men 

reeds met een half been buiten staat, is evenmin een verzekering: 

 

“als dat is, oordeelt ge van, oké, de man zal wel begrijpen als hij nu wegblijft dat 

dat enorme gevolgen heeft. Bij een aantal mensen is dat wel het geval, bij een 

aantal mensen is dat niet het geval” – Directeur A 

 

Het risico op het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten wordt ingeschat op basis 

van volgende elementen die de respondenten naar voor schoven: het plegen van nieuwe 

feiten tijdens een UV of PV in het verleden, de aard en de ernst van de feiten, aantal 

detenties in het verleden, de persoonlijkheid, de resultaten van de risicotaxatie, ... 

Handelingen in het verleden spelen hierin dus een zekere rol: 
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“stel dat hij in het verleden ene gepleegd heeft tijdens een uitgaansvergunning of 

penitentiair verlof. Dat spreekt dat voor zich dat het risico dat hij dat nu opnieuw 

doet ook verhoogd is. Verhoogd he, je kunt ook alleen maar zeggen dat dat 

verhoogd is, je kan nooit, met, in zekerheden spreken. Dat gaat niet” – Attaché A 

 

Het lastig vallen van de slachtoffers is niet van toepassing op elk dossier. Vaak werden er 

feiten gepleegd waarbij er geen directe slachtoffers aanwezig zijn. Indien er wel een 

aanwezigheid van slachtoffers blijkt te zijn, wordt er nagegaan welke uitspraken de 

gedetineerde doet over de slachtoffers van de gepleegde feiten. Uit de antwoorden van 

de respondenten blijkt dat vooral voor seksuele feiten en intrafamiliaal geweld deze 

tegenindicatie belangrijk is. De inschatting blijkt veelal moeilijk te maken. Of er iets over 

geweten is, hangt dan ook af van de houding van de gedetineerde: 

 

“dan is de vraag, is de man slim genoeg om sociaal wenselijk te antwoorden of is 

een man niet slim genoeg en is die eerlijk in het uiten van zijn uitgang naar het 

slachtoffer” – Directeur A 

 

Daar het wettelijk kader ruimte laat bij de invulling van de tegenindicaties, bestaat er 

een diversiteit binnen welke factoren gelinkt kunnen worden aan elke tegenindicatie. Het 

aantonen van de diversiteit tussen de mogelijke linken van de factoren duidt dan ook op 

de grote invloed die een actor kan hebben op een dossier. Detentiegedrag blijkt een 

factor te zijn waarover een grote verdeeldheid bestaat. Zo stellen de verschillende 

actoren, op de verschillende niveaus, dat detentiegedrag kan worden aangewend om de 

houding van de gedetineerden extra muros in te schatten: 

 

“we gaan nu nog niet met u naar buiten werken, zorgt bijvoorbeeld dat je op zen 

minst drie maanden tuchtvrij zijt als ge u binnen kunt bewijzen kunnen we verder 

kijken hoe we met u naar buiten werken. Dus we houden daar zeker wel rekening 

mee hoor” – PSD-medewerker C 

 

“als je u tijdens detentie u nog niet aan normen en regels kunt houden, laat staan 

dat ge dat kunt als je alleen, je alleen weg zijt tijdens een PV” – Attaché C 
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Desondanks detentiegedrag geen formele tegenindicatie inhoudt, wordt deze factor aldus 

gehanteerd om de wettelijke tegenindicaties in te schatten. Mogelijks kan deze factor nog 

voortkomen uit de periode waarin de modaliteiten een gunst waren (M.O. 30 april 1976). 

Andere actoren geven aan met enige voorzichtigheid naar deze factor te kijken: 

 

“soms heb ik het moeilijk met het detentiegedrag, omdat ik vind dat kan een 

uitloper zijn van inderdaad weer frustraties van weigeringen. Ik denk da ge niet 

altijd kunt zien hoe iemand zich in detentie gedraagt aan de manier waarop hij 

buiten gaat omgaan met zijn vrijheid en verantwoordelijkheid zal nemen […] 

natuurlijk als het de spuigaten uitloopt, maar kleine, gedrag enzo vind ik toch 

moeilijk omdat dat subjectief is van de verslaggever” – Attaché B 

 

“iemand kan hier hypergefrustreerd rondlopen, rebelleren tegen alles, maar wel 

ongelooflijk blij en gerust zijn als hij terug buitenkomt en normaal functioneren. En 

je hebt natuurlijk ook mensen die altijd zullen rebelleren en buiten de lijntjes 

kleuren, zowel hierbinnen als buiten […] het is de taak van het gevangeniswezen 

om dat er zo goed mogelijk uit te filteren wie waar terechtkomt” – Directeur C 

 

Afhankelijk van hoe de actor tegenover de factor detentiegedrag staat, zal dit een 

invloed hebben op de adviesverlening of beslissingsneming. De informatie die bestaat 

omtrent het detentiegedrag van de gedetineerde moet tevens worden meegegeven 

vanuit de inrichtingen, om alzo mee te kunnen opnemen in het dossier. Om met deze 

factor rekening te houden, moet de informatie beschikbaar worden gesteld: 

 

“het hangt veel af van het PSD verslag, wat je krijgt. Bij sommigen wordt tucht 

echt tot in de kleinste details opgenomen in een verslag van 30 of 50 bladzijden. Bij 

anderen heb je een veel minder uitgebreid verslag, staat dat er niet in”  

– Directeur E  

 

Een andere factor die kan meespelen in de motivering van de tegenindicaties is de weg 

der geleidelijkheid. De cultuur van de weg der geleidelijkheid stelt de 

strafuitvoeringsmodaliteiten geleidelijk aan toe te kennen. De tijdsvoorwaarden maken 

het mogelijk de uitgaansvergunning reeds één jaar voor het penitentiair verlof toe te 

kennen (Art. 4 §3 & Art. 7, Wet externe rechtspositie, 2006). Deze weg der 

geleidelijkheid mist zijn doel wanneer de modaliteiten niet worden toegekend op het door 

de wet bepaalde tijdstip. In de praktijk blijkt er vertraging te zitten op de toekenning van 

de modaliteiten, waardoor gedetineerden zowel voor de uitgaansvergunning als voor het 

penitentiair verlof binnen de tijdsvoorwaarden zitten.  
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Desalniettemin de gedetineerden zich niet uitzonderlijk binnen de tijdsvoorwaarden 

bevinden voor beide modaliteiten, wordt de weg der geleidelijkheid alsnog gebruikt in 

adviesverlening en beslissingsneming (Van Aerschot & Gysen, 2014). Op het niveau van 

de penitentiaire inrichtingen blijken de meningen verdeeld inzake de weg der 

geleidelijkheid: 

 

“ja, ik denk niet dat dat strikt is volgens de geest van de wet, dus ik vind ook niet 

dat dat altijd moet. Ik vind dat in sommige dossiers zeer nuttig, maar zeker niet in 

alle dossiers. En als er geen tegenindicaties zijn, waarom zou die man dan niet 

ineens tegelijkertijd UV’s of PV moeten kunnen hebben” – Directeur H  

 

“voor penitentiaire verloven, hanteer ik, allé, meestal is het eigenlijk wel zo dat ik 

wil zien hoe ze reageren op de UV vooraleer er een PV wordt toegekend” – 

Directeur E 

 

Uit de responsen van de attachés blijkt op dit vlak een gedachteverandering te hebben 

plaatsgevonden. Waar vroeger de weg der geleidelijkheid sowieso werd gevolgd, is dit op 

heden niet meer het geval. Niettemin blijken er nog verschillen te bestaan in de visie 

over de toepassing van de weg der geleidelijkheid: 

 

“die weg der geleidelijkheid werd vroeger sowieso gevolgd. Maar het kan zijn dat er 

geen tegenindicaties zijn, dat ge de twee UV en PV perfect kunt geven. Dat was 

ondenkbaar” – Attaché B 

 

“het hoofdbestuur heeft liever dat we dat niet meer doen, de weg der 

geleidelijkheid, maar in dergelijke gevallen [straffen boven de tien jaar], ja, moet 

je toch een klein beetje opletten met wat dat je doet. En dan ken je niet 

onmiddellijk penitentiair verlof toe, ken je niet zomaar een occasionele 

uitgaansvergunning toe. Nee, dat doe je, ik ken in eerste instantie een periodieke 

uitgaansvergunning toe om iets uit te werken” – Attaché A 

 

Zodra de gedetineerde zich in de tijdsvoorwaarden bevindt, stelt de Wet externe 

rechtspositie dat de modaliteiten toegekend kunnen worden mits er in hoofde van de 

veroordeelde geen tegenaanwijzingen bestaan waaraan niet tegemoet kan worden 

gekomen door middel van bijzondere voorwaarden (Art. 5 & 7, 2006).  
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Naast de voorbereiding op de invrijheidstelling kunnen andere motieven 59  worden 

aangewend voor uitgaansvergunningen en penitentiair verlof om zo ook de 

detentieschade te beperken (Memorie van Toelichting, 2004-05: 12). Uit de weergegeven 

bevindingen blijkt het inschatten van de tegenindicaties echter geen makkelijke opdracht 

alsook afhankelijk van de subjectieve afweging die de adviesverlener of beslissingsnemer 

maakt. Over welke mate meerdere factoren een link vormen met de tegenindicaties 

bestaat een andere visie. De verschillen in perceptie hebben een invloed op de translaties 

van de aanvraag in een dossier, wat uiteindelijk een invloed zal hebben op de finale 

beslissing. Uit de cijfergegevens blijken alsnog verschillen tussen de periodieke 

uitgaansvergunningen, occasionele uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven te 

bestaan. De manier waarop de mogelijkheden binnen de wet worden geïnterpreteerd, 

blijkt zodoende een significante rol te spelen in de mate waarin de modaliteiten 

toegekend worden:  

 

“periodieke UV’s zijn meer ingeburgerd als ‘dit is logisch dat iemand dat op een 

bepaald moment krijgt’. Het zijn vooral de verloven en de occasionele 

uitgaansvergunningen, vind ik, waar men eigenlijk op een subjectieve wijze te veel 

regeltjes erbij plaatst die de wetgever nooit voorzien heeft, waardoor ze te karig 

zijn in mijn optiek. Ik denk dat het aantal UV’s periodiek die er zijn, zijn oké. Maar 

er zou een inhaalbeweging moeten zijn van de verloven en de occasionele 

uitgaansvergunningen in dossiers. Dat is mijn overtuiging en dat is zeker nog een 

werkpunt voor onze organisatie” – Diensthoofd DDB Externe Rechtspositie 

                                            
59 Bijvoorbeeld het behartigen van de familiale belangen. 



 

 

97 

6. EEN NIEUWE WIND 

 

Wettelijk ligt de adviesverleningsbevoegdheid op het niveau van de penitentiaire 

inrichtingen, terwijl de beslissingsbevoegdheid bij DDB, een gecentraliseerde dienst, ligt. 

De attachés geloven dat objectiviteit gecreëerd kan worden door de afstand die er 

bestaat. In het NICC onderzoek werd aangegeven dat verschillende visies bestaan op het 

niveau van de penitentiaire inrichtingen omtrent deze materie (Mine & Robert, 2013a). 

Uit de interviews blijkt er eensgezindheid te bestaan en in het algemeen vinden de 

bevraagde actoren in de inrichtingen het een positief gegeven: 

 

“ik vind dat eigenlijk niet slecht dat er een derde is die een meer overkoepeld zicht 

heeft, die soms nog andere dingen gaat meenemen in die beslissing, dan iemand 

die dicht bij de gedetineerde staat” – PSD-medewerker B 

 

“ge hebt een beeld over iemand en ge hebt een dossier over iemand. En dat matcht 

af en toe niet. En dat is het voordeel vind ik van een DDB’er, dat die mannen in 

kwestie niet formeel zien, maar puur op basis van objectieve, neergeschreven 

informatie gaan redeneren, maakt het wel wat meer op een afstand en meer 

geobjectiveerd denk ik dan wij soms erin zitten” – Directeur A 

 

Uit de cijfergegevens bleek een evolutie te bestaan in het aantal toekenningen op het 

niveau van de DDB. Het diensthoofd van de DDB heeft ook sterk ingezet op het zichtbaar 

maken van de evolutie in positieve beslissingen. Op het niveau van de DDB stellen de 

bevraagde attachés dat er een duidelijke verschuiving op te merken is. De gegeven 

oorzakelijke factoren zijn nauw verweven met elkaar. Vooreerst werd er aangegeven dat 

er een boodschap vanuit het hoofdbestuur was, namelijk dat er meer toegekend moest 

worden. Deze vraag zou vanuit praktisch oogpunt met betrekking tot de 

overbevolkingsproblematiek gesteld zijn geweest.  

 

Tevens hangt de mogelijkheid tot verandering in de werking van de DDB in de lucht. In 

de interviews geven de attachés namelijk aan dat mogelijks een gedeeltelijke 

automatisering van uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven voor bepaalde 

categorieën van gedetineerden in het vooruitzicht ligt. Er zou hier dan al op worden 

ingespeeld: 

 

“Als ge weet dat ze aan het werken zijn naar een stuk automatisering van UV/PV bij 

bepaalde strafcategorieën dan is dat wel zo da ge permissiever zijt voor die 

gevallen” – Attaché D  
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De ontwikkeling waarbij de toekenning in bepaalde dossiers in de toekomst mogelijks zou 

worden geautomatiseerd, speelt zodoende in het achterhoofd reeds een rol bij het nemen 

van de beslissing. Dit leidt bijgevolg tot een verandering in de beslissingscultuur van de 

attachés. Het verhoogd percentage van de congruentiegraad tussen positieve adviezen 

en positieve beslissingen wordt als reden aangehaald om tot deze gedeeltelijke 

automatisering over te gaan: 

 

“positieve adviezen worden nu, sinds ik er werk, tussen 85 en 90% het laatste half 

jaar positief besloten. Als je dan kijkt naar bepaalde categorieën, is het in bepaalde 

categorieën duidelijk boven de 90%. Dus ik vraag mij dan ook af van waarom 

nog daar in investeren. Als dat een deel van het traject is wat quasi automatisch 

volgt, waarom mag het dan niet automatisch zijn?” – Diensthoofd DDB Externe 

Rechtspositie 

 

De mogelijkheid van een gedeeltelijke automatisering werd voorgelegd aan de directeurs 

en de medewerkers van de PSD. Een punt dat meermaals werd aangehaald, is de 

individualiteit van het dossier: 

 

“ik vind dat moeilijk omdat de strafcategorie en de bepaalde feiten niet altijd iets 

zeggen over de problematiek van het dossier” – PSD D 

 

Dat de eindverantwoordelijkheid alsnog bij de directeurs zou worden gelegd, wordt 

geproblematiseerd. Er wordt dan ook gevraagd naar het creëren van een kader 

waarbinnen iedereen met de richtlijnen veilig kan functioneren: 

 

“dat je de mensen die in het automatisch kader functioneren, moet ge een veilig 

gevoel geven. Dat is een conditio sine qua non” – Directeur C 

 

De valkuil bestaat dat directeurs restrictiever zullen zijn, indien de 

eindverantwoordelijkheid bij hen ligt. In het NICC onderzoek werd er reeds aangekaart 

dat de verschillende verantwoordelijkheden in het proces van de aanvraag ervoor zorgen 

dat de inschatting van de risico’s op een andere manier worden benaderd (Mine & 

Robert, 2013a: 101).  
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Als tweede factor wordt aangegeven dat ook de tijdsgeest en het politieke klimaat het 

toelaten om een meer permissieve houding aan te nemen. De evoluties in de politieke 

context worden door een attaché beschouwd als een slingerbeweging welke afhankelijk is 

van het bredere maatschappelijke denkbeeld. De dienst valt direct onder de minister van 

Justitie en functioneert bijgevolg binnen een politieke context.  

 

Een derde factor wordt toegeschreven aan het huidige diensthoofd. De bevraagde 

attachés hebben allen voor verschillende diensthoofden gewerkt en geven aan een 

duidelijke verschuiving in visie op te merken. Naast het feit dat dossiers hoogst 

uitzonderlijk worden voorgelegd buiten de DDB, wat de werklast van de attachés liet 

dalen, is het huidige diensthoofd ook permissiever van aard:  

 

“ik denk dat het gaat met een veel soepelere visie, dat dat heel goed past en ook 

vertrouwen geven aan de mensen zonder naïef te worden daarin” – Attaché B 

 

Een organisatieverandering is mogelijk wanneer de verandering wordt gesteund door de 

werknemers en zij zich hiervoor ook willen inzetten (Herold, Fedor & Caldwell, 2007). De 

attachés gaan op verschillende manieren om met deze veranderingen: 

 

“ja dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk om van de ene dag een beetje restrictief te 

zijn, en een andere dag meer permissief te zijn maar als je, het heeft eigenlijk 

allemaal een beetje te maken met de interpretatie van de wetgeving, als je die 

wetgeving echt goed bekijkt, vind ik, kan je redelijk permissief zijn” – Attaché A 

 

“ik kan alleen maar meer tevreden zijn dus dat ik dus ik meer kan doen wat ik 

vroeger al wou doen. En dat ik mij vroeger geremd voelde soms door bepaalde 

beperkingen die ik niet begreep, niet ik niet rechtvaardig vond en ook niet kon 

plaatsen” – Attaché B 

 

De houding van de attachés evolueert mee met de organisatieverandering; er wordt 

sneller toegekend en minder gewicht gegeven aan bepaalde zaken. Zo geeft een attaché 

aan dat het niet afbetalen van de burgerlijke partij noch de intentie hiervoor tonen, 

vroeger een factor was die leidde tot een weigering, daar waar hier nu minder gewicht 

aan wordt gegeven en het gewoon vermeld wordt in de beslissing. Alle bevraagde 

attachés geven aan zich soepeler op te stellen bij het nemen van beslissingen.  
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Om de veranderbaarheid van de houding van de attachés te verhogen is de 

communicatieve factor van belang (Bennebroek Gravenhorst, Werkman & Boonstra, 

2003). Het diensthoofd van de DDB geeft aan gewerkt te hebben rond verschillende 

zaken om tot een evolutie van positieve beslissingen te komen en zodoende het aantal 

mislopen van modaliteiten laag te houden. Hierbij werden, met behulp van de 

administratieve equipe, de factoren die aan de basis van negatief geadviseerde adviezen 

lagen, zichtbaar gemaakt waarbij de link met de tegenindicaties werd nagegaan. Op 

basis hiervan kon er in dialoog worden gegaan met de attachés, om zo tot een 

gemeenschappelijke visie te komen: 

 

“ik heb het gevoel dat ik en mijn attachés als groep als één stem spreken, dat daar 

heel weinig verschillen onderling bestaan die fundamenteel zijn van aard over hoe 

we naar een dossier moeten kijken” – Diensthoofd DDB Externe Rechtspositie 

 

Er werd op het niveau van de penitentiaire inrichtingen nagegaan of men zich bewust is 

van de evolutie die de DDB doormaakte. Een minderheid van de respondenten, met 

name de bevraagde actoren van de strafuitvoeringsrechtbank en enkele actoren in de 

penitentiaire inrichtingen, merkte geen evolutie op in het aantal positieve beslissingen. 

De meerderheid van de actoren zijn zich echter bewust van een ‘nieuwe wind’ op de 

DDB, al is die bewustwording niet gebaseerd op formele mededelingen: 

 

“tussen de mazen van het net hoort ge wel een gewijzigde visie erop en ge 

probeert die dan mee te respecteren. Maar die communicatie is niet formeel, dus 

misschien heb ik wel foute informatie gehoord” – Directeur A 

 

“de DDB komt wel nooit naar buiten met een duidelijke visie. Dat weten we 

eigenlijk niet, dat stellen we alleen maar vast aan hun beslissingen en dan zeggen 

wij op den duur van tiens, er is precies een nieuwe wind bij de DDB” – Directeur H 

 

Vooral op basis van beslissingen gaat men opmerken dat er een evolutie plaatsvindt. De 

bevraagde actoren die de evolutie opmerkten, geven dan ook aan dat de DDB versoepeld 

is sinds het onderzoek van het NICC. De auteurs van dit onderzoek gaven aan dat er een 

zeer ‘uitgesproken polarisatie van standpunten’ bestond, namelijk dat de attachés de 

houding van de directeurs als ‘soepel’ en ‘zeer soepel’ percipieerden, terwijl de directeurs 

de houding van de attachés als ‘streng’ en ‘zeer streng’ percipieerden (2013a: 267). 

Deze percepties blijken geëvolueerd te zijn.  
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Het gebrek aan communicaties over de specifieke werking en houding tussen de twee 

niveaus, vastgesteld in het NICC onderzoek, blijft wel bevestigd (Mine & Robert, 2013a). 

Voor de directeurs zou er dan ook vanuit de DDB een communicatie mogen plaatsvinden 

over het nieuwe beleid.  

 

Na een periode van veelvuldig stellen van bijkomende vragen wordt naast de 

versoepelde houding met meer positieve beslissingen, nog een andere ontwikkeling 

vastgesteld; in het geval van bijkomende vragen wordt er nu vaker snel telefonisch of via 

e-mail contact opgenomen in plaats van de bijkomende vragen veelal op te nemen in een 

weigering: 

 

“er is al wat meer telefonisch – en mailcontact dan voordien ook om bepaalde 

dingen te verduidelijken. Dus er is meer actiever contact alleszins van DDB naar 

ons toe of naar PSD’ers toe” – Directeur A 

 

Indien er onduidelijkheden in het dossier bestaan kunnen de attachés bijkomende vragen 

stellen. De bij wet bepaalde termijn van veertien werkdagen om een dossier af te 

handelen kan op deze manier eenmalig worden verlengd met zeven werkdagen (Art. 10 

§2, Wet externe rechtspositie, 2006). De perceptie om bijkomende vragen te stellen 

enkel om tijd te winnen, is afgezwakt maar nog niet geheel verdwenen, zo blijkt uit de 

antwoorden van de PSD-medewerkers. Directeurs constateren wel dat de doorlooptijd 

van de aanvraag op het niveau van de DDB is ingekort. Dit wordt ook bevestigd door het 

diensthoofd van de DDB. De actoren van de inrichtingen stellen bovendien dat de DDB 

zeer aanspreekbaar en constructief is. Uit de bevraging komt ook een open houding van 

de attachés naar voren: 

 

“het voordeel is dat we altijd onze telefoon kunnen nemen of een mailtje sturen als 

we uitleg willen. Zelfs onze PSD neemt heel frequent contact op met de DDB, dus 

op dat vlak vind ik dat zij naar service, naar ons toe, dat dat zeer goed is” – 

Directeur D 
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Daar waar het Hof van Cassatie de motivering van de beslissingen inzake de 

uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven problematiseerde bij gebrek aan 

voldoende transparantie omtrent de beweegredenen (Mine & Robert, 2014c), kan er uit 

de antwoorden van de bevraagde actoren in de penitentiaire inrichtingen worden afgeleid 

dat hier een verbetering heeft plaatsgevonden. De neergeschreven beslissingen zijn ook 

voor het merendeel werkbaar en beter gemotiveerd. Er kan met andere woorden aan de 

slag worden gegaan met de beslissingen: 

 

“meestal wordt er wel concreet geformuleerd waarom dat men negatief is en kan je 

daar inderdaad gaan op inspelen” – PSD-medewerker B 

 

“het is niet louter permissief zijn eh. Het is ook, er is meer visie in een traject van 

een gedetineerde zo, wat ge kunt uitleggen aan een gedetineerde” – Directeur H 

 

Over de perceptie van de visie die de DDB als dienst uitdraagt, blijken 

meningsverschillen te bestaan. Volgende directeur geeft aan dat de DDB hieraan werkt: 

 

“ik denk dat er altijd wel een humane visie op DDB geweest is maar dat die nu wat 

geformaliseerder en gegrond is vanuit een gemeenschappelijke visie. Ik denk dat 

daar in het verleden meer vanuit de individuele attachés uitging en dat dat nu echt 

een meer gegroepeerde visie vormt” – Directeur A 

 

Echter geven verscheidene directeurs aan dat een gemeenschappelijke visie op het 

niveau van de DDB ontbreekt en de verschillen in de beslissingen van de attachés groot 

blijken te zijn: 

 

“als je gaat kijken naar het niveau per attaché, denk ik dat je als je de beslissingen 

ziet binnenkomen dat je bijna per attaché kan zeggen wie soepeler en wie minder 

soepeler is. En, ik kan soms al voorspellen als ik zie in SIDIS-suite welke attaché 

wordt toegewezen, wat de beslissing zal zijn. Onafhankelijk van mijn advies” – 

Directeur C 

 

Hoewel een evolutie bij de DDB duidelijk wordt, blijkt de invloed van de evolutie op de 

werking van de actoren in de penitentiaire inrichtingen beperkt: 

 

“ik heb mij nooit aangepast aan de volgende stap in het proces. […] ge moet 

adviseren naar uw eigen overtuiging […] het zijt gij ook die moet verantwoorden 

voor uw advies he” – Directeur C  
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In die zin wordt tijdens de interviews gesproken over de penitentiaire inrichtingen die 

eilandjes vormen binnen het penitentiaire landschap. Dit gevaar werd reeds gemeld, daar 

er geen formele vorm van beleid bestaat waarbij feedback aan de directeurs wordt 

gegeven (Van Aerschot & Gysen, 2014: 101). Daar waar met de recente evolutie zich op 

verschillende vlakken ontwikkelingen hebben voorgedaan, blijft het effect op de werking 

van de penitentiaire inrichtingen beperkt. Over de invulling van de tegenindicaties blijven 

verschillen bestaan, aangezien de wet ruimte openlaat en de actoren hun discretionaire 

macht aanwenden. Met uitzondering van diegenen die zich niet bewust zijn van de 

recente evolutie, stellen de bevraagde actoren allemaal positief te staan tegenover de 

stijging van het aantal positieve beslissingen. De actoren geven evenwel aan dat er 

verbeterpunten bestaan.  

 

Enkele attachés beschouwen alsnog de contacten met de actoren binnen de penitentiaire 

inrichtingen als afstandelijk. Ze verkiezen meer contact met de actoren op het niveau 

van de inrichtingen: 

 

“anderen vinden ons nog altijd Brussel he denk ik, dat de afstand te groot is. 

Terwijl voor ons, wij creëren geen afstand naar hen toe. Wij zijn, zien dat heel 

soepel, maar ik denk dat zij wel ons als het verre Brussel zien” – Attaché C 

 

Uit de responsen van de PSD-medewerkers en directeurs is deze afstand ook merkbaar, 

maar de verhouding tussen de DDB en de inrichting zou voor sommigen wel goed zitten. 

Andere bevraagde actoren geven aan dat structurele overlegmomenten, met wederzijdse 

feedback, verheldering zouden kunnen brengen. Immers op het niveau van de 

inrichtingen blijken er grote verschillen te bestaan in de manier van invullen van 

bepaalde tegenindicaties en blijven onduidelijkheden omtrent bepaalde problematieken 

bestaan. Zo komt bijvoorbeeld uit een interview met een PSD-medewerker de discussie 

naar voren of gedetineerden PV’s toegekend kunnen krijgen indien in het 

reclasseringsplan naar een residentiële opname wordt toegewerkt.  

 

De gedeeltelijke automatisering zou meer tijd voor de attachés kunnen betekenen om, 

vanuit de helikoptervisie en expertise, zich te concentreren op andere verbeterpunten:  

 

“van bovenaf meer inhoudelijke instructies, het harmoniseren DDB en DGD – heel 

belangrijk, maar ook inhoudelijke-methodologische instructies en een dienst die 

een intervisie-coachingsdienst vormt voor gevangenisdirecteurs die met regime 

bezig zijn – ook erg belangrijk” – Diensthoofd DDB Externe Rechtspositie 
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7. DISCUSSIE 

 

In het analysekader werd reeds ingegaan op de analyse van onderzoekster Verpoest, 

waarin werd geconcludeerd dat de invulling van de discretionaire ruimte ‘vrij beperkt’ is 

inzake beslissingen rond UV’s en PV’s (2014: 246). Daar waar er inderdaad een evolutie 

in de wetgeving heeft plaatsgevonden van de modaliteiten van gunst naar recht en aldus 

de discretionaire macht inperkt, blijkt er toch nog een verschil zichtbaar tussen de 

theorie en de praktijk. Uit de data-analyse kan er namelijk worden afgeleid dat de 

modaliteiten niet door alle actoren als een recht worden gepercipieerd. Zo wordt er 

aangegeven dat de modaliteiten niet als een evidentie dienen te worden aanschouwd en 

kiezen alsnog bepaalde actoren voor de weg der geleidelijkheid bij een penitentiair verlof. 

Het diensthoofd van de DDB geeft aan dat hoewel de periodieke uitgaansvergunningen 

ingeburgerd zitten, dit niet zozeer het geval is voor de occasionele uitgaansvergunningen 

en de penitentiaire verloven. Het zichtbaar maken van de cijfergegevens laat toe te 

concluderen dat er verschillen zijn in de toekenningen van de verschillende modaliteiten, 

waarbij het percentage bij de periodieke UV’s hoger ligt, maar geeft geen verklaring voor 

deze verschillen. Onderzoeker Maes (2014: 34) boog zich reeds over de vraag of er al 

dan niet sprake was van een “tendens naar een quasi-exclusieve gerichtheid op de 

voorbereiding van de sociale re-integratie als unieke doelstelling van het verlof”. Toch 

komt hier een verschuiving tevoorschijn. Het diensthoofd van de DDB beschouwt het 

penitentiair verlof als een recht dat deel uitmaakt van het standaardregime, zoals 

voorgeschreven in de wet. Het penitentiair verlof kan bijgevolg worden toegekend niet 

enkel ter voorbereiding van de sociale re-integratie maar ook om familiale, affectieve en 

sociale contacten van de veroordeelde in stand te houden en te bevorderen (Art. 6 §2, 

Wet externe rechtspositie, 2006).  

 

Bovenstaande vaststellingen duiden de complexiteit betreffende de discrepantie tussen 

de theorie en de praktijk. Onderzoekster Snacken (2015) wees reeds op de noodzaak 

van acceptatie van de vooropgestelde regels door de individuele actoren, opdat deze 

correct toegepast zouden worden. Bovendien spelen zowel individuele als contextuele 

factoren een rol binnen de adviesverlening en beslissingsneming (Hawkins, 2003). 

Zodoende geven de verschillen tussen zowel de actoren onderling op eenzelfde niveau, 

als op de verschillende niveaus, aan dat er een marge is waarbinnen de discretionaire 

macht kan worden uitgeoefend.  
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De vraag vanuit de penitentiaire inrichtingen aan de DDB is dan ook om met een 

duidelijke visie naar voor te treden in functie van een overkoepelend zicht. Reeds werd er 

in de literatuurstudie aangegeven dat een gebrek aan verantwoording of transparantie 

discretionaire macht negatief kan belichten (Forsyth, 1999). Een duidelijke visie naar 

voor brengen zou de verandering in de werking van de DDB ook zichtbaar maken voor 

alle actoren, daar de evolutie nog niet door iedereen wordt opgemerkt. Dit heeft namelijk 

een invloed op bepaalde beslissingen genomen, op basis van de gepercipieerde visie op 

de ondertussen geëvolueerde houding van de DDB, door actoren in het werkveld.60 Het 

aangeven van een duidelijke visie zou mogelijks een invloed kunnen hebben op de 

perceptie van de DDB, die hierdoor kan worden bijgesteld.  

 

 

                                            
60 Zo wordt artikel 59 toegepast om in die zin een tegengewicht te bieden aan de ‘restrictieve/behoudsgezinde’ 
houding van de DDB.  
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CONCLUSIE 

 

Sinds hun bestaan hebben de uitgaansvergunning en het penitentiair verlof een lange 

weg afgelegd en evolueerden ze binnen het wettelijke kader van een gunst naar een 

recht (Verpoest, 2014). De voorbereiding op de sociale re-integratie vormt een 

belangrijke doelstelling voor de uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven. De 

wetgever implementeerde andere doelstellingen om zo ook de detentieschade voor de 

gedetineerde te beperken (Memorie van Toelichting, 2004-05: 12). De modaliteiten 

alsook de DDB maakten voor lange tijd amper het onderwerp uit van wetenschappelijk 

onderzoek (Mine & Robert, 2014a). Onderzoekers Mine en Robert wierpen voor het eerst, 

na de invoering van de Wet externe rechtspositie, een licht op de door hun genoemde 

‘zwarte doos’ (Mine & Robert, 2014d). Toen bleek “nagenoeg niemand tevreden met de 

huidige stand van zaken” (Mine & Robert, 2014d). De opeenvolgende onderzoeken 

maakten het mogelijk om via in kaart gebrachte cijfergegevens een evolutie af te leiden 

naar een verhoogde toekenning van uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven. 

Sinds enkele jaren blijkt de werking van de DDB te zijn veranderd. Dit is mede mogelijk 

door de politieke context die, om de woorden van een bevraagde attaché te gebruiken, 

een slingerbeweging maakt. De bevindingen waarbij de attachés verschillende 

verklaringen geven aan de recente evolutie van de DDB, leren ons dat de organisatie 

onderhevig is aan verschillende factoren en contexten. Het is zodoende belangrijk te 

benadrukken dat, net zoals de cijfergegevens, de verzamelde gegevens in het kader van 

de thesis een momentopname weergeven. De onderzoeksvraag gaat dan ook in op de 

(recente) evolutie die de DDB doormaakt. De vraag die zich stelde, is of die evolutie dan 

ook werd opgemerkt door de actoren in het werkveld en hoe zij deze evolutie alsmede de 

dienst DDB percipiëren.  

 

De DDB vormt de laatste schakel binnen het proces van de aanvraag tot een 

uitgaansvergunning of penitentiair verlof en is zo afhankelijk van de informatie 

verzameld en meegedeeld door de voorgaande actoren (Hawkins, 2003). Vanuit het 

proces van de aanvraag van de gedetineerde werden verschillende niveaus, waarop 

adviesverlening en beslissingsneming plaatsvinden, geïdentificeerd. Op elk niveau werd 

een select aantal actoren bevraagd en opgenomen in het onderzoek. Het samenbrengen 

van deze actoren maakte het mogelijk het proces van de aanvraag in de praktijk te 

illustreren waarbij de verschillende bijdragen van de actoren elkaar aanvulden. De 

verschillende visies kwamen bij de verschillende thematieken aan bod om zo de 

bestaande denkwijzen uiteen te zetten.  
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Om de perceptie van deze actoren en de attachés op de DDB te kunnen vatten, dient 

eerst een blik te worden geworpen op het proces van de aanvraag om zo de raakpunten 

tussen de verschillende actoren te kunnen weergeven. Vanuit de functie als formeel 

adviesverlener, vormt de directeur de laatste instantie die zich buigt over de aanvraag 

van een gedetineerde. De discretionaire macht van de directeur kan worden aangewend 

om een eigen beleid op te stellen. Dit heeft tot gevolg dat er verschillen bestaan tussen 

de inrichtingen in het beleid inzake de uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven 

(Van Aerschot & Gysen, 2014).  

 

De vraag om een advies van de PSD vanuit de directie blijkt geen uitzondering op de 

regel te zijn (Scheirs, 2014). Afhankelijk van de inrichting en/of directeur staat de 

directeur de volledige adviesverleningsbevoegdheid af aan diensten binnen de inrichting, 

of tracht zelf een meerwaarde te bieden bovenop het PSD-verslag. Zodoende wordt het 

PSD-verslag gebruikt om de bestaande informatie te verwerken en hier zaken aan toe te 

voegen om alzo als nieuwe bron in het dossier op te nemen. De totstandkoming van de 

adviesverlening door de PSD en de directie, is afhankelijk van de cultuur die binnen de 

inrichting heerst. Tijdens de interviews werd er opgemerkt hoe bepaalde actoren meer 

neigden naar een restrictieve opvatting en anderen naar een meer permissieve 

opvatting. Het individueel referentiekader van het PSD-lid, heeft ook een invloed op de 

manier waarop het PSD verslag vorm krijgt en het verhaal van de gedetineerde wordt 

getransleerd (Scheirs, 2014). Hiernaast kunnen de vergaderingen die in bepaalde 

inrichtingen worden georganiseerd om ook de aanvragen tot modaliteiten te bespreken, 

een invloed hebben op de translatie bij de adviesverlening.  

 

Wanneer de aanvraag van de gedetineerde op de DDB belandt, heeft het al een heel 

parcours afgelegd. De bijdragen van deze actoren hebben dan ook een implicatie op de 

uitkomst van de aanvraag (Hawkins, 2003). Met de recente evolutie blijkt een negatief 

directieadvies minder door te wegen, nu naast de positief geadviseerde aanvragen ook 

de negatief geadviseerde aanvragen worden behandeld. Verder zijn er verschillende 

maatregelen genomen om tot een meer congruente werking te komen op de DDB. Via 

het bestuderen van de negatieve adviezen konden factoren worden gedetecteerd 

waardoor een dialoog ontstond over de link met de tegenindicaties. Deze werden op het 

niveau van de DDB besproken om aldus tot een consensus te komen. De discretionaire 

ruimte waarover het diensthoofd beschikt, door het ontbreken van onderrichtingen, zorgt 

voor een beperking van het doorsturen van dossiers buiten de DDB, wat weer leidt tot 

uniformering. Aan de andere kant is het doorsturen wel onderhevig aan de interpretatie 

van het diensthoofd.  
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Uit de besproken cijfergegevens blijkt dat er zowel voor de occasionele 

uitgaansvergunning, de periodieke uitgaansvergunning als het penitentiair verlof een 

stijging in het aantal toekenningen op basis van een positief directieadvies heeft 

plaatsgevonden (Mine & Robert, 2013a; El Allouch & Van Aerschot, 2014; Robberechts, 

2015). Bovendien blijkt uit de gegevens verschaft door de DDB, dat het percentage 

gedetineerden die niet terugkeerden naar de inrichting zeer beperkt blijft. De attachés 

geven zelf aan dat hun visie op uitgaansvergunningen en penitentiair verlof niet zozeer 

veranderd is, maar hun houding mee geëvolueerd is en zodoende versoepeld is. De 

evolutie van de DDB wordt dan ook positief gepercipieerd door de bevraagde attachés.  

 

Bij het bevragen van de actoren buiten de DDB, werd duidelijk dat niet iedereen op de 

hoogte is van de werking en de evolutie van de DDB. De evolutie blijkt namelijk niet door 

de bevraagde actoren van de strafuitvoeringsrechtbank en enkele actoren in de 

penitentiaire inrichtingen te zijn opgepikt. Naast het beperkt aantal keren dat de dienst 

en de modaliteiten onderworpen zijn geweest aan wetenschappelijke onderzoek, is er 

weinig zicht op de DDB. De perceptie van het restrictieve beleid blijft derhalve (ook) in 

de wetenschappelijke literatuur bestaan (Robert & Scheirs, 2015: 74).  

 

De actoren die wel een evolutie op de DDB vaststellen, doen dit niet op basis van formele 

mededelingen, maar merken dit zelf op of hebben het van ‘horen waaien’. Niet door alle 

actoren in de penitentiaire inrichtingen werden meer positieve beslissingen vastgesteld, 

doch vonden ook andere ontwikkelingen op het niveau van de DDB plaats die wel werden 

opgemerkt. Elementen die in de interviews terugkeerden zijn de verhoogde 

aanspreekbaarheid van de DDB, beter gemotiveerde beslissingen, minder bijkomende 

vragen en de kortere doorlooptijd van de aanvraag op het niveau van de DDB. In het 

LEAN project werd reeds aangegeven dat het voorleggen van de aanvraag van de 

gedetineerde, alsook het stellen van bijkomende vragen een invloed hebben op de 

doorlooptijd van de aanvraag op het niveau van de DDB (El Allouch & Van Aerschot, 

2014). Er worden momenteel minder aanvragen voorgelegd en het stellen van 

bijkomende vragen is verminderd, wat waarschijnlijk van invloed is geweest op de 

ontwikkeling van een kortere doorlooptijd van de aanvraag. Daarnaast percipiëren de 

bevraagde actoren in de penitentiaire inrichtingen grote verschillen tussen de attachés en 

hun beslissingen. Deze verschillen bleken niet uniek te zijn voor de DDB, maar zijn 

kenmerkend voor het hele proces van de aanvraag. Eerdere onderzoeken stelden ook 

reeds de diversiteit in het gewicht dat wordt toegekend aan meespelende factoren vast 

(Van Gorp, 2009; El Allouch & Van Aerschot, 2014; Deppe, 2014).  
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De valkuil is hier aldus de diversiteit aan manieren waarop er met de individuele gevallen 

wordt omgegaan. De aanpak van dossiers kan neigen naar een geïndividualiseerde 

aanpak of naar een gedividualiseerde aanpak. Uit de bevindingen van de interviews, kan 

worden afgeleid dat er momenteel meer een geïndividualiseerde aanpak heerst. De Wet 

externe rechtspositie legt dan ook de focus op het individu van de gedetineerde, waarbij 

er casusgericht moet worden gekeken naar elk verzoek aan de hand van de drie 

wettelijke tegenindicaties (Art. 5 & 7, 2006). Het ontbreken van een methodologie, laat 

de actoren toe hun discretionaire macht aan te wenden waardoor de subjectiviteit van de 

adviesverlener of beslissingsnemer niet kan worden vermeden (Van aerschot & Gysen, 

2014). Er wordt dan ook door actoren in de penitentiaire inrichtingen aan de DDB de 

vraag gesteld om met een duidelijke visie naar voor te treden en eventueel 

overlegmomenten te organiseren waarbij wederzijdse feedback kan worden gegeven. 

Reeds stelden Van Aerschot en Gysen dat het gebrek aan gestructureerd overleg een 

gemiste kans is (2014:109). Een gestructureerd overleg zou tevens kunnen zorgen voor 

een impact op de werking in de penitentiaire inrichtingen. Momenteel blijkt namelijk dat 

de recente evolutie nauwelijks een impact heeft op het proces van de aanvraag in de 

inrichting en zich begrensd tot de DDB. De penitentiaire inrichtingen blijven zo als 

autonome eilanden functioneren. Op het gevaar dat er zo “verschillende en zelf 

tegenstrijdige visies” kunnen bestaan, werd reeds gewezen (Van Aershot & Gysen, 2014: 

101).  

 

Zoals aangegeven heeft de verzamelde data betrekking op het hier en nu. Hoewel geen 

aanwijzingen kunnen worden teruggevonden in het justitieplan van de huidige minister 

van Justitie (Geens, 2015), worden er in de interviews, op het niveau van de DDB, 

gesproken over een mogelijke gedeeltelijke automatisering inzake de 

uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven. De automatisering van de modaliteiten 

zou worden voorbehouden aan bepaalde strafcategorieën en bepaalde feiten. De 

hypothese van een gedeeltelijke automatisering blijkt reeds mee in beschouwing te 

worden genomen bij de beslissingsneming tot een modaliteit. Een gedeeltelijke 

automatisering zou een reële rolverandering bij de DDB kunnen betekenen en 

waarschijnlijk de perceptie als zodanig ook mee veranderen.  
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BIJLAGE 1 VRAGENLIJST ATTACHÉ DIRECTIE DETENTIEBEHEER 

 

In het kader van mijn thesis voor mijn opleiding Criminologie, onderzoek ik de visie van 

interne en externe sleutelfiguren op de evolutie van DDB. Het interview zal worden 

opgenomen, zodat het nadien kan worden getranscribeerd. De vertrouwelijkheid van de 

behandeling van de data wordt gegarandeerd. 

 

Introductievragen 

- Hoe lang werkt u reeds als attaché dossierbeheerder? 

- Welk traject heeft u reeds binnen het gevangeniswezen doorlopen?  

- Welk parcours doorloopt de aanvraag tot een uitgaansvergunning of penitentiair 

verlof op de dienst DDB?  

- Hoe wordt de beslissingsbevoegdheid op de dienst DDB verdeeld?  

 

Procedure 

- Kan u mij stapsgewijs de totstandkoming van uw beslissing voor UV en PV 

weergeven? 

- Van welke stukken wordt er gebruik gemaakt? 

- Hoeveel waarde kent u de verschillende stukken in het dossier toe? (alsook PSD en 

directie advies) 

- Hoe zou u de kwaliteit van het advies van de PSD beschrijven?  

- Hoe zou u de kwaliteit van het advies van de gevangenisdirecteur beschrijven? 

- Hoe vult u persoonlijk de drie wettelijke tegenindicaties in? (risico plegen nieuwe 

ernstige strafbare feiten, risico op onttrekking, risico op verontrusten slachtoffers) 

- (Indien eerdere werkervaring in penitentiaire inrichting) Speelt uw eerdere 

werkervaring in een penitentiaire inrichting een rol in de beslissingsvorming? Indien 

ja, op welke manier? 

- Zijn er algemene verschillen in de beslissingsvorming tussen occasionele 

uitgaansvergunning, periodieke uitgaansvergunning en penitentiair verlof?  

- Geeft u in de beslissing duidelijk weer welke factoren hebben meegespeeld in het 

beslissingsproces? In het geval van een weigering, worden de knelpunten zodanig 

aangehaald, dat de gedetineerde hierop kan inspelen bij een mogelijke volgende 

aanvraag? 

- Zijn er factoren die in de adviezen (PSD en directie) voorkomen waarvan u gelooft 

dat zij geen rol zouden mogen spelen in de adviesverlening?  
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Verhouding externe actoren 

- In 2012 ondervroegen de onderzoeker Benjamin Mine en Luc Robert naar de 

perceptie van de attachés ten aanzien van de adviezen opgemaakt door de 

gevangenisdirectie. Er werd de attachés toen volgende schaal voorgelegd: zeer 

soepel, soepel, neutraal, streng zeer streng. Wat vindt u op heden het meest 

toepasselijk? (Indien deelgenomen aan het onderzoek: is uw antwoord veranderd?) 

Kan u uw antwoord kaderen? 

- Hoe zou u de adviezen van de PSD beschrijven? (Schaal; idem vorige vraag) 

- Hoe kan u de samenwerking met de penitentiaire inrichtingen omschrijven? Zijn er 

volgens u verbeteringen mogelijk, op welk vlak? Heeft u daarin een evolutie 

gezien? 

- Dient u frequent bijkomende informatie te vragen? Om welke redenen? 

- De Wet op de Externe Rechtspositie stelt dat bij een weigering van de bijzondere 

strafuitvoeringsmodaliteiten , een nieuw verzoek kan worden ingediend na de 

periode van 3 maanden. Mits een verkort gemotiveerd advies, kan de 

gevangenisdirecteur reeds eerder een nieuw verzoek indien (Art. 10§3). Wordt hier 

frequent gebruik van gemaakt? Indien ja, om welke redenen?  

- Heeft u reeds een aanvraag behandeld waarbij het advies een vals positief was? 

Indien ja, op welk niveau? (PSD/directie) Hoe frequent? Hoe gaat u om met deze 

aanvragen? 

 

(Recente) evolutie 

- Voor hoeveel diensthoofden heeft u reeds gewerkt? 

- Is er een verschil in aanpak en visie van de verschillende diensthoofden? Indien ja, 

op welke manier? (aan de hand van concrete voorbeelden, juridisch) 

- Zou u de huidige algemene houding van DDB eerder als restrictief als permissief 

beschrijven? Waarom? 

- Heeft u recent een evolutie opgemerkt? Hoe zou u deze omschreven? 

- Welke impact heeft de recente evolutie op uw eigen werk? (Concreet vb.) 

- Heeft u uw eigen houding aangepast? Indien ja, op welke vlakken? (Concreet vb.) 

- Merkt u dat de actoren waarmee u samenwerkt (PI) zich bewust zijn van de recente 

evolutie? Indien ja, op welke manier? Indien nee, waaraan zou dit volgens u liggen? 

- Waar kan er volgens u nog verder op worden ingezet? / Welke verbeteringen zijn er 

volgens u nog mogelijk? (positief/negatief ervaren?) 

- Zijn er nog specifieke zaken die u graag zou willen toevoegen die tijdens het 

interview niet werden besproken?  

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
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BIJLAGE 2 VRAGENLIJST DIENSTHOOFD DIRECTIE DETENTIEBEHEER 

 

In het kader van mijn thesis voor mijn opleiding Criminologie, onderzoek ik de visie van 

interne en externe sleutelfiguren op de evolutie van DDB. Het interview zal worden 

opgenomen, zodat het nadien kan worden getranscribeerd. De vertrouwelijkheid van de 

behandeling van de data wordt gegarandeerd. 

 

Niveau DDB 

- Welk traject heeft u reeds doorlopen binnen het gevangeniswezen?  

- Hoe wordt de beslissingsbevoegdheid op DDB verdeeld (positieve/negatieve 

adviezen?) 

- Welke dossiers worden bij u voorgelegd? 

- Wat gebeurt er indien u van een andere mening bent toegedaan als de attaché?  

- Gaan bepaalde dossiers nog verder dan DDB? (mediagevoelige/ politiek 

gevoelige) 

- Wat gebeurt er met geblokkeerde dossiers? (Aanvragen die verschillende keren na 

elkaar worden afgerond met een negatieve beslissing?) 

- Wat is uw visie betreffende de gevalsbesprekingen?  

- Wat is uw visie over de UV/PV als subjectief recht binnen de strafuitvoering?  

- Welke doelstellingen worden er getracht te worden bereikt met UV/PV? 

 

- In welke mate speelt uw eerdere werkervaring een rol in het vervullen van uw 

huidige functie?  

- Heeft u uw eigen houding aangepast sinds u de functie van diensthoofd vervult?  

- Verschilt uw visie inzake UV/PV met de visie van uw voorganger? In welk opzicht?  

- In de bijdrage van Ils Milis, in het boek gepubliceerd door Benjamin Mine en Luc 

Robert in 2014, wordt er gesteld dat het management van het gevangeniswezen 

tracht in te spelen op een vlottere doorstroom inzake de UV/PV. Heeft u reeds 

instructies gekregen van het management uit? 

- In de interviews met de attachés was er sprake van een mogelijke gedeeltelijke 

automatisering van de UV/PV bij bepaalde strafcategorieën en bij bepaalde feiten. 

Wat is uw visie hierover? 

- Wat vindt u van de huidige regelgeving waarbinnen de 

adviesverleningsbevoegdheid bij de gevangenisdirectie ligt en de 

beslissingsbevoegdheid bij een externe actor, namelijk de DDB? 
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Verhouding externe actoren 

- Zijn de beslissingen van de attachés werkbaar? (Voor de gedetineerde / PSD) 

- Zijn de beslissingen van de attachés voldoende transparant? 

- Welke meerwaarde denkt u een PSD advies te kennen in de beslissing? 

- Welke meerwaarde denkt u een directie-advies te kennen in de beslissing? 

- In de wet Externe Rechtspositie wordt er gesteld dat een nieuw advies kan 

worden ingediend na een periode van 3 maanden. Deze kan verkort worden mits 

een verkort gemotiveerd advies. Wordt hier volgens uw aanvoelen frequent 

gebruik van gemaakt?  

- Zijn er bepaalde factoren die in de adviezen van de PSD, directie alsook in de 

beslissingen van de attachés die geen rol zouden horen te spelen?  

- Wat is de verhouding van DDB ten aanzien van de SURB? 

- Wat vindt u van het tweesporenbeleid, uitgewerkt in de wet Externe rechtspositie 

waarbij zowel DDB de bevoegdheid heeft tot het toekennen van UV/PV als de 

SURB via artikel 59? 

- Worden de opgelegde voorwaarden frequent overtreden, met andere woorden, 

zijn er frequent aanvragen tot herroepingen?  

 

(Recente) evolutie 

- Gezien de cijfers is DDB aan het evolueren naar een meer permissieve houding. 

Kunt u hiervoor verklaringen geven? 

- Gelooft u dat deze evolutie volstaat om veranderingen door te voeren om alzo een 

vlottere doorstroom inzake UV/PV te bekomen? 

- Welke verbeteringen zijn er alsnog mogelijk op het niveau van DDB? 

- Zijn er verbeteringen mogelijk betreffende de verhouding van DDB ten aanzien 

van de actoren op het niveau van de penitentiaire inrichtingen? 

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
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BIJLAGE 3 VRAGENLIJST DIRECTEUR PENITENTIAIRE INRICHTING 

 

In het kader van mijn thesis voor mijn opleiding Criminologie, onderzoek ik de visie van 

interne en externe sleutelfiguren op de evolutie van DDB. Het interview zal worden 

opgenomen, zodat het nadien kan worden getranscribeerd. De vertrouwelijkheid van de 

behandeling van de data wordt gegarandeerd. 

 

Introductievragen 

- Hoe lang werkt u reeds als gevangenisdirecteur? 

- Hoe lang heeft u reeds de opdracht van het schrijven van adviezen met 

betrekking tot de uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven? 

- Welk traject heeft u reeds binnen het gevangeniswezen doorlopen (DG EPI, 

penitentiaire inrichtingen, …) 

- Welk parcours doorloopt de aanvraag tot een UV/PV op het niveau van de 

penitentiaire inrichting?  

- Hoe wordt de adviesverleningsbevoegdheid op het niveau van de penitentiaire 

inrichting verdeeld? (PSD, griffie, directie?) 

- Wordt er op het niveau van de gevangenisdirectie aangespoord om de 

gedetineerden vroegtijdig een aanvraag te laten indienen?  

 

Procedure 

- Kan u mij stapsgewijs de totstandkoming van uw advies voor UV en PV 

weergeven? (wordt de gedetineerde gehoord & heeft dit een invloed op de 

adviesverlening?) 

- Van welke stukken wordt er gebruik gemaakt?  

- Hoeveel waarde kent u de verschillende stukken in het dossier toe?  

- Welke meerwaarde denkt u uw advies te kennen in het proces van de aanvraag? 

- Zijn er algemene verschillen in de adviesverlening tussen occasionele 

uitgaansvergunning, periodieke uitgaansvergunning en penitentiair verlof?  

- Hoe vult u persoonlijk de drie wettelijke tegenindicaties in? (risico plegen nieuwe 

ernstige strafbare feiten, risico op onttrekking, risico op verontrusten slachtoffers)  

- Baseert u uw advies zich naast de tegenindicaties ook op andere zaken?  

- Geeft u duidelijk weer welke factoren hebben meegespeeld in de adviesverlening?  

- In het geval van een negatief advies, worden de knelpunten zodanig aangehaald, 

dat de gedetineerde hierop kan inspelen bij een mogelijke volgende aanvraag?  

(Zo ja, hoe concreet?) 

- De gedetineerde kan uw advies ook nalezen. Gebeurt het dat de gedetineerde u 

aanspreekt op het advies? Hoe gaat hiermee om? (Concreet voorbeeld?) 
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- Wat vindt u van de huidige regelgeving, waarin een advies van de directeur, bij 

wet bepaald, moet worden voorgelegd en de beslissingsbevoegdheid bij DDB ligt? 

(Automatisering in bepaalde gevallen/ Wat vindt u van het idee dat de 

gevangenisdirecteur de eindbeslissing zou nemen? Zou u een andere houding 

aanmeten?) 

- De Wet op de Externe Rechtspositie stelt dat bij een weigering tot de bijzondere 

strafuitvoeringsmodaliteit, een nieuw verzoek kan worden ingediend na de periode 

van 3 maanden. Echter laat de wet ook toe dat er, mits een verkort gemotiveerd 

advies, de directeur reeds eerder een nieuw verzoek kan indienen (Art. 10§3 WET 

EXTERNE RECHTSPOSITIE). Maakt u hiervan gebruik, indien ja, omwille van welke 

redenen? (Concrete voorbeelden) 

 

Verhouding (externe) actoren 

- Zijn er factoren die in de adviezen van de PSD voorkomen waarvan u gelooft dat 

zij geen rol zouden mogen spelen in de adviesverlening?  

- Zijn er factoren die in de beslissing van DDB voorkomen waarvan u gelooft dat zij 

geen rol zouden mogen spelen in de beslissingsvorming?  

- Vindt u de beslissingen geschreven door DDB duidelijk/werkbaar? 

- Indien er reeds een beslissing (DDB) werd genomen bij een vorige aanvraag, 

wordt deze gebruikt voor het opstellen van het advies bij een nieuwe aanvraag?  

- In 2012 ondervroegen onderzoekers Benjamin Mine en Luc Robert naar jullie 

perceptie ten aanzien van de beslissingen opgemaakt door DDB. Er werd jullie 

volgende schaal voorgelegd: Zeer soepel – soepel – neutraal – streng – zeer 

streng. Wat is uw antwoord vandaag? Is dit veranderd? Indien ja, kan u hiervoor 

verklaringen geven?  

- Hoe kan u de samenwerking met de PSD inzake de uitgaansvergunningen en 

penitentiaire verloven omschrijven? Zijn er volgens u verbeteringen mogelijk, op 

welk vlak?  

- Is uw advies soms tegengesteld aan die van het advies van de PSD? Gebeurt dit 

vaak/zelden? Wanneer gebeurt dit? 

- Hoe kan u de samenwerking met DDB inzake de uitgaansvergunningen en 

penitentiaire verloven omschrijven? Zijn er volgens u verbeteringen mogelijk, op 

welk vlak?  

- Wat vindt u van een gevalsbespreking? 

 

(Recente) evolutie 

- Zou u de huidige algemene houding van DDB eerder als restrictief als permissief 

beschrijven? Waarom? 
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- Heeft u recent een evolutie opgemerkt? Hoe zou u deze omschrijven?  

- Momenteel heeft een gemiddelde congruentiegraad van 83% van positieve 

beslissingen met positief geadviseerde aanvragen. 84% van de aanvragen tot PV 

werden toegekend, 75% van de aanvragen tot UVO werden toegekend en 85% 

van de aanvragen tot PUV. Zijn deze cijfers naar uw aanvoelen vergelijkbaar met 

de aanvragen die u behandeld?  

- Welke impact heeft de recente evolutie op de werking van DDB en op uw eigen 

werk? (Concrete voorbeelden?) 

- Heeft u uw eigen houding aangepast? Indien ja, op welke vlakken?  

- Ziet u de recente evolutie als positief dan wel negatief? Waar kan er volgens u 

nog verder op worden ingezet?  

- Zijn er nog specifieke zaken die u graag zou willen toevoegen die tijdens het 

interview niet werden besproken?  

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
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BIJLAGE 4 VRAGENLIJST LOKALE PSYCHOSOCIALE DIENST 

 

In het kader van mijn thesis voor mijn opleiding Criminologie, onderzoek ik de visie van 

interne en externe sleutelfiguren op de evolutie van DDB. Ik specifieer mij hierbij tot de 

modaliteiten uitgaansvergunning en penitentiair verlof. Het interview zal worden 

opgenomen, zodat het nadien kan worden getranscribeerd. De vertrouwelijkheid van de 

behandeling van de data wordt gegarandeerd. 

 

Introductievragen 

- Hoe lang werkt u reeds als psycholoog/maatschappelijk werker in deze inrichting? 

- Welk traject heeft u reeds binnen het gevangeniswezen doorlopen (DG EPI, 

penitentiaire inrichtingen, …) 

- Welk parcours doorloopt de aanvraag tot een UV/PV op het niveau van de 

penitentiaire inrichting?  

- Hoe wordt de adviesverleningsbevoegdheid op het niveau van de penitentiaire 

inrichting verdeeld? (PSD, griffie, directie) 

- Wordt er op het niveau van de PSD aangespoord om de gedetineerden vroegtijdig 

een aanvraag te laten indienen?  

 

Procedure 

- Kan u mij stapsgewijs de totstandkoming van uw advies voor UV en PV 

weergeven?  

- Van welke stukken wordt er gebruik gemaakt? Hoeveel waarde kent u de 

verschillende stukken in het dossier toe?  

- Wat is uw rol in het voorbereiden van het reclasseringsplan van de gedetineerde? 

- Welke meerwaarde/impact denkt u uw advies te kennen in het proces van de 

aanvraag? 

- Zijn er algemene verschillen in de adviesverlening tussen occasionele 

uitgaansvergunning, periodieke uitgaansvergunning en penitentiair verlof?  

- Hoe vult u persoonlijk de drie wettelijke tegenindicaties in? (risico plegen nieuwe 

ernstige strafbare feiten, risico op onttrekking, risico op verontrusten slachtoffers)  

- Is het eenvoudig om de risico’s in te schatten daar de modaliteiten beperkt zijn in 

duur? 

- Overloopt u uw advies samen met de gedetineerde? Hoe gaat dat in zijn werk? 

(Concreet voorbeeld?) 

- Klopt volgens u de stelling ‘PSD als feitelijk adviesverlener’? 

 



 

 

135 

- Wat vindt u van de huidige regelgeving, waarin een advies van de directeur, bij 

wet bepaald, moet worden voorgelegd en de beslissingsbevoegdheid bij DDB ligt? 

(Automatisering?)  

Verhouding (externe) actoren 

- Is er sprake van een samenwerking/overleg met de directie tijdens het opstellen 

van het advies? (Zijn er verschillen tussen uw verslag en het uiteindelijke advies 

van de gevangenisdirecteur? Gebeurt dit vaak/zelden? Wanneer gebeurt dit? 

Concrete voorbeelden?) 

- Zijn er factoren die in de beslissing van DDB voorkomen waarvan u gelooft dat zij 

geen rol zouden mogen spelen in de beslissingsvorming?  

- Vindt u de beslissingen geschreven door DDB duidelijk/werkbaar? 

- Indien er reeds een beslissing (DDB) werd genomen bij een vorige aanvraag, 

wordt deze gebruikt voor het opstellen van het advies bij een nieuwe aanvraag? 

(bijvoorbeeld vorige beslissing weigering, of andere modaliteit pv/uv) 

- In 2012 legden onderzoekers Benjamin Mine en Luc Robert volgende schaal voor 

aan attachés en directieleden inzake hun perceptie over elkaar: Zeer soepel – 

soepel – neutraal – streng – zeer streng. Waar zou u uw houding plaatsen op 

deze schaal? Waar zou u DDB plaatsen ten opzichte van uw houding?  

- Hoe kan u de samenwerking met DDB inzake de uitgaansvergunningen en 

penitentiaire verloven omschrijven? Zijn er volgens u verbeteringen mogelijk, op 

welk vlak?  

- Bespreekt u samen de beslissingen van DDB met de gedetineerde? Hoe kan u de 

omgang van de gedetineerden met de beslissingen beschrijven? 

(Recente) evolutie 

- Zou u de huidige algemene houding van DDB eerder als restrictief als permissief 

beschrijven? Waarom? 

- Heeft u recent een evolutie opgemerkt? Hoe zou u deze omschrijven?  

- Momenteel heeft een gemiddelde congruentiegraad van 83% van positieve 

beslissingen met positief geadviseerde aanvragen. 84% van de aanvragen tot PV 

werden toegekend, 75% van de aanvragen tot UVO werden toegekend en 85% 

van de aanvragen tot PUV. Zijn deze cijfers naar uw aanvoelen vergelijkbaar met 

de aanvragen die u behandeld? (sinds oktober 2014, maar vooral laatste 6 

maanden liggen rond dit cijfer) 

 

 

 

 



 

 

136 

 

Indien een evolutie werd opgemerkt 

- Heeft u uw eigen werkwijze aangepast? Indien ja, op welke vlakken? 

(Voorbeelden?) 

- Ziet u de recente evolutie als positief dan wel negatief? Waar kan er volgens u 

nog verder op worden ingezet?  

- Zijn er nog specifieke zaken die u graag zou willen toevoegen die tijdens het 

interview niet werden besproken?  

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
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BIJLAGE 5 VRAGENLIJST VOORZITTER STRAFUITVOERINGSRECHTBANK 

 

In het kader van mijn thesis voor mijn opleiding Criminologie, onderzoek ik de visie van 

interne en externe sleutelfiguren op de evolutie van DDB. Het interview zal worden 

opgenomen, zodat het nadien kan worden getranscribeerd. De vertrouwelijkheid van de 

behandeling van de data wordt gegarandeerd. 

 

Introductievragen 

- Hoe lang werkt u reeds als voorzitter voor de SURB? 

- Welke functies heeft u reeds vervuld binnen justitie? 

 

Procedure 

- Mijn onderzoek focust zich op de modaliteiten UV en PV. Via artikel 59 van de wet 

Externe Rechtspositie kunnen deze modaliteiten alsook worden toegekend door de 

SURB. Gebeurt dit frequent?  

- Welke actoren vragen tot de toepassing van artikel 59? (veroordeelde, 

gevangenisdirectie, advocaat, PSD, OM, SURB?) 

- Welke elementen geven aanleiding tot het toekennen van UV/PV via het artikel 59 

van de wet Externe Rechtspositie? 

- Worden hierbij alsook dezelfde drie wettelijke tegenindicaties gehanteerd, 

namelijk risico plegen nieuwe ernstige strafbare feiten, risico op onttrekking en 

risico op verontrusten van het slachtoffer? Hoe worden deze ingevuld  

- Wanneer wordt een UV en wanneer wordt een PV toegekend?  

- Wat zijn uw voornaamste doelstellingen die worden vooropgesteld bij het 

toekennen van een UV/PV? 

- Gebeurt het dat de veroordeelde zowel UV/PV bij DDB als bij de SURB heeft 

lopen?  

- Is het mogelijk dat de opgelegde voorwaarden dan verschillen? Zou hier een 

betere afstemming mogelijk zijn? 

- Worden de opgelegde voorwaarden door de veroordeelde gevolgd? 

 

Verhouding DDB 

- Is er een verschil in de houding van DDB en de SURB? Kan u een verklaring geven 

voor het verschil in houding tussen DDB en SURB? (Hoe zit het met veroordeelden 

zonder recht op verblijf ! DDB restrictief) 

- Ervaart u DDB eerder permissief dan restrictief? 

- Wat vindt u van de chronologie waarbij eerst DDB een UV/PV toekent en de SURB 

meestal in een latere fase zich buigt over het reclasseringsplan? 
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- Wat vindt u van de huidige regelgeving dat DDB de bevoegdheid heeft tot de 

toekenning van UV/PV en SURB via art 59 deze bevoegdheid deelt? (Herroeping 

mogelijk voor SURB?) 

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

 

 

 

 

 

 


