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Recall to prison: het opvolgen en herroepen van strafuitvoeringsmodaliteiten 
 
Lars Breuls & Veerle Scheirs 
 
1. Inleiding: de gevangenis als draaideur? 
 
Reeds eerder in dit handboek werd verduidelijkt dat de omvang van de gevangenispopulatie weinig zegt 
over het criminaliteitsniveau in een bepaald land (Beyens, Snacken & Eliaerts, 1993; Lappi-Seppälä, 
2011; voor een overzicht van de evoluties in het Belgische penitentiaire beleid en de morfologie van het 
gevangeniswezen, zie hoofdstuk 5 over het strafrechtelijk beleid en hoofdstuk 11 over de evolutie van 
de gevangenisbevolking). Zo wordt de instroom in de gevangenis onder meer beïnvloed door bewuste 
en onbewuste selectieprocessen doorheen de strafrechtelijke keten (cf. politieactiviteiten, 
vervolgingsactiviteiten, rechterlijke beslissingen; voor een overzicht van onderzoek in de Belgische 
context, zie Beyens, 2007). Met het oog op het begrijpen van (evoluties in) de omvang van de 
gevangenispopulatie is het echter eveneens noodzakelijk om de uitstroom van gedetineerden uit de 
gevangenis onder de loep te nemen. Daarbij is het belangrijk om te bestuderen wie van de 
veroordeelden die de gevangenis op een bepaald ogenblik verlaat, op een later ogenblik heropgesloten 
wordt. 
 
Traditioneel wordt er internationaal in dit kader veel aandacht besteed aan het hervallen in criminaliteit 
na de invrijheidstelling. Zulk recidiveonderzoek kreeg recent ook navolging in de Belgische context 
(Robert, Mine & Maes, 2015). Daarnaast toont recent internationaal onderzoek de belangrijke invloed 
van de herroeping van toekende strafuitvoeringsmodaliteiten, de zogenaamde recall to prison, op de 
omvang van de gevangenispopulatie aan. Cijfergegevens uit Engeland en Wales wijzen bijvoorbeeld op 
een verdrie- tot verviervoudiging van het aantal veroordeelden waarvan een voorwaardelijke 
invrijheidstelling wordt herroepen (Padfield, 2012; Collins, 2007), een toename die zich zowel voordoet 
bij de kort- als langgestraften (Padfield & Maruna, 2006). In de Verenigde Staten omvatten de parole 
violators in 2008 meer dan 35% van het totaal aantal opsluitingen, ten opzichte van 17% in 1980 (Steen, 
Opsal, Lovegrove & McKinzey, 2013). Ook in verschillende andere landen kunnen we een gelijkaardige 
trend vaststellen (zie bv. Weaver, Tata, Munro & Barry, 2012). Padfield & Maruna (2006) stellen de 
achterdeur van de gevangenis daarom voor als een draaideur, waarlangs vele gedetineerden de 
gevangenis voortijdig verlaten, maar eveneens vaak weer op korte termijn terug binnenkomen. 
 
De forse toename van het aantal herroepingen kan echter niet alleen verklaard worden vanuit een 
stijgend recidivecijfer bij deze populatie. In slechts 5% tot 25% van de dossiers wordt een 
voorwaardelijke invrijheidstelling herroepen wegens het plegen van nieuwe feiten. De meest 
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voorkomende motivatie voor recall blijkt het overtreden van de (bijzondere) voorwaarden gekoppeld 
aan de strafuitvoeringsmodaliteit te zijn (Padfield, 2012; Collins, 2007; Travis, 2007; Langton, 2006). 
 
De beschikbare cijfergegevens voor België over het aantal en de aard van de herroepingen van de door 
de strafuitvoeringsrechtbank toegekende strafuitvoeringsmodaliteiten zijn beperkt. In de jaarverslagen 
van de justitiehuizen kunnen wel globale cijfers teruggevonden worden (zie tabel 1). 
 
Tabel 1: Aantal herroepingen van de voorwaardelijke invrijheidstelling 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Lopend op 31/12 2162 2250 2231 2137 2160 

Afgesloten dossiers 713 724 729 768 680 

Herroepingen 302 295 312 289 240 

Percentage herroepingen tov afgesloten dossiers 42% 41% 43% 38% 35% 
Bron: Jaarverslagen DG Justitiehuizen1 
 
Zowel het absoluut als relatief aantal herroepingen lijkt te dalen doorheen de periode 2010-2014 (met 
2012 als uitzondering). Toch is de herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling allerminst een 
uitzondering: in 2014 werden 240 dossiers herroepen tegenover 680 definitieve invrijheidstellingen 
(35%). Deze cijfers bieden evenwel weinig kwalitatief inzicht in de herroepingsprocedure. 
 
Om meer inzicht te verkrijgen in de justitiële opvolging van een strafuitvoeringsmodaliteit en de 
herroepingsprocedure in België, bespreken we in dit hoofdstuk eerst het wetgevend kader dat deze 
opvolging en herroepingsprocedure omlijnt. Vervolgens analyseren we de praktische invulling die aan 
dit wetgevend kader gegeven wordt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. We putten hiervoor 
uit de resultaten van dossieranalyses op de verschillende Belgische strafuitvoeringsrechtbanken.2 
Doorheen dit hoofdstuk ligt de focus hoofdzakelijk op de voorwaardelijke invrijheidstelling (toegekend 
aan veroordeelden met een straftotaal van meer dan drie jaar), al zullen we waar nodig ook verwijzen 
naar de opvolging en de herroepingsprocedure bij beperkte detentie en elektronisch toezicht, waar 
gelijkaardige opvolgings- en herroepingsprocessen vastgesteld worden. 
 
2. De herroeping in België: een casus 
 

Marcel (fictieve naam) 
 
Marcel zit een gevangenisstraf van zeven jaar uit omwille van verschillende veroordelingen, waaronder 
inbreuken op de drugswetgeving, slagen en verwondingen, diefstal en verkeersmisdrijven. Begin 2014 
gaat de strafuitvoeringsrechtbank in op het verzoek van Marcel om zijn gevangenisstraf te ondergaan 
onder de strafuitvoeringsmodaliteit van elektronisch toezicht. De strafuitvoeringsrechtbank legt 16 
bijzondere voorwaarden op, waaronder een verbod op alcoholmisbruik en druggebruik. Na twee 
maanden draagt het openbaar ministerie de politie op om een drugstest af te nemen van Marcel. Deze 
controle levert een positief resultaat op, waarna de zaak aanhangig gemaakt wordt bij de 

                                                           
1 De jaarverslagen kunnen worden geraadpleegd op http://justitie.belgium.be/nl/publicaties (2010: p.253-256; 2011: p.246-
251; 2012: p.98-100; 2013: p.110-111) en http://www.justitiehuizen.be/publicaties (2014: p.74-75). 
2 Deze dossieranalyses kaderen binnen een ruimer onderzoek naar beslissing(sprocess)en tot herroeping, in het bijzonder 
binnen het FWO-project ‘Back-end sentencing. Exploring decision-making processes and practices of recall to prison’ (FWO nr. 
G.0B72.14N, 2014-2017). Een onderdeel van het empirisch luik betrof het uitvoeren van dossieranalyses op alle 
strafuitvoeringsrechtbanken in België, waarbij de dossiers bestudeerd werden waarin er in 2014 een beslissing tot herroeping, 
herziening of niet-herroeping genomen is. 

http://justitie.belgium.be/nl/publicaties
http://www.justitiehuizen.be/publicaties
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strafuitvoeringsrechtbank met het oog op de herroeping van het elektronisch toezicht. Op de zitting 
geeft Marcel aan dat zijn grote afhankelijkheid van alcohol en drugs zijn reclassering bemoeilijkt. De 
strafuitvoeringsrechtbank stelt evenwel vast dat het elektronisch toezicht, na een moeilijke opstart, 
intussen beter lijkt te verlopen. Uit verslagen van de justitieassistent, die instaat voor de justitiële 
begeleiding van Marcel, blijkt bovendien dat Marcel nog steeds tegemoet komt aan de andere 
voorwaarden (o.a. regelmatige aanwezigheid en goede medewerking aan de opleiding tot dakwerker en 
regelmatige gesprekken in het kader van zijn ambulante hulpverlening inzake zijn drugs- en 
alcoholproblematiek). Daarom beslist de strafuitvoeringsrechtbank om niet tot de herroeping van de 
strafuitvoeringsmodaliteit over te gaan. Het elektronisch toezicht wordt wel herzien in die zin dat de 
voorwaarde omtrent alcohol en drugs aangescherpt wordt: het verbod tot alcoholmisbruik wordt 
vervangen door een totaalverbod op alcoholgebruik. 
 
In juni 2014 wordt Marcels verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling ingewilligd door de 
strafuitvoeringsrechtbank. Marcel mag overstappen van een elektronisch toezicht naar een 
voorwaardelijke invrijheidstelling. Al snel na de opstart van deze strafuitvoeringsmodaliteit rapporteert 
de justitieassistent over relatieproblemen tussen Marcel en zijn vriendin: nadat zijn vriendin de relatie 
eerder beëindigd had in juli, waren ze terug een koppel sinds augustus. Na twee weken wilde de 
vriendin echter opnieuw de relatie beëindigen. De justitieassistent spreekt met Marcel af dat hij het 
justitiehuis op de hoogte houdt van verdere ontwikkelingen in zijn relatie. Vervolgens verdwijnt Marcel 
van de radar: hij neemt geen contact meer op met de justitieassistent, is onbereikbaar op zijn gsm en is 
niet thuis wanneer de justitieassistent langskomt voor een gepland huisbezoek of wanneer de politie 
langskomt voor een urinecontrole. Het openbaar ministerie beveelt de voorlopige aanhouding van 
Marcel en start een procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank met het oog op herroeping. 
Aanvankelijk kunnen de politiediensten Marcel niet aantreffen, maar enkele weken later wordt Marcel 
betrapt als bestuurder van een voertuig in het bezit en onder invloed van verdovende middelen. Hij 
wordt voorlopig aangehouden door het openbaar ministerie en verschijnt vervolgens voor de 
strafuitvoeringsrechtbank. Vermits Marcel de opgelegde voorwaarde inzake het drugsverbod niet 
naleeft en bovendien een gevaar betekent voor de fysieke of psychische integriteit van derden, gaat de 
strafuitvoeringsrechtbank over tot de herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Marcel dient 
zijn strafrestant in de gevangenis uit te voeren, maar mag binnen zes maanden een nieuw verzoek tot 
voorwaardelijke invrijheidstelling indienen. 

 
3. De justitiële opvolging van een voorwaardelijke invrijheidstelling 
 
3.1 Voorwaardelijke invrijheidstelling toegekend: het opleggen van algemene en bijzondere 
voorwaarden 
 
Kenmerkend voor en inherent aan de voorwaardelijke invrijheidstelling is het opleggen van een aantal 
na te leven voorwaarden door de strafuitvoeringsrechtbank. Art. 55 Wet Externe Rechtspositie3 
formuleert drie algemene voorwaarden die steeds worden opgelegd aan de veroordeelde in het vonnis 
tot toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling (alsook in het vonnis tot toekenning van 
beperkte detentie en elektronisch toezicht): 

- Geen strafbare feiten plegen. 

                                                           
3 Voluit: Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het 
slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 15 juni 2006, 30455. 
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- Behalve voor de beperkte detentie een vast adres hebben en, bij wijziging ervan, de nieuwe 
verblijfplaats onmiddellijk meedelen aan het openbaar ministerie en, in voorkomend geval, ook 
aan de justitieassistent die met de begeleiding is belast. 

- Gevolg geven aan de oproepingen van het openbaar ministerie en, in voorkomend geval, van de 
justitieassistent die met de begeleiding is belast. 

 
Naast de algemene voorwaarden kan de strafuitvoeringsrechtbank tevens bijkomende 
geïndividualiseerde bijzondere voorwaarden opleggen op maat van de veroordeelde. Deze bijzondere 
voorwaarden moeten de veroordeelde toelaten om het sociaal reclasseringsplan uit te voeren of om 
tegemoet te komen aan de aanwezige tegenaanwijzingen (art. 56 Wet Externe Rechtspositie). In de 
praktijk wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘verplichtende voorwaarden’ die veeleer het doel 
hebben de veroordeelde te ondersteunen in het uitvoeren en realiseren van het sociaal 
reclasseringsplan en ‘verbodsvoorwaarden’ die veeleer gericht zijn op de beheersing van potentiële 
risicofactoren (Scheirs, 2014a). 
 
In de praktijk blijkt het opleggen van bijzondere voorwaarden echter minder geïndividualiseerd en op 
maat van de veroordeelde, maar veeleer gestandaardiseerd te verlopen. In ons dossieronderzoek 
kunnen we vaststellen dat verschillende bijzondere voorwaarden in (bijna) alle geanalyseerde dossiers 
opgelegd worden en op een identieke wijze worden geformuleerd, zoals de verplichting om intensieve 
medewerking te verlenen aan de justitiële opvolging, de verplichting om over een nuttige dagbesteding 
te beschikken4, het verbod om medeplichtigen en (ex-)gedetineerden te ontmoeten, het verbod op 
drugsgebruik en de verplichting om de burgerlijke partijen verder af te betalen5. Daarnaast zijn er een 
aantal bijzondere voorwaarden die niet in alle, doch in een aanzienlijk aantal dossiers veelvuldig en in 
dezelfde formulering worden opgelegd, zoals de verplichting om op regelmatige basis een psychosociale 
begeleiding te volgen of het verbod om zich naar de woonplaats van de slachtoffers te begeven. 
Daarnaast werd opgemerkt dat bepaalde bijzondere voorwaarden  frequent en bijna standaard worden 
opgelegd in bepaalde strafuitvoeringsrechtbanken, maar niet of weinig worden opgelegd door andere 
strafuitvoeringsrechtbanken (bv. het verbod om wapens te dragen, het verbod om zich op te houden op 
plaatsen of met personen die inzake drugs of op breder strafrechtelijk vlak een ongunstige of verdachte 
reputatie genieten, etc.). Deze vaststelling wijst vooral op verschillen in de beslissingscultuur en in 
concreto de opgelegde bijzondere voorwaarden tussen de afzonderlijke strafuitvoeringsrechtbanken (zie 
ook Scheirs, 2014a), maar doet niets af aan de bevinding dat bijzondere voorwaarden op een 
gestandaardiseerde wijze worden opgelegd in het merendeel van de dossiers. Niettegenstaande blijft er 
steeds ruimte voor enige mate van individualisering. Zo merken we op dat in sommige dossiers quasi-
unieke voorwaarden worden opgelegd, die verband houden met de aard van de gepleegde feiten. Aan 
een veroordeelde voor oplichting in het kader van oud-ijzerophaling werd bijvoorbeeld een verbod op 
tewerkstelling of contacten met personen binnen het milieu van de oud-ijzerophaling of -verwerking 
opgelegd. 
 
Ondanks voornoemde nuanceringen kan er gesteld worden dat het opleggen van bijzondere 
voorwaarden grotendeels gestandaardiseerd verloopt. Een aantal gestandaardiseerde voorwaarden 
wordt eerst overwogen en zo nodig opgelegd, waarna er eventueel nog ruimte is voor het opleggen van 
bijkomende, daadwerkelijk geïndividualiseerde voorwaarden. 

                                                           
4 De dagbesteding op zich kan wel verschillen tussen de dossiers. Drie grote categorieën kunnen hierbij worden onderscheiden: 
(zoeken naar) tewerkstelling, opleiding of residentiële behandeling. 
5 Deze voorwaarde wordt uiteraard niet opgelegd wanneer er geen burgerlijke partijen zijn in een bepaald dossier of wanneer 
deze reeds afbetaald zijn. 
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Een lijst van de veelvoorkomende opgelegde bijzondere voorwaarden: 

- De verplichting om intensief mee te werken aan de begeleiding door de justitieassistent (en 
andere actoren die instaan voor de justitiële controle) en niet van woonst, begeleiding, werk of 
opleiding veranderen zonder voorafgaandelijk overleg. 

- De verplichting om te beschikken over een dagbesteding (tewerkstelling, opleiding of 
residentiële behandeling) en bij het verlies van deze dagbesteding actief op zoek te gaan naar 
een nieuwe dagbesteding. 

- De verplichting om regelmatig een psychosociale of psychologische begeleiding te volgen. 
- De verplichting om een budgetbegeleiding te volgen bij een gespecialiseerde 

hulpverleningsinstantie en de bewijzen hiervan voor te leggen aan de justitieassistent. 
- Het verbod op alcoholmis/gebruik en druggebruik en de verplichting om zich te onderwerpen 

aan alcohol- en drugscontroles. 
- Het verbod om zich in drankaangelegenheden te bevinden. 
- Het verbod om te werken in bars, nachtclubs, dancings, cafés en dergelijke. 
- Het verbod om medeplichtigen en (ex-)gedetineerden te ontmoeten. 
- Het verbod om zich op te houden op plaatsen of met personen die inzake drugs of op breder 

strafrechtelijk vlak een ongunstige of verdachte reputatie genieten. 
- Het verbod om wapens te dragen. 
- Het verbod om het grondgebied voor meer dan één maand te verlaten zonder de 

strafuitvoeringsrechtbank hiervan in te lichten. 
- De verplichting om de burgerlijke partijen verder af te betalen. 
- Het verbod om contact op te nemen met de slachtoffers of zich te begeven naar de plaats waar 

ze wonen. 

 
 
3.2 Eindelijk vrij: de opvolging van de naleving van de voorwaarden verbonden aan de 
voorwaardelijke invrijheidstelling 
 
Na de opstart van de voorwaardelijke invrijheidstelling staan verschillende actoren in voor de justitiële 
opvolging van de voorwaardelijk vrijgestelde veroordeelde. We bespreken achtereenvolgens de 
justitieassistent, het openbaar ministerie, de politie en de strafuitvoeringsrechtbank. 
 
De justitieassistent 
 
Na de toekenning van een voorwaardelijke invrijheidstelling wordt er een justitieassistent gevat die 
instaat voor de opvolging van en het toezicht op alle door de strafuitvoeringsrechtbank aan de 
veroordeelde opgelegde voorwaarden (art. 62, §1 Wet Externe Rechtspositie). Onmiddellijk na de 
inwerkingtreding van de strafuitvoeringsmodaliteit roept de justitieassistent de veroordeelde op om 
hem alle nuttige informatie te bezorgen voor een goed verloop van de strafuitvoeringsmodaliteit (art. 
62, §2 Wet Externe Rechtspositie). Vervolgens legt de justitieassistent afspraken vast waarop de 
veroordeelde opnieuw op gesprek komt in het justitiehuis. De frequentie van deze afspraken (bv. 
tweewekelijks, maandelijks, om de twee maanden, ...) hangt af van de gepercipieerde noodzaak van 
strikte opvolging in een bepaald dossier. Om het openbaar ministerie en de strafuitvoeringsrechtbank 
op de hoogte te houden van het verloop van het dossier, maakt de justitieassistent doorheen de 
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justitiële opvolging op regelmatige basis verslagen aan hen over. In principe6 wordt er aanvankelijk 
binnen één maand na aanvang van de strafuitvoeringsmodaliteit een aanvangsverslag opgesteld: de 
opstart van de strafuitvoeringsmodaliteit wordt besproken, de impressies van de justitieassistent na het 
introductiegesprek worden meegedeeld en de situatie van de betrokkene op verschillende 
levensdomeinen bij aanvang van de begeleiding wordt geschetst (dagbesteding, psychologische 
begeleiding of psychiatrische behandeling, financiën, relaties, etc.). Eventueel wordt er na enkele 
maanden van justitiële opvolging ook een begeleidingsplan opgesteld, waarin de verschillende noden 
inzake begeleiding worden opgesomd en er wordt aangegeven hoe er aan deze noden tegemoet 
gekomen zal worden. Vervolgens worden er met een bepaalde regelmaat (minstens om de zes 
maanden) evolutieverslagen opgesteld. Hierin worden de ontwikkelingen op de verschillende 
levensgebieden sinds het vorige verslag geschetst, alsook wordt hierin aangegeven hoe aan de naleving 
van de verschillende opgelegde voorwaarden wordt tegemoetgekomen. Kleine afwijkingen van de 
voorwaarden kunnen hierbij meegedeeld worden. Naast de periodieke rapportering kan er ook een 
meldingsverslag opgesteld worden. Dit gebeurt wanneer er een duidelijke schending van de 
voorwaarden is vastgesteld.7 Op deze manier worden het openbaar ministerie en de 
strafuitvoeringsrechtbank onmiddellijk van deze niet-naleving ingelicht. 
 
Het openbaar ministerie (en de politie) 
 
Het openbaar ministerie bij de strafuitvoeringsrechtbank is bevoegd voor de opvolging en controle op 
de toegekende strafuitvoeringsmodaliteiten (art. 62, §1 Wet Externe Rechtspositie). Dit betekent dat 
het openbaar ministerie een veroordeelde voorlopig kan aanhouden en/of de zaak aanhangig kan 
maken met het oog op herroeping van de toegekende strafuitvoeringsmodaliteit. Het openbaar 
ministerie baseert zich hiervoor hoofdzakelijk op twee belangrijke informatiebronnen: enerzijds de 
verslaggeving door de justitieassistent (supra) en anderzijds de processen-verbaal opgesteld door de 
politie. De politie stelt een proces-verbaal op na het vaststellen van een (vermoedelijk) misdrijf, maar is 
eveneens bevoegd om controle te houden op voorwaardelijk vrijgestelde veroordeelden (art. 20 Wet 
Politieambt8). In dit kader houdt de politie toezicht op de (niet-)naleving van de verbodsvoorwaarden, 
maar kan de politie ook een woonstcontrole bij de veroordeelde uitvoeren of de veroordeelde oproepen 
voor een interview, waarbij er onder andere naar de woonst, tewerkstelling en begeleiding wordt 
gepolst. 
 
Hoewel de informatievergaring door het openbaar ministerie dus afhankelijk is van voornoemde 
actoren, wil dit niet zeggen dat het openbaar ministerie een louter passieve rol zou opnemen. 
Integendeel: het openbaar ministerie kan de justitieassistent ook actief aansporen om op korte termijn 
een evolutieverslag over te maken en/of om verder geïnformeerd te worden, bijvoorbeeld wanneer er 
in het voorgaande evolutieverslag sprake is van een onzekere situatie inzake tewerkstelling, 
psychologische begeleiding en/of woonst. Daarnaast kan het openbaar ministerie eveneens de politie 
actief opdragen om bijvoorbeeld een woonstcontrole uit te voeren. In een bepaalde 
strafuitvoeringsrechtbank is het de gewoonte dat het openbaar ministerie de veroordeelden zelf 
uitnodigt voor een gesprek, ze terug wijst op het belang van het naleven van de opgelegde voorwaarden 
en ze nogmaals wijst op de consequenties van verder niet-regelconform gedrag. Dit is echter niet bij 
elke strafuitvoeringsrechtbank een courante praktijk. De praktijken van opvolging tussen de parketten 

                                                           
6 Indien er zich meteen van bij aanvang van de strafuitvoeringsmodaliteit een ernstige schending van de voorwaarden 
voordoet, kan het eerste verslag al meteen een meldingsverslag zijn. 
7 Een meldingsverslag kan tevens opgesteld worden nadat er zich een ingrijpende verandering in het leven van de veroordeelde 
voordeed, zoals bijvoorbeeld een adreswijziging. 
8 Voluit: Wet 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 22 december 1992, 27124. 
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verschillen ook op andere vlakken onderling: zo draagt het openbaar ministerie bij één bestudeerde 
strafuitvoeringsrechtbank de politie frequent op om drugstesten af te nemen van de veroordeelde, 
maar is dit bij de andere bestudeerde strafuitvoeringsrechtbanken geen gangbare praktijk (hoewel er 
dezelfde bijzondere voorwaarden inzake drugs worden opgelegd). 
 
De strafuitvoeringsrechtbank 
 
Er zijn twee manieren waarop een zaak aanhangig gemaakt kan worden bij de strafuitvoeringsrechtbank 
na de inwerkingtreding van het vonnis tot toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit. Ten eerste kan 
de strafuitvoeringsrechtbank door de veroordeelde, het openbaar ministerie of de directeur gevat 
worden om één of meerdere opgelegde voorwaarden te schorsen, nader te omschrijven of aan te 
passen aan de omstandigheden. Belangrijk is dat de opgelegde voorwaarden niet kunnen verscherpt 
worden en de strafuitvoeringsrechtbank geen bijkomende voorwaarden kan opleggen (art. 63, §1 Wet 
Externe Rechtspositie). Daarnaast kan de strafuitvoeringsrechtbank een toegekende 
strafuitvoeringsmodaliteit herzien of herroepen nadat de zaak met het oog op een herroeping 
aanhangig werd gemaakt door het openbaar ministerie (art. 64 Wet Externe Rechtspositie), al dan niet 
na een voorgaande beslissing tot schorsing door de strafuitvoeringsrechtbank volgend op een 
voorlopige aanhouding door het openbaar ministerie. Het is belangrijk om op te merken dat de 
strafuitvoeringsrechtbank dus steeds gevat moet worden vooraleer ze een beslissing inzake de 
opvolging en de herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling kan nemen. 
 
Actoren betrokken bij elektronisch toezicht en beperkte detentie 
 
Naast voornoemde actoren dient er nog beknopt gewezen te worden op de rol van twee specifieke 
actoren betrokken bij de opvolging van het elektronisch toezicht en de beperkte detentie, 
respectievelijk de centra voor elektronisch toezicht en de gevangenisadministratie/directie. Wanneer 
een veroordeelde het uurrooster verbonden aan het elektronisch toezicht niet naleeft of het 
bewakingsmateriaal manipuleert of beschadigt, maakt het centrum voor elektronisch toezicht een 
verslag van niet-naleving van de voorwaarden van een elektronisch toezicht over aan het openbaar 
ministerie, aan de strafuitvoeringsrechtbank en aan de bevoegde justitieassistent. De 
gevangenisadministratie/directie ziet toe op de naleving van het uurrooster verbonden aan de beperkte 
detentie en kan eveneens probleemgedrag in de gevangenis tijdens de beperkte detentie melden aan 
het openbaar ministerie, aan de strafuitvoeringsrechtbank en aan de bevoegde justitieassistent. In 
sommige gevangenissen wordt er tevens een drugs- en alcoholtest afgenomen telkens wanneer een 
veroordeelde zich tijdens de beperkte detentie terug aanmeldt in de gevangenis. 
 
4. Als het fout loopt… Het herroepingsproces in kaart gebracht 
 
4.1 De redenen tot herroeping 
 
Verschillende justitiële actoren zijn dus betrokken bij de opvolging van de door de 
strafuitvoeringsrechtbank toegekende voorwaardelijke invrijheidstelling, maar het is het openbaar 
ministerie dat bevoegd is om de zaak aanhangig te maken bij de strafuitvoeringsrechtbank met het oog 
op de herroeping van de toegekende strafuitvoeringsmodaliteit. 
 
Art. 64 Wet Externe Rechtspositie somt de verschillende gevallen op waarin een aanhangigmaking 
mogelijk is met het oog op een herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling (of beperkte 
detentie of elektronisch toezicht): 
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1. Wanneer bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing wordt vastgesteld dat de veroordeelde 
tijdens de proeftermijn een wanbedrijf of een misdaad heeft gepleegd. 

2. Wanneer de veroordeelde een ernstig gevaar vormt voor de fysieke of psychische integriteit van 
derden. 

3. Wanneer de opgelegde bijzondere voorwaarden niet worden nageleefd. 
4. Wanneer de veroordeelde geen gevolg geeft aan de oproepingen van de 

strafuitvoeringsrechtbank, van het openbaar ministerie of, in voorkomend geval, van de 
justitieassistent. 

5. Wanneer de veroordeelde een adreswijziging niet doorgeeft aan het openbaar ministerie en, in 
voorkomend geval, de justitieassistent die met de begeleiding is belast. 

6. Wanneer de veroordeelde het programma van de concrete invulling van de beperkte detentie of 
het elektronisch toezicht, zoals bepaald overeenkomstig artikel 42, tweede lid, niet naleeft. 

7. Wanneer de veroordeelde zich niet meer in de tijdsvoorwaarden voor de toegekende 
strafuitvoeringsmodaliteit bevindt. 

 
In elk van deze gevallen kan het openbaar ministerie ook de voorlopige aanhouding van de veroordeelde 
bevelen, waarna de veroordeelde terug van de vrijheid wordt beroofd en de strafuitvoeringsrechtbank 
binnen de zeven werkdagen na de opsluiting over de schorsing van de toegekende 
strafuitvoeringsmodaliteit moet oordelen (art. 70 Wet Externe Rechtspositie). Indien de 
strafuitvoeringsrechtbank tot schorsing overgaat, blijft de veroordeelde opgesloten en dient de 
strafuitvoeringsrechtbank binnen een termijn van ten hoogste één maand te beslissen over de 
herroeping van de strafuitvoeringsmodaliteit (art. 66, §3 Wet Externe Rechtspositie). De 
strafuitvoeringsrechtbank kan ook een strafuitvoeringsmodaliteit schorsen zonder dat de veroordeelde 
eerst voorlopig werd aangehouden door het openbaar ministerie, waarna de veroordeelde onmiddellijk 
wordt opgesloten en de strafuitvoeringsrechtbank binnen een termijn van één maand zal beslissen over 
de herroeping van de strafuitvoeringsmodaliteit (art. 66, §3 Wet Externe Rechtspositie). De beslissing tot 
herroeping wordt steeds genomen na een tegensprekelijk debat, waarbij het openbaar ministerie en de 
veroordeelde (en eventuele advocaat) gehoord worden (art. 68, §3 Wet Externe Rechtspositie). Indien 
de strafuitvoeringsmodaliteit niet herroepen wordt, wordt de betrokkene opnieuw in vrijheid gesteld 
onder dezelfde (of herziene) voorwaarden. 
 
In de praktijk kunnen de verschillende redenen tot herroeping teruggebracht worden tot drie grote 
categorieën, met name het schenden van de bijzondere voorwaarden9, het betekenen van een ernstig 
gevaar voor de fysieke of psychische integriteit van derden en de in kracht van gewijsde getreden 
veroordeling voor een wanbedrijf of misdaad gepleegd tijdens de proeftermijn. Eerder werd reeds 

                                                           
9 Hoewel er in elk dossier een algemene voorwaarde opgelegd wordt die de veroordeelde verplicht om navolging te geven aan 
de oproepingen door de justitieassistent, blijkt uit de dossieranalyse dat er op verschillende strafuitvoeringsrechtbanken tevens 
in elk dossier een bijzondere voorwaarde wordt opgelegd die intensieve medewerking met de justitieassistent (en andere 
actoren van opvolging en controle) vereist: “De verplichting om intensief mee te werken aan de begeleiding door de 
justitieassistent (en andere actoren die instaan voor de justitiële controle) en niet woonst, begeleiding, werk of opleiding 
veranderen zonder voorafgaandelijk overleg.” Deze bijzondere voorwaarde gaat dus een stap verder dan de algemene 
voorwaarde die enkel verplicht om gevolg te geven aan de oproepingen: niet enkel het geen gevolg geven aan oproepingen, 
maar ook het liegen of verhullen van bepaalde problemen ten aanzien van de justitieassistent kan als een schending van de 
bijzondere voorwaarde geoperationaliseerd worden. Hoewel het geen navolging geven aan oproepingen van de 
justitieassistent en het niet doorgeven van adreswijzigingen aan de justitieassistent (twee afzonderlijke redenen voor 
herroeping) ook in sommige dossiers aangehaald worden als de reden tot herroeping bovenop of in plaats van een schending 
van de bijzondere voorwaarde die intensieve medewerking met de justitieassistent vereist, wordt er in andere dossiers louter 
verwezen naar de schending van laatstgenoemde bijzondere voorwaarde. Om deze reden werd doorheen de dossieranalyse 
niet-medewerking met de justitieassistent onderverdeeld in de categorie ‘schending van bijzondere voorwaarde(n)’. 
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vastgesteld dat beslissingen tot herroeping hoofdzakelijk gemotiveerd worden wegens het overtreden 
van de (bijzondere) voorwaarden: “Van alle personen die voorwaardelijke invrijheidstelling genieten, 
recidiveert 5,5 procent. In totaal is sprake van 42,4 procent mislukkingen, maar in 86 procent van de 
gevallen is dat omwille van het niet naleven van de opgelegde voorwaarden. Slechts 13 procent ervan 
pleegt nieuwe feiten” (Devos, 2011). Zonder dat we over exacte geactualiseerde cijfers beschikken, wijst 
onze dossieranalyse op gelijkaardige verhoudingen. Echter, door de verschillende motieven voor 
herroeping nader te bestuderen, kunnen er ook kanttekeningen bij bovenstaande cijfers geplaatst 
worden. 
 
Een eerste vraag die zich stelt is hoe de redenen van de herroeping vastgesteld en dus geteld kunnen 
worden. In verschillende bestudeerde dossiers wordt de precieze reden tot herroeping immers niet 
expliciet gemaakt door de strafuitvoeringsrechtbank: in de motivering wordt bijvoorbeeld enerzijds 
aangehaald dat de betrokkene gewelddadig is geweest of nieuwe feiten heeft gepleegd, maar anderzijds 
wordt er tevens vastgesteld dat er bijzondere voorwaarden zijn overtreden. Welk aspect de reden tot 
herroeping uitmaakt (of beide aspecten de reden tot herroeping vormen), wordt echter niet expliciet 
gesteld in het vonnis. Een andere vaststelling is dat in sommige dossiers de zaak aanhangig wordt 
gemaakt door het openbaar ministerie omwille van het betekenen van een ernstig gevaar voor de 
fysieke integriteit van derden, dat de strafuitvoeringsrechtbank het betoog van het openbaar ministerie 
bespreekt in de motivering, maar uiteindelijk besluit en motiveert om tot een herroeping over te gaan 
op basis van het overtreden van de bijzondere voorwaarden. Hoewel het gevaar voor de fysieke 
integriteit wel wordt meegenomen in de besluitvorming, vormt het vervolgens dus niet de formele 
reden tot herroeping. Het is bijgevolg onduidelijk hoe de redenen tot herroeping geteld worden in de 
beperkte statistieken die er reeds werden opgesteld. Dit maakt het moeilijk om concrete uitspraken te 
doen hierover en doet vragen rijzen bij de betrouwbaarheid van de beschikbare cijfers. 
 
Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat een schending van de bijzondere voorwaarden 
gemakkelijker aan te tonen is dan het inschatten van een ernstig gevaar voor de fysieke of psychische 
integriteit van personen. Indien bijvoorbeeld iemand betrokken geraakt bij een vechtpartij in een 
discotheek, dan is het op basis van (vaak tegenstrijdige) verklaringen in het proces-verbaal van de politie 
niet eenduidig aan te tonen of de betrokkene al dan niet een ernstig gevaar vormt voor de fysieke 
integriteit van derden. Wel kan er doorgaans eenduidig worden vastgesteld dat betrokkene zich in een 
drankgelegenheid bevond op een moment dat een bijzondere voorwaarde hierop een verbod heeft 
geïnstalleerd. Ook bij het plegen van nieuwe feiten kan de strafuitvoeringsrechtbank, door een 
omleiding via een schending van de bijzondere voorwaarden, kort op de bal spelen. De Wet Externe 
Rechtspositie voorziet immers dat een strafuivoeringsmodaliteit slechts herroepen kan worden wegens 
het plegen van een nieuw wanbedrijf of misdaad waarvoor betrokkene definitief veroordeeld is. Het 
doorlopen van een volledige strafrechtelijke procedure voor de correctionele rechtbank (en eventueel 
het hof van beroep en het Hof van Cassatie) kan echter een lange tijd in beslag nemen10, terwijl de 
strafuitvoeringsrechtbank doorgaans niet zo lang wil wachten. Het vaststellen van de niet-naleving van 
één of meer bijzondere voorwaarde(n) (o.a. verbod om zich in drankaangelegenheden te bevinden, 
verbod om medeplichtigen en ex-gedetineerden te ontmoeten, verbod om zich op te houden op 

                                                           
10 Ter illustratie: in een dossier maakte het openbaar ministerie de zaak reeds aanhangig in 2012, nadat de veroordeelde in 
verdenking werd gesteld vanwege het plegen van diefstallen. Hij deed dit samen met een ex-gedetineerde, waardoor een 
herroeping op basis van een schending van de bijzondere voorwaarden (verbod tot contactopname met ex-gedetineerden) zich 
volgens het openbaar ministerie opdrong. De strafuitvoeringsrechtbank ging echter niet tot de herroeping over op basis van het 
dossier. Een definitieve veroordeling omwille van de diefstal gepleegd in januari 2012 volgde slechts in mei 2014. Een tweede 
procedure tot herroeping werd vervolgens opgestart door het openbaar ministerie, ditmaal omwille van een in kracht van 
gewijsde getreden veroordeling. 
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plaatsen die een strafrechtelijk ongunstige reputatie genieten, verbod om wapens te dragen) laat echter 
toe om toch tot herroeping over te gaan na het plegen van potentieel strafbare feiten (hoewel er nog 
geen in kracht van gewijsde gegane veroordeling is) waardoor de strafuitvoeringsrechtbank deze 
wachttijd en een mogelijke escalatie van de problemen vermijdt. 
 
Bovenstaande reflecties laten met andere woorden toe te stellen dat recidive en het plegen van nieuwe 
feiten zeker niet de belangrijkste reden tot herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling vormt. 
Anderzijds laat de argumentatie toe om te illustreren dat 5,5% zonder twijfel een onderschatting is van 
het aantal personen dat tijdens een toegekende strafuitvoeringsmodaliteit nieuwe feiten heeft 
gepleegd. 
 
Figuur 1: Procesmap herroeping 

  
 
4.2 Een discretionair beslissingsproces? 
 
Ondanks het vaststellen dat er voldaan is aan een of meerdere van de in art. 64 Wet Externe 
Rechtspositie omschreven redenen tot herroeping, is de strafuitvoeringsrechtbank niet verplicht om tot 
herroeping van de toegekende strafuitvoeringsmodaliteit over te gaan. De strafuitvoeringsrechtbank 
kan, nadat de zaak met oog op een herroeping aanhangig werd gemaakt, immers tot herziening van de 
voorwaarden besluiten, omdat de strafuitvoeringsrechtbank “van oordeel is dat de herroeping niet 
noodzakelijk is in het belang van de maatschappij, het slachtoffer of van de sociale re-integratie van de 
veroordeelde” (art. 67 Wet Externe Rechtspositie). Bij zulke herziening worden de opgelegde 
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voorwaarden aangescherpt. Daarnaast blijkt uit de dossieranalyse dat de strafuitvoeringsrechtbank, ook 
wanneer schendingen van de bijzondere voorwaarden of zelfs een gevaar voor de fysieke integriteit van 
derden vastgesteld worden, in een aanzienlijk aantal dossiers tot niet-herroeping (dus ook zonder een 
herziening van de voorwaarden) overgaat. In het bijzonder wanneer de veroordeelde oprechte 
medewerking met de justitiële begeleiding verleent en het reclasseringsplan op punt blijft, is niet-
herroeping een frequente uitkomst van de herroepingsprocedure ondanks (meerdere) schendingen van 
andere voorwaarden. De strafuitvoeringsrechtbank lijkt op dat vlak de schending van bepaalde 
voorwaarden af te wegen tegenover de praktische invulling van het sociale reclasseringsplan, de 
medewerking met de justitiële begeleiding en de aanwezigheid van (oprecht) probleeminzicht bij de 
veroordeelde. Bij deze afweging ontstaat er een zekere discretionaire ruimte waarbinnen de 
strafuitvoeringsrechtbank haar beslissing kan nemen, rekening houdend met de concrete 
omstandigheden, de individuele achtergrond en de achterliggende problematiek van de veroordeelde. 
We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld van een motivering waarbij de 
strafuitvoeringsrechtbank voornoemde elementen expliciet afweegt: 
 

“[…] Thans blijkt dat veroordeelde ingezien heeft dat hij zijn verslavingsproblematiek veel 

grondiger dient aan te pakken, meer bepaald in een residentiële setting. Deze visie krijgt tevens 

de steun van zijn partner, wat een positief element is. Betrokkene tracht te benadrukken dat hij 

vooral onder invloed was van alcohol en dat hij plots is beginnen door te slaan. Er kan echter 

naar aanleiding van een verkeersongeval, waarbij hij betrokken was, worden vastgesteld dat hij 

er toen ook verkeerde contacten op nahield die de niet-naleving van bijzondere voorwaarde nr. 

10 inhouden. […] De rechtbank is echter van oordeel dat zeer uitzonderlijk in deze 

omstandigheden toch een herziening van de voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden 

overwegen, waarbij betrokkene voor een zeer korte periode voor de opnamedatum thuis zal 

dienen te vertoeven. Er wordt rekening gehouden met de volgende elementen: veroordeelde 

heeft gepast gereageerd op een crisismoment, hij krijgt steun van zijn partner en hij is op dit 

ogenblik gemotiveerd voor een residentiële opname. Betrokkene dient er zich goed van bewust 

te zijn dat er geen excuses zullen aanvaard worden bij het eventueel falen van huidig 

weerhouden delicaat scenario voor een succesvolle residentiële opname.” [Motivering SURB 1 – 

Herziening voorwaardelijke invrijheidstelling] 

 
De beslissing tot herroeping is dus zeker geen automatisme na de overtreding van één of meer 
voorwaarden, maar een beslissing die geïndividualiseerd en weloverwogen wordt genomen, waarbij de 
strafuitvoeringsrechtbank niet over één nacht ijs gaat (Scheirs, 2014b). 
 
In de internationale literatuur rond recall wordt er echter gewezen op een toegenomen gevoeligheid 
voor overtredingen van de opgelegde voorwaarden binnen de opvolgings- en herroepingsprocedure met 
een stijgend aantal herroepingen als resultaat (White, Mellow, Englander & Ruffinengo, 2011; Padfield & 
Maruna, 2006). Tevens stellen we vast dat in een aantal landen de discretionaire bevoegdheid van de 
beslissingsactoren sterk ingeperkt wordt. In Engeland en Wales geldt er bijvoorbeeld een systeem van 
automatische herroeping in dossiers waarin de veroordeelde twee of drie keer afspraken mist met 
diegene die met de opvolging is belast (Ugwudike & Raynor, 2013). De voorlopige resultaten van de 
dossieranalyse, in overeenstemming met eerdere observaties op zittingen van de 
strafuitvoeringsrechtbank (Scheirs, 2014a), laten echter toe om te stellen dat zulke evolutie in België 
hoogstens beperkt tot zelfs niet waarneembaar is en dat de justitieassistenten nog over een zekere 
discretionaire macht beschikken ondanks een sterkere aansturing van de werkprocessen van de 
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justitieassistenten (zie ook Scheirs, 2014b; Bauwens, Robert & Snacken, 2012). De niet-naleving van de 
voorwaarden wordt niet geïsoleerd bekeken door de strafuitvoeringsrechtbank, maar deze schending 
wordt gezien als onderdeel van een reclasseringstraject van vallen en opstaan dat in zijn globaliteit 
beoordeeld wordt om een beslissing tot (niet-)herroeping te nemen. Een herroeping is doorgaans ook 
geen eindpunt in het vervroegde invrijheidstellingstraject: de strafuitvoeringsrechtbank omschrijft de 
herroeping in een aantal dossiers expliciet als een ‘time-outperiode’, een moment van bezinning in het 
strafuitvoeringstraject waarbij de veroordeelde tot inkeer dient te komen, en in een aanzienlijk aantal 
dossiers wordt er op een later moment opnieuw een strafuitvoeringsmodaliteit aan de veroordeelde 
toegekend. De herroepingsprocedure maakt dus, net zoals de voorgaande justitiële opvolging, integraal 
deel uit van het reclasserings- en re-integratieproces van de veroordeelde. 
 
5. Conclusie 
 
Veroordeelden die de voorwaarden verbonden aan hun strafuitvoeringsmodaliteit niet naleven, een 
ernstig gevaar voor de fysieke of psychische integriteit van derden vormen of definitief veroordeeld zijn 
voor een wanbedrijf of misdaad gepleegd tijdens de proeftermijn, lopen het risico om terug in de 
gevangenis te belanden voor het einde van de proeftermijn. De beslissing wordt genomen door de 
strafuitvoeringsrechtbank na aanhangigmaking door het openbaar ministerie, al dan niet op basis van de 
verslaggeving van de justitieassistent en/of na een proces-verbaal van de politiediensten. Travis (2007) 
spreekt in dit kader van ‘back-end sentencing’, waarbij de strafuitvoeringsrechtbank aan het einde van 
de strafrechtelijke keten de veroordeelde terug kan berechten en (terug) naar de gevangenis kan sturen. 
Zoals aangetoond is het in ons land echter niet zo dat een voorwaardelijke invrijheidstelling automatisch 
wordt herroepen. Het betreft een discretionair proces waarbij de strafuitvoeringsrechtbanken op een 
holistische wijze een dossier zullen bestuderen en de veroordeelde zullen horen, waarna zij een 
gemotiveerde beslissing tot (niet-)herroeping nemen, waarbij zij de overtreding plaatsen binnen het 
geheel van de reclasseringsperspectieven van de veroordeelde. Voor de leden van de 
strafuitvoeringsrechtbank vormt deze beslissing geen eindpunt, noch een vorm van bestraffing (of 
sentencing), maar een bepaalde fase in het re-integratietraject van de veroordeelde dat zij mee 
vormgeven. Zoals geformuleerd in de Basiswet11 en ook van toepassing met betrekking tot de Wet 
Externe Rechtspositie (Snacken, Beyens & Beernaert, 2010: 83-84) is de Belgische strafuitvoering 
immers gericht op het voorbereiden van de sociale re-integratie van de veroordeelden, een proces waar 
de strafuitvoeringsrechtbank, maar ook de andere hierboven beschreven actoren, een niet 
onbelangrijke rol in spelen en waar dit herroepingsproces deel van uitmaakt. 
 

In 2012 werd er een themanummer van European Journal of Probation (volume 4, aflevering 1) gewijd 
aan de herroepingsprocedures in verschillende Europese landen. Voor een bespreking van de Belgische 
evolutie, raadpleeg: 

- Bauwens, A., Robert, L. & Snacken, S. (2012). Conditional release in Belgium: How reforms 
have impacted recall. European Journal of Probation, 4(1), 19-33. 

 
Voor een theoretisch-conceptuele benadering van het herroepen van strafuitvoeringsmodaliteiten, 
raadpleeg: 

- Travis, J. (2007). Back-end sentencing: A practice in search of a rationale. Social Studies, 74(3), 
631-644. 

- Padfield, N. & Maruna, S. (2006). The revolving door at the prison gate: Exploring the dramatic 

                                                           
11 Voluit: Basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, BS 1 februari 
2005, 2815. 
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increase in recalls to prison. Criminology and Criminal Justice, 6(3), 329-352. 
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