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Rechtspraak

88.  Aan dat vereiste is voldaan wanneer de rechterlijke in-

stantie waarbij beroep is ingesteld tegen de beslissing van 

de belastingdienst om btw na te vorderen, gemachtigd is te 

controleren of de bewijzen uit een parallelle nog niet afge-

sloten strafprocedure waarop deze beslissing steunt, in deze 

strafprocedure zijn verkregen in overeenstemming met de 

door het Unierecht gewaarborgde rechten, of op zijn minst 

zich ervan kan vergewissen op basis van een toetsing die 

reeds door een strafgerecht is verricht in een procedure op 

tegenspraak, dat deze bewijzen zijn verkregen in overeen-

stemming met dat recht.

89.  Is aan dat vereiste niet voldaan en is het recht op een 

voorziening in rechte dus niet doeltreffend, of in geval van 

schending van een ander door het Unierecht gewaarborgd 

recht, moeten de bewijzen die in de strafprocedure zijn ver-

kregen en in de bestuurlijke fiscale procedure zijn gebruikt, 

buiten beschouwing worden gelaten en moet de aangevoch-

ten beslissing, die op deze bewijzen steunt, nietig worden 

verklaard indien zij als gevolg daarvan grondslag mist.

90.  Bijgevolg moet op de tiende tot en met de vijftiende 

vraag worden geantwoord dat het Unierecht aldus moet 

worden uitgelegd dat het zich niet ertegen verzet dat met het 

oog op de toepassing van artikel 4, lid 3, VEU, artikel 325 

VWEU, de artikelen 2, 250, lid 1, en 273 van de btw-richt-

lijn, de belastingdienst, teneinde het bestaan van misbruik 

inzake btw aan te tonen, kan gebruikmaken van bewijzen 

die in een parallelle nog niet afgesloten strafprocedure bui-

ten het medeweten van de belastingplichtige zijn verkregen, 

bijvoorbeeld, door middel van afluistering van telefoonge-

sprekken en inbeslagname van e-mails, op voorwaarde dat 

bij de verkrijging van deze bewijzen in deze strafprocedure 

en bij het gebruik ervan in de administratieve procedure de 

door het Unierecht gewaarborgde rechten niet zijn geschon-

den.

91.  In omstandigheden als in het hoofdgeding is het krach-

tens de artikelen  7, 47 en 52, lid 1, van het Handvest de 

taak van de nationale rechter die de wettigheid toetst van de 

beslissing tot navordering van btw die op dergelijke bewij-

zen steunt, om na te gaan of, ten eerste, het afluisteren van 

telefoongesprekken en de inbeslagname van e-mails bij de 

wet vastgestelde en in de strafprocedure noodzakelijke on-

derzoeksmiddelen waren en, ten tweede, het gebruik door 

deze dienst van de met deze middelen verkregen bewijzen 

eveneens bij wet was toegestaan en noodzakelijk was. Bo-

vendien is het zijn taak om na te gaan of de belastingplich-

tige in overeenstemming met het algemene beginsel van 

eerbiediging van de rechten van verdediging in de adminis-

tratieve procedure de mogelijkheid heeft gehad om toegang 

tot deze bewijzen te hebben en over deze bewijzen te wor-

den gehoord. Indien de nationale rechter vaststelt dat deze 

belastingplichtige deze mogelijkheid niet heeft gehad of dat 

deze bewijzen in de strafprocedure zijn verkregen of in de 

administratieve procedure zijn gebruikt met schending van 

artikel 7 van het Handvest, moet hij deze bewijzen buiten 

beschouwing laten en deze beslissing nietig verklaren in-

dien zij als gevolg daarvan grondslag mist. Deze bewijzen 

moeten eveneens buiten beschouwing worden gelaten wan-

neer deze rechter niet gemachtigd is te controleren of zij in 

de strafprocedure zijn verkregen in overeenstemming met 

het Unierecht of wanneer hij zich niet op zijn minst ervan 

kan vergewissen op basis van een toetsing die reeds door 

een strafgerecht is verricht in een procedure op tegenspraak, 

dat deze bewijzen zijn verkregen in overeenstemming met 

dat recht.

(...)

 

 

Noot

Zie C. VAN DE HEYNING “Antigoon doorstaat (voor-

lopig) de mensenrechtentoets” (noot bij EHRM 31 ja-

nuari 2017, nr. 40233/07), ook opgenomen in dit num-

mer. 

 

 

2017/10

Hof van Cassatie 5 augustus 2014, 
P.14.1152.F

Voorzitter:  E. Dirix

Afdelingsvoorzitter:  L. Van Hoogenbemt

Raadsheren:  P. Cornelis (verslaggever), M. Lemal, A. Lievens

Openbaar Ministerie:  J.M. Genicot

Advocaat:  O. Nederlandt

Griffier:  P. De Wadripont

Niet-toekenning voorlopige invrijheidstelling met het 
oog op verwijdering van het grondgebied – Risico van 
het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten – Sociaal 
reclasseringsplan – Strafuitvoeringsrechtbank

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de strafuitvoerings-

rechtbank om, in de procedure tot toekenning van een voor-

lopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het 

grondgebied, de beoordeling van de contra-indicatie ‘risico van 

het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten’ te baseren op 

de afwezigheid van een reclasseringsplan of een structurerend 

kader in het buitenland.
 

C.G.N.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 juillet 

2014 par le tribunal de l’application des peines de Bruxel-

les.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire an-

nexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

(…)

II. La décision de la Cour

Sur le premier moyen

Le moyen reproche au jugement de violer la foi due au rap-

port du service psychosocial de l’établissement pénitenti-

aire en considérant que le risque de commission de nou-

velles infractions graves n’est pas écarté par ce rapport qui 

relève les nombreux types d’actes délinquants dont le de-

mandeur a été capable dans le passé.
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D’une part, le rapport initial établi le 27  novembre 2013 

relève l’ensemble des antécédents judiciaires du demandeur 

en France et en Belgique ainsi que la gravité des derniers 

faits et conclut à la présence d’un risque de commettre des 

infractions graves. D’autre part, le rapport d’actualisation du 

15 janvier 2014 énonce que, selon l’échelle d’évaluation, le 

risque de récidive violente à moyen terme ne peut être éli-

miné.

Le moyen manque en fait.

Sur le second moyen

Quant à la première branche

L’octroi de la libération provisoire en vue de l’éloignement 

du territoire est refusé par le tribunal en raison de la seule 

contre-indication liée au risque de récidive de nouvelles in-

fractions graves.

Aucune disposition légale n’interdit au juge de fonder son 

appréciation à cet égard, notamment, sur l’absence d’un 

plan de reclassement ou d’un cadre structurant à l’étranger.

Revenant à soutenir le contraire, le moyen, en sa branche, 

manque en droit.

Quant à la seconde branche

Dès lors qu’il n’a pas fait application de la contre-indication 

visée à l’article 47, § 2, 4°, de la loi du 17 mai 2006 relative 

au statut juridique externe des personnes condamnées, le 

jugement n’a pu violer cette disposition.

Le moyen, en sa branche, manque également en droit.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité 

ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

(…)

Noot – De voorlopige invrijheidstelling 
met het oog op verwijdering van het 
grondgebied: nood aan sociale reclasse-
ringsperspectieven?

I. Kadering van het arrest

1. De voorlopige invrijheidstelling met het oog op 

verwijdering van het grondgebied is een wijze van 

uitvoering van de vrijheidsstraf waardoor de ver-

oordeelde, van wie op grond van een advies van de 

Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat hij niet toege-

laten of gemachtigd is tot een verblijf in het Rijk, zijn 

straf ondergaat buiten de gevangenis in een ander 

land dan België, mits de voorwaarden nageleefd wor-

den die hem gedurende een bepaalde proeftijd wor-

den opgelegd.1 De voorlopige invrijheidstelling wordt 

door de strafuitvoeringsrechtbank toegekend voor zo-

ver er in hoofde van de veroordeelde geen tegenaan-

wijzingen bestaan waaraan men niet kan tegemoetko-

men door het opleggen van bijzondere voorwaarden. 

Op het moment dat het geannoteerde arrest geveld 

werd, betroffen deze tegenaanwijzingen: 1°  de mo-

gelijkheden voor de veroordeelde om een onderdak 

te hebben; 2° het risico van het plegen van nieuwe 

ernstige strafbare feiten; 3° het risico dat de veroor-

deelde de slachtoffers zou lastigvallen; 4° de door de 

veroordeelde geleverde inspanningen om de burger-

lijke partijen te vergoeden, rekening houdend met de 

vermogenssituatie van de veroordeelde zoals die door 

zijn toedoen is gewijzigd sinds het plegen van de fei-

ten waarvoor hij veroordeeld is.2 Met de wet van 5 fe-

bruari 2016 (Potpourri II)3 werden evenwel verschil-

lende wijzigingen aan de Wet Externe Rechtspositie 

doorgevoerd die betrekking hebben op de toekenning 

en de opvolging van de voorlopige invrijheidstelling 

met het oog op verwijdering van het grondgebied. 

Deze wijzigingen waren duidelijk gericht op het ver-

gemakkelijken en versnellen van verwijderingen en 

het vergroten van de controle op de naleving van te-

rugkeerverboden.4 Opmerkelijk daarbij is de afschaf-

fing van de eerste tegenaanwijzing (de mogelijkheden 

voor de veroordeelde om een onderdak te hebben).5 In 

deze gewijzigde context rijst de vraag of en in welke 

mate strafuitvoeringsrechtbanken bij de toekenning 

van een voorlopige invrijheidstelling met het oog op 

verwijdering van het grondgebied nog rekening mo-

gen houden met reclasseringsperspectieven in het 

land van herkomst (cf. onderdak). Het cassatiearrest 

dat ter bespreking voorligt, hoewel daterend van voor 

de wetswijziging, biedt de nodige aangrijpingspunten 

voor het beantwoorden van deze actuele vraag.

II. Bespreking van het arrest

2. Op 7 juli 2014 beslist de strafuitvoeringsrechtbank 

om de voorlopige invrijheidstelling met het oog op 

verwijdering van het grondgebied niet toe te kennen, 

aangezien er in hoofde van de veroordeelde een risico 

bestaat op het plegen van nieuwe ernstige strafbare 

feiten. Er wordt hierbij onder meer verwezen naar het 

verslag van de psychosociale dienst, waarin dit risico 

weerhouden wordt, gezien de gerechtelijke antece-

denten van betrokkene. Ook wordt er vastgesteld dat 

het voorgelegde reclasseringsplan geen structurerend 

kader aanreikt in geval van vervroegde invrijheidstel-

ling.

Wolters Kluwer – Tijdschrift voor Strafrecht T.Strafr. 2017/2 – [2017/10] – 125 

1. Art. 25/3, § 1 Wet Externe Rechtspositie.
2. Art. 47, § 2 Wet Externe Rechtspositie.
3. Wet 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016, 13130. Hierna 

verkort weergegeven als ‘Potpourri II’.
4. Voor een bespreking, zie: O. NEDERLANDT, “L’exécution des peines en proie aux réformes. La réinsertion, un horizon toujours plus lointain?”, RDPC 2016, 1029-

1042.
5. Art. 159 Potpourri II.
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3. De veroordeelde tekent cassatieberoep aan tegen 

het vonnis en voert twee middelen aan. Het eerste 

middel heeft betrekking op de adviesverlening door 

de psychosociale dienst: de strafuitvoeringsrechtbank 

baseert haar oordeel onder meer op het gerechtelijk 

verleden opgesomd in het psychosociaal verslag dat 

werd opgesteld op 27  november 2013, zonder reke-

ning te houden met het geactualiseerde verslag van 

15  januari 2014 waarin de psychosociale dienst het 

risico op het plegen van nieuwe ernstige strafbare 

feiten niet langer weerhoudt. Op die manier miskent 

de strafuitvoeringsrechtbank, aldus de eiser, de be-

wijskracht van dit laatste verslag. Het tweede middel 

voert een schending van artikel 47, § 2 Wet Externe 

Rechtspositie aan. De vraag van de strafuitvoerings-

rechtbank naar een sociaal reclasseringsplan dat een 

voldoende structurerend kader kan bieden, druist 

volgens de eiser in tegen de letter en de geest van de 

wet. Artikel 47, § 2 Wet Externe Rechtspositie vereist 

namelijk enkel dat de veroordeelde het bewijs levert 

dat hij over een onderdak in het buitenland beschikt. 

Bovendien wordt in artikel 48 Wet Externe Rechtspo-

sitie expliciet gesteld dat een aanvraag tot voorlopige 

invrijheidstelling met het oog op verwijdering van 

het grondgebied geen sociaal reclasseringsplan dient 

te bevatten waaruit de perspectieven op reclassering 

blijken, aangezien er geen follow-up bestaat van deze 

personen in het buitenland.6

4. Het cassatieberoep wordt verworpen. Het Hof van 

Cassatie stelt vast dat de psychosociale dienst ook in 

het meest recente rapport aangeeft dat het risico op 

het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten op 

middellange termijn niet uitgesloten is. Verder oor-

deelt het Hof dat geen enkele wettelijke bepaling de 

strafuitvoeringsrechtbank verbiedt om de beoordeling 

van de tegenaanwijzing inzake het risico van het ple-

gen van nieuwe ernstige strafbare feiten te baseren 

op de afwezigheid van een reclasseringsplan of een 

structurerend kader in het buitenland.

III. De redenering van het Hof kritisch bekeken

5. Belangwekkend aan het geannoteerde cassatie-

arrest is de stellingname dat de inschatting van het 

risico op het plegen van nieuwe ernstige strafbare fei-

ten kan worden gebaseerd op de afwezigheid van een 

reclasseringsplan. In de toekenningsprocedure voor 

voorwaardelijke invrijheidstelling is deze werkwijze 

gebruikelijk, aangezien de eerste tegenaanwijzing in 

deze procedure de afwezigheid van vooruitzichten 

op sociale reclassering van de veroordeelde betreft.7 

Het dossier van de veroordeelde die een voorwaarde-

lijke invrijheidstelling aanvraagt, dient daarom een 

sociaal reclasseringsplan te bevatten waaruit deze 

vooruitzichten blijken.8 In de beslissingspraktijk van 

de strafuitvoeringsrechtbanken is deze eerste tegen-

aanwijzing bovendien sterk verweven met de tegen-

aanwijzing die betrekking heeft op het risico op het 

plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten: perspec-

tieven van sociale reclassering worden als een be-

langrijk vehikel gezien om nieuwe strafbare feiten te 

voorkomen.9

6. Zoals terecht aangegeven door de eiser, vereist de 

Wet Externe Rechtspositie niet dat er in de procedure 

tot toekenning van een voorlopige invrijheidstelling 

met het oog op verwijdering van het grondgebied 

wordt aangetoond dat de veroordeelde over sociale re-

classeringsperspectieven beschikt. De ratio legis ligt in 

de afwezigheid van controlemogelijkheden in het bui-

tenland10 en ook het Hof van Cassatie oordeelde reeds 

dat de onmogelijkheid tot controle van de re-integra-

tie niet kan worden ingeroepen door de strafuitvoe-

ringsrechtbank om een voorlopige invrijheidstelling 

met het oog op verwijdering van het grondgebied te 

weigeren.11 Bovendien mag de strafuitvoeringsrecht-

bank een strafuitvoeringsmodaliteit niet weigeren op 

grond van redenen die geen verband houden met de 

wettelijk bepaalde tegenaanwijzingen.12 De vraag rijst 

bijgevolg of het gebrek aan reclasseringsperspectieven 

verband houdt met en dus meegenomen mag worden 

in de beoordeling van de tegenaanwijzing inzake het 

risico op het plegen van nieuwe ernstige feiten. Het 

geannoteerde cassatiearrest beantwoordt deze vraag 

expliciet instemmend. De strafuitvoeringsrechtbank 

mag met andere woorden in het kader van een voor-

lopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering 

van het grondgebied de reclasseringsperspectieven 

van de veroordeelde bevragen, al mag er geen waarde 

gehecht worden aan de eventuele oncontroleerbaar-

heid van de daarop voorgelegde reclasseringsperspec-

tieven. De uitspraak is op die manier consistent met 

eerdere arresten.

7. De eiser alludeert evenwel terecht op enige ambi-

valentie tussen het vonnis van de strafuitvoerings-

rechtbank en de vooropgestelde doelstellingen van 

de wetgever inzake opvolging van de strafuitvoe-

ringsmodaliteit. Er moet echter opgemerkt worden 

dat, met betrekking tot de voorlopige invrijheidstel-

ling met het oog op verwijdering van het grondge-

bied, het wetgevend kader zelf doordrongen is van 

126 – T.Strafr. 2017/2 – [2017/10]  Tijdschrift voor Strafrecht – Wolters Kluwer

6. Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 63.
7. Art. 47, § 1 Wet Externe Rechtspositie.
8. Art. 48 Wet Externe Rechtspositie.
9. V. SCHEIRS, “De strafuitvoeringsrechtbank en het moeilijke evenwicht tussen het streven naar re-integratie en het inschatten van het risico op recidive” in K. 

BEYENS, T. DAEMS en E. MAES (eds.), Exit gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf, Antwerpen, Maklu, 2014, 148-149.

10. Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 63.
11. Cass. 26 augustus 2008, P.08.1251.N; Y. VAN DEN BERGE en F. VERBRUGGEN, “Langzaam maar onzeker: het wettelijk kader voor een geleidelijke terugkeer naar de 

maatschappij” in K. BEYENS, T. DAEMS en E. MAES (eds.), Exit gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van 
veroordeelden tot een vrijheidsstraf, Antwerpen, Maklu, 2014, 49.

12. Cass. 13 september 2011, P.11.1510.N.
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ambivalentie. De wetgever liet bij de totstandkoming 

van de Wet Externe Rechtspositie na om de voorlopige 

invrijheidstelling met het oog op verwijdering van 

het grondgebied te definiëren13, remediëring volgde 

slechts met de Potpourri II.14 Hoewel de voorlopige 

invrijheidstelling wordt toegekend  met het oog op 
verwijdering van het grondgebied, stelde de wetgever 

de verwijdering niet als voorwaarde voor de toeken-

ning ervan voorop. Het is evenwel niet onlogisch dat 

de strafuitvoeringsrechtbank haar uitspraken toch op 

deze doelstelling, die intrinsiek verbonden is met de 

strafuitvoeringsmodaliteit, afstemt door in de praktijk 

de reclasseringsperspectieven en terugkeerintenties 

van de veroordeelde na te gaan alsook te controleren 

of de betrokkene geïdentificeerd werd door de Dienst 

Vreemdelingenzaken.15 Op die manier verzekert de 

strafuitvoeringsrechtbank zich ervan dat de veroor-

deelde van het grondgebied verwijderd kan worden 

(geslaagde identificatie) alsook dat de kans op een il-

legale terugkeer naar België laag is (reclassering in het 

buitenland). Het nagaan van deze elementen gebeurt 

in het kader van de beoordeling van de tegenaanwij-

zing inzake het risico op het plegen van nieuwe ern-

stige feiten: het is vaste rechtspraak dat een illegaal 

verblijf in België een verhoogd recidiverisico met zich 

meebrengt.16 Naar analogie met het geannoteerde cas-

satiearrest kan er gesteld worden dat het afleiden van 

een risico op het plegen van nieuwe ernstige strafbare 

feiten op basis van het gebrek aan realistische per-

spectieven op een gedwongen verwijdering van het 

grondgebied toegelaten is.

8. Het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank en 

het ingenomen standpunt door het Hof van Cassatie 

moeten echter ook begrepen worden in het licht van 

het onderscheid tussen gedetineerden zonder en ge-

detineerden met verblijfsrecht in een andere lidstaat 

van de Europese Unie. Waar het reclasseringsplan van 

gedetineerden die dienen terug te keren naar derde 

landen doorgaans inderdaad gekenmerkt wordt door 

gebrekkige controlemogelijkheden aldaar, zijn de con-

trolemogelijkheden in andere EU-lidstaten daarente-

gen wel voorhanden. Het kaderbesluit 2008/947/JBZ 

inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse 

erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met 

het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en 

alternatieve straffen (kaderbesluit probatie)17, dat 

met de wet van 21 mei 2013 werd geïmplementeerd 

in de nationale rechtsorde18, regelt deze overdracht 

van controle op de vervroegde invrijheidstelling naar 

een andere EU-lidstaat. In het kaderbesluit probatie 

wordt er gesproken van proeftijdbeslissingen in de 

ruime zin van het woord en in de implementatiewet 

wordt de voorwaardelijke invrijheidstelling ruimer 

gedefinieerd dan in de Wet Externe Rechtspositie, 

waardoor ook de voorlopige invrijheidstelling met het 

oog op verwijdering van het grondgebied onder deze 

definitie valt.19 Terecht merken VAN DEN BERGHE 

en VERBRUGGEN echter op dat “de Belgische wet-

gever niet de minste poging [doet] om dit in de Wet 

Externe Rechtspositie te integreren en de SURB 

[schittert] door haar afwezigheid [in de implementa-

tiewet]. Zowat alle beslissingsbevoegdheid komt bij 

het openbaar ministerie te liggen.”20 Een doelstelling 

van de implementatie van het kaderbesluit probatie 

is nochtans het optimaal benutten van de toezicht-

mogelijkheden op de vervroegde invrijheidstelling 

in andere EU-lidstaten.21 Aangezien het vonnis van 

de strafuitvoeringsrechtbank waartegen het cassa-

tieberoep gericht is, betrekking heeft op een gedeti-

neerde die over verblijfsrecht in Frankrijk beschikt, is 

het begrijpelijk – en wellicht zelfs wenselijk – dat de 

strafuitvoeringsrechtbank eisen aan het reclasserings-

plan stelt. Het oordeel van het Hof van Cassatie dat de 

niet-verplichting om reclasseringsperspectieven na te 

gaan in het kader van de voorlopige invrijheidstelling 

met het oog op verwijdering van het grondgebied, 

geen verbod hierop impliceert – en het opvragen van 

deze reclasseringsperspectieven door de strafuitvoe-

ringsrechtbank dus niet indruist tegen de geest van de 

wet – is mijns inziens daarom logisch en gepast.

IV. Besluit

9. De stellingname van het Hof van Cassatie dat, in het 

kader van de procedure tot voorlopige invrijheidstel-

ling met het oog op verwijdering van het grondgebied, 

geen enkele wettelijke bepaling de strafuitvoerings-

rechtbank verbiedt om de beoordeling van de tegen-

aanwijzing inzake het risico op het plegen van nieuwe 

ernstige strafbare feiten te baseren op de afwezigheid 

van een reclasseringsplan lijkt bij een vluchtige lezing 

in te gaan tegen (de ratio legis van) de Wet Externe 
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13. F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van veroordeelden: Mayday, Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 45.
14. Art. 154 Potpourri II. Zie echter ook: Cass. 27 augustus 2013, P.13.1424.F.
15. O. NEDERLANDT, “L’exécution des peines en proie aux réformes. La réinsertion, un horizon toujours plus lointain?”, RDPC 2016, 1031; S. DE RIDDER, “Zijn vreemde-

lingenrecht en penitentiair recht verenigbaar? Beslissingen tot invrijheidstelling van ‘illegale’ gedetineerden”, Fatik 2012, afl. 135, 33.
16. Ter illustratie: “[…] De grote kans dat veroordeelde het land niet verlaat en in de illegaliteit verdwijnt heeft zijn onmiddellijke impact op de kans op het plegen 

van nieuwe ernstige strafbare feiten. […]” (SURB Gent 10 februari 2014, niet gepubliceerd).
17. Kaderbesluit 2008/947/JBZ van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen 

met het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen, Pb.L. 16 december 2008, afl. 337, 102-122.
18. Wet 21 mei 2013 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen met het oog op het toezicht op de 

probatievoorwaarden en de alternatieve straffen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie, BS 13 juni 2013, 36896.
19. Artikel 3, 7° van de wet van 21 mei 2013 definieert de voorwaardelijke invrijheidstelling als “een door een bevoegde autoriteit of krachtens het nationale recht 

gegeven definitieve beslissing tot vervroegde invrijheidstelling van een veroordeelde persoon die een deel van de vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strek-
kende maatregel heeft ondergaan, waarbij een of meer probatievoorwaarden worden opgelegd.”

20. Y. VAN DEN BERGE en F. VERBRUGGEN, “Langzaam maar onzeker: het wettelijk kader voor een geleidelijke terugkeer naar de maatschappij” in K. BEYENS, T. 
DAEMS en E. MAES (eds.), Exit gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheids-
straf, Antwerpen, Maklu, 2014, 46.

21. Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen met het oog op het toezicht op pro-
batievoorwaarden en alternatieve straffen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2648/001, 7.
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Rechtspraak

Rechtspositie. In artikel  48 Wet Externe Rechtsposi-

tie is immers bepaald dat er voor de voorlopige in-

vrijheidstelling met het oog op verwijdering van het 

grondgebied geen reclasseringsplan dient te worden 

voorgelegd, gezien de gebrekkige controlemogelijkhe-

den in het buitenland. Een meer diepgaande analyse 

leert echter dat het geannoteerde arrest consistent is 

met eerdere cassatiearresten. Bovendien is de doel-

stelling van de wetgever minder eenduidig dan op het 

eerste gezicht lijkt. Specifiek met betrekking tot de 

vervroegde invrijheidstelling van een gedetineerde die 

over verblijfsrecht beschikt in een andere EU-lidstaat 

– een situatie waarop het geannoteerde arrest betrek-

king heeft – onderschrijven twee verschillende wet-

gevende kaders, zijnde de Wet Externe Rechtspositie 

en de implementatiewet van het kaderbesluit probatie, 

namelijk een tegenstrijdige logica inzake de opvolging 

van proeftijdvoorwaarden. Een integratie tussen beide 

wetten, waarbij de sociale re-integratie van gedetineer-

den met verblijfsrecht in een andere EU-lidstaat cen-

traal dient te staan, lijkt aangewezen.

Lars BREULS

FWO-aspirant verbonden aan de vakgroep Criminologie, 

onderzoeksgroep Crime & Society (CRiS),

Vrije Universiteit Brussel
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Het onderzoeksgerecht dat ingevolge een Europees aanhou-

dingsbevel uitspraak moet doen over de overlevering van een 

minderjarige die op het tijdstip van de feiten ouder was dan 

16 jaar, moet nagaan of die persoon zich in een van de voor-

waarden bevindt die bij artikel 57bis, § 1 Jeugdwet zijn bepaald, 

waardoor de uithandengeving kan worden bevolen, zonder zich 

uit te spreken over het passende karakter van een eventuele be-

schermende maatregel.
 

Procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen/T.T.

I. La procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27  avril 

2016 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en 

accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de 

l’arrêt de la Cour du 13 avril 2016.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé 

au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

(…)

II. La décision de la cour

Sur le moyen

Le moyen est pris de la violation des articles 4.3° de la loi 

du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen 

et 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de 

la jeunesse.

L’arrêt refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen émis 

par les autorités allemandes du chef de « cambriolages avec 

effraction », correspondant à ceux visés au numéro 18 de 

la liste reprise à l’article 5, § 2, de la loi du 19 décembre 

2003 et sanctionnés par les articles 461 et 467 du Code pénal 

belge, le défendeur étant, au moment des faits, mineur de 

plus de seize ans.

Aux termes de l’article 4.3° de la loi du 19 décembre 2003, 

l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée si la 

personne qui fait l’objet de ce mandat ne peut encore être, 

en vertu du droit belge, tenue pénalement responsable des 

faits à l’origine du mandat, en raison de son âge.

En vertu des articles 36.4° et 37, § 1er, de la loi du 8 avril 

1965, le tribunal de la jeunesse est compétent pour connaître 

des réquisitions du ministère public à l’égard de personnes 

poursuivies du chef d’un fait qualifié infraction, commis 

avant l’âge de dix-huit ans accomplis et peut ordonner à leur 

égard une mesure de garde, de préservation et d’éducation.

En application de l’article 57bis, § 1er, première phrase, de 

la loi du 8 avril 1965, si la personne déférée au tribunal de 

la jeunesse en raison d’un fait qualifié infraction était âgée 

de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal 

de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de 

préservation ou d’éducation, il peut, par décision motivée, 

se dessaisir et renvoyer l’affaire au ministère public aux fins 

de poursuites.

Aux termes de l’article 57bis, § 1er, deuxième phrase, le tri-

bunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si, en 

outre, une des conditions suivantes est remplie :

– la personne concernée a déjà fait l’objet d’une ou de plu-

sieurs mesures visées à l’article 37, § 2, § 2bis ou § 2ter, ou 

d’une offre restauratrice telle que visée aux articles 37bis à 

37quinquies;

– il s’agit d’un fait visé aux articles  373, 375, 393 à 397, 

400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de 

la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 

du Code pénal.

La juridiction d’instruction appelée à statuer sur la remise 

d’une personne mineure d’âge de plus de seize ans au mo-

ment des faits doit vérifier si cette personne se trouve dans 

l’une ou l’autre des conditions fixées à l’article 57bis pré-

cité, qui permettent d’ordonner le dessaisissement, sans 

pour autant se prononcer sur le caractère adéquat d’une 

éventuelle mesure protectionnelle.

Les dispositions prises par les législateurs compétents en 

matière de protection de la jeunesse ont un caractère de po-

lice et de sûreté. Les mesures d’aide ou de protection qu’el-

les organisent sont d’application à l’égard des mineurs pré-

sents sur le territoire du Royaume.

En tant qu’il soutient qu’en vertu de l’article 7, § 1er, du titre 

préliminaire du Code de procédure pénale, le mineur, de 
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