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De Commissie tot hervorming van het strafrecht heet  in de loop van 2016 een voorstel van voorontwerp van 

een nieuw Boek I van het Strafwetboek opgesteld en gepubliceerd. Intussen werd de tekst van de Commissie 

goedgekeurd door de Ministerraad en werd de tekst met enkele wijzigingen voor advies toegezonden aan de 

Raad van State. Dit advies werd intussen ook vrijgegeven. Binnenkort is het aan de regering en uiteindelijk 

aan het Parlement om er zijn dei nitieve vorm aan te geven. In het voorontwerp van een nieuw Boek I van 

het Strafwetboek staat het uitgangspunt van de vrijheidsstraf als ultimum remedium centraal en wordt voluit 

de kaart van inperking van korte gevangenisstraf en getrokken. Zo wordt er een categorie van misdrijven 

omschreven waarbij de toevlucht tot de gevangenisstraf als wettelijke straf niet kan worden gerechtvaardigd 

en zodra een gevangenisstraf wel in het vizier komt, wordt de minimumdrempel opgetrokken naar één jaar 

hoofdgevangenisstraf. Een aantal auteurs onderschrijt  het standpunt van de minimumdrempel van één jaar 

correctionele hoofdgevangenisstraf nochtans niet. Deze bijdrage strekt ertoe de zin van de korte gevangenis-

straf te analyseren in termen van ef ectiviteit en proportionaliteit.

I. Inleiding, probleemstelling en ab akening

1. De vrijheidsstraf is thans de iure en de facto de maat-
gevende straf bij uitstek.1 Dit neemt niet weg dat over de 
zin en onzin van vrijheidsstraf en uiteenlopende en vaak 
tegenstrijdige betogen worden gehouden.2 Het oogt alles-
zins paradoxaal om mensen op te sluiten met als doel hen 
voor te bereiden op hun vrijheid.3

2. In de literatuur komt de topic van lange vrijheids-
straf en regelmatig in de kritische schijnwerpers te staan.

Zo gaf de Potpourri II-wet4 een wettelijke maar door 
de rechtsleer fel gecontesteerde5 grondslag aan de straf-

1 J. Rozie, «Naar de vrijheidsstraf als ultimum remedium: een weg be-
zaaid met woli jzers en schietgeweren», NC 2015, 1-14; T. Moreau 
en D. Vandermeersch, Eléments de droit pénal, Brussel, La Charte, 
2017, 208.
2 C. Fynaut, Criminologie en strafrechtsbedeling, Antwerpen, Inter-
sentia, 2014, 136-139; G. Kellens, Punir. Pénologie & Droit des sanc-
tions pénales, Luik, Editions juridiques de l’Université de Liège, 2000, 
173-311.
3 J. Maes, De straf is de straf, Gent, Larcier, 2006, 18.
4 Wet van 5 februari 2016 «tot wijziging van het strafrecht en de straf-
vordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie», BS 19 fe-
bruari 2016.
5 J. Rozie, «Hof van assisen en correctionalisering na Potpourri II: 
kunst- en vliegwerk of dankbare ingreep van de wetgever?», NC 2016, 
104-105; D. Vandermeersch, «L’ef et papillon de la généralisation de 
la correctionnalisation» in M. Cadelli en T. Moreau (eds.), La loi 
«pot-pourri II»: un recul de civilisation?, Limal, Anthemis, 2016, 93; L. 

vork tot veertig jaar vrijheidsstraf. De wetgever wordt als-
maar repressiever. Een gefundeerde motivering hiervoor 
is evenwel ver zoek. Vóór 20096 was de maximumstraf 
na correctionalisering tien jaar en dit in alle gevallen be-
halve na correctionalisering van een misdaad strab aar 
met vijf tot tien jaar opsluiting (dan is de maximumstraf 
vijf jaar gevangenisstraf). In 2009 werd deze straf opge-
trokken naar vijt ien jaar voor een met opsluiting van 
vijt ien tot twintig jaar strab are misdaad die gecorrecti-
onaliseerd is en naar twintig jaar voor een met opsluiting 
van twintig tot dertig jaar of met levenslange opsluiting 
strab are misdaad die gecorrectionaliseerd is. h ans zijn 
de hoogste bovengrenzen na correctionalisering respec-
tievelijk achtentwintig, achtendertig en veertig jaar ge-
vangenisstraf (cf. art. 25 Sw.). In een tijdspanne van acht 
jaar werden m.a.w. bepaalde straf en verdrievoudigd of 
verviervoudigd. Vóór 2009 leverde de strafmaat na cor-
rectionalisering én na strafverzwaring n.a.v. wettelijke 
herhaling zelfs een mildere straf op.

Van Den Steen, «De Potpourri II-wet en de veralgemeende correctio-
naliseerbaarheid: een prefabbouwwerk met onstabiele fundamenten», 
RW 2015-16, 1604-1615.
6 Wet van 21 december 2009 «tot hervorming van het hof van assi-
sen», BS 11 januari 2010.
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De rechtsi guur van de beveiligingsperiode7 die in juli 
2017 door de Ministerraad werd goedgekeurd en die im-
pliceert dat de detentieduur van bepaalde veroordeelden 
kan worden verlengd omdat de strafrechter tijdens de 
strat oemetingsfase een periode kan bepalen waarin de 
strafuitvoeringsmodaliteit van voorwaardelijke invrij-
heidstelling of van voorlopige invrijheidstelling met het 
oog op verwijdering uit het grondgebied of met het oog 
op overlevering niet meer mogelijk is, wordt evenmin op 
luid applaus onthaald.8 De mogelijkheid voor de straf-
rechter tot het opleggen van niet-samendrukbare straf en 
m.b.t. bepaalde delictscategorieën kan immers problema-
tisch zijn in het licht van de individualiseringsgedachte. 
Met het oog op een succesvolle rehabilitatie moeten de 
ontwikkelingsmogelijkheden en toekomstperspectieven 
van de individuele veroordeelde geëvalueerd kunnen 
worden, wat een moeilijke opgave wordt wanneer de toe-
komstige situatie van een persoon al a priori moet wor-
den beoordeeld tijdens de strat oemetingsfase.

3. In deze bijdrage wordt echter de focus gelegd op de 
korte gevangenisstraf en, aangezien in het voorontwerp 
van een nieuw Boek I van het Strafwetboek voluit de 
kaart wordt getrokken van inperking van korte gevange-
nisstraf en.

De Commissie tot hervorming van het strafrecht, op-
gericht bij MB van 30 oktober 2015,9 heet  in de loop van 
2016 een voorstel van voorontwerp van een nieuw Boek I 
van het Strafwetboek opgesteld en gepubliceerd.10 Intus-
sen werd de tekst van de Commissie op 20  januari 2017 
goedgekeurd door de Ministerraad en werd de tekst met 
enkele wijzigingen voor advies bezorgd aan de Raad van 

7 Zie: voorontwerp van wet «tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 
betref ende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aan-
houding betret  en tot invoering van de beveiligingsperiode». Zie ook 
het Federaal Regeerakkoord van 9 oktober 2014, 82 te raadplegen op: 
http://www.premier.be/sites/default/i les/articles/Accord_de_Gouver 
nement_-_Regeerakkoord.pdf.
8 «Veel kritiek op «beveiligingsperiode» van zware misdadigers», De 
Morgen, 16 mei 2017.
9 MB van 30  oktober 2015 «houdende oprichting van de Commis-
sies tot hervorming van het strafrecht en van het strafprocesrecht», 
BS 29 december 2015. De leden van deze commissie zijn de auteurs 
van deze bijdrage.
10 J. Rozie en D. Vandermeersch m.m.v. J. De Herdt, M. Debauche 
en M. Taeymans, Commissie voor de hervorming van het strafrecht. 
Voorstel van voorontwerp van Boek I van het Strafwetboek, Brugge, 
die Keure, 2016, 179  p. Een Franstalige versie is eveneens verkrijg-
baar bij dezelfde uitgever (J. Rozie en D. Vandermeersch m.m.v. J. 
De Herdt, M. Debauche en M. Taeymans, Commission de réforme 
du droit pénal – Proposition d’avant-projet de Livre Ier du Code pénal, 
Dossier n° 24 de la Revue de droit pénal et de criminologie, Brussel, 
La Charte, 2016, 175 p.). De krachtlijnen werden gepubliceerd in J. 
Rozie, D. Vandermeersch, J. De Herdt, M. Debauche en M. Taey-
mans, «Het voorstel van voorontwerp van nieuw Boek I Strafwetboek. 
Na 150 jaar eindelijk tijd om «de sprong» te wagen», NC 2017, 1-9; J. 
Rozie, D. Vandermeersch, J. De Herdt, M. Debauche en M. Taey-
mans, «La proposition d’avant-projet de nouveau Livre Ier du Code 
pénal: après 150 ans une réforme bien nécessaire», JT 2017, 29-34.

State. Dit advies werd op 27  maart 2017 vrijgegeven.11 
Binnenkort is het aan de regering, en uiteindelijk aan het 
Parlement om er zijn dei nitieve vorm aan te geven.

4. M.b.t. de bestrai  ng staan in het voorontwerp van 
een nieuw Boek I van het Strafwetboek vijf op elkaar aan-
sluitende pijlers centraal:12

– visie over de functie van het strafrecht in het algemeen 
en over de strafdoeleinden in het bijzonder;
– de gevangenisstraf13 als ultimum remedium;
–  l exibiliteit in de bestrai  ng, vertrekkende van uitge-
tekende strafniveaus zonder artii cieel mechanisme van 
correctionalisering;
–  een geïndividualiseerde, maar gelijkwaardige bestraf-
i ng voor eenieder;
– streven naar spiegelbestrai  ng14 waar mogelijk.

5. In het raam van deze bijdrage wordt gefocust op de 
pijler van de gevangenisstraf als ultimum remedium en 
meer bepaald op de beperking van de actieradius van 
de korte gevangenisstraf. Zo wordt de strafrechter bij de 
strafoplegging gestuurd in de richting van de gevangenis-
straf als ultimum remedium. Tevens wordt er een catego-
rie van misdrijven omschreven waarbij de toevlucht tot 
de gevangenisstraf als wettelijke straf niet kan worden 
gerechtvaardigd (strafniveau 1). Zodra een gevangenis-
straf wel in het vizier komt, wordt de minimumdrempel 
opgetrokken naar één jaar correctionele hoofdgevange-
nisstraf.15 Als correctionele straf positioneert de gevan-
genisstraf zich naargelang het strafniveau tussen één en 
twintig jaar. De lange vrijheidsstraf en geïntroduceerd 
door de Potpourri II-wet (cf. art.  25 Sw.: achtentwintig, 
achtendertig en veertig jaar gevangenisstraf), worden 
verlaten. Als criminele straf worden dus nog alleen de 
levenslange gevangenisstraf en de gevangenisstraf van 
twintig tot dertig jaar naar voren geschoven. Telkens 

11 Raad van State – afdeling Wetgeving, advies 60.893/3 van 27 maart 
2017 over een voorontwerp van «Strafwetboek-Boek I».
12 Zie ook: J. Rozie en D. Vandermeersch, «Op zoek naar de op-
timale straf. De krachtlijnen m.b.t. de bestrai  ng van het (voorstel 
van) voorontwerp van nieuw Boek I van het Strafwetboek in kaart 
gebracht», Panopticon 2017, 276-284.
13 Er wordt thans gewag gemaakt van de overkoepelende notie «ge-
vangenisstraf», daar in navolging van het advies van de Raad van State 
werd beslist om de benaming van de vrijheidsberovende straf en te 
uniformiseren door de gevangenisstraf als benaming te behouden en 
niet langer het onderscheid te maken tussen de opsluiting en de ge-
vangenisstraf. Aangezien de politieke criminele straf van hechtenis in 
de praktijk geen enkele meerwaarde heet , wordt deze straf eveneens 
geschrapt.
14 Men spreekt van een spiegelstraf wanneer de aard van de uitgespro-
ken straf in causaal verband staat met het strab aar feit. Ook kan de 
aanpak van een onderliggende daderproblematiek worden weerspie-
geld in de bestrai  ng. Zie hierover: J. Rozie en D. Vandermeersch, 
«De spiegelstraf herontdekt: een nieuw wapen in de strijd tegen de 
inef ectiviteit van de bestrai  ng», RW 2016-17, 243-257.
15 Zie ook: K. Geens, «Naar een humaan strafrechtelijk veiligheids-
beleid in de eenentwintigste eeuw» in P. Traest, A. Verhage en G. 
Vermeulen (eds.), XLIII e Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2016-
2017 – Strafrecht en strafprocesrecht: doel of middel in een veranderde 
samenleving?, Mechelen, Kluwer, 2017, 763-764.
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wordt voorzien in de mogelijkheid tot aanneming van 
verzachtende omstandigheden. Van politiegevangenis-
straf en is er geen sprake meer, gelet op het feit dat er nog 
slechts een tweedeling van de misdrijven wordt gehan-
teerd, namelijk misdaden en wanbedrijven.

M.b.t. de vervangende straf en moet volgens de Com-
missie tot hervorming van het strafrecht een cascade-
ef ect en dus een terugkeer naar de gevangenisstraf wor-
den vermeden. Dit veronderstelt de afschai  ng van de 
vervangende gevangenisstraf bij de geldboete, omdat de 
geldboete gedwongen ten uitvoer kan worden gelegd en 
de vervangende gevangenisstraf bij de geldboete in de 
eerste plaats diegenen tret  die over onvoldoende midde-
len beschikken.16 Het is onze overtuiging dat ook bij een 
werkstraf en de autonome probatiestraf een terugkeer 
naar het gevangenisscenario voor personen die allesbe-
halve baat hebben bij een verblijf in de gevangenis moet 
worden voorkomen. Wel zou er kunnen worden overwo-
gen de schuldige niet-uitvoering van een werkstraf/auto-
nome probatiestraf op autonome wijze strab aar te stel-
len.17 Alleen bij de straf onder elektronisch toezicht lijkt 
een vervangende gevangenisstraf op zijn plaats te zijn. De 
vervangende gevangenisstraf is dan van gelijke duur als 
die van de straf onder elektronisch toezicht die van toe-
passing is ingeval deze laatste straf niet wordt uitgevoerd 
(minimum één maand en maximum één jaar). Volledig-
heidshalve kan worden gezegd dat in de laatste versie van 
het voorontwerp de vervangende gevangenisstraf bij de 
werkstraf en de probatiestraf opnieuw werd geïntrodu-
ceerd, omdat het loutere drukmiddel van de vervangende 
geldboete ontoereikend werd geacht. In dat geval zal de 
vervangende gevangenisstraf naargelang het strafniveau 
l uctueren van één maand tot zes maand (strafniveau 1) 
en één maand tot één jaar (strafniveau 2).

6. Het advies van de Raad van State formuleert in dit 
verband geen enkele bemerking. Een aantal personen on-
derschrijt  het standpunt van de minimumdrempel van 
één jaar correctionele hoofdgevangenisstraf nochtans 
niet. Volgens hen – onder wie recentelijk de Hoge Raad 
voor de Justitie18 kan worden gerekend – verdient de 
korte gevangenisstraf zonder enige twijfel wél een plaats 
in ons straf enarsenaal. Als ze kort na het plegen van 
de feiten ef ectief worden uitgevoerd, kunnen dergelijke 
straf en een bewustmakingsef ect hebben bij de dader, al-
dus de Hoge Raad. In het algemeen pleit de Hoge Raad 
voor de stipte uitvoering van de uitgesproken straf en. 
Het ontradend ef ect van een korte gevangenisstraf met 

16 J. Rozie en D. Vandermeersch m.m.v. J. De Herdt, M. Debauche 
en M. Taeymans, o.c., 141.
17 J. Rozie en D. Vandermeersch m.m.v. J. De Herdt, M. Debauche 
en M. Taeymans, o.c., 132 en 135.
18 Zie: advies Hoge Raad voor de Justitie over het voorontwerp van 
Strafwetboek – Boek I, goedgekeurd door de Algemene Vergadering 
van de Hoge Raad voor de Justitie op 21 juni 2017, te raadplegen op 
http://www.csj.be/sites/default/i les/press_publications/advies_over_
het_voorontwerp_van_strafwetboek_-_boek_i_def.pdf.

uitstel zou eveneens een meerwaarde kunnen betekenen. 
Volgens de Hoge Raad kan de afschai  ng van de korte 
vrijheidsstraf en ook niet worden gerechtvaardigd met 
argumenten die betrekking hebben op hun uitvoering.

7. De vraag rijst echter hoe deze overtuiging vorm 
heet  gekregen. Is het buikgevoel de motor van deze visie 
of zijn er daarentegen gefundeerde argumenten die het 
pleidooi voor het behoud van de korte gevangenisstraf 
kunnen voeden? Een straf staat of valt met inachtneming 
van haar ef ectiviteitswaarde. Ook het evenredigheids-
principe moet worden nageleefd. Uit het evenredigheids-
principe volgt dat de duur van de aan iemand ontno-
men vrijheid in verhouding moet staan tot de ernst van 
het misdrijf. Een vrijheidsstraf kan ook maar optimaal 
zijn als ze ef ectief is en dus daadwerkelijk bijdraagt aan 
de realisatie van de vooropgestelde strafdoeleinden. De 
vraag naar de zin van de korte gevangenisstraf zal dan 
ook moeten worden verwoord in termen van ef ectiviteit 

en proportionaliteit.
8. Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag is 

het belangrijk te weten wat er onder een korte gevange-
nisstraf moet worden begrepen. Het onderscheid tussen 
kort- en langgestrat en is evenwel geen vaststaand gege-
ven. Veelal wordt de grenslijn in wetenschappelijke on-
derzoeken op zes maanden getrokken. Zo wordt in het 
doctoraal proefschrit  van prof. Snacken m.b.t. de korte 
gevangenisstraf de focus gelegd op de onvoorwaardelijke 
vrijheidsberovende straf tot zes maanden.19 In het voor-
ontwerp van Strafwetboek van Koninklijk Commissaris 
Legros van 1985 werd eveneens voorgesteld de correcti-
onele gevangenisstraf en van minder dan zes maanden 
af te schaf en.20 Andere grenzen zijn zeker mogelijk. In 
een Frans21 en Canadees22 empirisch onderzoek m.b.t. 
recidive worden de vrijheidsstraf en onder twee jaar aan-
gemerkt als kort. De demarcatie is hoe dan ook altijd 
arbitrair. Wat voor de ene wetenschapper nog een korte 
vrijheidsstraf is, is dit voor de andere niet meer. Zo kan 
worden gewezen op een recent Nederlands onderzoek 
waar de recidive na een korte of langere periode in de-

19 S. Snacken, De korte gevangenisstraf. Een onderzoek naar toepas-
sing en ef ectiviteit, Antwerpen, Kluwer, 1986, 283  p. Zie bv. ook: 
J.H.L.J. Jansssen, Laat maar zitten: een exploratief onderzoek naar de 
werking van de korte vrijheidsstraf, Groningen, University of Gronin-
gen, 1999, 1; J.J.J. Tulkens, «Strat ijd: toegemeten en uitgezeten» in 
Justitiële Verkenningen 1992, 24.
20 R. Legros, Voorontwerp van Strafwetboek, Brussel, Uitgave van het 
Belgisch Staatsblad, 1985, 161-170.
21 A. Kensey en A. Beaouda, «Les risques de récidive des sortants 
de prison. Une nouvelle évaluation», Cahiers d’études pénitentiaires 
et criminologiques – Direction de l’administration pénitentiaire, 2011, 
nr. 36, p. 4.
22 P. Gendreau, C. Goggin en F.T. Cullen, «L’incidence de 
l’emprisonnement sur la récidive», 1999 te raadplegen op https://www.
securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/f cts-prsn-sntncs-rcdvsm/
index-fr.aspx.
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tentie onder de loep werd genomen.23 In het onderzoek 
werden vijf categorieën mannelijke gedetineerden be-
trokken met een verschillende detentieduur: een tot zes 
weken, zes weken tot drie maanden, drie tot vier maan-
den, vier tot zes maanden en zes tot vijt ien maanden. Of 
de laatste categorie als lange vrijheidsstraf moet worden 
beschouwd, is zeker bediscussieerbaar. Uit een rapport 
van de Verenigde Naties volgt in dezelfde zin dat de notie 
«korte gevangenisstraf» geen welomlijnd juridisch begrip 
is en dat het gebruikelijk is het plafond op zes maanden 
vast te pinnen, maar dat ook vrijheidsstraf en tot één jaar 
als korte gevangenisstraf door het leven kunnen gaan.24

In deze bijdrage moet onder de korte gevangenisstraf 
de straf onder één jaar vrijheidsberoving worden begre-
pen. Hoewel een aantal onderzoeken het onderscheid als 
zodanig niet maakt, betret  het in deze bijdrage wel dege-
lijk de door de strafrechter uitgesproken straf en niet de 
detentieduur als zodanig, gelet op het feit dat de deten-
tieduur in België maar zelden volledig samenvalt met de 
duur van de uitgesproken vrijheidsstraf.

9. De relevantie van deze studie overstijgt het acade-
misch belang. De statistieken25 leren ons immers dat in 
het totaal van de strafopleggingen de korte gevangenis-
straf op het eerste gezicht niet weg te denken valt. De 
cijfergegevens tonen aan dat een overgrote meerderheid 
van de thans uitgesproken vrijheidsstraf en ef ectieve ge-
vangenisstraf en betret  van minder dan een jaar (2014: 
63,31%; 2015: 60,96%; 2016: 59,64%).26 Het hoogste aan-
tal veroordelingen is te vinden in de categorieën diefstal, 
opzettelijke slagen en verwondingen en niet-naleving van 
de wetgeving inzake verdovende middelen.

10. Uiteraard is de ultieme doelstelling bij de bestraf-
i ng een optimaal bestrai  ngskader te creëren dat billijk 
en ef ectief is voor alle actoren van de samenleving. Het 
loont dan ook de moeite na te gaan of korte gevangenis-
straf en wel degelijk als ef ectieve straf en kunnen wor-
den aangemerkt. Pijnpunt is immers dat magistraten in 
een concrete strafzaak niet altijd blijken te weten welke 
de meest optimale straf is. Bevindingen n.a.v. een op 

23 H. Wermink, A. Ramakers, P. Nieuwbeerta, J. De Keijzer en A. 
Dirkzwager, «Onderzoeksnotitie: recidive na een korte of langere pe-
riode in detentie», T. Crim. 2017, 30-51.
24 Deuxième Congrès des Nations Unies pour la prévention du cri-
me et le traitement des délinquants, Londres – 8-20 août 1960, 8-9, 
te raadplegen op https://www.unodc.org/documents/congress/Pre-
vious_Congresses/2nd_Congress_1960/015_ACONF.17.5_Short-
Term_Imprisonment_F.pdf.
25 De cijfergegevens werden verstrekt op 14 juli 2017 door de Dienst 
voor het Strafrechtelijk Beleid. Er moet wel rekening worden gehou-
den met een kleine foutenmarge, gelet op de achterstand in de regis-
tratie van de veroordelingen.
26 Het aantal ef ectieve gevangenisstraf en met een duur van minder 
dan 365 dagen is 15.946 in 2014, 15.346 in 2015 en 15.015 in 2016. 
Het aantal gevangenisstraf en met uitstel uitgesproken met een duur 
van minder dan 365 dagen is 5.289 in 2014, 5.391 in 2015 en 4.991 in 
2016. Het aantal gevangenisstraf en met probatie-uitstel uitgesproken 
met een duur van minder dan 365 dagen is 1.513 in 2014, 1.395 in 
2015 en 1.844 in 2016.

27 mei 2016 door het Nederlands Studiecentrum Rechts-
pleging georganiseerde studiedag m.b.t. de «ef ectiviteit 
van straf en en maatregelen» hebben uitgewezen dat om 
optimaal te kunnen straf en, magistraten behoet e heb-
ben aan meer informatie over het ef ect van de uitge-
sproken sancties.27 Specii ek m.b.t. de ef ectiviteit van de 
korte vrijheidsstraf en werd het gebrek aan inzicht van 
magistraten reeds in het verleden bekritiseerd in de Bel-
gische doctrine.28

II. Het uitgangspunt van de vrijheidsstraf als ultimum 

remedium is niet nieuw29

11. Het uitgangspunt van de vrijheidsstraf als ultimum 

remedium werd reeds eerder gelanceerd in België.
Zo werd deze gedachte de voorbije decennia in tal van 

beleidsnota’s van de minister van Justitie verankerd.30 
Een meer concrete uitwerking vinden we terug in het 
Voorontwerp van Strafwetboek van Koninklijk Com-
missaris Legros van 1985, dat o.m. voorstelde de politie-
gevangenisstraf en, de vervangende gevangenisstraf en 
en de correctionele gevangenisstraf en van minder dan 
zes maanden af te schaf en.31 De Commissie-Holsters, 
subcommissie strat oemeting, poneerde in haar eindver-
slag in 2003 dat het strafrecht moet streven naar herstel 
en probleemoplossing en dat vanuit die optiek de vrij-
heidsstraf geen centrale plaats meer kan innemen. Een 
meer gedif erentieerd straf enpalet werd bepleit, zonder 
zover te willen gaan de vrijheidsstraf in bepaalde geval-
len te willen afschaf en, met uitzondering evenwel van 
de afschai  ng van de vervangende gevangenisstraf bij de 

27 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie 
/ Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Zoektocht-naar-de 
-juiste-straf.aspx. Zie hierover ook: M. Boone, A. Beijer, A.A. 
Franken en C. Kelk,  «De tenuitvoerlegging van sancties: maat-
werk door de rechter», Utrecht, WODC, 2007, 24, te raadplegen op 
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/rechterlijk-maatwerk-
in-de-keten-de-tenuitvoerlegging.aspx?nav=ra&l=detentie_en_rec 
lassering&l=rapportage; J. Rozie en D. Vandermeersch, o.c., RW 
2016-17, 245.
28 A. Jacobs, «Quelques rél exions sur l’avenir des courtes pei-
nes d’emprisonnement en Belgique», Revue de la Faculté de droit de 
l’Université de Liège 2006, 155 e.v.
29 Zie hierover ook: J. Rozie, «Naar de vrijheidsstraf als ultimum re-
medium: een weg bezaaid met woli jzers en schietgeweren», NC 2015, 
1-14; D. Vandermeersch, «Des alternatives pour (s’)en sortir?» in 
A. Jacobs (ed.), Les alternatives au procès pénal, Paris, L’Harmattan, 
2013, 251-267.
30 Zie bv. «Algemene beleidslijnen van het ministerie van Justitie voor 
het begrotingsjaar 2000», Parl.St. Kamer 1999-00, nr. 0198/013, p. 26 
e.v.; «Algemene Beleidsnota van de minister van Justitie», Parl.St. Ka-
mer 2003-04, nr. 0325/016, p. 35; «Algemene Beleidsnota van de mi-
nister van Justitie, Parl.St. Kamer 2007-08, nr. 995/003, p. 4. Zie voor 
een commentaar: T. Daems, «Gapen bij de gapende kloof. Strab eleid, 
gevangeniswezen en de weergekeerde stilte rond de legitimiteitscri-
sis van de vrijheidsstraf» in T. Daems, P. Pletincx, L. Robert, V. 
Scheirs, A. Van De Wiel, K. Verpoest (eds.), Achter tralies in België, 
Gent, Academia Press, 2009, 27 e.v.
31 R. Legros, o.c., 161-170.
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geldboete.32 Ook in het op 17 juni 2013 in de Kamer in-
gediende voorstel van resolutie betref ende de herziening 
van het Strafwetboek33 werd geopperd dat de afschai  ng 
van de vervangende gevangenisstraf moet worden over-
wogen. Daarenboven werd hierin beklemtoond dat er pas 
een volwaardig alternatief kan zijn voor de vrijheidsstraf 
indien men alternatieve sancties, zoals de werkstraf en 
het elektronisch toezicht, expliciet als straf inschrijt  voor 
bepaalde misdrijven met daarbij horende afschai  ng van 
de gevangenisstraf. Deze gedachtegang werd bijna inte-
graal overgenomen in het op 10 juli 2014 in de Kamer in-
gediende voorstel van resolutie betref ende de herziening 
van het Strafwetboek.34

Ook het federaal regeerakkoord van 9 oktober 201435, 
zoals verder uitgewerkt in de Algemene Beleidsnota Jus-
titie van 28 november 201436, wil duidelijk komaf maken 
met de vrijheidsstraf als dominante straf. In het Justi-
tieplan van minister van Justitie Geens wordt nog eens 
gehamerd op het feit dat de vrijheidsstraf de meest puni-
tieve en sociaal ontregelende straf is die de beoogde her-
integratie van de veroordeelde het meest bemoeilijkt.37

In dezelfde zin heet  het Grondwettelijk Hof38 in een 
arrest van 25 mei 2016 geoordeeld dat de bepalingen die 
in een vrijheidsberovende straf voorzien, een dermate es-
sentieel aspect van de vrijheid van de burger aanbelan-
gen, dat zij niet slechts die personen aanbelangen die het 
voorwerp uitmaken of hebben uitgemaakt van een straf-
rechtelijke procedure.

Zelfs de Hoge Raad voor de Justitie heet  in een vroe-
ger advies39 de zin van de vrijheidsstraf in vraag gesteld. 
De nadelige ef ecten ervan werden in de verf gezet, in die 
mate dat met aandrang werd gevraagd om alternatieven 
uit te bouwen en de veroordeling tot een correctionele ge-
vangenisstraf steeds facultatief te maken.40 Het moet dus 

32 Eindverslag Commissie «Strafuitvoeringsrechtbanken, externe 
rechtspositie van gedetineerden en strat oemeting», Deel II – Straf-
toemeting, 13-15 en 26-42.
33 «Voorstel van Resolutie betref ende de herziening van het Strafwet-
boek», Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2888/001, p. 8.
34 «Voorstel van Resolutie betref ende de herziening van het Strafwet-
boek», Parl.St. Kamer 2014, nr. 0056/001, p. 8.
35 Te raadplegen op: http://www.premier.be/sites/default/i les/arti-
cles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf.
36 «Algemene Beleidsnota Justitie», Parl.St. Kamer 2014-15, 
nr. 588/029.
37 K. Geens, Het justitieplan. Een ei  ciëntere justitie voor meer recht-
vaardigheid, Brussel, FOD Justitie, 2015, 43.
38 GwH 25 mei 2016, nr. 72/2016, overweging B.3.3.
39 «Advies over het wetsontwerp inzake de verscherping van de con-
trole van veroordeelde gedetineerden die de gevangenis verlaten, inza-
ke de verbetering van de positie van het slachtof er wanneer de dader 
de gevangenis verlaat en inzake de optimalisering van de penitentiaire 
capaciteit» (goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 29 mei 
2002 en te raadplegen op http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.bel-
gium.be/i les/press_publications/a0012n.pdf).

40 We lezen in dit advies de volgende overwegingen:
– «De middelen die het wetsontwerp voorziet (...) sluiten aan bij de 
fundamentele vraag naar de zin van de (vrijheidsberovende) straf en 

worden beklemtoond dat het advies van de Hoge Raad 
van de Justitie van 21  juni 2017 haaks lijkt te staan op 
eerdere door de Raad geformuleerde uitgangspunten. In 
het laatste advies refereert de Hoge Raad voor de Justitie 
bovendien nergens aan maatstaven of wetenschappelijke 
studies waarop de vermeende positieve werking van een 
korte gevangenisstraf kan worden gegrond.

12. Het uitgangspunt van de vrijheidsstraf als ulti-

mum remedium is m.a.w. niet nieuw. Toch heet  de Bel-
gische wetgever het – behalve met de invoering van een 
aantal nieuwe straf en zoals de werkstraf, de straf onder 
elektronisch toezicht en de autonome probatiestraf en 
de bestrai  ngsmodaliteiten in de Probatiewet die initieel 
als detentievervangende straf en/bestrai  ngsmodalitei-
ten werden aangemerkt maar niet echt tot dit verhoopte 
resultaat hebben geleid41 – nog nooit eerder aangedurfd 
het toepassingsgebied van de gevangenisstraf op uitdruk-
kelijke wijze drastisch in te perken. Met het voorontwerp 
van een nieuw Boek I van het Strafwetboek wordt dan 
ook een nieuwe weg ingeslagen.

Een nuancering moet worden gemaakt voor het sociaal 
strafrecht. Uit art. 101 Sociaal Strafwetboek volgt dat al-
leen een misdrijf dat wordt bestrat  met een sanctie uit 
niveau 4, aanleiding kan geven tot een gevangenisstraf 
van zes maanden tot drie jaar, al dan niet samen met een 
geldboete van minimum 600 en maximum 6.000  euro. 
Volgens de memorie van toelichting42 werd het minimum 
vastgepind op zes maanden gevangenisstraf, zodat deze 
sanctie «een zekere doeltref endheid behoudt, aangezien 
de kortere gevangenisstraf en niet worden uitgevoerd». 
Niet onbelangrijk is aan te stippen dat uit een wetseva-
luatie van het Sociaal Strafwetboek van de Adviesraad 
Sociaal Strafrecht van 7  juli 2017 blijkt dat er wordt ge-
adviseerd om aan te sluiten bij wat zou worden voorge-
steld voor de hervorming van het gemene strafrecht (na-

bij het decennia-oude pleidooi voor «anders» straf en» (p. 3. van het 
advies);
– «Het volstaat evenwel niet om alternatieve straf en aan te moedigen. 
Want vanuit wetenschappelijke hoek wordt er reeds decennia lang op 
gewezen dat de vrijheidsberoving nadelige ef ecten heet  voor de ge-
detineerde en zijn familie, en – misschien paradoxaal – ook voor de 
slachtof ers en de samenleving (p. 3-4 van het advies);
– «In het licht van wat voorafgaat, pleit de Raad voor de uitbouw en 
geloofwaardige invulling van alternatieven voor de vrijheidsberoven-
de straf en meent de Raad dat de strijd tegen de penitentiaire inl atie 
slechts succesvol kan zijn wanneer, naast de invoering van quota, de 
veroordeling tot een correctionele gevangenisstraf facultatief wordt, 
de voorwaarden voor toepassing van alternatieve straf en en maatre-
gelen worden versoepeld en gepaste maatregelen worden genomen 
om buitengerechtelijke conl ictregelingen en herstelgerichte problee-
moplossingen te stimuleren» (p. 6 van het advies).
41 Zo leren de justitiële statistieken ons dat de invoering van de werk-
straf weinig tot geen ef ect heet  gehad op de omvang van de gevange-
nispopulatie. Zie hierover: E. Maes, «Evoluties in punitiviteit: lessen 
uit de justitiële statistieken» in I. Aertsen, K. Beyens, T. Daems en E. 
Maes (eds.), Hoe punitief is België? (Panopticon – Libri 2), Antwerpen, 
Maklu, 2010, 74-75.
42 «Memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot invoering van 
een sociaal Strafwetboek», Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 3059/001, p. 40.
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melijk een minimum gevangenisstraf van één jaar i.p.v. 
zes maanden), wat de coherentie alleen maar ten goede 
kan komen.43 Ook in het Wetboek van economisch recht 
wordt er in art. XV.70 een indeling in sanctieniveaus ge-
hanteerd waarbij de gevangenisstraf als ultimum reme-

dium geldt. Zo komt de gevangenisstraf maar ter sprake 
in de twee laatste sanctieniveaus 5 en 6 (respectievelijk 
gevangenisstraf van één maand tot één jaar en gevange-
nisstraf van één tot vijf jaar).

13. Het moet worden beklemtoond dat ook andere lan-
den uitdrukkelijk het principe van de vrijheidsstraf als 
ultimum remedium hebben verankerd in hun wetgeving. 
In Duitsland bepaalt de wet (cf. § 47,1 Strafgesetzbuch) dat 
de rechter enkel een vrijheidsstraf van minder dan zes 
maanden kan opleggen wanneer er sprake is van speci-
i eke omstandigheden eigen aan het misdrijf of de per-
soonlijkheid van de dader. Indien de wet geen geldboete 
vooropstelt én een gevangenisstraf van zes maanden of 
meer is voorgeschreven, zal de strafrechter een geldboete 
moeten opleggen wanneer de omstandigheden gerela-
teerd aan het misdrijf en de persoonlijkheid van de dader 
van die aard zijn dat een vrijheidsstraf niet onmisbaar is 
om enige invloed op de dader te kunnen uitoefenen of de 
rechtsorde te beschermen. Een soortgelijke regeling is in 
het Zwitserse Strafwetboek opgenomen (cf. art. 41.3 Code 

pénal). Een gevangenisstraf van minder dan zes maan-
den kan daar enkel worden uitgesproken wanneer uitstel 
van de tenuitvoerlegging van de straf onmogelijk is en 
wanneer op omstandige wijze kan worden gemotiveerd 
waarom een vermogensstraf of een dienstverleningsstraf 
niet aangewezen is. Ook in Zweden, een land dat vaak als 
voorbeeld wordt vermeld,44 gaat de wetgever voluit voor 
de vrijheidsstraf als laatst te kiezen bestrai  ngsoptie (cf. 
Chapter 30 Section 4) en wordt er sterk ingezet op alter-
natieven. Dit is ook het geval voor de Franse wetgever. 
Het is voornamelijk vanuit een bekommernis dat gevan-
genisstraf en weinig ef ectief en zelfs schadelijk kunnen 
zijn, dat de totstandkoming van de wet van 15 augustus 
2014 betref ende de individualisering van de straf en en 
ter versterking van de ef ectiviteit van de strafrechtelijke 
sancties45 moet worden gesitueerd. Deze wet heet  o.m. 
een uitdrukkelijke wettelijke verankering gegeven aan 
het uitgangspunt van de vrijheidsstraf als ultimum re-

medium (cf. art.132-19 Code pénal). De problematiek van 
de korte gevangenisstraf lag eveneens ten grondslag aan 
deze wet.46 Zo werd de rechtsi guur van «contrainte pé-

43 Advies nr.  2017/007 van 7  juli 2017 van de Adviesraad Sociaal 
Strafrecht, niet gepubliceerd.
44 T. Lappi-Seppälä en M. Tonry, «Crime, criminal justice and crimi-
nology in the Nordic Countries», Crime and justice 2011, 1-32.
45 Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des 
peines et renforçant l’ei  cacité des sanctions pénales.
46 Zie bv. «Taubira: les courtes peines, il faut arrêter!», Libération, 
7  augustus 2012; «Réforme pénale: la i n des courtes peines de pri-
son?», Le Point, 24 augustus 2013; «Réforme pénale: la prison est-elle 
ei  cace contre la récidive?», Hui  ngton Post, 3 juni 2014.

nale» (cf. art. 131-4-1 Code pénal) voornamelijk gezien als 
alternatief voor de korte gevangenisstraf. Sedert 200947 
kan de Franse strafrechter ook ab initio oordelen dat een 
gevangenisstraf onder de twee jaar onder bepaalde voor-
waarden onder het regime van halve vrijheid wordt uitge-
voerd (cf. 132-25 Code pénal).

14. Zelfs in het raam van de Tweede Conferentie voor 
Criminaliteitspreventie van de Verenigde Naties48 (waar-
aan België heet  geparticipeerd) werd stelling ingeno-
men over de zin van de korte gevangenisstraf. Men is bij 
de conclusies en aanbevelingen niet zo ver willen gaan 
te pleiten voor de volledige afschai  ng van de korte ge-
vangenisstraf, maar de nefaste werking werd op uitdruk-
kelijke wijze in de verf gezet en er werd aanbevolen om 
omzichtig te werk te gaan met deze straf en alternatieven 
uit te bouwen.

III. De visie over na te streven strafdoelstellingen is 

gerelateerd aan het al dan niet behoud van de korte 

gevangenisstraf

15. Prof. Snacken kaartte reeds dertig jaar geleden in 
haar doctoraal proefschrit  m.b.t. de korte gevangenis-
straf49 aan dat het probleem van de korte gevangenisstraf 
een probleem is van criminele politiek. Er moet m.a.w. 
worden nagegaan welke doelstellingen er worden nage-
streefd door de bestrai  ng en in welke mate de korte ge-
vangenisstraf aan die doelstellingen beantwoordt:
– het uiting geven aan de maatschappelijke ak euring ten 
aanzien van de overtreding van de strafwet;
– het bevorderen van het herstel van het maatschappelijk 
evenwicht en van het herstel van de door het misdrijf ver-
oorzaakte schade;
– het bevorderen van de maatschappelijke rehabilitatie en 
re-integratie van de dader;
– het beschermen van de maatschappij;
–  het binnen de grenzen van de wet zoeken naar een 
rechtvaardige proportionaliteit tussen het misdrijf en de 
opgelegde straf.

Alvorens een straf uit te spreken, moet de rechter deze 
doelstellingen in overweging nemen, maar ook de on-
gewenste nevenef ecten van de straf ten aanzien van de 
rechtstreeks betrokken personen, hun omgeving en de 
samenleving.

Uit de vooropgestelde strafdoelstellingen volgt reeds 
dat de gevangenisstraf de laatst te overwegen straf be-
tret . In het voorontwerp van een nieuw Boek I van het 

47 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
48 Deuxième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime 
et le traitement des délinquants, Londres – 8-20  août 1960, 115 e.v., 
te raadplegen op https://www.unodc.org/documents/congress/Previ-
ous_Congresses/2nd_Congress_1960/015_ACONF.17.5_Short-Term_
Imprisonment_F.pdf.
49 S. Snacken, o.c., 18-19.
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Strafwetboek wordt daarenboven beklemtoond dat de 
gevangenisstraf de laatst te overwegen straf is, die slechts 
kan worden uitgesproken wanneer de strafdoelen niet 
kunnen worden bereikt met een van de andere straf en of 
maatregelen waarin de wet voorziet. Deze visie ligt ook in 
lijn met de zienswijze van de Commissie-Holsters.

17. In de memorie van toelichting50 wordt beklemtoond 
dat strafrecht geen synoniem mag zijn voor vergelding en 
dat elke sanctie hoe dan ook leedtoevoegend is, maar dat 
dit nooit de primaire insteek mag zijn van een samenle-
ving. Ook de algemene en individuele preventie worden 
als zodanig niet meer expliciet als strafdoelstellingen 
naar voren geschoven, hoewel deze impliciet begrepen 
zijn onder andere doelstellingen die aan de straf wor-
den toegedicht, zoals de ak euring van de maatschappij, 
de re-integratie van de dader en de bescherming van de 
maatschappij. De zwaarte van de straf blijkt voor derden 
geen ontradend ef ect te hebben, daar vele misdrijven 
vanuit een impuls worden gepleegd en daders vaak min-
der dan verwacht in staat zijn om de gevolgen van hun 
gedrag in te calculeren. Het uitgangspunt dat de pleger 
van een misdrijf een «homo economicus» is die slechts be-
sluit tot het plegen van het misdrijf na een zorgvuldige 
analyse van kosten en baten, is m.a.w. meestal een i ctie.51 
Dezelfde redenering blijkt te gelden voor het strafdoel 
van de individuele of speciale preventie.52 Ook hier is het 
ontradend ef ect van de opgelegde straf vaak verwaar-
loosbaar.53

18. De vraag rijst hoe de korte gevangenisstraf te rij-
men valt met de vooropgestelde strafdoelstellingen.

Onderzoek heet  uitgewezen dat er wel degelijk een ten-
dens bestaat bij sommige magistraten om de korte gevan-
genisstraf te hanteren als «une peine choc».54 Dit wordt 
trouwens met zoveel woorden ook gezegd in het advies 
van de Hoge Raad voor de Justitie over het voorontwerp 
van Strafwetboek-Boek I. Vanuit die optiek rijmen korte 
gevangenisstraf en met de strafdoeleinden van vergelding 

50 J. Rozie en D. Vandermeersch m.m.v. J. De Herdt, M. Debauche 
en M. Taeymans, o.c., 33.
51 S. Raats, Consistente strat oemeting, Antwerpen, Intersentia, 2016, 
p. 159, nr. 190, die verwijst naar o.m. M. Tonry, «Strategic approaches 
to crime prevention», Crime and Justice: a review of research 1995, 7; 
M. Wasik, Emmins on sentencing, Londen, Blackstone Press Limited, 
2001, 47; M.K. Block en V.E. Gerety, «Some experimental evidence 
on dif erences between student and prisoners reactions to monetary 
penalties and risk», Journal of Legal Studies 1995, 123-138; B.A. Hud-
son, Understanding justice, Buckingham, Open University Press, 2003, 
22; J. Grogger, «Certainty v. severity of punishment», Economic In-
quiry 1991, 297-309.
52 S. Raats, o.c., p. 159-160, nr.191.
53 J. Rozie, «Het toetsingscriterium van het recidiverisico in het 
straf(proces)recht» in P. Traest, A. Verhage en G. Vermeulen 
(eds.), XLIII e Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2016-2017 – Straf-
recht en strafprocesrecht: doel of middel in een veranderde samenleving?, 
Mechelen, Kluwer, 2017, 77-78.
54 S. Snacken, o.c., 291.

en afschrikking,55 maar deze strafdoeleinden staan haaks 
op de doelstellingen van de straf geformuleerd in het 
voorontwerp van een nieuw Boek I van het Strafwetboek.

Men kan dus als wetgever niet op geloofwaardige wijze 
bepaalde strafdoeleinden naar voren schuiven wanneer 
deze visie in de uitwerking door dezelfde wetgever teniet 
wordt gedaan.

19. Nog belangrijker is dat een overgrote meerderheid 
van wetenschappelijke studies de ef ectiviteit van de 
(korte) gevangenisstraf en in twijfel trekt. Een aantal stu-
dies toont zelfs op grond van empirisch onderzoek aan 
dat de korte gevangenisstraf een nefaste werking heet .56

Zo treedt detentieschade (sociaal, professioneel en fa-
miliaal isolement, ziektebeelden,  ...)57 wel degelijk op bij 
de korte gevangenisstraf en.58 De uitsluitingsprocessen 
zijn trouwens het meest uitgesproken in het begin van 
de detentie. In dit verband heet  Nederlands onderzoek 
reeds uitgewezen dat de situatie van de meeste kortge-
strat en na het uitzitten van hun vrijheidsstraf verslech-
terd was.59 Het moet worden beklemtoond dat het be-
strijden van de detentieschade één van de pijlers is van de 
Basiswet Gevangeniswezen.60 Prof. Dupont, de geestelijke 
vader van deze wet, heet  steeds beklemtoond dat doel-
stellingen bij de strafuitvoering, zoals re-integratie en 
herstel aan het slachtof er, geen schijn van realiserings-

55 S. Snacken, o.c., 7.
56 Zie infra.
57 Detentieschade is de schade die zowel de veroordeelde als derden 
(kunnen) ondervinden als gevolg van de detentie. De schade kan be-
trekking hebben op diverse levensomstandigheden, zoals de psychi-
sche en lichamelijke gezondheid van (ex-)gedetineerden, de sociaal-
economische positie van (ex-)gedetineerden, het welzijn van partners, 
kinderen, ... van (ex-)gedetineerden, ... Zie over deze problematiek: B. 
Claes, «Insluiten en niet uitsluiten. Overbevolking, detentieschade en 
re-integratiegerichte detentie», Panopticon 2011, 52-58; A.E.J. Dirk-
zwager, P. Nieuwbeerta en J.P.S. Fiselier, «Onbedoelde gevolgen 
van vrijheidsberovende straf en: een literatuurstudie», T.Crim. 2009, 
27; B. Grootaert, «Hink, stap, re-integratie? Stand van zaken met 
betrekking tot het «recht op re-integratie» voor veroordeelden tot 
vrijheidsberovende straf en na Potpourri II», NC 2016, 287; E. Maes, 
Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf – 200 jaar Belgisch gevangenis-
wezen, Antwerpen, Maklu, 2009, 179-180; A. More en G. Weijters, 
«Detentie en de ongewenste gevolgen voor inkomen en huisvesting 
van gedetineerden», Proces 2011, 42-51.
58 Deuxième Congrès des Nations Unies pour la prévention du cri-
me et le traitement des délinquants, Londres – 8-20  août 1960, 43, 
te raadplegen op https://www.unodc.org/documents/congress/Pre-
vious_Congresses/2nd_Congress_1960/015_ACONF.17.5_Short-
Term_Imprisonment_F.pdf; K. Beyens, «De alternatieven doen het 
nog steeds niet», Orde van de dag 2001, al .16, 10; A. Jacobs, o.c., Re-
vue de la Faculté de droit de l’Université de Liège 2006, 148; E. Maes, 
«De externe rechtspositie van (veroordeelde) gedetineerden», Ad Rem 
2004, 15; G. Kellens, Punir. Pénologie & Droit des sanctions pénales, 
Luik, Editions juridiques de l’Université de Liège, 2000, 208; J.J.J. Tul-
kens, «Strat ijd: toegemeten en uitgezeten» in Justitiële Verkenningen 
1992, 14.
59 J. Janssen, o.c., 176-177.
60 Zie art. 6, § 2, van de wet van 12 januari 2005 «betref ende het ge-
vangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden»: «Bij de uitvoe-
ring van de vrijheidsstraf of de vrijheidsbenemende maatregel dient 
vermijdbare detentieschade voorkomen te worden.»
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kansen hebben wanneer onvoldoende rekening wordt 
gehouden met de detentieschade.61 Bovendien blijven de 
negatieve ef ecten van de vrijheidsstraf niet beperkt tot 
de persoon van de veroordeelde zelf.62 Deze visie ligt in 
lijn met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.63

20. Wanneer men de focus legt op het strafdoel van de 
vergelding, rijst dan ook de vraag of het leed en de schade 
die deze gevangenisstraf met zich meebrengen, wel pro-
portioneel zijn. Voorts heet  onderzoek64 uitgewezen dat 
van de korte gevangenisstraf en geen preventieve wer-
king bleek uit te gaan, wat het strafdoel van de afschrik-
king op de helling zet. Hieronder zal zelfs blijken dat de 
korte gevangenisstraf een negatieve weerslag heet  op de 
recidivecijfers.

Het kan niet genoeg worden beklemtoond dat een cri-
minele politiek die niet aangepast is aan de bevindingen 
van de wetenschap, maar weinig kans op slagen heet .65 
Er moet dus worden nagegaan waarop de ef ectieve wer-
king van de korte gevangenisstraf dan wel kan worden 
gegrond.

IV. De ef ectiviteit van de korte gevangenisstraf onder 

de loep genomen

21. De notie «ef ectiviteit» is geen eenduidig begrip. 
Veelal worden de wetenschappelijke onderzoeken ge-
voerd vanuit het perspectief van de speciale preventie 
waar de vraag centraal staat op welke wijzen een vermin-
dering van de recidive kan worden bewerkstelligd. Ook 
andere doeleinden kunnen echter met een sanctie worden 
nagestreefd. De ef ectiviteit van een strafrechtelijk optre-
den valt dus niet noodzakelijk samen met de omvang van 
de terugval van de justitiabelen.66

Een belangrijke graadmeter om de ef ectiviteit van een 
straf te meten, is niettemin de recidivegraad. Wanneer 
men met een straf enkel een vergeldend signaal wenst te 
geven, zonder dat er op enigerlei vlak een positieve im-
pact kan worden vastgesteld, is men als wetgever ver-
keerd bezig.

61 L. Dupont (ed.), Op weg naar een beginselenwet gevangeniswezen, 
Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1998, 138.
62 S. Buyse, K. De Jaegher, W. Meyvis en M.H. Sauveur, Als je ouder 
in de gevangenis zit. Hoe dichtbij blijven? Over de relatie van kinderen 
met hun gedetineerde ouder. De situatie in België, Koning Boudewijn-
stichting, Brussel, 1997, 71 p.
63 GwH 25 mei 2016, nr. 72/2016, overweging B.3.3.
64 K. Beyens, A. Dirkzwager en D. Korf, «Detentie en gevolgen van 
detentie. Onderzoek in Nederland en België», T.Crim. 2014, 14-16.
65 Zie in dezelfde zin m.b.t. de korte gevangenisstraf: S. Snacken, o.c., 
319.
66 B.S.J. Wartna, D.L. Alberta en S. Verweij, «Wat werkt in Neder-
land en wat niet? Een meta-analyse van Nederlands recidiveonderzoek 
naar de ef ecten van strafrechtelijke interventies», Den Haag, WODC, 
2013, 14 te raadplegen op https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/
meta-analyse-nederlandse-ef ectstudies.aspx?cp=44&cs=6798. Zie 
ook: J. Rozie en D. Vandermeersch, o.c., RW 2016-17, 246.

A. Ef ect op de recidive

22. Uit het onderzoek van het Nationaal Instituut voor 
Criminalistiek en Criminologie (hierna: «NICC») «Re-

cidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op 

basis van het Centraal Strafregister»67 is gebleken dat re-
cidive het hoogst is bij personen die een jeugdmaatregel 
opgelegd kregen (83,2%), gevolgd door personen met een 
gevangenisstraf in combinatie met een geldboete en een 
andere bijkomende straf (73,2%) en personen met uitslui-
tend een gevangenisstraf (70,3%). In het rapport van het 
NICC wordt evenwel niet gedif erentieerd naargelang de 
duur van de uitgesproken gevangenisstraf en.

23. Buitenlands onderzoek doet dit wel. Zo werd aan-
getoond dat de korte gevangenisstraf geen positieve im-
pact heet  op het zelb eeld van de gedetineerde, wat ne-
fast is voor het verminderen van recidive.68 Onderzoek 
toont zelfs aan dat de recidivecijfers hoger liggen bij 
korte gevangenisstraf en. Zo heet  een Frans onderzoek 
gevoerd onder de vleugels van «le Bureau de la prospec-

tive de l’Administration pénitentiaire» en waarbij 7.000 
veroordeelden gedurende vijf jaar werden gevolgd, aan-
getoond dat de recidivegraad 62% was voor zij die ver-
oordeeld waren tot een gevangenisstraf van minder dan 
zes maanden of van zes maanden tot een jaar. De reci-
divegraad steeg naar 64% voor de veroordeelden tot een 
gevangenisstraf van één tot twee jaar. De recidivegraad 
daalde dan weer tot 53% en 37% bij de veroordeelden die 
respectievelijk een vrijheidsstraf hadden opgelopen van 
twee tot vijf jaar of meer dan vijf jaar.69

Een Canadees onderzoek gevoerd onder de vleugels 
van het Ministerie van Openbare Veiligheid («Ministère 

de la Sécurité publique») toonde in dezelfde zin ook al 
aan dat van korte gevangenisstraf en (minder dan twee 
jaar gevangenisstraf) geen afschrikwekkende werking 
uitgaat.70 Deze vaststelling congrueert met een Neder-
lands onderzoek waarin werd aangetoond dat recidive 
van kortgestrat en weliswaar lager uitvalt dan de recidive 
van langer gestrat en, maar dat er nog steeds sprake is 
van een signii cante groep die binnen twee jaar hervalt 

67 B. Mine en L. Robert, «Recidive na een rechterlijke beslissing. 
Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister», NICC, 2015 
(rapport te raadplegen op http://nicc.fgov.be). Zie ook: L. Robert, B. 
Mine en E. Maes, «Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste 
nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal 
Strafregister», Panopticon 2015, 173-189.
68 J. Janssen, «Kort, maar niet krachtig», Proces 2012, 269-271.
69 A. Kensey en A. Beaouda, «Les risques de récidive des sortants 
de prison. Une nouvelle évaluation», Cahiers d’études pénitentiaires 
et criminologiques – Direction de l’administration pénitentiaire, 2011, 
nr. 36, p. 4.
70 P. Gendreau, C. Goggin en F.T. Cullen, «L’incidence de 
l’emprisonnement sur la récidive», 1999 te raadplegen op https://www.
securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/f cts-prsn-sntncs-rcdvsm/
index-fr.aspx.
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in crimineel gedrag.71 Uit een ander Nederlands onder-
zoek waarin veroordeelden met een detentieduur tus-
sen één week en vijt ien maanden onder de loep werden 
genomen, blijkt dan weer dat een langere detentieduur 
(maar nog steeds binnen de categorie korte gevangenis-
straf) geen grotere bijdrage levert aan het voorkomen van 
herhaald crimineel gedrag dan een kortere detentie. Voor 
gedetineerden met een detentieduur van één tot zes we-
ken en tot drie maanden was de kans op herval binnen de 
eerste zes maanden na vrijlating respectievelijk 38% en 
34%. Dit percentage daalde voor veroordeelden met een 
detentieduur van zes tot vijt ien maanden (30%) en van 
drie tot vier maanden (28%).72

Men kan de recidivecijfers niet zomaar naast zich neer-
leggen. N.a.v. deze onderzoeken kunnen dan ook terecht 
vragen worden gesteld bij de preventieve werking van de 
korte gevangenisstraf.

Andere studies geven eveneens aan dat er op het gebied 
van recidive geen signii cant verschil bestaat tussen de 
personen die veroordeeld zijn tot een vrijheidsstraf met 
uitstel en degenen die een korte gevangenisstraf moe-
ten uitzitten.73 Wat de vergelijking tussen de gemeen-
schapsdienst en de korte gevangenisstraf betret , heet  
Nederlands onderzoek eveneens aangetoond dat de reci-
divegraad signii cant lager ligt in vergelijking met de ver-
oordeelden tot een korte vrijheidsstraf.74 In dezelfde lijn 
ligt het onderzoek waaruit blijkt dat de rehabilitatie sig-
nii cant beter verloopt voor de personen die veroordeeld 
zijn tot een gemeenschapsdienst.75

71 G. Weijters, P.A. More en S.M. Alma, Nazorgproblematiek en re-
cidive van kortgestrat e gedetineerden, Den Haag, WODC, 2010, 7 p., 
te raadplegen op https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/1793a-
nazorgproblematiek-en-recidive-van-kortgestrafte-gedetineerden.
aspx.
72 H. Wermink, A. Ramakers, P. Nieuwbeerta, J. De Keijzer en A. 
Dirkzwager, o.c., T. Crim. 2017, 30-51.
73 P.G.M. Aarten, A. Denkers, M. Borgers en P.H. Van Der Laan, 
«Suspending re-of ending? Comparing the ef ects of suspended pri-
son sentences and short-term imprisonment on recidivism in the Ne-
therlands», European Journal of Criminology 2014, 702-722.
74 H. Wermink, A. Blokland, P. Nieuwbeerta, D. Nagin en N. Tol-
lenaar, «Comparing the ef ects of community service and short-term 
imprisonment on recidivism: a matched samples approach», Journal of 
Experimental Criminology 2010, 325-349. Zie ook een Fins onderzoek 
waar een verschil – maar geen signii cant verschil – werd vastgesteld: 
60,5% versus 66,7%: M.-L. Muiluvuori, «Recidivism among people 
sentenced to community service in Finland», Journal of Scandinavian 
Studies in Criminology and Crime Prevention 2/1, 2001, 72-82. Uit een 
ander Nederlands onderzoek blijkt ook dat dienstverleners signii cant 
minder recidiveren dan kortgestrat en. Wel moet er een kanttekening 
worden geplaatst bij het gerechtelijk verleden van beide groepen. Ver-
geleken met de personen die een korte onvoorwaardelijke vrijheids-
straf kregen, hebben de dienstverleners signii cant minder eerdere 
justitiële contacten en veroordelingen (E.C. Spaans, Appels en peren. 
Een onderzoek naar de recidive van dienstverleners en kortgestrat en, 
Arnhem, Gouda Quint, 1994, 5, te raadplegen op https://www.wodc.
nl/onderzoeksdatabase/w00130-appels-en-peren-een-onderzoek-
naar-de-recidive-van-dienstverleners-en-kortgestrat en.aspx).
75 M. Killias, M. Aebi en D. Ribeaud, «Does community service re-
habilitate better than shorter-term imprisonment? Results of a con-

Uit het rapport van de Verenigde Naties, opgesteld 
n.a.v. de Tweede Conferentie voor Criminaliteitspreven-
tie76, volgt eveneens dat van de korte vrijheidsstraf geen 
preventieve werking uitgaat.

Wanneer we de verschillende onderzoeken bundelen, 
kunnen we stellen dat aan de korte gevangenisstraf de recht-
vaardiging van «sharp short shock» wordt ontnomen.77

B. Ef ect op de gevangenispopulatie

24. Een andere nefaste werking van korte gevangenis-
straf en die men onder ogen moet durven zien, is het ef ect 
op de gevangenispopulatie. Een straf die niet wordt uit-
gevoerd, tast onvermijdelijk de ef ectiviteit van deze straf 
aan. Wil men korte gevangenisstraf en invoeren, dan moe-
ten deze dus ook worden uitgevoerd (zoals ook de Hoge 
Raad voor de Justitie aangeet  in het advies van 21  juni 
2017). Een optimale straf moet immers op grond van vol-
gende criteria worden bepaald: van voldoende passende 
zwaarte, gevarieerdheid, begrijpelijkheid, onvermijdelijk-
heid én onmiddellijkheid.78 De premisse van onvermij-
delijkheid impliceert dat op ongewenst gedrag zeker een 
reactie moet volgen. Voorts mag ook het ef ect van een te 
lange doorlooptijd van de strafrechtelijke ah andeling niet 
worden onderschat. Wetenschappelijk onderzoek toont 
immers aan dat straf en enkel ef ectief zijn wanneer er een 
geringe tijd verloopt tussen het ongewenste gedrag en de 
straf.79 Vandaar dat een optimale straf een «onmiddellijke» 
werking kent. Korte gevangenisstraf en zullen dus hoe dan 
ook moeten worden uitgevoerd.

25. In België kent men nochtans al jaar en dag een sys-
teem van niet-uitvoering van korte vrijheidsstraf en dat 
is uitgewerkt door ministeriële omzendbrieven. Reeds op 
het einde van jaren dertig van de vorige eeuw en tijdens 
de oorlogsjaren werden er maatregelen getrof en om de 

trolled experiment», Howard Journal of Criminal Justice 39/1, 2000, 
40-57.
76 Deuxième Congrès des Nations Unies pour la prévention du cri-
me et le traitement des délinquants, Londres – 8-20  août 1960, 36, 
te raadplegen op https://www.unodc.org/documents/congress/Pre-
vious_Congresses/2nd_Congress_1960/015_ACONF.17.5_Short-
Term_Imprisonment_F.pdf: «S’il est vraisemblable que la courte peine 
est dans beaucoup de cas inadéquate pour prévenir la récidive et, bien 
souvent, ne constitue pas un avertissement sérieux, on lui attribue tout 
de même un certain ef et d’intimidation.»
77 Zie in dezelfde zin reeds: S. Snacken, o.c., 313.
78 Zie o.m.: P. Van Der Laan, A.-M. Slotboom en G.J. Stams, «Wat 
werkt? Bijdragen aan het terugdringen van recidive» in P.J. Van Kop-
pen, H. Merckelbach, M. Jelicic en J.W. De Keijser (eds.), Reizen 
met mijn rechter. Psychologie van het recht, Deventer, Kluwer, 2010, 
991. Zie ook: J. Rozie en D. Vandermeersch, o.c., RW 2016-17, 246-
247.
79 P.H. Van Der Laan, «Over straf en, ef ectiviteit en erkenning. De 
wetenschappelijke onderbouwing van preventie en strafrechtelijke 
interventie», Justitiële Verkenningen – Beleidstheorieën, Den Haag, 
WODC, 2004, 34, te raadplegen op https://www.wodc.nl/onderzoeks-
database/jv200405-beleidstheorieen.aspx.
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korte gevangenisstraf en niet te moeten uitvoeren.80 Men 
is deze weg blijven bewandelen. Als hoofdargumentatie 
werd het terugdringen van de overbevolking in de gevan-
genissen aangevoerd. Daarnaast werd ook gewezen op de 
noodzaak om op zoek te gaan naar alternatieven, gelet op 
de geringe ef ectiviteit en zelfs de negatieve gevolgen van 
de korte gevangenisstraf.81 h ans is het zo dat personen 
die een dei nitieve veroordeling hebben opgelopen tot 
één of meer hoofdgevangenisstraf en waarvan het totaal 
vier maanden niet overschrijdt, deze straf niet hoeven te 
ondergaan. Voor veroordeelden met recht op verblijf in 
België en met een strat otaal van drie jaar of minder is 
het in principe de regel dat zij hun detentie in de vorm 
van elektronisch toezicht ondergaan.82

De vaststelling is m.a.w. dat men al bijna een eeuw 
zoekt naar ontsnappingsroutes om de korte gevangenis-
straf niet, niet volledig of anders te moeten uitvoeren. Dit 
gegeven valt dan ook moeilijk te begrijpen mochten be-
leidsmakers overtuigd zijn van de ef ectieve werking van 
de korte gevangenisstraf.

26. In het federaal regeerakkoord van 9 oktober 201483 
wordt er gegarandeerd dat alle straf en – lees dus ook de 
korte gevangenisstraf en – zullen worden uitgevoerd. 
Gelet op de cijfergegevens84 zou dit een exponentiële toe-
name van de gevangenispopulatie betekenen. In tijden 
waarin een terugdringing van de gevangenispopulatie 
meer dan ooit aan de orde is (zeker gelet op het vernieti-
gend rapport van het Europees Comité voor de Preventie 
van Foltering en Onmenselijke en Vernederende Behan-
deling en Bestrai  ng van 13 juli 201785), op het gevaar af 
anders in conl ict te komen met art. 3 EVRM, kan men 
o.i. alleen al om deze reden – in tegenstelling tot wat de 
Hoge Raad voor de Justitie laat uitschijnen in het advies 
van 21 juni 2017 – geen gefundeerde rechtvaardiging ge-

80 G. Kellens, Punir. Pénologie & Droit des sanctions pénales, Luik, 
Editions juridiques de l’Université de Liège, 2000, 208.
81 G. Kellens, ibid.; Y. Van Den Berge, «Vrijheidsstraf en: de ef ec-
tieve duur van de detentie» in F. Verbruggen, R. Verstraeten, D. 
Van Daele en B. Spriet (eds.), Strafrecht als roeping. Liber amicorum 
Lieven Dupont, Leuven, Universitaire Pers Leuven 2005, 668.
82 Ministeriële omzendbrief nr. 1817 van 15 juli 2015 betref ende de 
voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden die één of meer vrij-
heidsstraf en ondergaan waarvan het uitvoerbaar gedeelte drie jaar of 
minder bedraagt. Zie ook ministeriële omzendbrief van 12 juli 2013 
betref ende de reglementering inzake het elektronisch toezicht als 
strafuitvoeringsmodaliteit voor gevangenisstraf en wanneer het totaal 
in uitvoering zijnde gevangenisstraf en drie jaar niet overschrijdt.
83 Federaal regeerakkoord 9  oktober 2014, 85, te raadplegen op: 
http://www.premier.be/sites/default/i les/articles/Accord_de_Gou-
vernement_-_Regeerakkoord.pdf.
84 Het aantal ef ectieve gevangenisstraf en met een duur van minder 
dan 365 dagen is 15.946 in 2014, 15.346 in 2015 en 15.015 in 2016.
85 Déclaration publique relative à la Belgique, Comité européen pour 
la présentation de la torture et des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants, CPT/Inf (2017)18, Conseil de l’Europe, 13  juli 2017, 
te raadplegen op https://rm.coe.int/pdf/1680731787. Zie over deze 
problematiek ook: L. Claes, «Het EHRM en de strafuitvoering. De 
onmenselijke en vernederende behandeling van gedetineerden», NC 
– Dossier april 2017.

ven voor het behoud en de tenuitvoerlegging van korte 
gevangenisstraf en.

27. Wil men coherent zijn, dan moeten alle vrij-
heidsstraf en worden uitgevoerd, zowel de korte als de 
lange(re), maar dit is in de huidige stand van zaken on-
mogelijk. De gevangenispopulatie zou nooit geziene pro-
porties aannemen, waardoor veroordelingen door het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens een 
onmenselijke en onterende bestrai  ng onafwendbaar 
worden. Een dergelijke behandeling van gedetineerden 
kan onder geen enkel beding worden gepromoot en door-
gang vinden. In termen van proportionaliteit gesproken 
zou de detentieschade, die al ontzettend groot is voor de 
kortgestrat en,86 werkelijk onverantwoord worden.

De tenuitvoerlegging van de korte gevangenisstraf kan 
bezwaarlijk ten koste gaan van de lange(re) vrijheidsstraf 
die in de eerste plaats omwille van de bescherming van 
de maatschappij wordt uitgesproken. Vanuit die optiek 
is het niet meer dan logisch dat voorrang wordt gegeven 
aan de uitvoering van de lange(re) vrijheidsstraf en dat er 
alternatieven worden gecreëerd voor de korte gevange-
nisstraf. Dit neemt niet weg dat er met het oog op de re-
habilitatie voldoende ruimte moet zijn voor strafuitvoe-
ringsmodaliteiten t.a.v. de lange(re) gevangenisstraf en. 
De rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens is hierin – terecht – zeer streng:87 zelfs le-
venslange straf en moeten inkortbaar zijn. Het nationaal 
recht moet dus steeds het vooruitzicht op invrijheidstel-
ling en een mechanisme tot herziening mogelijk maken.

28. Het is een openbaring te weten dat het gros van de in 
België uitgesproken vrijheidsstraf en korte gevangenisstraf-
fen onder één jaar zijn. De recente heisa die er in de media 
gerezen is over het gegeven dat er alsmaar zwaardere gevan-
genisstraf en boven vijf jaar worden uitgesproken,88 moet 
dan ook in een juist perspectief worden geplaatst. De cijfers 
moeten m.a.w. worden gerelateerd aan corresponderende 
statistische gegevens m.b.t. de lange vrijheidsstraf en van de 
voorbije jaren. Het totaalbeeld is wel degelijk dat een over-
grote meerderheid van de thans uitgesproken vrijheidsstraf-
fen ef ectieve gevangenisstraf en betret  van minder dan een 
jaar (2014: 63,31%; 2015: 60,96%; 2016: 59,64%).89 Deze cijfer-
gegevens moeten niet in die zin worden geïnterpreteerd dat 
er behoet e is aan het behoud van de korte gevangenisstraf. 

86 Zie randnr.19.
87 Zie bv. EHRM 9 juli 2013, Vinter t/ Verenigd Koninkrijk; EHRM 
18 maart 2014, Öcalan t/ Turkije; EHRM 26 april 2016, Murray t/ Ne-
derland.
88 J. Van Horenbeek, «Edelachtbare toont steeds minder genade. 
Aantal veroordelingen tot zware celstraf en spectaculair gestegen», De 
Morgen, 3 augustus 2017.
89 Het aantal ef ectieve gevangenisstraf en met een duur van minder 
dan 365 dagen is 15.946 in 2014, 15.346 in 2015 en 15.015 in 2016. 
Het aantal gevangenisstraf en met uitstel uitgesproken met een duur 
van minder dan 365 dagen is 5.289 in 2014, 5.391 in 2015 en 4.991 in 
2016. Het aantal gevangenisstraf en met probatie-uitstel uitgesproken 
met een duur van minder dan 365 dagen is 1.513 in 2014, 1.395 in 
2015 en 1.844 in 2016.
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Het dient immers te worden herhaald dat deze straf en thans 
ofwel niet worden uitgevoerd ofwel onmiddellijk onder de 
strafuitvoeringsmodaliteit van het elektronisch toezicht val-
len. In het voorstel van voorontwerp van een nieuw Boek I 
van het Strafwetboek wordt bovendien meer diversii catie in 
de bestrai  ng mogelijk gemaakt. Dit is dan ook een bijko-
mend argument om te pleiten voor het optrekken van de mi-
nimumgrens van de correctionele gevangenisstraf naar één 
jaar. De vrees dat strafrechters de uitgesproken straf en zul-
len verzwaren, lijkt tot een minimum te worden herleid door 
het in het voorstel van voorontwerp van een nieuw Boek I 
van het Strafwetboek uitgetekende regime van strafniveaus. 
Zonder wettelijke grondslag kan onder geen enkel beding 
naar een hoger strafniveau worden geklommen. Voorts moet 
worden beklemtoond dat de door Potpourri II-wet ingevoer-
de exorbitante straf en worden verlaten. De drempel van één 
jaar biedt bovendien het voordeel dat er overeenstemming is 
met de grens vastgelegd in de Voorlopige Hechteniswet.

V. De sleutel ligt bij een accurate 

informatieverstrekking

29. Hierboven werd reeds geponeerd dat een criminele 
politiek die niet aangepast is aan de bevindingen van de 
wetenschap weinig kans op slagen heet .

Sommige magistraten erkennen dat de korte vrijheids-
straf vooral een hoog symbolisch gehalte heet  waarmee 
de zwaarte van de overtreden norm kan worden beklem-
toond.90 Spraakmakend is een passus uit een rapport van 
de Verenigde Naties opgesteld n.a.v. de Tweede Conferen-
tie voor Criminaliteitspreventie91 die in de eerste plaats is 
gebaseerd op bevindingen van de Belgische rapporteurs: 
«Plusieurs correspondants, en Europe et ailleurs, sont 
d’avis qu’il faut sauvegarder le caractère «exemplatif» de la 
sanction, tout en reconnaissant son inei  cacité et même sa 
nocivité (ainsi s’exprime, par exemple, le rapport belge).»

30. Het kan nochtans niet worden ontkend dat de korte 
gevangenisstraf voor de doorsneeburger en zelfs voor een 
deel van de magistraten de perceptie heet  wel degelijk een 
zinvolle straf te zijn. Een dergelijke vaststelling wordt noch-
tans niet geschraagd door wetenschappelijk onderzoek.

In de rechtspsychologie werd over dit mechanisme 
reeds empirisch onderzoek gevoerd. Zo werd aangetoond 
dat informatie over recidivekansen de oordelen van de 
burger over de geschiktheid van strafvormen beïnvloedt. 
Dit ef ect kon echter alleen t.a.v. de werkstraf worden 
vastgesteld. In hetzelfde Nederlands onderzoek beïn-

90 A. Jacobs, o.c., Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège 
2006, 149.
91 Deuxième Congrès des Nations Unies pour la prévention du cri-
me et le traitement des délinquants, Londres – 8-20  août 1960, 36, 
te raadplegen op https://www.unodc.org/documents/congress/Pre-
vious_Congresses/2nd_Congress_1960/015_ACONF.17.5_Short-
Term_Imprisonment_F.pdf.

vloedde de kennis van de recidivecijfers niet de opvatting 
over de geschiktheid van de onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf. Misschien komt dit volgens de onderzoekers 
omdat in de ogen van de respondenten de gevangenis-
straf beter aansluit bij de strafdoeleinden die vallen onder 
het hoofdstrafdoel «hard aanpakken» dan bij een sociaal-
constructieve aanpak.92

31. Accurate informatieverstrekking is dan ook meer dan 
ooit aan de orde. Er blijkt wel degelijk een informatie-ef ect 
te zijn. Vooral minder goed geïnformeerde burgers vinden 
dat magistraten zogenaamd te laag straf en (men maakt in 
de rechtspsychologische literatuur in dit verband soms ge-
wag van de «punitiviteitskloof» tussen magistraat en bur-
ger). Maar zodra burgers méér worden geïnformeerd over 
de achtergronden van de zaak worden zij minder «punitief». 
De punitiviteitskloof is m.a.w. omgekeerd evenredig met ac-
curate informatieverstrekking.93 Het blijkt moeilijk te zijn 
de hele samenleving te betrekken bij de informatiedoorstro-
ming. Een kloof met het ongeïnformeerde publiek dreigt 
hoe dan ook te blijven bestaan.94

Deze bevindingen zijn cruciaal voor de wetgever en de 
hieruit voortvloeiende rechtspraak die vaak worden ver-
weten zogenaamd «te licht» te straf en. De punitieve in-
gesteldheid in de publieke opinie lijkt groot te zijn.95 Pro-
blematisch is dat het geloof in de populariteit van bepaalde 
straf en – zoals de (korte) gevangenisstraf – voortvloeit uit 
bepaalde veronderstellingen. In de literatuur schrijt  men 
in dit verband dat strafpopulisme een van de oorzaken is 
van een meer punitief strafrechtelijk beleid.96

32. Het gegeven dat het publiek op het eerste gezicht 
ontevreden is over de hoogte van de uitgesproken straf-
fen en de strafsoorten, zegt nochtans niets over de legi-
timiteit van het rechtssysteem.97 Indien de wetgever en 
de magistraat zich toch zouden laten inspireren door de 
roep naar zwaardere bestrai  ng, zou dit kunnen leiden 

92 S. Ruiter, J. Tolsma, M. De Hoon, H. Elffers en P. Van Der Laan, 
De burger als rechter. Een onderzoek naar geprefereerde sancties voor 
misdrijven in Nederland, Boom Lemma Uitgevers, Den Haag, 2011, 
104 (ook te raadplegen op http://www.wodc.nl).
93 M. Van Der Maden, M. Malsch en J. De Keijser, «De invloed van 
opleiding en informatie. Waarom wil de burger toch steeds dat rech-
ters zwaarder straf en?», Trema 2017, 180-183.
94 J. De Keijser, «De moeizame relatie tussen publieke opinie en the-
orie en praktijk van de straf» in S. Ruiter, W. Bernasco, W. Huisman 
en G. Bruinsma (eds.), Eenvoud & Verscheidenheid. Liber amicorum 
voor Henk Elf ers, Amsterdam, Nederlands Studiecentrum Criminali-
teit en Rechtshandhaving, 2013, 138-141.
95 P. Ponsaers, «De politieke economie van de punitiviteit in België» 
in I. Aertsen, K. Beyens, T. Daems en E. Maes (eds.), Hoe punitief is 
België? – Panopticon Libri 2, Antwerpen, Maklu, 2010, 32.
96 K. Verfaillie, «Punitieve behoet en, samenleving en publieke 
opinie» in I. Aertsen, K. Beyens, T. Daems en E. Maes (eds.), Hoe 
punitief is België? – Panopticon Libri 2, Antwerpen, Maklu, 2010, 101.
97 J.W. De Keijsser en H. Elffers, «Onbegrip voor het strafoordeel 
bedreigt het draagvlak voor het rechtssysteem niet» in M. Malsch en 
N. Van Maanen (eds.), De begrijpelijkheid van de rechtspraak, Den 
Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007, 115-128. Zie ook: J. Rozie, 
«Tegenspraak in de bestrai  ng», NC 2014, 92.
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tot nutteloze ingrepen. De punitiviteitskloof is m.a.w. 
geen onmiddellijke bedreiging voor de legitimiteit van 
de strafrechtspraak.98 Wat men ook vaak uit het oog ver-
liest, is dat het oordeel van de burger over het al dan niet 
rechtvaardig karakter van een rechterlijke beslissing in 
grote mate ah angt van de procedure die de rechterlijke 
uitspraak is voorafgegaan en in mindere mate van de uit-
komst van de procedure. De hierboven beschreven theo-
rie van de procedurele rechtvaardigheid99 plaatst daarom 
het uitgangspunt op de helling dat slachtof ers en ruimer 
beschouwd de maatschappij er alleen bij gebaat zouden 
zijn als de dader zwaar kan worden/wordt bestrat . Dit 
neemt niet weg dat de strafrechter met zijn vonnis of ar-
rest een maatschappelijk oordeel velt. De strafrechter 
mag dus zeer zeker responsief zijn, maar hij mag niet de 
marionet zijn die in beweging wordt gebracht door recht-
streekse consultatie van het publiek.100

33. Niet onbelangrijk is dat volgens empirisch onder-
zoek de vraag naar «strenger» straf en bij de publieke 
opinie moet worden begrepen als «vaker» straf en. De 
zwakke schakel is immers dat vele misdrijven niet wor-
den bestrat  omdat de pakkans te laag is101 en dat het gros 
van de misdrijven nog altijd wordt geseponeerd. Mis-
schien leidt de niet-uitvoering van bepaalde straf en ook 
tot onbegrip bij de bevolking. Dit is in overeenstemming 
met de stelling in de literatuur dat uitingen van puniti-
viteit niet noodzakelijk een concrete wens tot zwaarder 
straf en inhouden, maar eerder de weerspiegeling zijn 
van diepgelegen gevoelens van onvrede en bezorgd-
heid.102 Dit laatste moet nochtans worden gerelativeerd.

98 H. Elffers en J.W. De Keijser, «De strafrechter en de burger: zij 
konden niet bijeen komen», Rechtstreeks (Raad voor de Rechtspraak), 
2007/2.
99 Zie hierover b.v.: A. Brenninkmeijer, «Een eerlijk proces. De 
rechter als «bekwame juridische automaat». Enkele rechtspsycho-
logische bevindingen», NJB 2009, 2050-2056; V. De Mesmaecker, 
«Ervaring met justitie als dif erentiërende factor in het oordeel over 
justitie. Een introductie tot procedurele rechtvaardigheid», RW 2009-
10, 562-576; V. De Mesmaecker, «De rol van procedurele rechtvaar-
digheid in ervaringen met strafrecht en herstelrecht: een onderzoek 
naar rechtsbeleving», Panopticon 2012, 175-179; P. Duinslaeger en 
K. De Schepper, «Wie is er bang van de strafrechter? Rel ecties over 
een gerechtvaardigd vertrouwen» in F. Deruyck en M. Rozie (eds.), 
Het strafrecht bedreven. Liber Amicorum Alain De Nauw, Brugge, die 
Keure, 2011, 238-239; K. Van Den Bos en A. Brenninkmeijer, «Ver-
trouwen in wetgeving, de overheid en de rechtspraak. De mens als 
informatieverwekkend individu», NJB 2012, 1451-1457; K. Beyens, 
«Rel ecties omtrent het hedendaagse rechtspreken» in F. Verbrug-
gen, R. Verstraeten, D. Van Daele en B. Spriet (eds.), Strafrecht 
als roeping. Liber amicorum Lieven Dupont, Leuven, Universitaire Pers 
Leuven, 2005, 293.
100 J. De Keijser, o.c., in S. Ruiter, W. Bernasco, W. Huisman en G. 
Bruinsma (eds.), Eenvoud & verscheidenheid. Liber amicorum voor 
Henk Elf ers, 146.
101 H. Elffers, Een straf e aanpak. Rede uitgesproken ter aanvaarding 
van het ambt van hoogleraar empirische bestudering van de strafrechts-
pleging aan de Vrije Universiteit Amsterdam op 30 mei 2008, Den Haag, 
Boom Juridische Uitgevers, 2008.
102 T.R. Tyler en R.J. Boeckmann, «h ree strikes and you’re out, but 
why? h e psychology of public support for punishing rule breakers», 

Uit het Rapport Justitiebarometer 2014 van de Hoge 
Raad voor de Justitie103 blijkt dat 61% van de respondenten 
vertrouwen heet  in Justitie. 76% van de burgers vindt zelfs 
dat wanneer een persoon als partij betrokken wordt in een 
rechtszaak hij een eerlijk proces zal krijgen. 61% vindt dat de 
meeste rechterlijke beslissingen rechtvaardig zijn. Ook wan-
neer men als slachtof er of verdachte met een strafrechtbank 
in contact is gekomen, vindt een meerderheid (60%) dat de 
genomen beslissing rechtvaardig was. De reeds in de lite-
ratuur gesignaleerde ambivalente houding van de mensen 
m.b.t. de keuze van de straf,104 komt eveneens tot uiting in 
de resultaten van de Justitiebarometer. Er werd, in tegenstel-
ling tot de Justitiebarometer 2010, geen uitdrukkelijke vraag 
gesteld m.b.t. de zwaarte van de uitgesproken straf en,105 
maar de optimale werking van de vrijheidsstraf werd in de 
editie 2014 wel bevraagd. Volgens 60% van de respondenten 
moeten gevangenen tot het einde van hun straf in de gevan-
genis blijven. Wanneer dan twee straf en worden voorgelegd 
die buiten de gevangenis worden uitgevoerd, antwoordt 
69% van de respondenten voorstander te zijn van de alter-
natieve straf van het elektronisch toezicht en 83% van een 
dienst aan de gemeenschap. Deze uitkomsten lijken niet he-
lemaal te congrueren. Bovendien blijkt ook duidelijk dat de 
publieke opinie het niet helemaal bij het rechte eind heet , 
omdat lage recidivecijfers niet correleren met een lange vrij-
heidsstraf, wel integendeel. Een kale vrijheidsstraf zonder 
aangepaste begeleiding blijkt immers de slechtst mogelijke 
bestrai  ngsoptie te zijn wanneer de re-integratie van de 
veroordeelde wordt nagestreefd.106 Wetenschappelijk onder-
zoek toont trouwens aan dat rehabilitatie een belangrijk wa-
pen is in de strijd tegen recidive.107 Ook de Raad van Europa 

Law & Society Review 1997, 23-265; J. De Keijser, o.c., in S. Ruiter, W. 
Bernasco, W. Huisman en G. Bruinsma (eds.), Eenvoud & verschei-
denheid. Liber amicorum voor Henk Elf ers, 141 en 143.
103 Vierde justitiebarometer 2014 in opdracht van de Hoge raad voor 
de Justitie te raadplegen op http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.
belgium.be/i les/press_publications/justitiebarometer_2014.pdf.
104 K. Verfaillie, o.c., in I. Aertsen, K. Beyens, T. Daems en E. Maes 
(eds.), Hoe punitief is België? – Panopticon Libri 2, 91 e.v.
105 Uit het Rapport Justitiebarometer 2010 van de Belgische Hoge Raad 
voor de Justitie blijkt dat een meerderheid van de respondenten vindt 
dat misdrijven (in casu georganiseerde criminaliteit, moorden, seksuele 
misdrijven, drugsmisdrijven, i nanciële misdrijven) niet streng genoeg 
worden bestrat , met uitzondering van de verkeersmisdrijven. Nochtans 
heet  61% van de respondenten verklaard vertrouwen te hebben in Jus-
titie (rapport te raadplegen op http://www.belgium.be/nl/publicaties/
publ_justitiebarometer-2010.jsp).
106 Zie o.m.: B.S.J. Wartma, D.L. Alberda en S. Verweij, Wat 
werkt in Nederland en wat niet? Een meta-analyse van Nederlands 
recidiveonderzoek naar de ef ecten van strafrechtelijke sancties, Den 
Haag, 2013, 196  p. (ook te raadplegen op https://www.wodc.nl/ 
onderzoeksdatabase/meta-analyse-nederlandse-ef ectstudies.aspx); 
H.Wermink, A. Blokland, P. Nieuwbeerta en N. Tollenaar, «Re-
cidive na werkstraf en en gevangenisstraf en. Een gematchte vergelij-
king», T. Crim. 2009, 211-227; J. Rozie, o.c., NC 2015, 4.
107 P.H. Van Kempen en W. Young (eds.), Prévention de la récidive. 
Valeur de la réhabilitation et gestion des délinquants à haut risque, Ant-
werpen, Intersentia, 2014, 338 p.; Zie ook: M. Bouverne-Debie en J. 
Goethals, «Onderzoek naar criteria voor voorwaardelijke invrijheid-
stelling», Panopticon 2000, 356-388.

this jurisquare copy is licenced to Universiteit  Antwerpen



d0c101a50930141f0109b69440430302

 Rechtskundig Weekblad 2017-18 | nr. 9 | 28 oktober 2017

 335

onderschreef dit standpunt reeds in de Aanbeveling (2000) 
22.108 Tevens kan worden gewezen op een Frans onderzoek 
waaruit blijkt dat wanneer de veroordeelde 90% of meer van 
zijn straf had uitgezeten, de kans dat hij herviel 59,9% be-
droeg, terwijl dit percentage daalde tot 28,5% als hij minder 
dan 70% van zijn straf had uitgezeten.109

Niet onbelangrijk is dat er ondermaats wordt gescoord 
wanneer de waarde van de informatiedoorstroming van 
Justitie naar de burgers wordt bevraagd. Volgens 60% van 
de respondenten verstrekt Justitie onvoldoende informa-
tie over haar werking. De behoet e aan accurate informa-
tieverstrekking wordt hiermee ook door de Hoge Raad 
voor de Justitie in de verf gezet. Dit impliceert wel dat de 
spreekbuizen (zoals de beleidsmakers en de magistraten) 
op dezelfde goll engte zitten en in staat zijn accurate in-
formatie te verstrekken.

VI. Conclusie

34. Een van de belangrijkste pijlers van het vooront-
werp van een nieuw Boek I van het Strafwetboek is het 
uitgangspunt van de gevangenisstraf als ultimum reme-

dium. Dit volgt niet alleen uit de wettelijke verankering 
van de doeleinden van de straf, maar ook uit het feit dat 
een minimumdrempel van één jaar correctionele hoofd-
gevangenisstraf naar voren wordt geschoven. Vooral dit 
laatste blijkt voor sommigen geen evidente keuze te zijn.

Het is zeker zo dat de problematiek van de korte gevan-
genisstraf een controversieel item is, omdat vele justiti-
ele en politieke actoren wél overtuigd zijn van de positieve 
werking ervan. De opzet van deze studie was dan ook na te 
gaan aan de hand van objectieve wetenschappelijke studies 
en analyses welke werking er van een korte gevangenis-
straf kan worden verwacht. De hamvraag is m.a.w. of de 
korte vrijheidsstraf een ef ectieve en proportionele straf is.

De uitkomst van deze studie is echter dat van de korte 
vrijheidsstraf geen positieve werking uitgaat. Het argu-
ment dat de nefaste werking van de korte gevangenisstraf 
in België niet zou kunnen worden geëvalueerd, eenvou-
digweg omdat deze straf hier niet of niet volledig wordt 
uitgevoerd, is kort door de bocht. Wetenschappelijke stu-
dies wijzen immers alle in dezelfde richting. De bevin-
dingen van internationale studies uitgevoerd in landen 
waarin de korte gevangenisstraf wel wordt tenuitvoerge-
legd, kunnen dus zeker naar de Belgische situatie worden 

108 Zie nr. 23 van de Recommandation Rec (2000) 22 du Comité des 
Ministres aux Etats membres concernant l’amélioration de la mise en 
oeuvre des règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées 
dans la Communauté: «Une attention particulière devrait être accor-
dée à la conception de programmes et d’interventions destinés aux dé-
linquants qui ont gravement récidivé ou qui risquent de le faire (...)». 
(te raadplegen op http://www.coe.int).
109 P. Tournier, Inl ation carcérale et aménagement des peines, Rou-
baix, Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions 
pénales, 1995, 16-17.

overgeheveld. Als er geen positieve werking kan worden 
waargenomen m.b.t. de korte gevangenisstraf, is dat bo-
vendien een algemene vaststelling en kan er niet worden 
gedif erentieerd naargelang het type misdrijf.

Men mag niet boudweg poneren dat het in het belang 
van de maatschappij raadzaam kan zijn om een dader van 
een «klein misdrijf» voor een korte tijd uit de samenleving 
te isoleren. Men moet immers toekomstgericht blijven den-
ken, wat betekent dat in het raam van de uitvoering van de 
gevangenisstraf (en dit zowel wat de korte als de lange(re) 
gevangenisstraf betret ) rehabilitatie centraal moet staan, wat 
eigenlijk de samenleving ook ten goede komt. Dit neemt niet 
weg dat zware vrijheidsstraf en soms moeten worden uit-
gesproken ter bescherming van de maatschappij, maar ook 
hier moet de kaart van rehabilitatie kunnen worden getrok-
ken. Hoewel het Europees Hof voor Rechten van de Mens er-
kent dat er als zodanig geen recht op rehabilitatie bestaat110, 
werd niettemin in het arrest-Murray van 26 april 2016 een 
schending van art. 3 EVRM vastgesteld omdat er niets werd 
ondernomen om de detentie in dienst te stellen van de reha-
bilitatie van de betrokkene. Er werd hem geen enkel behan-
delaanbod gedaan, hoewel bij voorbaat vaststond dat zonder 
enige behandeling het recidivegevaar niet zou verminderen. 
De overheid moet m.a.w. actief handelen en meehelpen111, bv. 
door een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen met de 
gedetineerde, of door de gedetineerde te laten deelnemen aan 
behandelingen en/of activiteiten die bijdragen aan zijn reha-
bilitatie. Het Hof beklemtoont dat één van de doeleinden van 
de rehabilitatie het voorkomen van hervallen in crimineel 
gedrag is.112 Laat het nu net deze doelstelling zijn die door de 
uitvoering van de korte gevangenisstraf in belangrijke mate 
wordt tegenwerkt.

Straf en die geen enkele meerwaarde blijken te hebben, 
moeten worden verlaten en mogen niet vanuit een buik-
gevoel worden geïntroduceerd. Men is verkeerd bezig 
wanneer men de bevindingen van tal van wetenschap-
pelijke onderzoeken blijt  negeren. Wanneer men blind 
blijt  voor de nefaste werking van de korte gevangenis-
straf en het vergeldende aspect van deze straf boven alles 
plaatst, zal dit de uitbouw van een doeltref ende crimi-
nele politiek in belangrijke mate blijven hypothekeren. 
De democratische besluitvorming moet zeker worden 
gerespecteerd, maar wanneer deze vertrekt van verkeerde 
uitgangspunten, is het onze plicht om hierop te wijzen.

Het is tijd om in actie te schieten. Het zou mooi zijn 
mocht België een voortrekkersrol kunnen spelen met zijn 
visie over de plaats van de vrijheidsstraf in het strafrech-
telijk landschap.

110 EHRM 26 april 2016, Murray t/ Nederland, § 103. Het arrest had 
betrekking op een levenslang gestrat e, maar een aantal overwegingen 
heet  ontegensprekelijk een algemene draagwijdte.
111 EHRM 26 april 2016, Murray t/ Nederland, § 104 e.v.
112 EHRM 26 april 2016, Murray t/ Nederland, § 102.
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