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 Wat? De betrokkene 
ondergaat een 
vrijheidsstraf? 

Ingeschreven op de 
rol van de 

strafinrichting? 

Recht op leefloon 
volgens art. 39 van 
het KB van 11 juli 

2002? 

Uitgaansvergunning Deze modaliteit verleent aan de veroordeelde 
het recht om de gevangenis te verlaten voor een 
welbepaalde duur, die niet langer mag zijn dan 
zestien uur. Deze uitgaansvergunning kan op 
elke moment van de detentieperiode worden 
toegekend. 

Ja Ja Nee 

Penitentiair verlof Het penitentiair verlof laat de veroordeelde toe 
om, driemaal per trimester, de gevangenis voor 
maximaal zesendertig uur te verlaten. 

Ja Ja Nee 

Beperkte detentie De veroordeelde aan wie beperkte detentie 
wordt toegekend, heeft het recht om op 
regelmatige tijdstippen de gevangenis te 
verlaten voor een periode van maximum twaalf 
uur per dag. 

Ja Ja Nee 

Elektronisch toezicht als 
strafuitvoeringsmodaliteit 

Een wijze van uitvoering van de vrijheidsstraf 
waardoor de veroordeelde het geheel of een 
gedeelte van zijn vrijheidsstraf buiten de 
gevangenis ondergaat volgens een bepaald 
uitvoeringsplan, waarvan de naleving onder 
meer door elektronische middelen wordt 
gecontroleerd. 

Ja Ja Nee 
 
(wel: leefvergoeding 
Afdeling Welzijn en 
Samenleving (VG)) 

Strafonderbreking Covid-
19 

De strafonderbreking covid-19 laat de 
veroordeelde toe de gevangenis te verlaten voor 
een bepaalde periode (18/03/20-17/06/20 en 
03/12/20-15/07/21) en heeft tot doel de 
concentratie van de gevangenisbevolking te 
verminderen, de gezondheidsrisico's door het 
telkens verlaten van en terugkeren naar de 

Nee 
 
 

Ja 
 

Ja 
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gevangenis te beperken en zo mede het risico op 
een piek van besmettingen tegen te gaan. De 
onderbreking van de strafuitvoering schorst de 
uitvoering van de straf voor de duur van de 
maatregel. 

Voorwaardelijke 
invrijheidstelling/ 
Vervroegde 
invrijheidstelling Covid-
19/ Invrijheidstelling op 
proef 

De voorwaardelijke invrijheidstelling laat de 
veroordeelde toe om een deel van zijn 
vrijheidsstraf buiten de gevangenis uit te zitten. 
De veroordeelde is verplicht om zich gedurende 
een bepaalde proefperiode te houden aan 
enkele voorwaarden. Pas op het ogenblik dat 
die proefperiode op een gunstige wijze wordt 
afgerond, bekomt de veroordeelde een 
definitieve invrijheidstelling. 
 

Nee Nee Ja 

Voorlopige 
invrijheidstelling 
(met het oog op 
verwijdering van het 
grondgebied of 
overlevering) 

De voorlopige invrijheidstelling is bedoeld voor 
gedetineerden die onrechtmatig in België 
verblijven of aan de autoriteiten van andere 
landen moeten overgedragen worden. Deze 
invrijheidstelling heeft dan tot doel om de 
betrokkene van het Belgisch grondgebied te 
verwijderen of aan een buitenlandse autoriteit 
over te dragen. 

Nee Nee Ja 

Elektronisch toezicht als 
autonome straf 

Wanneer een feit van die aard is dat het bestraft 
moet worden met een gevangenisstraf van ten 
hoogste één jaar, kan de rechter als hoofdstraf 
een straf onder elektronisch toezicht opleggen 
van dezelfde duur als de gevangenisstraf die hij 
anders zou opleggen. Hierbij is de instemming 
van de betrokkene een noodzakelijke 
voorwaarde. De duur bedraagt minstens een 
maand en ten hoogste een jaar. 

Ja Nee Ja 

 


