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Woord vooraf 

Het elektronisch toezicht bestaat vijftien jaar in België. De eerste experimen-
ten met de enkelband vonden eind jaren ’90 plaats in het kader van een klein-
schalig project in de gevangenis van Sint-Gillis. Na een wat aarzelende start is 
het elektronisch toezicht de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de belang-
rijkste modaliteiten van strafuitvoering in ons land. Het aantal enkelbanden en 
ondertoezichtgestelden stijgt jaar na jaar. De toepassingsmogelijkheden dijen 
almaar verder uit, van de strafuitvoering naar de voorlopige hechtenis, en moge-
lijk binnenkort ook naar de fase van de straftoemeting. Intussentijd wordt volop 
geëxperimenteerd met nieuwe technologieën, zoals spraakherkenning en GPS.  

Het potentieel van het elektronisch toezicht lijkt dan ook onuitputtelijk. De 
nieuwe technologie spreekt tot de verbeelding en zou een antwoord bieden op 
zowat alle kwalen waarmee de Belgische strafrechtspleging wordt geplaagd, niet 
in het minst het probleem van de overvolle gevangenissen. Het elektronisch 
toezicht wordt voorgesteld als een goedkoper, sneller inzet- en uitbreidbaar en 
menselijker alternatief voor de klassieke vrijheidsstraf. Kortom: dit zou een 
win/win-verhaal moeten zijn voor de gestrafte, zijn sociale omgeving, de straf-
rechtsbedeling en de samenleving tout court. 

Maar is dit ook zo? Onderzoeksrechters lopen niet warm om het elektronisch 
toezicht toe te passen in het kader van de voorlopige hechtenis. Het Rekenhof en 
het Europese antifoltercomité stelden vast dat de druk op de Belgische gevange-
nissen niet verdween met het elektronisch toezicht. Integendeel: terwijl het aan-
tal enkelbanden steeg, nam ook de gevangenispopulatie in versneld tempo toe. 
Bovendien lijken kwaliteitsvolle selectie en begeleiding het almaar meer te moe-
ten afleggen tegen de macht van het getal: wordt de samenleving daar werkelijk 
beter van? Bovenal roept de snelheid waarmee tezelfdertijd op zovele verschil-
lende fronten – regelgeving, uitvoeringspraktijk en technologie – aan het elek-
tronisch toezicht wordt gesleuteld vragen op bij direct betrokkenen en de bui-
tenwereld. Zijn de dagen van het ooit zo geroemde ‘Belgische model’, gestoeld 
op een evenwichtige mix van technologie en professionele begeleiding, definitief 
geteld? 

Bovenstaande ontwikkelingen en vragen stonden centraal op een studiena-
middag die op 29 november 2013 plaatsgreep te Gent. De bijdragen in dit boek 
vormen de neerslag van de plenaire lezingen die bij die gelegenheid in verkorte 
vorm werden uitgesproken.  

In het eerste hoofdstuk blikt Tom Vander Beken terug op vijftien jaar be-
leidsontwikkeling en –discussie over elektronisch toezicht in België. Hij staat 
daarbij in het bijzonder stil bij de complexe situatie waarin het elektronisch toe-
zicht vandaag de dag verzeild is geraakt. Vander Beken werpt ook een blik in de 
toekomst en geeft aan wat we nog kunnen verwachten.   

In hoofdstuk twee rapporteert Delphine Vanhaelemeesch over de resultaten 
van een empirisch belevingsonderzoek bij huisgenoten van personen die onder 
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toezicht worden gesteld. Haar onderzoek belicht de ambivalente gevoelens 
waarmee deze huisgenoten worden geconfronteerd. Aan de ene kant weegt het 
elektronisch toezicht op hun eigen dagdagelijkse leven en hebben ze het gevoel 
zelf gestraft te zijn. Aan de andere kant blijkt dat ze ook zelf de rol van bestraffer 
op zich gaan nemen en komen ze een centrale rol te vervullen bij de tenuitvoer-
legging van de maatregel.  

Het derde hoofdstuk besteedt aandacht aan de functies van het elektronisch 
toezicht. Tom Daems laat zich hierbij inspireren door het werk van de Neder-
landse criminoloog Willem Nagel, die in 1977 57 functies van de vrijheidsstraf 
had opgelijst. Hoe zit het met het elektronisch toezicht? Daems identificeert en 
bediscussieert 22 dergelijke functies en illustreert zodoende hoe complex het 
debat over het elektronisch toezicht is en welke soms tegenstrijdige functies 
daarbij aan de orde zijn.  

In het laatste hoofdstuk neemt Mike Nellis de lezer mee naar Engeland en 
Wales, waar opmerkelijke ontwikkelingen aan de gang zijn die om diverse rede-
nen belangrijk zijn voor de discussie over elektronisch toezicht in België.  Nellis 
bespreekt hoe de GPS-technologie op zeer korte tijd ingang vond in Engeland en 
Wales en aanleiding gaf tot een fundamenteel herdenken van het elektronisch 
toezicht. Ook in België zal de GPS-technologie vanaf 2014 voet aan grond krij-
gen. Nellis wijst verder op de grote rol van de private sector en de wijze waarop 
elektronisch toezicht mee ingebed wordt in een strategie gericht op de vermarkt-
ing van de uitvoering van gemeenschapssancties. Ook dit aspect is van belang 
voor de Belgisch lezer, in het bijzonder tegen het licht van de groeiende rol van 
de private sector in de strafuitvoering: het elektronisch toezicht is daar één ui-
ting van, maar dit geldt eveneens voor de populariteit van de DBFM-procedure 
(Design-Build-Finance-Maintain) die gehanteerd wordt bij de uitbreiding van 
het Belgische gevangenispark. Het hoofdstuk is echter nog het meest lezens-
waardig omwille van de pointe van het verhaal dat Nellis brengt. Nellis toont 
aan dat de ontwikkelingen op vlak van elektronisch toezicht in Engeland en 
Wales niet boven de hoofden van politici heen plaatsgrijpen. Integendeel: zij zijn 
de centrale actoren die de touwtjes in handen houden en zij bezegelen zodoende 
ook het lot van het elektronisch toezicht. 

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Cedric De Koker voor het verlenen 
van assistentie bij het vertalen van het hoofdstuk van Mike Nellis en de voorbe-
reiding van de drukproef en naar Stijn Van Daele voor ondersteuning bij de 
praktische uitwerking en opvolging van de studienamiddag. 

 

De editors, 
Gent, 31 oktober 2013 


