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Lars Breuls1

Het Hof van Cassatie beschouwt de 
onderbreking van de strafuitvoering 
‘Coronavirus COVID-19’ toch als een periode 
van strafuitvoering: kroniek van een 
aangekondigd arrest

Ook dat nog

Met artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 3 van 9 april 
20202 zag de onderbreking van de strafuitvoering 
‘Coronavirus COVID-19’ het levenslicht: om de 
concentratie van de gevangenisbevolking te 
verminderen, de gezondheidsrisico’s door het telkens 
verlaten van en terugkeren naar de gevangenis te 
beperken en zo mede het risico op een piek van 
besmettingen tegen te gaan, konden een aanzienlijk 
aantal veroordeelden aanspraak maken op een 
onderbreking van hun gevangenisstraf. Hoewel aan 
deze strafonderbreking een aantal voorwaarden 
werden verbonden3, moest de maatregel – zoals de 
benaming doet vermoeden – beschouwd worden als 
een onderbreking van de strafuitvoering: artikel 6, § 2 
van het KB van 9 april 2020 vermeldt uitdrukkelijk dat 
voor de duur van de maatregel de uitvoering van de 
straf geschorst wordt.

Het opleggen van voorwaarden aan veroordeelden 
in een periode die niet als strafuitvoering wordt 
beschouwd, deed vanuit juridisch oogpunt meteen 
enkele fundamentele vragen rijzen. Aanvankelijk heette 
de onderbreking van de strafuitvoering ‘Coronavirus 
COVID-19’ nog verlengd verlof. In zijn advies bij het KB 
wees de Raad van State op de duidelijke gelijkenissen 
tussen het penitentiair verlof en dit ‘coronaverlof’. Beide 
modaliteiten gaan immers gepaard met het opleggen 
van voorwaarden, terwijl respectievelijk het ene wel 
en het andere geen onderdeel van de strafuitvoering 

vormt: “Ten aanzien van artikel 6, § 2, van het ontwerp 
zal bijgevolg verantwoord moeten worden waarom het 
penitentiair verlof en het voorgestelde verlengd verlof 
verschillend behandeld worden. Indien de stellers van het 
ontwerp willen vasthouden aan de strafopschortende 
werking van het verlengd verlof, zal verantwoord moeten 
worden waarom, in tegenstelling tot hetgeen geldt 
voor de strafonderbreking, wel in het opleggen van 
bijzondere voorwaarden wordt voorzien.” 4 Er volgde 
echter allerminst een verregaande motivering. In het 
verslag aan de Koning wordt weliswaar aangehaald 
dat de doelstelling van de maatregel zich op het 
collectieve niveau bevindt, met name het bestrijden 
van het coronavirus5, maar het is onduidelijk hoe 
deze motivering de gemaakte keuzes (cf. het 
opleggen van voorwaarden, het onderbreken van 
de strafuitvoering) zou verantwoorden. De oplossing 
voor het probleem werd schijnbaar gevonden in het 
aanpassen van de naam van de maatregel: er werd 
niet langer van verlengd verlof gesproken, maar van de 
onderbreking van de strafuitvoering. Deze kunstmatige 
ingreep doet het gebrek aan een afdoende, heldere 
motivering uiteraard niet teniet, zoals ook Vanhouche 
en Nederlandt in het vorige nummer van Fatik reeds 
opwierpen.6

Inmiddels heeft het Hof van Cassatie zich ook in 
de discussie geroerd en de (karige) motivering van 
de opstellers van het KB van tafel geveegd.7 Het 

1 Lars Breuls is postdoctoraal onderzoeker aan de Vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel en eindredacteur van Fatik.
2 KB 9 april 2020 nr. 3 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd 

tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 9 april 2020. Hierna verkort tot KB 9 april 2020.
3 Art. 8 van het KB 9 april 2020 stelt “dat de veroordeelde geen nieuwe strafbare feiten mag plegen, dat hij op elke ogenblik telefonisch bereikbaar moet 

zijn, dat hij terug moet keren naar de gevangenis op vraag van de directeur, dat hij zich niet naar het buitenland mag begeven, dat hij de slachtoffers niet 
mag verontrusten en zich onmiddellijk moet verwijderen van de plaats waar hij een slachtoffer ontmoet en dat hij zich moet houden aan de maatregelen 
opgelegd door de overheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19”.

4 Adv.RvS 67.181/1 van 3 april 2020 bij het KB 9 april 2020, randnr. 14.
5 Verslag aan de Koning bij het KB 9 april 2020.
6 A.-S. Vanhouche en O. Nederlandt, “Een bespreking van het koninklijk besluit over de strafprocedure en de uitvoering van straffen en maatregelen 

in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19”, Fatik 2020, afl. 166, 5.
7 Cass. 19 augustus 2020, P.20.0840.F/1, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20200819-1.
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cassatieberoep werd ingeleid naar aanleiding van 
een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank van 
Luik: een veroordeelde bleek zich niet langer in de 
tijdsvoorwaarden te bevinden voor elektronisch 
toezicht doordat hij zijn straf onderbroken zag 
tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. De 
strafuitvoeringsrechtbank verklaarde zijn verzoek 
bijgevolg onontvankelijk: “La date d’admissibilité à la 
mesure a été recalculée à la suite de l’interruption de 
peine dont [le demandeur] a bénéficié dans le cadre de 
la crise sanitaire et est dès lors passée du 17 juillet au 24 
septembre 2020.” De veroordeelde beschouwde dit als 
een schending van het gelijkheidsbeginsel en tekende 
cassatieberoep aan.

In het cassatiearrest geeft het Hof de veroordeelde 
gelijk. Er wordt gewezen op de gelijkenissen tussen 
het penitentiair verlof en de onderbreking van de 
strafuitvoering ‘Coronavirus COVID-19’. Aangezien niet 
alle veroordeelden in aanmerking komen voor de 
strafonderbreking (ondanks het door de opstellers van 
het KB aangehaalde ‘collectieve doel’) en aangezien 
er voorwaarden worden opgelegd tijdens de 

strafonderbreking, is er geen objectieve en redelijke 
verantwoording voor het gemaakte onderscheid 
met het penitentiair verlof. Het Hof van Cassatie 
stelt een schending van het gelijkheidsbeginsel 
vast en oordeelt dat het ‘coronaverlof’ toch geen 
onderbreking van de strafuitvoering is, maar als 
een modaliteit van strafuitvoering moet worden 
beschouwd door beslissingsnemers. Dat impliceert dus 
dat de periode in coronaverlof wel degelijk meetelt 
als periode van strafuitvoering voor het bepalen van 
de toelaatbaarheidsdatum voor aanvragen beperkte 
detentie, elektronisch toezicht en voorwaardelijke 
invrijheidstelling. Hoewel niet expliciet behandeld 
in het cassatiearrest, moet bij uitbreiding, en naar 
analogie met het penitentiair verlof, de periode 
in coronaverlof ook meegerekend worden als 
strafuitvoeringstijd bij het bepalen van de datum 
van strafeinde (cf. eerbiediging gelijkheidsbeginsel). 
De beslissing van het Hof van Cassatie heeft dus 
aanzienlijke (positieve) gevolgen voor een groot 
aantal veroordeelden die van de onderbreking van de 
strafuitvoering ‘Coronavirus COVID-19’ gebruik konden 
maken.


