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Opschorting van straf voor seksuele delinquenten - Begeleidende maatregelen
Recentelijk kondigde federaal minister van Justitie Koen Geens in de media aan dat het
‘denkbaar’ is om in geval van verkrachting opschorting van straf uit te sluiten. Dit naar
aanleiding van de zaak van de Gentse radiopresentator die schuldig werd bevonden aan
verkrachting, maar toch de opschorting van straf kreeg.
Opschorting van straf gaat meestal gepaard met begeleidende maatregelen die vanuit
het departement van de minister gecoördineerd worden. Graag had ik dan ook een
antwoord gekregen op de volgende vragen.
1.

Hoeveel Vlaamse organisaties bestaan er om in deze begeleiding te voorzien?

2.

Hoeveel rechterlijke maatregelen of alternatieve sancties zijn er lopende?

3.

Deelt de minister de mening van de federale minister?

4.

Zal de minister deze thematiek aankaarten bij het overleg met de Federale Regering?

JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
ANTWOORD

op vraag nr. 376 van 29 februari 2016
van RENAAT LANDUYT

1.

In de centra voor geestelijke gezondheidszorg zijn 9 forensische teams erkend voor
de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik. Deze forensische
teams bieden ambulante hulp aan daders die onder toezicht van een gerechtelijke
overheid staan of zich vrijwillig aanmelden.
In de centra voor algemeen welzijnswerk zijn 5 HSD-teams (Hulpverlening Seksuele
Delinquenten) erkend voor de begeleiding en behandeling van daders van seksueel
misbruik. De leerprojecten voor daders van seksueel geweld werden vanaf 2008
organisatorisch ingebed binnen de HSD-teams. Deze teams hebben een ambulant
hulpaanbod.

In 1 Psychiatrisch Verzorgingstehuis en 3 initiatieven Beschut Wonen zijn in totaal 27
plaatsen bestemd voor de residentiële opvang daders van seksueel misbruik.
Naast dit gespecialiseerd hulpaanbod dat door de Vlaamse Gemeenschap wordt
ingericht, voorziet de federale minister van Volksgezondheid gespecialiseerde
afdelingen voor de residentiële behandeling van daders van seksueel misbruik in 3
psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen.
De minister van Justitie subsidieert het Universitair Forensisch Centrum in Antwerpen
als steuncentrum voor de begeleiding en behandeling van daders van seksueel
misbruik. Dit centrum biedt ambulante behandeling aan daders van seksueel
misbruik en werd erkend in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de
federale staat en de Vlaamse Gemeenschap.
2.

De gespecialiseerde behandeling van daders van seksueel misbruik in het kader van
probatieopschorting wordt opgevolgd door de Justitiehuizen. De justitieassistent
rapporteert over het verloop van de behandeling aan de probatiecommissie.
Op 31 december 2015 werden 188 begeleidingsmandaten wegens feiten van
seksueel misbruik actief opgevolgd door de Justitiehuizen in het kader van de
probatieopschorting.

3.

In de media benadrukte de minister van Justitie geen enkel voorschot op deze
discussie te willen nemen, maar dat de wettelijke opheffing van de
opschortingsmogelijkheid 'denkbaar' was bij verkrachting, zoals ook nu reeds de
werkstraf, de autonome probatiestraf, en Elektronisch Toezicht als autonome straf
zijn uitgesloten bij verkrachting en enkele andere misdaden.
De minister voegde daar aan toe dat niet hij maar de wetgever in de Commissie
Justitie van de Kamer daarover zou beslissen. De eventuele herziening van de marge
waarover de rechter beschikt bij de beoordeling van seksuele misdrijven vergt een
parlementair debat. We sluiten ons aan bij dit standpunt.

4.

De bestraffing van misdrijven, de voorwaarden voor opschorting, uitstel en probatie
en het bepalen van de strafuitvoeringsmodaliteiten is een bevoegdheid van de
federale wetgever.

