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Seminarie ‘De voorlopige
hechtenis en haar alternatieven’
10 juni 2010
Precies 20 jaar geleden trad de nieuwe wet over de voorlopige hechtenis in
voege. De ideale gelegenheid voor de operationele directie Criminologie van
het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) om hierover
een expertenseminarie te organiseren.

van de voorlopige hechtenis terug te
dringen. En die mogelijkheden zijn legio:
het optrekken van de huidige toelaatbaarheidsdrempel van één jaar, het werken met
misdrijvenlijsten, of het beperken van de
duur van de voorlopige hechtenis. Een
ander aandachtspunt was de potentiële
impact van het elektronisch toezicht. Benoit
Dejemeppe, raadsheer bij het Hof van
Cassatie, sloot de kritische analyses af met
een bedachtzame bijdrage.

Al van in de 19e eeuw wordt, om evidente
redenen, gewezen op het uitzonderlijke
karakter van de voorlopige hechtenis. In een
rechtsstaat past het immers niet om
mensen op te sluiten wanneer zij nog niet
werden veroordeeld. Uitzonderingen zijn de
gevallen van volstrekte noodzakelijkheid
voor de openbare veiligheid en die wanneer
gevaar dreigt voor recidive, ontvluchting of
collusie.
Toch stelt het NICC vast dat de cijfers van
voorlopige hechtenis de laatste 30 jaar
gestaag blijven toenemen. En dit zelfs nadat
er valabele alternatieven in het leven
werden geroepen, zoals de vrijheid onder
voorwaarden. Meer nog, ook het gebruik
van deze alternatieven gaat in stijgende lijn.
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Op het expertenseminarie van 10 juni 2010
waren dan ook alle denkbare betrokken
instanties present. Vertegenwoordigers van
politie, parket en het college van procureurs-generaal, onderzoeksrechters en
-gerechten zaten rond de tafel met
afgevaardigden uit het gevangeniswezen,
de justitiehuizen en de balie.
Rondetafelgesprekken
Jan De Kinder, directeur-generaal van het
NICC, gaf het startschot van het seminarie.
De onderzoekers Eric Maes, Alexia Jonckheere en Benjamin Mine presenteerden in
detail de resultaten van recente onderzoeken ontwikkeld binnen het NICC. Ze
stonden onder meer stil bij de juridische
mogelijkheden die er zijn om het gebruik

In de namiddag kwamen de deelnemende
experten zelf aan het woord. De twee
rondetafelgesprekken, geleid door de
professoren Frank Verbruggen (K.U.Leuven)
en Dan Kaminski (UCL), leverden bijzonder
boeiende discussies op.
Wie meer wil weten over de voorlopige
hechtenis en haar alternatieven kan een
kijkje nemen op www.nicc.fgov.be – criminologie. We noteren nu alvast dat er begin
2011 een publicatie zal verschijnen met de
resultaten van de NICC-onderzoeken en de
conclusies van de rondetafelgesprekken.
Inge Buyse

