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Task Force : Kwetsbare groepen 
 

 

Thematiek: Kwetsbare groep 
Gedetineerden vrijgelaten onder de corona-maatregelen. 
 
1. Probleemsituatie Beschrijf een probleem dat het gevolg is van de COVID-19-crisis of dat 
verergerd is door de Coronaviruscrisis Covid-19. Gelieve specifiek en bondig te zijn en de causale 
verbanden uit te leggen (maximum 15 regels). 
 
Sinds 9 april zijn nieuwe maatregelen van kracht m.b.t. de (tijdelijke) vrijlating van bepaalde 
categorieën van gedetineerden als gevolg van de corona-crisis. Bedoeling is om de overbevolking 
van de gevangenissen tegen te gaan en dus de gezondheidsrisico’s in de penitentiaire instellingen 
te minimaliseren.  
 
Concreet gaat het over gedetineerden: 

- die in de afgelopen zes maanden, reeds minstens één goed verlopen penitentiair verlof 
toegekend door de minister of door de SURB van minstens zesendertig uren genoten; 

- die zijn straf uitvoeren onder de vorm van beperkte detentie toegekend door de SURB of 
onder de vorm van een halve vrijheid, op voorwaarde dat zij in dat kader reeds van 
penitentiair verlof hebben genoten; 

- die tot een risicogroep behoren van personen die kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van 
ernstige symptomen door het virus ‘Covid-19’: 
o leeftijd van 65 jaar+ 
o arts oordeelt dat veroordeelde risicopatiënt is 
 

Gedetineerden met een straf van meer dan 10 jaar of veroordeeld voor terrorisme of 
zedendelicten komen niet in aanmerking voor deze maatregelen.  
 
In tegenstelling tot ‘gewoon’ penitentiair verlof worden gedetineerden vrijgelaten d.m.v. de 
corona-maatregelen in strafonderbreking geplaatst. Dit betekent dat zij recht hebben op een 
leefloon (mits zij aan de toepasselijke voorwaarden voldoen).  
 
Er zijn signalen van het werkveld dat verschillende OCMW’ s niet bereid zijn om een leefloon toe te 
kennen omdat zij er automatisch vanuit gaan dat deze gedetineerden hier geen recht op hebben. 
Sommige cliënten zitten hierdoor al weken zonder geld en in heel schrijnende situaties, met als 
gevolg veel spanningen bij hen en in hun gezin. 
 
2. Gewenste situatie Wat zou de gewenste situatie zijn om de hierboven beschreven situatie te 
voorkomen EN/OF te verhelpen? (Beschrijf het verwachte resultaat en niet de middelen om het te 
bereiken maximum 5 regels). 
 
OCMW’ s kennen het leefloon toe aan gedetineerden die omwille van de coronamaatregelen in de 
toekomst worden vrijgelaten. 
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OCMW’ s die verkeerdelijk uitgegaan zijn van de veronderstelling dat deze gedetineerden geen 
recht hebben op leefloon, kennen dit leefloon zo snel mogelijk toe. 

 

3. Belangrijkste betrokkenen / verantwoordelijken 
Welke diensten, administraties, verenigingen 
spelen een rol bij de probleemsituatie?  

Welke overheden en/of ministers hebben 
bevoegdheden in verband met de 
probleemsituatie? 

 
VVSG, steden en gemeenten 
 

 
Federaal: Maggie De Block, minister van Sociale 
Zaken 
Vlaanderen: Bart Somers, minister van 
Binnenlands Bestuur 
Het DG-EPI (penitentiaire administratie) 
 

4. Voorstel van actie en/of van maatregel Beschrijf de acties en de middelen voor de 
uitvoering ervan om het verwachte resultaat te bereiken.  
 
De overheid zorgt (mogelijk via de vereniging van steden en gemeenten) voor een snelle en 
centrale communicatie aan de steden en gemeenten zodat hieromtrent de onduidelijkheden 
weggewerkt worden.  

     

 


