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Probleemstelling 

§  Gedetineerden = maatschappelijk zwakkere groepen 

§  Grotere kwetsbaarheid door de vrijheidsberoving 

§  Re-integratie? 

§  Recidive? 



Voordelen 
q  Kennis en vaardigheden 

q  Discipline 

q  Sociaal contact 

q  Eigen kosten (kantine, hygiëne, bepaalde medische zorg, ...) 

q  Schulden afbetalen 

q  Vergoeden slachtoffers 

q  Onderhouden gezin 

Nadelen 
q  Gering aanbod 

q  Beperkte vergoeding 

q  Geen toekenning socialezekerheidsrechten 

Gevangenisarbeid 



De huidige situatie = inconsistent 

Voorbeeld 1 



De huidige situatie = inconsistent 

Voorbeeld 2 



Mogelijke antwoorden 

Arbeid achter gesloten deuren: naar een 

volwaardig sociaal statuut? 
 

1.  Ja, naar een volwaardig sociaal statuut 

2.  Neen, een totale uitsluiting uit de sociale zekerheid 

3.  Neen, een gulden middenweg 



1. Een volwaardig sociaal statuut? 

Argumenten 
§  Beperken detentieschade en bevorderen re-integratie 

§  Sociale risico’s blijven zich realiseren 

§  Uitbreiden toepassingsgebied RSZ-wet mogelijk 

Een gewenst alternatief?  
Neen 

§  Volledige uitbetaling = dubbele tenlasteneming 

§  Geen stimulans om situatie te verbeteren 



2. Een volledige uitsluiting? 

Argumenten 
§  Analogie met Nederlandse regeling 

§  Consequentie 

§  Rechtszekerheid 

 

Een gewenst alternatief? 
Neen 

§  Resocialisatie 

§  Detentieschade 

§  Absolute gelijkheid? 



3. Een gulden middenweg 

Quid? 

§  Recht op socialezekerheidsuitkeringen 

§  Uitbetaling van (bepaalde) uitkeringen = getemperd 

§  Heffing van een bijdrage in de kosten tot levensonderhoud 

§  Forfaitair bedrag 

§  Individualiseerbaar 

 

 

Resocialisatie Repressie 



De heffing van een bijdrage in de kosten tot levensonderhoud 



3. Een gulden middenweg 

Nederland als inspiratiebron 
 

Rechtvaardiging 

§  Resocialisatie 

§  Doordachte inhouding 

§  Aandacht voor gezin en slachtoffers 

§  Afstemming op de strafuitvoeringsmodaliteiten 

§  Koppeling aan de veroordeling 

 



Wetsvoorstel 27 april 2015 

Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat de 
schorsing van het recht op uitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen of 
beroepsziekten in geval van voorlopige hechtenis of 
vrijheidsberoving betreft 

¤  Eigenheden deelsectoren? 

¤  Globale aanpak? 



Werk aan de winkel! 

Wet Socialezekerheidsrechten Gedetineerden 

Ø  Vormelijk 

Ø  Eén allesomvattende wet 

Ø  Inhoudelijk 

Ø  Cosistentie 

Ø  Coherentie 

Ø  Aandacht voor de resocialisatie 

 



Maar … 

¤  Doelstelling van dit onderzoek 

¤  Geen heiligmakend voorstel 

¤  Goede alternatieven 

 

“… la parole est donc au politique” 


