FOD JU STITIE
DG EPI
Gevangenis …………………………..

Bi jlage 1 – CB n r. 153

Coronavirus Covid-19: brief aan de veroordeelde die zich in “verlengd verlof” bevindt in
toepassing van de MO 1820

Geachte mevrouw/mijnheer …..

Bij beslissing van …………….. (datum) werd u een verlengd verlof toegekend voor de duur van de coronapandemie.
Voortaan zijn de bepalingen van het koninklijk besluit 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 van toepassing op uw verlengd verlof.
Dit heeft voor u de volgende gevolgen:
-

-

Het verlengd verlof is omgezet in een onderbreking van de strafuitvoering “Coronavirus Covid-19”.
Dit betreft louter een wijziging van de benaming van de maatregel en heeft voor u geen verdere
gevolgen wat het aantal te ondergane detentiedagen betreft; net zoals reeds gold voor uw verlengd
verlof, loopt uw straf niet tijdens deze strafonderbreking.
Deze onderbreking van de strafuitvoering is toegekend tot en met 3 mei 2020. Uw verlof wordt dus
verlengd tot die datum. Vóór deze datum dient u telefonisch contact op te nemen met de gevangenis
om te horen of de strafonderbreking verlengd wordt, dan wel of u zich moet aanbieden in de
gevangenis. Wanneer de strafonderbreking verlengd wordt, wordt u de nieuwe einddatum
meegedeeld. Vóór elke (nieuwe) einddatum dient u op dezelfde wijze contact op te nemen met de
gevangenis.

-

U dient volgende algemene voorwaarden na te leven:
o geen nieuwe strafbare feiten plegen ;
o op elk ogenblik telefonisch bereikbaar zijn ;
o u aanbieden in de gevangenis op het ogenblik dat u dit gevraagd wordt ;
o u niet naar het buitenland begeven;
o de slachtoffers niet verontrusten en u onmiddellijk verwijderen van de plaats waar u een
slachtoffer ontmoet;
o u houden aan de maatregelen opgelegd door de overheid in het kader van de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus Covid-19.

-

De bijzondere voorwaarden die werden opgelegd bij de beslissing tot toekenning van verlengd verlof
zijn niet meer van toepassing.

Deze brief geldt als officiële kennisgeving van de omzetting van uw verlof in onderbreking van de
strafuitvoering, die geldt tot en met 3 mei 2020, en van de verplichting de gevangenis vóór deze datum
telefonisch te contacteren.
Hoogachtend
De directeur
(naam, voornaam en handtekening)
Datum:

www.just.fgov.be
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FOD JU STITIE
DG EPI
Gevangenis ………………………………………………………

Bijlag e 2 – CB n r. 153

Coronavirus Covid-19: beslissing toekenning onderbreking van de strafuitvoering
De veroordeelde (naam, voornaam)
Geboren te
, op
Nummer identiteitskaart :
Gedomicilieerd te
is toegelaten tot de onderbreking van de strafuitvoering.
Deze onderbreking van de strafuitvoering loopt van

(datum) tot

(einddatum).

Vóór bovenstaande einddatum dient de veroordeelde telefonisch contact op te nemen met de
gevangenis om te horen of de strafonderbreking verlengd wordt, dan wel of hij zich moet
aanbieden in de gevangenis. Wanneer de strafonderbreking verlengd wordt, wordt hem de nieuwe
einddatum meegedeeld. Vóór elke (nieuwe) einddatum dient de veroordeelde op dezelfde wijze
contact op te nemen met de gevangenis.
Let op: de uitvoering van de straf loopt niet voort tijdens de duur van de onderbreking van de
strafuitvoering
Adres waar de strafonderbreking plaats vindt:
De veroordeelde dient volgende algemene voorwaarden na te leven:
-

geen nieuwe strafbare feiten plegen ;
op elk ogenblik telefonisch bereikbaar zijn op het nummer ….;
zich aanbieden in de gevangenis van … op het ogenblik dat hem dit gevraagd wordt ;
zich niet naar het buitenland begeven;
de slachtoffers niet verontrusten en zich onmiddellijk verwijderen van de plaats waar hij een
slachtoffer ontmoet;
zich houden aan de maatregelen opgelegd door de overheid in het kader van de strijd
tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19.

De directeur:
(naam en voornaam + handtekening)

Datum

www.just.fgov.be

Voor ontvangst en akkoord:
De veroordeelde
(naam en voornaam + handtekening
Datum
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FOD JU STITIE
DG EPI
Gevangenis ……………………………

Bijlag e 3 – CB n r. 153

Coronavirus Covid-19: beslissing weigering onderbreking van de strafuitvoering

Deze beslissing heeft betrekking op de veroordeelde:
……………………………………………………………….(Naam, voornaam, geboorteplaats en datum)
De onderbreking van de strafuitvoering wordt geweigerd omwille van volgende reden








de veroordeelde ondergaat een gevangenisstraf voor de feiten vermeld in de artikelen 137
tot 141 van het Strafwetboek
de veroordeelde ondergaat een gevangenisstraf voor de feiten vermeld in de artikelen
371/1 tot 378bis van het Strafwetboek.
de veroordeelde ondergaat één of meerdere vrijheidsbenemende straffen waarvan het
totaal meer dan 10 jaar bedraagt
de veroordeelde heeft geen adres
de modaliteit is niet haalbaar (geen akkoord onthaalmilieu – zieke gezinsleden –
onvoldoende middelen van bestaan): ……………………………………………………
er zijn aanwijzingen dat de veroordeelde een gezondheidsprobleem zal teweegbrengen bij
de personen waar hij zijn strafonderbreking zal doorbrengen
er werden met betrekking tot de onderbreking van de strafuitvoering tegenaanwijzingen
vastgesteld; deze hebben betrekking op:
 Gevaar voor onttrekking aan de uitvoering van de straf: ………………………………
 Risico op het plegen van ernstige strafbare feiten: …………………………………
 Risico op het verontrusten van de slachtoffers: ……………………………………..
 Risico dat de veroordeelde zich niet zal houden aan de maatregelen opgelegd in het
kader van strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19:
……………………………………………………

De directeur
(naam en voornaam + handtekening)

De veroordeelde
(naam en voornaam + handtekening)

Datum:

Datum:

www.just.fgov.be
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FOD JU STITIE
DG EPI
Gevangenis …………………………..

Bij lage 4 – CB nr. 153

Coronavirus Covid-19: herroeping onderbreking van de strafuitvoering

Deze beslissing heeft betrekking op de veroordeelde:
……………………………………………………………….(Naam, voornaam, geboorteplaats en datum)


Ingevolge de niet-naleving van de voorwaarden, met name
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………



Ingevolge de voorlopige aanhouding op…………… (datum) en om volgende redenen:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….

wordt de onderbreking van de strafuitvoering toegekend op …………………. (datum) herroepen.

De directeur
(naam en voornaam + handtekening)

De veroordeelde
(naam en voornaam + handtekening)

Datum:

Datum:

www.just.fgov.be
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FOD JU STITIE
DG EPI
Gevangenis ………………………………………………………

Bijlag e 5 – CB n r. 153

Coronavirus Covid-19: beslissing vervroegde invrijheidstelling
De veroordeelde (naam, voornaam)
Geboren te
, op
Nummer identiteitskaart :
Gedomicilieerd te
wordt toegelaten tot een vervroegde invrijheidstelling
De veroordeelde dient gedurende de proeftermijn volgende voorwaarden na te leven:
-

geen nieuwe strafbare feiten plegen ;
de slachtoffers niet verontrusten en zich onmiddellijk verwijderen van de plaats waar hij
een slachtoffer ontmoet;
zich houden aan de maatregelen opgelegd door de overheid in het kader van de strijd
tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19.

De proeftermijn is gelijk aan de duur van het nog resterende gedeelte van de vrijheidsstraffen op
het ogenblik van de vervroegde invrijheidstelling en loopt tot………………….(datum)
De directeur geeft hierbij kennis dat de vervroegde invrijheidstelling kan worden herroepen wegens
de niet-naleving gedurende de proeftermijn van bovenstaande voorwaarden.

De directeur:
(naam en voornaam + handtekening)

Datum

www.just.fgov.be

Voor ontvangst en akkoord:
De veroordeelde
(naam en voornaam + handtekening
Datum
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FOD JU STITIE
DG EPI
Gevangenis …………………………..

Bijlag e 6 – CB n r. 153

Coronavirus Covid-19: beslissing tot herroeping vervroegde invrijheidstelling

Deze beslissing heeft betrekking op de veroordeelde:
……………………………………………………………….(Naam, voornaam, geboorteplaats en datum)


Ingevolge de niet-naleving van de voorwaarden, met name
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………



Ingevolge de voorlopige aanhouding op…………… (datum) en om volgende redenen:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….

wordt de vervroegde invrijheidstelling toegekend op …………………… (datum) herroepen
Het op het ogenblik van de toekenning van de vervroegde invrijheidstelling nog te ondergane
gedeelte van de vrijheidsstraf komt volledig terug in uitvoering.

De directeur
(naam en voornaam + handtekening)

De veroordeelde
(naam en voornaam + handtekening)

Datum:

Datum:
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