WAT IS EEN AUTONOME
WERKSTRAF (AWS)?

CONTACTGEGEVENS
De justitieassistenten zijn telefonisch bereikbaar op
werkdagen tijdens de kantooruren.
De adres- en contactgegevens vindt u op
de website www.justitiehuizen.be

De werkstraf mag alleen uitgevoerd worden bij
niet-commerciële organisaties: openbare diensten
van de Staat, de gemeenten, de provincies, de
gemeenschappen of de gewesten, vzw’s of bij
stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of
cultureel oogmerk.
Concrete voorbeelden van werkplaatsen zijn:
technische diensten of groendiensten van
een gemeente, voorzieningen voor ouderen,
natuurverenigingen, kringloopcentra, bibliotheken …
Het gaat veelal om eenvoudige taken waarbij u
een dienst ondersteunt in de dagelijkse werking,
zoals: hulp in de keuken, opruimen van zwerfafval,
groenonderhoud, klusjes, administratieve taken,
animatie …

MEER INFORMATIE
www.justitiehuizen.be
CONTACT
Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
afdeling Justitiehuizen
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
Tel. 02 553 34 66

justitiehuizen@vlaanderen.be
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De rechter bepaalt de duur van de werkstraf die
schommelt tussen de 20 uren en de 300 uren.
U moet de straf uitvoeren binnen de 12 maanden na
de veroordeling.

is zorgzaam samenleven
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Als u een misdrijf hebt gepleegd dat bestraft
wordt met een politiestraf of correctionele straf,
dan kan de rechter er voor kiezen om u een
autonome werkstraf op te leggen. Dit betekent dat
u onbetaalde arbeid verricht ten voordele van de
gemeenschap. U doet dit in uw vrije tijd, naast uw
school- of beroepsactiviteiten.
Bepaalde misdrijven zijn weliswaar uitgesloten
(bijvoorbeeld zedenfeiten, doodslag, gijzeling …).

AUTONOME
WERKSTRAF

HOE VERLOOPT DE
PROCEDURE?
Voor de uitspraak

Uitvoering van de werkstraf

Einde van de werkstraf

Als de rechter op de zitting een werkstraf overweegt,
dan kan hij een beknopt voorlichtingsrapport of
een maatschappelijke enquête vragen aan het
justitiehuis.

Nadat de rechter de werkstraf heeft opgelegd, komt
u onder het toezicht van de probatiecommissie.
Er wordt een justitieassistent aangesteld die u zal
uitnodigen voor een gesprek in het justitiehuis. Op
basis van dat gesprek bepaalt de justitieassistent
welk soort werk u moet uitvoeren en op welke
werkplaats. In de mate van het mogelijke wordt
rekening gehouden met uw situatie en met eventuele
aanwijzingen van de rechter.

Hebt u de opgelegde werkuren volledig afgerond,
dan wordt uw dossier positief afgesloten door de
probatiecommissie.
De wettelijke termijn waarbinnen de werkstraf moet
uitgevoerd worden, kan door de probatiecommissie
verlengd worden wanneer ze oordeelt dat dit
wenselijk/geschikt is.

Een justitieassistent zal u uitnodigen voor een
gesprek en nadien nagaan of u een werkstraf kunt
uitvoeren. Zo kan de rechter met kennis van zaken
een gepaste beslissing nemen.

Uitspraak op de zitting
De werkstraf kan alleen opgelegd worden met uw
instemming. Daarom moet u zelf aanwezig zijn op
de zitting van de rechtbank. U kunt zich ook laten
vertegenwoordigen door uw advocaat.
De rechter zal naast de werkstraf altijd een
vervangende straf (geldboete of gevangenisstraf)
opleggen voor het geval u de werkstraf niet of
slechts gedeeltelijk uitvoert.

Vooraleer de werkstraf start, wordt een ontmoeting
georganiseerd op de werkplaats.
Tijdens dat overleg worden de praktische details
besproken en wordt een overeenkomst opgesteld
die door alle partijen wordt ondertekend.
U moet de gemaakte afspraken stipt nakomen.
Het verloop van de werkstraf wordt opgevolgd door
de justitieassistent, bij wie u terechtkunt met al uw
vragen.
Op de werkplaats houdt een verantwoordelijke
toezicht. Problemen op de werkvloer worden met u
besproken en altijd gemeld aan de justitieassistent.
Ingeval van ernstige problemen kan de
probatiecommissie u ter verantwoording roepen.
U kunt zich daarbij laten bijstaan door uw advocaat.
De probatiecommissie zendt een verslag van de
zitting naar de procureur des Konings.

Indien u de werkstraf niet hebt aangevat of niet
volledig hebt afgerond, dan zal dat via het rapport
van de probatiecommissie gemeld worden aan de
procureur des Konings.
De procureur des Konings beslist uiteindelijk over
het toepassen van de vervangende straf. Hij kan
daarbij rekening houden met het gedeelte van de
werkstraf die u al uitvoerde.
De autonome werkstraf wordt in principe niet
vermeld op uw uittreksel uit het strafregister.
Meer informatie hierover vindt u op de website
justitie.belgium.be.

