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Gespannen jaar, gespannen touwen
Een jaar waarin het feestgedruis onmiddellijk verstomt door afgrijselijk
geweld laat sporen na. Vanzelfsprekend bij de slachtoffers, hun familie
en vrienden maar ook bij alle burgers en beleidsmakers.

gen rond JUST 2020 bewijzen dat ideeën delen, inspireert. Zeker als de
middelen schaarser worden, is er geen betere incentive om de banden
nog nauwer aan te halen en beter samenwerkingen te ontwikkelen.

Justitie stond en staat op de frontlinie in de strijd tegen terrorisme.
Getuige daarvan de magistraten en het gerechtspersoneel die de klok
rond werken aan alle terrorismedossiers. Of nog, alle medewerkers die
dag in dag vechten tegen radicalisering in de gevangenissen. Ik denk
ook aan de agenten van de staatsveiligheid die in alle luwte alles op
alles zetten om onze samenleving te beveiligen. Voluit in de schijnwerpers zijn er dan weer de woordvoerders die continu prangende vragen
aan parketten en administraties beantwoorden. En dan zijn er nog
onze juristen die onder scherpe tijdsdruk wetten aanpassen om het
hels tempo van een maatschappij in verandering bij te houden.

Wat kunnen we delen? Wat kan er eenvoudiger? Wat kunnen we
beter? Geen dag waarop we die vragen niet moeten stellen. En niet
enkel onder het mom van ‘la crise oblige’. Maar omdat het zo hoort.
Met JUST 2020 voor ogen maar ook daarna willen wij dat Justitie de
burger steeds meer op het voorplan zet opdat iedereen de dienstverlening krijgt die hen toekomt. De dagdagelijkse activiteiten van onze
medewerkers dienen steeds aan dit label te worden getoetst.

Ook andere internationale evoluties kenmerkten onze uitdagingen in
2015. Zo bracht de grote vluchtelingenstroom logischerwijs een toename van het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen met
zich mee. Het was dan ook alle hens aan dek voor onze dienst Voogdij.
Een jaar als 2015 bevestigt eigenlijk wat we al veel langer weten, maar
nog te vaak negeren: samen staan we sterker. Als we informatie vlotter
willen uitwisselen, moeten we kunnen rekenen op informatici, dossierbeheerders, magistraten én beleidsmakers. Een succesverhaal als
e-Deposit bewijst dat het perfect kan. Ontmoetingen zoals de studieda-

We zijn een jaar dichter bij 2020, maar de eindmeet is nog niet in zicht.
Als we van Justitie werkelijk een modern, toegankelijk en efficiënt huis
willen maken, kunnen we de touwen niet laten hangen. Integendeel,
tijd om ze terug aan te spannen.
Laten we vertrouwen hebben in ons vermogen om te slagen.
Jean-Paul Janssens
Voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie

Geboorte van het
meemoederschap
Sinds 1 januari 2015 kan de partner van de biologische moeder binnen een lesbisch koppel een
afstammingsband smeden met het kind zonder dat ze daarbij een beroep moet doen op de
adoptieprocedure. Zij wordt voortaan veel eenvoudiger als meemoeder beschouwd.

E

en lesbisch koppel met een kinderwens kiest vaak
voor medisch begeleide voortplanting. Dankzij
die methode is de partner die bevalt automatisch de
moeder op juridisch vlak. In het verleden moest de
andere partner het kind dan adopteren om juridisch
als meemoeder te worden beschouwd.
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Dubbele afstammingsband
Dit jaar werd die procedure sterk vereenvoudigd. Als
het koppel getrouwd is, wordt de afstammingsband
met de echtgenote van de biologische moeder vermoed. Bij een niet-gehuwd koppel moet de partner
van de biologische moeder het kind eenvoudigweg
erkennen bij de dienst van de burgerlijke stand. Voor
lesbische koppels geldt voortaan dus een soortgelijk
systeem als voor heteroseksuele koppels.
Dezelfde rechten vanaf de geboorte
Dankzij de nieuwe wet kunnen de kinderen van een
lesbisch koppel vanaf hun geboorte een dubbele
afstammingsband verkrijgen met de ouders die dat

willen. Ze genieten van dezelfde rechten en dezelfde
rechtsbescherming als de kinderen van een ‘klassiek’
koppel en worden zonder omwegen in hun gezin
opgenomen. De gevolgen van de afstamming zoals
de nationaliteit, de toekenning van de naam, het ouderlijk gezag, enz. komen dus onmiddellijk tot stand,
zowel bij het vermoeden van meemoederschap als
bij erkenning.
Dit systeem geldt voor kinderen geboren na 1 januari
2015. De kinderen geboren voor die datum kunnen
nog worden erkend door de meemoeder als zij het
betrokken kind nog niet heeft geadopteerd.

E-deposit
genomineerd
Het e-deposit systeem van de FOD Justitie werd genomineerd voor de 12e editie van de Agoria
e-Gov Awards. Een mooie erkenning voor deze applicatie die niet alleen ten dienste staat van
advocaten, maar ook van vakorganisaties en burgers.

E

lk jaar reikt Agoria prijzen uit aan overheidsdiensten
die beloftevolle e-Gov-projecten realiseerden. In
2015 was het e-deposit project van Justitie ook in de
running.
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Heel België
Al een jaar lang kunnen advocaten conclusies en stukken
elektronisch indienen op de rechtbank. Voorheen kon dat
enkel op papier en per post of ter plaatse op de griffie. Het
systeem functioneert momenteel in alle hoven van beroep,
alle arbeidshoven en de rechtbank van eerste aanleg in
Antwerpen. Bij het hof van beroep in Antwerpen worden
ondertussen al 27 % van de conclusies elektronisch ingediend. Stapgsgewijs wordt het aanbod uitgebreid naar alle
rechtbanken in België.
Daarnaast zal de FOD Justitie de technologie beschikbaar
maken voor programma’s die advocaten gebruiken op hun
kantoor. Op die manier kunnen zij rechtstreeks vanuit hun
elektronisch dossier stukken indienen.

Minder werklast
De stukken worden automatisch gelinkt aan een zaak en aan
de betrokken partijen. Elk document dat wordt ingevoerd
via e-deposit betekent minder werklast voor de griffier, de
rechter en de advocaat. Documenten identificeren, invoeren,
klasseren, scannen, enz. behoort m.a.w. tot het verleden.
De rechter en de griffier kunnen alles digitaal inkijken. Al bij al
een flinke tijdsbesparing.

Ten strijde tegen
radicalisering
Afgelopen jaar maakte de regering een prioriteit van de strijd tegen radicalisering in de gevangenissen. De verijdelde terroristische actie in Verviers van begin 2015 en de aanslagen in Kopenhagen
en Parijs illustreren mee het belang van een doortastende aanpak van radicalisering en terrorisme.
Een aangepast detentiebeleid is hierbij heel belangrijk.

V

erschillende Europese landen zetten in op de strijd
tegen de rekrutering en radicalisering binnen
gevangenissen. Het is duidelijk dat ideologisch en
religieus geïnspireerde groeperingen via de vaak sterk
beïnvloedbare gedetineerden hun netwerk proberen
uit te bouwen in de gevangenissen. Dat mondt
niet zelden uit in een radicaal gedachtegoed dat de
fundamentele waarden en grondrechten van onze
samenleving aanvalt.
Tienpuntenplan
In maart 2015 kwam er een tienpuntenplan tot stand
tegen radicalisering in de gevangenis. De centrale
doelstelling van het plan is tweeledig: voorkomen
dat gedetineerden radicaliseren tijdens hun verblijf
in de gevangenis én gespecialiseerde begeleiding
organiseren voor geradicaliseerde personen tijdens
hun detentie.

Om dat te realiseren moet het aantal imams en
islamconsulenten in de gevangenissen omhoog.
Daarnaast zullen nieuwe penitentiaire medewerkers
tijdens hun basisopleiding training krijgen in het
opsporen van radicalisering. Voor beambten die
al in dienst zijn, is een e-learning project gestart.
Het laatste punt van het plan mikt ten slotte op
de verdere verfijning van de contacten tussen de
penitentiaire inrichtingen, het federaal parket en de
inlichtingendiensten.
Daarnaast is er het grondige overleg met de
regionale entiteiten en hun administratieve diensten
in de gevangenissen bij de strijd tegen radicalisering.

Hedendaags strafrecht
Minister Geens wil het strafwetboek dunner en eenvoudiger. Dan rijst de vraag welke inbreuken
justitie nog via het strafrecht afhandelt. Hij vroeg aan de FOD Justitie om een instrument te ontwikkelen waarmee we die vraag kunnen beantwoorden.

H

et strafrecht is en blijft een ingrijpend middel om
ongewenst gedrag te handhaven. Je moet dus
grondig nadenken in welke gevallen je het toepast.
Om het strafrecht te vereenvoudigen, moet het
terug naar zijn kerntaak, namelijk zware en ernstige
inbreuken bestraffen.

Dat is een complexe denkoefening, waarover een
team van experten in strafrechtelijk beleid zich vorig
jaar boog.
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Nog van deze tijd?
Het team moest een instrument creëren dat bepaalt
welke strafrechtelijke inbreuken nog onder het
strafrecht vallen, en welke je op een alternatieve
manier oplost.
“Geen evidente opdracht, omdat het strafrecht
samenhangt met diverse normen, waarden en
ideologische stromingen binnen onze samenleving.
We kijken nu ook anders naar ernstige misdrijven en
de manier waarop we die bestraffen dan 150 jaar

geleden. Bovendien moet je ook rekening houden
met de toenemende invloed van de Europese
rechtsregels op ons strafrechtssysteem”, zegt Christel
De Craim van de dienst voor het Strafrechtelijk beleid.
De experten zijn er uiteindelijk in geslaagd om dat
instrument te ontwikkelen door gebruik te maken
van criteria en indicatoren die de keuze ondersteunen voor een strafrechtelijke óf een alternatieve
afhandeling van een bepaald misdrijf. “Let wel, het
is geen heiligmakend instrument, maar het draagt
ten volle bij om de rol van het strafrecht in relatie tot
alternatieve vormen van conflicthantering verder te
ontwikkelen”, besluit Christel.

België aan zet
in Europa
In mei 2015 liep het Belgisch voorzitterschap van ministers van de Raad van Europa af. Na Azerbeidzjan en voor Bosnië, kreeg ons land de kans om specifieke klemtonen te leggen op de Europese
agenda. In 2015 lag de focus duidelijk op mensenrechten.

I

n het half jaar dat België aan zet was, heeft de federale overheid een aantal ambitieuze doelstellingen
voorop gesteld. Ook de FOD Justitie speelde daarin een
belangrijke rol en co-organiseerde twee conferenties.

Het eerste event vond plaats eind 2014 en zette het
belang van het kind in de kijker. In april 2015 boog
het Comité van ministers van de Raad van Europa
zich over de resultaten van die conferentie. Op vraag
van de ministers zullen de conclusies ook op tafel
liggen wanneer de Europese strategie rond kinderrechten wordt vernieuwd.
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Verklaring van Brussel
In maart 2015 organiseerde de FOD een tweede
conferentie op hoog niveau om het systeem gebaseerd op het Europees Verdrag tot bescherming van
de Rechten van de Mens te versterken. Door voort
te bouwen op het werk van de voorbije jaren, leidde
dat tot een belangrijk resultaat: de Verklaring van
Brussel. Daarin zijn concrete afspraken gemaakt om
de mensenrechten in Europa te versterken.

Zo zullen onder meer de nationale parlementen beter
kunnen waken over het gevolg dat hun land geeft aan
de beslissingen van het Europees Hof van de Rechten
van de Mens. Als het Hof een lidstaat veroordeelt, zal
de bevoegde minister aan het parlement verduidelijken hoe hij dat arrest zal vertalen naar de praktijk. Als
het EHRM echter beslist om een zaak onontvankelijk
te verklaren, ze doorverwijst of verwerpt, zal het Hof
zich vanaf 2016 ook kort moeten verantwoorden.
Instituut in België
Ten slotte zal elke lidstaat die nog geen nationale
instelling voor de bescherming en de bevordering
van de mensenrechten heeft, overwegen om er één
op te richten. België had die ambitie al opgenomen
in het regeerakkoord en kon tijdens de top de andere
lidstaten overtuigen om het punt ook bij hen op de
agenda te zetten. Minister Geens heeft zich voorgenomen om het instituut in België voor het eind van
de legislatuur op te richten.

Jaar van
de ergonomie
Het hele jaar door heeft de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk de
medewerkers van Justitie waardevolle tips gegeven over kantoorergonomie.

S

lecht ingerichte werkposten kunnen fysieke pijn
en overbelasting van de spieren veroorzaken,
en in extreme gevallen zelfs tot ongevallen leiden.
Aangezien Justitie ongeveer 19.500 werkposten met
beeldscherm telt, leek het opportuun om een grote
jaarlijkse sensibilisatiecampagne op te starten rond
kantoorergonomie.
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Verdraaide nek
Het hele jaar door hingen er in de 400 gebouwen van
Justitie affiches rond vier thema’s: Hoe richt je je kantoor in? Hoe stel je je bureaustoel af? Hoe positioneer
je je voor je scherm? Hoe ontspan je je? Humoristische tekeningen illustreerden de slechte gewoonten
van mensen met een kantoorjob. Op de ene affiche is
iemand afgebeeld die volledig in het donker werkt,
op een andere een bureaustoel die veel te hoog is
afgesteld, of nog iemand die met een verdraaide nek
tegenover zijn scherm zit. De IDPB maakte ook vier
informatiefiches om zo de medewerkers nog meer
aan te moedigen ergonomisch te werken.

De preventiedienst vindt menselijk contact tijdens
zo’n sensibilisatie belangrijk, en is dan ook ter plekke
gegaan naar de werkplaatsen van de medewerkers.
Zo waren er 24 lokale infomomenten, zowel bij de
centrale administratie als in de gerechtsgebouwen
en de penitentiaire inrichtingen. Daar waren meer
dan 200 personen op aanwezig en de preventieadviseurs hebben ongeveer 300 individuele werkposten
ergonomisch aangepast.

Erkenning voor
duurzaam engagement
Sinds juli 2015 mag de centrale administratie van de FOD Justitie (gesitueerd in het gebouw aan de
Waterloolaan 115 in Brussel) zich ISO 14001-gecertificeerd noemen. Dat betekent dat het milieumanagementsysteem beantwoordt aan de internationale norm. Ook het EMAS-label werd toegekend voor de periode 2015-2018.

D

e labels zijn de bekroning van een reeks acties
die de elementen rond duurzame ontwikkeling
willen opnemen in de werking van de organisatie. Op
die manier geeft ook Justitie gevolg aan het federale
beleid op vlak van dat thema.

Daarnaast heeft de centrale administratie in maart
2015 een algemeen milieubeheersysteem ontwikkeld. De ambitie is, om in samenwerking met de
partners op een doordachte en gestructureerde manier de impact op het milieu te verminderen. En dat
met een duidelijk einddoel voor ogen: de kwaliteit
van het milieu moet omhoog.
Goede wil en betrokkenheid
“Niet alleen de partners, maar ook de medewerkers
van de FOD namen deel aan de inspanningen door
spontaan aanpassingen voor te stellen”, zegt Geert
Slootmans, intern opgeleid EMAS-auditeur. “Een
goed milieubeheer vertrekt in de eerste plaats van
de individuen, van de goede wil van iedereen en

van de betrokkenheid bij een gezamenlijk project”,
aldus Christine Tacq, ook intern auditeur. Iedereen
is betrokken en onderneemt acties, maar het zijn
toch vooral specifieke elementen bij het afhandelen
van contracten die een heel concrete impact kunnen
hebben. Zo neemt de FOD Justitie in de bestekken
bijvoorbeeld bepalingen en duurzaamheidscriteria op
die gelinkt zijn aan het onderwerp van de overheidsopdracht. Daarin komen ook elementen aan bod
die aansluiten op de ministeriële omzendbrief die
bepaalt om ecologische, sociale en ethische criteria
op te nemen in de overheidsopdrachten.
Vind meer informatie over het milieubeheer van de
FOD Justitie op www.justitie.belgium.be

Nieuwe nobele voogden
Met de toestroom aan vluchtelingen in ons land, stijgt ook de vraag naar voogden. Onze FOD
selecteerde van september tot en met december nieuwe geschikte kandidaten, waarvan er zich
eind 2015 al 40 officieel voogd mochten noemen. Ook in 2016 gaan de selecties door aan een snel
tempo.

N

aar aanleiding van een oproep van minister Geens
in de media, meldden meer dan 400 geïnteresseerden zich aan om voogd te worden van een
‘niet-begeleide minderjarige vreemdeling’. Onze FOD
nodigde hen uit op verschillende infomomenten om
hen een correct beeld te geven van wat het betekent
om voogd te zijn. Na de eerste selecties startten al 40
kandidaten hun opdracht als voogd officieel vóór de
jaarovergang.

Bedankingsbrief
Voogden maken het verschil voor kinderen die in
moeilijke omstandigheden leven zonder hun ouders.
Daarom stuurde minister Geens een persoonlijke
bedankingsbrief aan de 240 erkende voogden. “Ik
wil iedereen bedanken die zijn of haar opdracht als
voogd heeft toegelicht in de media of in de kennissenkring. Uw warme getuigenissen en gedrevenheid
hebben ongetwijfeld geholpen. Als minister van
Justitie en in naam van de dienst Voogdij, wil ik u dan
ook uitdrukkelijk bedanken voor al uw inspanningen”, aldus de minister in zijn brief.

Uitzonderlijk hoog
Het aantal aangemelde niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen was de laatste jaren altijd hoog in
België: 1753 in 2006, 1763 in 2014, en met meer dan
5000 uitzonderlijk hoog in 2015.
De meeste kinderen komen vooral uit Afghanistan,
Syrië, Somalië, Irak en Marokko.

Terug naar school, ook
voor gedetineerden
In september stond het thema opleidingen centraal in het gevangeniswezen. Op 24 september
presenteerden de gevangenissen van Hasselt en Brugge hun educatief project gericht op vrouwelijke gedetineerden. Enkele dagen later startte in Antwerpen de Training Conference van EPEA.

H

et was het DG Penitentiaire inrichtingen dat op
30 september de vijfdaagse Training Conference
over opleiding voor gedetineerden organiseerde in
hartje Antwerpen. Dat gebeurde in samenwerking
met de European Prison Education Association (EPEA)
en Klasbak. Tijdens interactieve seminaries wisselden
lesgevers, gevangenisdirecteurs, beleidsmakers en
andere experten hun best practices uit. Thema’s als
de verdere professionalisering en promotie van de
opleidingen, maar ook opkomende trends, zoals het
gebruik van e-learning, kwamen uitgebreid aan bod.
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Zelfwaardegevoel
Zes dagen eerder vond in het Brusselse Watersidegebouw van de centrale penitentiaire administratie
de slotconferentie plaats van Finding Education for
Female Inmates (FEFI), een multilateraal project
gefinancierd door de Europese Unie, waarbij acht
partnerlanden de leervragen van vrouwelijke gedetineerden in kaart brachten. Voor ons land werkten

de gevangenissen van Brugge en Hasselt - met
medewerking van de Vlaamse Gemeenschap - het
project Ladies on the Move uit. Tijdens een aantal
lessen in kleine groepjes werkten de deelnemende
vrouwen aan hun communicatievaardigheden en hun
zelfwaardegevoel, en pasten ze dat toe in de daaraan
gekoppelde sportlessen. Op de slotdag presenteerden
de deelnemende landen via videoconferentie hun
projecten aan elkaar.
Uitzicht op vaste job
Gedetineerden opleiden loont, dat bewijst ook dit
mooie voorbeeld uit de praktijk: een zevental gedetineerden van het penitentiair schoolcentrum (PSC)
in Hoogstraten heeft dankzij de opleiding tot bos-,
natuur- en landschapsbeheerder na hun vrijlating
al zeker uitzicht op een vaste job. Zij kunnen allen
terecht in de groensector. Mooie surplus: dankzij het
project heeft het PSC er een natuurgebied bij.

TIENDE VERJAARDAG
VERNIEUWDE ADOPTIEWET
Tien jaar geleden implementeerde België het Verdrag van Den Haag over de interlandelijke adoptie in de nationale wetgeving. Tegelijk ontstond binnen de FOD Justitie de dienst Internationale
adoptie om buitenlandse adopties te erkennen.

A

doptie is een complexe materie en vraagt
goede samenwerking tussen verschillende
bevoegdheidsniveaus. Zo worden in ons land de
grondvoorwaarden tot adoptie (leeftijd, geschiktheid,
toestemming, gevolgen …) en de voornaamste procedureregels op federaal niveau bepaald. De gemeenschappen zorgen dan weer voor de voorbereiding, de
bemiddeling en de nazorg van de adoptie.
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4331 dossiers
Tussen 1 september 2005 en 31 augustus 2015
behandelde de dienst Internationale adoptie 4331
adoptiedossiers. De dienst heeft 3755 (86,7 %)
interlandelijke adopties erkend en geregistreerd.
3620 kinderen (48 % jongens en 52 % meisjes)
werden verwelkomd door hun adoptieve familie. De
meeste adoptiekinderen kwamen uit Ethiopië, China,
Kazachstan, Colombia en Rusland.
Weigeringen
Tussen 1 september 2005 en 31 augustus 2015 weigerde de dienst Internationale adoptie 576 adopties

te erkennen, vooral uit Congo, Ghana, Kameroen,
Rwanda en Turkije.
In bepaalde dossiers voldoet de adoptie niet aan de
grondvoorwaarden of de voornaamste procedureregels. Soms wordt het instituut van adoptie gebruikt
om de regels te omzeilen inzake de nationaliteit,
de toegang tot het grondgebied en het verblijf van
vreemdelingen.
Aantal adopties in dalende lijn
Waar het vroeger vooral jonge kinderen waren, blijkt
het leeftijdsprofiel nu toe te nemen. Tegelijk stellen
we in België en ook in de omliggende landen een
daling van het aantal adopties vast. Het ontstaan
van een ‘middenklasse’ in de herkomstlanden speelt
hier een rol. Meer en meer landen treden toe tot het
Verdrag van Den Haag en houden dus meer rekening
met het hoger belang van het kind.
Vind de nieuwe brochure Adoptie op
www.justitie.belgium.be

Vernieuwen in geuren
en kleuren
Met maar liefst vier ‘Potpourri’-wetten wil minister Geens zijn justitieplan stapsgewijs vertalen
naar de praktijk. Het opzet is dubbel: snel op de bal spelen met dringende aanpassingen en structureel hervormen op langere termijn.

E

ind oktober 2015 zag de eerste ‘Potpourri-wet’
alvast het daglicht in het Belgisch Staatsblad. In dat
eerste luik ligt de focus op het burgerlijk procesrecht.
In grote lijnen mikt de minister op een back to basicsaanpak waarin justitie tijd en geld wint door verder te
informatiseren, enkel rechters in te zetten waar nodig
en procedures te vereenvoudigen waar mogelijk.
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Guilty plea
In de tweede Potpourri-wet staan strafrecht en
strafvordering in de kijker. Ook daar trekt de minister
voluit de kaart van de kerntaken. Een greep uit de
voorstellen: assisen blijft bestaan maar er komt meer
ruimte om te correctionaliseren. Een tweede idee betreft de ‘guilty plea’: dat betekent dat schuldig pleiten
kan leiden tot een korter proces, strafvermindering
en een vlottere regeling voor de schadevergoeding.
Tot slot wordt het mini-onderzoek uitgebreid. Eind
januari 2016 stemde de Kamer over de wet.

‘Potpourri III’ kreeg eind vorig jaar dan weer groen
licht van de ministerraad en kwam in maart in het
parlement. Het derde ontwerp spitst zich toe op de
uitdagingen op het vlak van internering, digitalisering en de gerechtskosten.
Verderop in 2016 zijn “Potpourri IV en V” goedgekeurd. Tegelijk wil de minister verder hervormen in
het strafrecht, strafprocesrecht, vennootschapsrecht
en familierecht.

Enkele cijfers…
E

ind 2015 telde Justitie 21 273 werknemers (omgerekend naar
voltijdse werkkrachten). In dat getal zitten naast de medewerkers van de centrale administratie, ook de cipiers, de mensen van
de Veiligheid van de Staat, de magistraten en het ander gerechtspersoneel. Ook andere entiteiten zoals het NICC en de verschillende
commissies zijn opgenomen in deze cijfers.

De verdeling man-vrouw blijft constant: bijna 50/50, met de
vrouwen licht in het voordeel. Dat geldt ook voor de verhouding
tussen Nederlands- en Franstaligen (iets meer Nederlandstaligen).
Procentueel vinden we nog altijd het meest aantal medewerkers
tussen de 40 en de 45 jaar oud.
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Budget
Het initiële totaalbudget van de FOD Justitie bedroeg 1 706 101 00
euro in vereffeningskredieten. In de loop van 2015 ontving de FOD
meermaals extra vereffeningskredieten. Dat ging onder andere
over een bedrag van 145 780 000 euro om de achterstallen weg
te werken en de onbetaalde facturen van vóór 2015 te vereffenen.
Op die manier steeg het totaalbudget in vereffeningskredieten
tot 1 917 339 228 euro. Bijgevolg was het aangepast budget dat
gestemd werd in de Kamer opmerkelijk hoger dan de initiële
kredieten.
Op 1 januari 2015 zijn de middelen voor de justitiehuizen en de
bevoegdheden rond jeugddelinquentie en juridische eerstelijnsbijstand overgedragen naar de gemeenschappen. Dit was het gevolg
van de zesde staatshervorming.

Legalisaties
In de loop van 2015 heeft de FOD Justitie 25 367 documenten
gelegaliseerd.
9 106 externe bezoekers legden 25 095 dossiers voor aan het loket
(gemiddeld net geen drie documenten per persoon). 272 aanvragen werden schriftelijk ingediend (24 % meer dan vorig jaar).
De legalisaties betroffen verschillende types van documenten:
ongeveer 69 % beëdigde vertalingen, 23 % gerechtelijke stukken
en 5 % administratieve documenten.
‘s Lands zegel werd aangebracht op 248 perkamenten. Het
ging om 161 federale wetten en 87 internationale akten van
Buitenlandse Zaken (geloofsbrieven, brevetten of akten van
bekrachtiging).
Klachten
Nog in 2015 kreeg de FOD Justitie 14 gegronde klachten over zijn
dienstverlening en prestaties. De andere klachten omschrijven
zich eerder als ‘gerechtelijke’ klachten. De FOD heeft lessen
getrokken uit de gegronde klachten en in die zin regelmatig acties
opgezet om eraan tegemoet te komen. Om extra vooruitgang te
boeken, werd een protocolakkoord ondertekend met de federale
ombudsman.
Lees meer over de statistieken op
www.justitie.belgium.be
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Dit jaarverslag geeft slechts een kleine selectie weer
van de activiteiten van de FOD Justitie in 2015.
Veel meer realisaties vind je in de nieuwsrubriek op
www.justitie.belgium.be. In de rubriek statistieken
kan je terecht voor allerlei cijfergegevens.

Contact
Woordvoerder FOD Justitie
Edward Landtsheere
press@just.fgov.be
Vind de contactgegevens van de woordvoerders van
de entiteiten van de FOD Justitie in de rubriek ‘Pers’:
www.justitie.belgium.be/nl/pers/contact/
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