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Beste lezer,

Bij een terugblik op het jaar 2007 kan men niet om de lange politieke crisis heen. Vanaf dag 1 na de federale parlements-
verkiezingen van 10 juni 2007 wachtte de Federale Overheidsdienst Justitie goed voorbereid op een nieuw aantredende 
minister. Die nieuwe minister zou pas aantreden eind december. Tijdens de laatste dagen van het jaar nam het nieuwe 
kabinet zijn intrede in het hoofdgebouw van de FOD. 

Uiteraard heeft de lange periode waarin slechts lopende zaken konden worden behandeld haar invloed gehad op de 
werking van de FOD Justitie. Maar zoals u zult merken bij de lectuur van dit Jaarverslag 2007 werd er in de tussentijd 
helemaal niet stilgezeten. 

Want stilzitten is er niet meer bij. Onze organisatie is nu volledig doordrongen van de projectmatige benadering van het 
management. Dat werpt zijn vruchten af. Projecten worden op stapel gezet, worden onderweg goed opgevolgd en afge-
rond. Een onomkeerbare modernisering heeft zich voltrokken binnen de administratie. 

In dit jaarverslag zult u het verhaal lezen van de prestaties die in 2007 werden geleverd door de vrouwen en mannen die 
werken voor Justitie. Bijzondere aandacht gaat in dit jaarverslag naar twee thema’s. Dat is eerst en vooral de wijze waarop 
de klant centraal wordt gesteld. En ten tweede wordt speciale aandacht besteed aan het verrassend brede internationale 
aspect van de FOD Justitie. 

Ik wens u veel leesplezier toe.

Alain Bourlet
Voorzitter van het directiecomité
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La Sûreté de l’État

FOD Justitie:
organisatie en opdrachten

De FOD Justitie speelt een essentiële en dynamische rol in de 
samenleving. De FOD zet zich in om een vertrouwensrelatie tot 
stand te brengen met de burger en wenst een bijdrage te leveren 
tot een rechtvaardigere samenleving.

Daartoe vervult de FOD Justitie vijf kernopdrachten: 
l zorgen voor een efficiënte en voor iedereen begrijpelijke 

wetgeving;  
l ondersteuning bieden aan de rechterlijke macht; 
l zorgen voor de correcte tenuitvoerlegging van de rechter-

lijke beslissingen; 
l de sociale dimensie integreren bij justitie en bij de infor-

matieverstrekking aan de justitiabelen; 
l rekening houden met de internationale dimensie in de 

uitvoering van zijn opdrachten.

De FOD Justitie streeft ernaar op korte termijn een centre of ex-
cellence te worden in zijn bevoegdheidsdomeinen, zowel op na-
tionaal als op internationaal vlak.
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FOD Justitie: organisatie en opdrachten

De directoraten-generaal worden de “verticale diensten” ge-
noemd: zij zijn belast met een specifieke aangelegenheid die 
zij op exclusieve wijze in de FOD Justitie uitoefenen.

De stafdiensten worden de “horizontale diensten” genoemd: 
zij bepalen het beleid in hun respectieve domein en staan de 
andere diensten en directoraten bij met betrekking tot dat-
gene wat onder hun bevoegdheid valt (logistiek, personeel, 
ondersteuning inzake budget, informatica en recht…).

Voorzitter en directiecomité

De FOD Justitie wordt geleid door een voorzitter met een 
mandaat van zes jaar.

Sinds 2002 bekleedt de heer Alain Bourlet het voorzitter-
schap en staat hij als dusdanig aan het hoofd van het direc-
tiecomité, waarin de directeurs-generaal van elk directoraat-
generaal en de directeurs van elke stafdienst zetelen.

Het directiecomité bepaalt de strategie van de Federale Over-
heidsdienst en ziet toe op de uitvoering ervan.
In concreto: 
l	 formuleert het directiecomité voorstellen om de werking 

van de FOD te verbeteren; 
l	 stelt het directiecomité voor elke dienst de begroting op 

en controleert het de uitvoering ervan; 
l stelt het directiecomité het personeelsplan voor en ziet 

het toe op de tenuitvoerlegging ervan.
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La Sûreté de l’État

DG Rechterlijke Organisatie

Het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie verstrekt de 
hoven en rechtbanken de nodige logistieke en materiële mid-
delen met het oog op de goede werking van de diensten van 
de Rechterlijke Orde.
Het directoraat-generaal zorgt eveneens voor het personeels-
beheer van de magistratuur, griffies en parketsecretariaten.
Het richt de opleidingsprogramma’s voor magistraten in en 
organiseert de opleiding en taalexamens voor het personeel 
van de Rechterlijke Orde.

Daarnaast ziet dit directoraat-generaal toe op de controle en 
betaling van de gerechtskosten in strafzaken, zorgt het voor 
het beheer van het centraal strafregister en werkt het mee 
aan de uitwerking van de wet- en regelgeving met betrekking 
tot de rechterlijke organisatie.
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DG Rechterlijke Organisatie

Directie Personeel

Dienst Gerechtelijk Recht

Oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken
De strafuitvoeringsrechtbanken hebben de commissies voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling vervangen. De oprichting van 
dit nieuw soort rechtscollege is het resultaat van de politieke 
wil om de strafuitvoering toe te vertrouwen aan rechters en om 
rekening te houden met het slachtoffer. 
Voortaan zijn deze rechtbanken bevoegd om uitspraak te doen 
over de straffen van meer dan drie jaar en over de nadere regels 
inzake de uitvoering ervan. De kortere straffen zullen onder de 
bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechters vallen. 
Deze belangrijke hervorming volgt uit de ambitie om het pro-
fessionalisme te verhogen, want de strafuitvoeringsrechtban-
ken bestaan voortaan uit magistraten die een gespecialiseerde 

opleiding hebben moeten volgen, en twee assessoren, de ene 
gespecialiseerd in penitentiaire zaken en de andere in sociale 
reïntegratie. 
Bovendien beschikken de rechtbanken over personeel en ma-
terieel. In elke kamer werd een griffier, een bediende en een 
parketsecretaris aangesteld. Dit team werd overigens versterkt 
door contractueel personeel dat werkte bij de commissies voor 
de voorwaardelijke invrijheidstelling. 
Wat het materieel betreft, is een nieuw informaticatool SUR-
TAP gecreëerd, een tool voor het beheer van de dossiers en de 
terechtzittingen. De rechtbanken hebben ook toegang tot het 
programma SIDIS (programma van de gevangenissen) en tot 
het strafregister.
 
Sociaal overleg voor griffiers, referendarissen 
en parketjuristen
Griffiers, referendarissen en parketjuristen in onze recht-
banken en hoven krijgen formele inspraak in hun statuut en 
werkomstandigheden. De Senaat en de Kamer van volksver-
tegenwoordigers keurden een wet goed die de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakorganisaties regelt. 
De wet van 25 april 2007 voorziet in een formele structuur 
voor een sociaal overleg tussen deze leden van de rechterlijke 
orde en de overheid. De overheid engageert zich om voort-
aan met de vertegenwoordigers van deze medewerkers te 
onderhandelen en te overleggen over hun statuut, weddes, 
pensioenregeling, arbeidsduur en andere ambtelijke aange-
legenheden. Daarvoor worden een onderhandelingscomité 
en een overlegcomité opgericht. 

Dienst Opleiding RO

In 2007 werden opnieuw verschillende stappen gezet met 
het oog op de verdere professionalisering van de opleiding 
van het personeel van de hoven en rechtbanken.
Bepaalde gecertificeerde opleidingen voor de niveaus B, C en 
D werden opengesteld voor de personeelsleden van de grif-
fies en parketsecretariaten. De talrijke inschrijvingen tonen 
aan dat dit aanbod belangrijk is. De opleidingscommissie is 
eveneens opgericht en bestaat uit magistraten, personeels-
leden van de griffies en parketsecretariaten, referendarissen 
en parketjuristen. Zij heeft in dit kader een belangrijke rol 
gespeeld die zij in 2008 zal voortzetten.

Op twee andere vlakken werd aanzienlijke vooruitgang ge-
boekt. Eerst en vooral is het opleidingsaanbod voor de leden 
van de griffies en parketsecretariaten uitgewerkt en verspreid 
onder de vorm van een algemene halfjaarlijkse brochure met 
alle programma’s en praktische informatie. De personeels-
leden die de rechterlijke macht bijstaan, hebben recht op 
dienstvrijstelling en opleidingsverlof (maximaal 120 uur per 
jaar en terugbetaling van het inschrijvingsgeld ten belope van 
80 % van het bedrag voor elke opleiding die de commissie 
heeft erkend en goedgekeurd).

Op 2 februari 2007 is de wet inzake de gerechtelijke oplei-
ding en tot oprichting van het instituut voor gerechtelijke op-
leiding bekendgemaakt. Zodra dit nieuwe onafhankelijke or-
gaan operationeel is, zal het instaan voor de opleiding van de 
magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van 
de griffies en parketsecretariaten.
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Directie Logistiek & ICT RO

Nieuwe gerechtsgebouwen in Bergen en Gent
De provinciale hoofdsteden Bergen en Gent kregen nieuwe 
en hypermoderne gerechtsgebouwen. Verspreid over het 
hele jaar namen diverse rechtbanken hun intrek in de nieuwe 
gebouwen. 
Het hof van beroep, het arbeidshof, het parket-generaal, het 
auditoraat-generaal, het assisenhof en tenslotte de rechtbank 
van koophandel van Bergen verhuisden naar hun nieuwe ze-
tel op het terrein van de oude “Hall des Expositions”, aan de 
rand van het oude stadscentrum van Bergen. De verschil-
lende hoven en rechtbanken van Bergen zijn daardoor sa-
mengebracht op vijf sites in plaats van acht. 
In Gent verhuisden de rechtbank van eerste aanleg, de vre-
degerechten en de politierechtbank naar het gloednieuwe 
gerechtsgebouw in de buurt van het Rabot, eveneens aan 

de rand van het stadscentrum.  Het nieuwe gerechtsgebouw 
was nodig omwille van plaatsgebrek in het gerechtsgebouw in 
het centrum van Gent. Dankzij de nieuwe faciliteiten werken 
voortaan heel wat gerechtelijke diensten onder hetzelfde dak 
waardoor voorzieningen zoals de bibliotheek en de ontvangst-
balie kunnen worden gedeeld.

In Ieper nam Justitie de uitbreiding van het gerechtsgebouw 
in gebruik. Het gaat om een nieuwbouw die geïntegreerd 
werd in het bestaande gerechtsgebouw, dat in neogotische 
stijl met Vlaamse renaissance-elementen is opgetrokken.
De diensten van de rechtbank van eerste aanleg en de 
jeugdrechtbank verhuisden begin december 2007 naar hun 
nieuwe stek. Het justitiehuis te Brugge vond zijn intrek in het 
gerenoveerd gedeelte van de oude Rijkswachtkazerne. De Di-
rectie Log en ICT verzorgden zowel de werfopvolgingen als de 
aankoop van de nodige materiële voorzieningen.

Coördinatie en steundienst

Afdeling Statistieken
Voor de afdeling Statistiek stond 2007 in het teken van de 
hoven van beroep. Voor het management van deze hoven 
zijn betrouwbare en relevante cijfers noodzakelijk. Om aan 
deze behoefte te voldoen, startte de dienst Statistiek met de 
ontwikkeling van de statistiek strafzaken en de creatie van 
een statistische webapplicatie.
De hoven van beroep kunnen binnenkort op een efficiënte en 
eenvoudige wijze zelf tabellen en grafieken creëren. Zo zul-
len de eerste voorzitters van de hoven van beroep meteen de 
werking van de verschillende kamers kunnen volgen. 

Op termijn worden alle gerechtelijke statistieken geïntegreerd 
in deze webapplicatie. Het systeem biedt de mogelijkheid om 
ook cijfers betreffende personeel, budget, … te integreren. 
Zo kan deze webapplicatie een overzicht geven van de wer-
king van de hoven, de rechtbanken en de middelen waarover 
ze beschikken. 
Tenslotte verschenen in 2007 de brochure “Justitie in cijfers” 
en de meerjaarlijkse analyse 1999-2006 van de statistiek 
“hoven van beroep – burgerlijke zaken” op de website van 
de FOD Justitie. Voor het eerst werden cijfers over de (gemid-
delde) totale duur van afgehandelde zaken gepubliceerd. 
Mail naar stat@just.fgov.be voor meer informatie of cijferge-
gevens.
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DG Rechterlijke Organisatie

Verbindingsmagistraat in Marokko
België heeft een verbindingsmagistraat naar Marokko ge-
stuurd. Het gaat om de eerste verbindingsmagistraat die werd 
aangewezen. Het is de bedoeling de justitiële samenwerking 
tussen België en het land van affectatie of accreditatie te be-
vorderen en te vergemakkelijken.
Deze magistraat heeft een dubbele functie: de ambassadeur 
adviseren over de justitiële dimensie van de betrekkingen 
met de autoriteiten van het land van opvang en als tussen-
persoon optreden ten aanzien van de justitiële en bestuurlijke 
autoriteiten en de lokale diensten.
De magistraat, de heer Bernard, is voor twee jaar aangewe-
zen met ingang van 1 april 2007. Het protocolakkoord tus-
sen de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van 
Justitie over de modaliteiten en de plaatsing van Belgische 
verbindingsmagistraten in de Belgische diplomatieke en con-
sulaire posten is op 8 juni ondertekend. De heer Bernard is 
sinds eind juni daadwerkelijk op zijn post in het Marokkaanse 
ministerie van Justitie. De minister van Justitie heeft zijn op-
drachtbrief ondertekend op 26 juli. Sindsdien is hij volledig 
operationeel.

Directie Specifieke Expertisecentra

Dienst Strafregister

In 2007 streefde de dienst Centraal Strafregister ernaar om 
op nationaal vlak de informatie zo snel mogelijk bij te wer-
ken door de termijnen voor de registratie van de gegevens te 
verkorten. Op internationaal vlak heeft de verbinding van het 
centraal strafregister met de Duitse, Franse en Spaanse straf-
registers ervoor gezorgd dat de gegevensuitwisseling tussen 
deze vier staten aanzienlijk is toegenomen, wat bijdraagt tot 
een versterking van de veiligheid van de burgers op Europees 
niveau.

Dienst Gerechtskosten 

De gerechtskosten in strafzaken worden voortaan geregeld 
in een nieuw algemeen reglement. Het Koninklijk Besluit van 
27 april 2007 houdende dit nieuwe reglement volgt op de 
programmawet van 27 december 2006 waarin de rol van de 
deskundige wordt verduidelijkt, vanaf zijn aanwijzing tot de 
betaling. Die programmawet voorziet ook dat de commissie 
voor de gerechtskosten wordt opgericht als administratief 
rechtscollege.

Dit nieuwe reglement zorgt vooral voor een algemene vereen-
voudiging, bijvoorbeeld door middel van één enkele indexatie, 
één enkele kilometervergoeding en een nieuwe berekenings-
wijze van de wettelijke afstanden door middel van software. 
Het brengt ook belangrijke verbeteringen aan die beogen de 
budgettaire zekerheid te versterken door de tarifering van be-
paalde talen en een duidelijke tarifering voor prestaties van 
slotenmakers, telefoniekosten, bankkosten,  ...
Bovenal versterkt het reglement de controle van de uitgaven 
door de magistraten bewust te maken en de dienst Gerechts-
kosten ruimere bevoegdheden te geven.

Contactpunt artikel 62 KB 27 april 2007
In de dienst Gerechtskosten is een contactpunt in het leven 
geroepen om buitengewone uitgaven in gerechtskosten te 
onderzoeken en goed te keuren. Dit kadert in het nieuw al-
gemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken van 
27 april 2007.
Voorheen moest de machtiging worden gevraagd aan de 
procureur-generaal wanneer het algemeen reglement niet 
voorzag in de gerechtskosten en het bedrag de 1 250 euro 
overschreed. De praktijk leerde dat in het merendeel van de 
gevallen de machtiging pas nadien werd gevraagd. 
Artikel 62 van het nieuwe reglement geeft meer armslag aan 
de magistraten. Als de kosten de 2 500 euro niet overschrij-
den of wanneer de maandelijkse bewaringskosten niet hoger 
zijn dan 500 euro, kunnen magistraten die gelast zijn met 
het strafdossier zelf toestemming geven tot het maken van 
de kosten. Dreigen de kosten dat bedrag te overstijgen, dan 
beslist de FOD Justitie na onderzoek door het contactpunt 
of deze uitgaven zijn toegestaan. Op die manier worden de 
uitgaven beter beheersbaar en dit in nauwe samenwerking 
met de magistratuur.  

Contact

DG Rechterlijke Organisatie
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL

Tel.: 02 542 66 47
Fax: 02 542 70 40
E-mail : dietger.geeraert@just.fgov.be
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Het parlement keurde in het voorjaar 2007 de wet goed op 
de nieuwe loopbaan voor de griffiers, secretarissen en het ge-
rechtspersoneel van het niveau A. De wet moet het sluitstuk 
zijn van een grondige hervorming van de loopbaan van alle 
medewerkers in onze hoven en rechtbanken en was geïnspi-
reerd op de recente hervormingen voor het personeel van de 
federale overheid.
De toegang tot de functies van griffier en secretaris zal niet 
louter meer afhangen van promoties. Een kandidaat kan zo-
wel rechtstreeks via werving als via een promotie solliciteren 
voor elke functie. De spelregels voor de deelname aan exa-
mens worden dan ook grondig gewijzigd en het selectiebu-
reau van de overheid Selor zal instaan voor de organisatie van 
de examens. Leden van de gerechtelijke orde zijn evenwel 
betrokken bij de selectieprocedure.

In het nieuwe statuut gaat ook meer aandacht naar de inhoud 
van de diverse functies. De functies werden ingedeeld in ni-
veaus volgens de kwalificaties van de opleiding en de capaci-
teiten die de functie vereist. Op grond van de taakinhoud, de 
verantwoordelijkheden en het opleidingsniveau werd beslist 
de griffiers en secretarissen onder te brengen in het niveau 
B. De leidinggevende functies (hoofdgriffier, hoofdsecretaris 
en de hoofden van dienst) zullen in niveau A worden onder-
gebracht. 

Nieuwe carrière voor griffiers, secretarissen en personeel 
van niveau A

Daarnaast wordt een algemene loopbaan voor niveau A voor-
zien om de huidige parketjuristen en referendarissen in on-
der te brengen, samen met een aantal functies die nu enkel 
op contractuele basis bestaan (HR-adviseurs, statistisch ana-
listen, criminologen). Dit biedt de mogelijkheid deze perso-
neelsgroepen een statuut te geven. 

Omdat de functie-inhoud van belang is, speelt anciënniteit 
niet langer de doorslaggevende rol. Voor promotie en bevor-
dering in weddenschaal tellen voortaan zowel expertise via 
anciënniteit als de competentie via de gecertificeerde oplei-
dingen van het opleidingsinstituut OFO. 

De hervorming van de loopbaan ging gepaard met een her-
vorming van de rechterlijke organisatie. De magistraat-korps-
overste heeft voortaan de algemene leiding over de rechtbank 
of het hof en draagt dus ook verantwoordelijkheid voor de 
goede werking van de griffie en parketsecretariaat. Hij kan 
daarvoor een beroep doen op een steundienst die hem kan 
adviseren over gebouwen, materiële uitrusting, personeels-
beleid en informatica. De wet van 25 april 2007 treedt ten 
laatste op 1 december 2008 in werking.
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La Sûreté de l’État

DG Wetgeving
en Fundamentele Rechten en Vrijheden

Het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten 
en Vrijheden adviseert de minister van Justitie inzake burgerlijk 
recht, erediensten en vrijzinnigheid, strafrecht en rechten van de 
mens.
Zijn voornaamste opdrachten zijn:   
l	 voorbereiding van nationale, internationale en Europese 

wetgeving:  
- in burgerlijke zaken, daaronder begrepen burgerlijk 

recht, handelsrecht en gerechtelijk recht;   
- inzake strafrecht en strafprocesrecht;   
- inzake rechten van de mens, daaronder begrepen bio-

ethiek en gegevensbescherming; 
- inzake politierecht op gerechtelijk niveau; 

l	 praktische toepassing van het burgerlijk recht (veran-
dering van naam en voornamen, nationaliteit, internati-
onale wederzijdse rechtshulp in burgerlijke zaken, kin-
derontvoeringen, voogdij over niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen, erkenning van buitenlandse adopties, …) 
en het strafrecht (uitleveringen, rogatoire commissies, 
overbrenging van gevonniste personen, …);  

l	 multilaterale en bilaterale onderhandelingen over juridi-
sche teksten inzake burgerlijk recht, strafrecht en rech-
ten van de mens;

l	 vertegenwoordiging van de Belgische Staat bij de interna-
tionale controlemechanismen inzake de rechten van de 
mens, rol van nationale autoriteit en verbindingsambte-
naar voor het Europees comité ter voorkoming van folte-
ring, coördinatie van de verslagen over de toepassing van 
de verdragen inzake de rechten van de mens in België; 

l	 erkenning van de erediensten, machtiging van giften en 
legaten aan rechtspersonen, wanneer vereist, en erken-
ning van stichtingen van openbaar nut en internationale 
verenigingen.
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DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden

Directoraat I: Personenrecht   

Dienst Familierecht en Burgerlijke Stand  

Op internationaal niveau heeft de dienst Familierecht en Burgerlijke 
Stand, zoals elk jaar, deelgenomen aan talrijke werkvergaderingen 
van de Europese Unie, de Raad van Europa en de Internationale 
Commissie voor de Burgerlijke Stand (CIEC). In dat verband heeft 
de dienst de tweejaarlijkse vergaderingen van de algemene verga-
dering en het bureau van de CIEC gevolgd, evenals de vergaderin-
gen van de werkgroepen in verband met bepaalde aangelegenhe-
den of verdragen. Tijdens de vergadering van 27 maart 2007 heeft 
de algemene vergadering het Verdrag inzake de erkenning van 
geregistreerde partnerschappen aangenomen (Verdrag nr. 32). 

Op nationaal niveau waren de belangrijkste activiteiten van de 
dienst aan de volgende domeinen gewijd:
l	 afstamming: de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepa-

lingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de vast-
stelling van de afstamming en de gevolgen ervan is op 1 juli 
2007 in werking getreden en werd aangevuld met de circulaire 
van 7 mei 2007 (BS 30 mei 2007); 

l	 huwelijk: de wet van 25 april 2007 tot invoeging van een artikel 
391sexies in het Strafwetboek en tot wijziging van een aantal 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de straf-
baarstelling en het uitbreiden van de middelen tot nietigverkla-
ring van het gedwongen huwelijk is op 25 juni 2007 in werking 
getreden (BS 25 juni 2007);

l	 echtscheiding: de wet van 27 april 2007 betreffende de her-
vorming van de echtscheiding is op 1 september 2007 in wer-
king getreden (BS 07 juni 2007);

l	 internationaal privaatrecht: de circulaire van 29 mei 2007 tot 
wijziging van de circulaire van 23 september 2004 betreffende 
de aspecten van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wet-
boek van internationaal privaatrecht die betrekking hebben op 
het personeelstatuut is bekendgemaakt in het BS van 31 mei 
2007;

l	 de wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit is be-
kendgemaakt in het BS van 11 juli 2007 en is op 1 september 
2007 in werking getreden;

l	 afwezigheid en gerechtelijke verklaring van overlijden: de wet 
van 9 mei 2007 tot wijziging van diverse bepalingen betref-
fende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van over-
lijden en de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van sommige 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de af-
wezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden (BS 
21/06/2007) zijn op 1 juli 2007 in werking getreden.

Dienst Nationaliteitsrecht

De belangrijkste realisaties van de dienst Nationaliteitsrecht in 
2007 waren de volgende:
l	 Op wetgevend niveau heeft het Koninklijk Besluit van 25 

april 2007 het verbod van de dubbele nationaliteit afge-
schaft ten aanzien van de Belgen die vrijwillig de natio-
naliteit verkrijgen van een staat die geen partij is bij het  
Verdrag van de Raad van Europa van 6 mei 1963 betref-
fende de beperking van gevallen van meervoudige natio-

naliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van 
meervoudige nationaliteit.

l	 Bovendien heeft de dienst voor het eerst een algemene co-
ordinatievergadering over de toepassing van het Wetboek 
van de Belgische nationaliteit georganiseerd met de werk-
partners op nationaal en op internationaal niveau .

 
 Dienst Naams- en voornaamsverandering

In 2007 werd ten opzichte van 2006 een lichte daling van 
2% van het aantal ingediende verzoeken vastgesteld. In to-
taal werden in 2007 1 317 dossiers behandeld.

Het algemeen totaal in 2006 bedroeg 1 347 dossiers.

Aantal aanvragen tot wijziging van de naam en/of voornaam

2006 Enkel familienaam Enkel voornaam Naam en voornaam

NL 296 303 42

FR 312 318 76

Totaal 608 621 118

Aantal aanvragen tot wijziging van de naam en/of voornaam

2007 Enkel familienaam Enkel voornaam Naam en voornaam

NL 314 347 49

FR 259 296 52

Totaal 573 643 101

DGWET.indd   18 28-05-2008   10:47:20



19

Dienst Internationale Adoptie

In 2007 stonden bij de dienst Internationale Adoptie 1 251 
dossiers open, waarvan 458 nieuwe aanvragen tot erkenning 
of registratie van buitenlandse adopties. Er werden 465 adop-
ties erkend of geregistreerd (366 door de gemeenschappen 
begeleide adopties en 103 niet-begeleide adopties) en 106 
aanvragen geweigerd (uitsluitend niet-begeleide adopties). De 
dienst heeft 30 beroepen tegen zijn beslissingen gevolgd. Ten-
slotte heeft de dienst Internationale Adoptie 759 vonnissen be-
treffende de geschiktheid om te adopteren en 171 overschrij-
vingen van adopties of vonnissen tot omzetting van adopties 
ontvangen en aan de gemeenschappen toegezonden. 

De informatie over adoptie op de website van de FOD werd nog 
uitgebreid en kan rechtstreeks worden geraadpleegd op www.just.
fgov.be/adoptie.

Dienst Voogdij over niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen

In 2007 heeft de dienst Voogdij gereageerd op 2 620 meldingen. 
Dit cijfer komt overeen met 1 567 personen die verklaarden dat 
zij minderjarige vreemdeling zijn. Er werden in 12 maanden 220 
medische tests tot vaststelling van de leeftijd uitgevoerd en 958 
voogdijen toegekend. Op het einde van het jaar waren er 1 713 
actieve voogdijen. In de loop van dezelfde periode nam de lijst van 
de voogden met 44 toe, wat het aantal erkende voogden op 330 
bracht en het aantal actieve voogden op 221. Het aantal particu-
liere voogden bedroeg 209 en het aantal werknemer-voogden 12. 

Voor 2007 moet ook melding worden gemaakt van de volgende 
activiteiten:
l	 naast de dienst Voogdij, werd in overleg met de dienst 

Vreemdelingenzaken naar aanleiding van de toetreding van 
Roemenië en Bulgarije een dienst Signalement van Niet-
begeleide Europese Minderjarigen in Kwetsbare Toestand 
(SEMK) opgericht;   

l	 in samenwerking met het Hoog Commissariaat voor Vluchte-
lingen (UNHCR) heeft de dienst Voogdij op 25 juni 2007 een 
studiedag georganiseerd rond de richtlijnen van mei 2006 
van het UNHCR over de formele bepaling van het belang van 
het kind;

l	 op 13 juli 2007 heeft het comité van ministers van de Raad 
van Europa een aanbeveling betreffende de levensprojecten 
van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen aangeno-
men (CM/Rec(2007)9). Die aanbeveling is het resultaat van 
de samenwerking van verschillende Europese deskundigen 
waarbij de dienst Voogdij nauw betrokken was.

Centrale Autoriteit Rechtshulp in 
Burgerlijke Zaken

De Centrale Autoriteit Wederzijdse Rechtshulp in Burgerlijke Za-
ken, waartoe het federaal aanspreekpunt Internationale Kinder-
ontvoeringen behoort, heeft in 2007 tal van taken uitgevoerd.

Het aanspreekpunt heeft 107 nieuwe individuele dossiers van 
internationale kinderontvoering behandeld en heeft een zestigtal 
dossiers afgesloten. Daarnaast heeft het 98 ouders met preven-
tieadviezen bijgestaan en heeft het financiële bijstand verleend 
aan behoeftige ouders in 20 gevallen met het oog op de terugkeer 

Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken

Betekening en kennisgeving van burgerlijke akten 475 dossiers

Rogatoire commissies, verkrijging van bewijs 66 dossiers

Rechtsbijstand 57 dossiers

Inning van onderhoudsverplichtingen 181 dossiers

van kinderen of de uitoefening van een omgangsrecht. Het aan-
spreekpunt heeft een vijftigtal informatievragen beantwoord via het 
e-mailadres kinderontvoering@just.fgov.be.  

De FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Justitie hebben samenge-
werkt met de gerechtelijke autoriteiten met het oog op de totstand-
koming van een protocolakkoord met Child Focus (ondertekend op 
27 april 2007).

De dienst heeft erop toegezien dat bepaalde maatregelen aange-
nomen zijn met het oog op de tenuitvoerlegging in de hoven en 
rechtbanken van de Europese Verordening nr 2201/2003 van 27 
november 2003, alsook van de Verdragen van Luxemburg en van ‘s-
Gravenshage van 1980 (cf. wet van 10 mei 2007, bekendgemaakt 
op 21 juni 2007). 
De 16e vergadering van de Belgisch-Marokkaanse raadgevende 
commissie vond in juni 2007 plaats in Rabat.

In 2007 heeft de Centrale Autoriteit ook twee vergaderingen gehou-
den met de in 2006 aangewezen referentiemagistraten (één per hof 
van beroep) en werd met name de rol van het openbaar ministerie 
besproken wanneer de Belgische Staat door een ander land wordt 
aangezocht in het kader van een verzoek tot terugkeer of tot uitoefe-
ning van een grensoverschrijdend omgangsrecht.
Op 22 november 2007 heeft de centrale autoriteit in het kader van 
een Europees project een delegatie ontvangen van het Oekraïense 
ministerie van Justitie.
 
Inzake onderhoudsverplichtingen nam de Centrale Autoriteit deel 
aan de werkzaamheden van de Raad van de Europese Unie en de 
Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht.
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DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden

Directoraat II: Contracterecht, Handels-
recht en Burgerlijk Procesrecht, Eredien-
sten en Vrijzinnigheid

Dienst Burgerlijk Vermogensrecht  

Op internationaal niveau heeft de dienst Burgerlijk Vermogens-
recht voornamelijk de werkzaamheden gevolgd in verband met 
twee in 2007 aangenomen Europese verordeningen, te weten de 
Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen 
(Rome II) en de Verordening van het Europees Parlement en de 
Raad inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst (Rome I). 

Op nationaal niveau heeft de dienst bovendien bijgedragen aan de 
uitwerking van de volgende in 2007 goedgekeurde teksten: 
l	 de wet van 28 maart 2007 tot wijziging, wat de regeling van het 

erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende betreft, 
van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 
1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog 
op het bevorderen van de continuïteit; 

l	 2 besluiten ter uitvoering van de laatste wetswijzigingen inzake 
woninghuur. 

Dienst Handelsrecht en Rechtspersonenrecht

De belangrijkste realisatie van de afdeling Wetgeving van de dienst 
Handelsrecht en Rechtspersonenrecht is de juridische afwerking 
van de regels voor de neerlegging. Die realisatie, ter uitvoering van 
Richtlijn 58/2003/EG, is de laatste stap in de modernisering van de 
oprichting van vennootschappen. Het is de bedoeling om de op-
richtingsduur te verkorten van 27 naar 3 dagen. Wanneer die fase 
vanuit technisch oogpunt volledig is uitgevoerd, kunnen vennoot-
schapsakten elektronisch worden neergelegd en kan de inschrij-
ving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemin-
gen online gebeuren. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van een 
applicatie van de griffies van de rechtbanken van koophandel.

Ontwikkeling van de prestaties van 
de afdeling Stichtingen
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De cijfers voor de stichtingen liggen weliswaar nog altijd duidelijk hoger dan vóór de wetswijziging van 2005, maar de voor 
2006 voorspelde daling werd uiteindelijk wel bewaarheid. Voor de ivzw’s daarentegen is er sprake van stabiele hoge cijfers na 
de sterke daling van 2006.

* ivzw = internationale vereniging zonder winstoogmerk
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Dienst Burgerlijk Procesrecht

In 2007 heeft de dienst Burgerlijk Procesrecht hoofdzakelijk 
de werkzaamheden gevolgd in verband met een in datzelfde 
jaar aangenomen Europese richtlijn, te weten de richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde 
aspecten van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken.

De dienst heeft bovendien bijgedragen aan de uitwerking van 
de volgende in 2007 goedgekeurde teksten: 
l	 de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk 

Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechte-
lijke achterstand; 

l	 de wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot 
herstel van artikel 509 quater van het Strafwetboek. 

Dienst Erediensten en Vrijzinnigheid

In 2007 heeft de dienst Erediensten en Vrijzinnigheid meer 
in het bijzonder deelgenomen aan de volgende werkzaam-
heden:
l	 de wijziging van het op 27 mei 2004 door de federale 

Staat en de deelstaten ondertekende samenwerkingsak-
koord tussen de federale autoriteit, het Vlaams Gewest, 
het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreffende het beheer van de temporaliën van de erken-
de erediensten, om het uit te breiden tot de Duitstalige 
Gemeenschap die deze bevoegdheid van het Waals Ge-
west heeft geërfd voor wat haar grondgebied betreft;

l	 de follow-up van het eindverslag van de commissie van 
wijzen dat op 19 september 2006 aan het kabinet is toe-
gezonden. Op basis van dat verslag en van een vragenlijst 
voor de representatieve organen zal het gemakkelijker zijn 
om een echt homogeen beleid te voeren op het gebied 
van de financiering van de erkende erediensten en de 
niet-confessionele gemeenschap van België, de opleiding 
van de bedienaars van de erediensten en hun statuut, en 
de administratieve organisatie van de dienst Erediensten 
en Vrijzinnigheid. De hervormingen met betrekking tot de 
werking van de dienst Erediensten en Vrijzinnigheid han-
gen af van de opties waarvoor wordt gekozen op basis van 
het verslag;

l	 de procedure tot onderzoek van de officiële erkenning 
door de Belgische Staat van sommige erediensten, zoals 
het boeddhisme of de Syrische kerk;

l	 het dossier van het Executief van de Moslims van België, 
waarbij het dan gaat om deskundige steun, zowel bij het 
onderwerp erediensten als bij de budgettaire, financiële 
en administratieve aspecten, met het oog op het vinden 
van langetermijnoplossingen.
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DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden

Directoraat III: Strafrecht en Rechten 
van de Mens

Dienst Beginselen van Strafrecht en 
Strafprocesrecht

Op internationaal niveau heeft de dienst Beginselen van 
Strafrecht en Strafprocesrecht de werkzaamheden gevolgd 
betreffende de volgende dossiers:
l	 richtlijnen van de Raad van Europa met betrekking tot 

bemiddeling (strafzaken) CEPEJ (2007) 13, met bijna 
volledige integratie van de opmerkingen van België.

Op nationaal vlak wordt gewezen op de uitwerking, goedkeu-
ring en bekendmaking van de volgende teksten:
l	 begin 2007: afwerking en bekendmaking van de verschil-

lende Koninklijke en ministeriële uitvoeringsbesluiten van 
de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtpo-
sitie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de rech-
ten van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoe-
ringsmodaliteiten; 

l	 de wet van 1 april 2007 tot wijziging van het wetboek 
van strafvordering met het oog op de heropening van de 
rechtspleging in strafzaken (BS 9/05/07); 

l	 de wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikking-
stelling van de strafuitvoeringsrechtbank (BS 13/07/07); 

l	 de wet van 25 april 2007 tot invoeging van een artikel 
391sexies in het Strafwetboek en tot wijziging van een 
aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met het oog 
op de strafbaarstelling en het uitbreiden van de midde-
len tot nietigverklaring van het gedwongen huwelijk (BS 
15/06/07).

Bovendien heeft de dienst verschillende andere belangrijke 
projecten gevolgd in  2007, te weten: deelname aan de mi-
nisteriële Nederlandstalige werkgroep Kindermishandeling 
en mederedactie voor het afsprakenprotocol kindermishan-
deling.

Dienst Bijzondere Inbreuken en Procedures

In 2007 heeft de dienst Bijzondere Inbreuken en Procedures 
zich met verschillende taken beziggehouden. 

Jeugdbescherming: 
l	 opstelling van een Koninklijk Besluit voor de inwerkingtre-

ding van de wetten van 2006 op 4 april 2007 (een deel) 
en op 1 oktober 2007 (de rest). Op die twee tijdstippen, 
realisatie van de gecoördineerde teksten in de twee talen 
en opstelling, samen met de dienst voor het Strafrechte-
lijk Beleid, van de circulaires voor de toepassing ervan;

l	 uitvoering van de samenwerkingsakkoorden met de deel-
staten, evenals van de in dit kader geplande financie-
ring.

Corruptie: 
l	 Belgisch verslag over de toepassing van de aanbevelin-

gen van de OESO; 
l	 onderhandelingen over het evaluatiemechanisme voor de 

tenuitvoerlegging van het Verdrag van de Verenigde Naties.

Ratificatieprocedures: 
er werden meerdere ratificatiedossiers opgesteld, zoals de 
verdragen van de Raad van Europa over cybercriminaliteit, 
witwassen en de financiering van terrorisme, en het voorko-
men van terrorisme, of van de Verenigde Naties over gedwon-
gen verdwijningen en nucleair terrorisme.

Kansspelen:
de dienst heeft deelgenomen aan parlementaire werkzaam-
heden inzake het wetsontwerp tot herziening van de basis-
wetgeving op dat gebied, evenals aan de uitwerking van het 
Koninklijk Besluit betreffende de bijdragen van de sector.

Centrale Autoriteit Internationale 
Samenwerking in Strafzaken

Op conceptueel vlak waren de belangrijkste activiteiten van de 
Centrale Autoriteit Internationale Samenwerking in Strafzaken de 
volgende: 
l  ondertekening op 17 januari 2007 te Brussel van de over-

eenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Ko-
rea inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken;

l	 ondertekening op 19 maart 2007 te Rabat van het aanvul-
lend protocol bij de overeenkomst tussen het Koninkrijk Bel-
gië en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse rechtshulp 
in strafzaken;

l	 ondertekening op 19 maart 2007 te Rabat van het aanvul-
lend protocol bij de overeenkomst tussen het Koninkrijk Bel-
gië en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedeti-
neerde personen en overbrenging van gevonniste personen;

l	 ontwerp van bilaterale overeenkomst inzake wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken met Brazilië, opgesteld te Brasilia 
op 23 maart 2007. Die tekst omvat een belangrijk hoofdstuk 
betreffende de inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen 
van opbrengsten van misdrijven.
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Aard van de dossiers 2006 2007

Uitleveringen 139 130

Ambtelijke opdachten 3 131 3 200

Aanvragen om inlichtingen 58 80

Verbeurdverklaringen 3 6

Overbrengingen zonder akkoord 190 63

Europese aanhoudingsbevelen 481 637

Betekening van akten 201 286

Verkeer 8 939 19 865

Overname van strafuitvoering 4 8

Overname van strafvervolging 232 128

Bewaking 6 3

Vrijwillige overbrengingen 137 133

Tijdelijke overbrengingen 6 10

TOTAAL : 1 352 24 549

Op operationeel niveau nam in 2007 het aantal behandelde dossiers toe, wat blijkt uit de volgende tabel: 
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DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden

Dienst Rechten van de Mens

Op internationaal niveau
In 2007 heeft de dienst Rechten van de Mens 5 nieuwe in-
dividuele verzoekschriften ontvangen die tegen de Belgische 
Staat zijn ingediend voor het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens te Straatsburg. In de loop van datzelfde jaar 
heeft het hof 28 arresten en beslissingen tegen België ge-
wezen. 

Nadat België op 31 maart 2007 het Verdrag inzake de rech-
ten van personen met een handicap had ondertekend, is de 
dienst Rechten van de Mens, samen met Buitenlandse Za-
ken, gestart met de ratificatieprocedure van dit instrument.

De dienst is aangewezen als verbindingsambtenaar bij het 
Europees Grondrechtenbureau (opgericht sinds 1 maart 
2007). De dienst heeft eveneens deelgenomen aan verschil-
lende werkgroepen van de Raad van Europa, de Europese 
Unie en de Verenigde Naties. In samenwerking met de FOD 
Buitenlandse Zaken nam de dienst deel aan de onderhande-
lingen met de VS over het akkoord Passenger Name Records 
van 23 juli 2007.

Op nationaal niveau
De dienst heeft zowel op wetgevend als op operationeel ni-
veau ruimschoots bijgedragen aan de oprichting van de nati-
onale commissie voor de Rechten van het Kind. 

Nog op het vlak van de rechten van het kind heeft de dienst 
het vierde jaarverslag van de regering aan het federaal par-
lement opgesteld over de toepassing van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van het kind.

In samenwerking met het Belgisch instituut voor Post en Te-
lecommunicatie en de federale politie werkt de dienst mee 
aan de omzetting van richtlijn 2006/24/EG betreffende de 
bewaring van gegevens.

Dienst Internationaal Humanitair Recht

Op internationaal niveau
De dienst Internationaal Humanitair Recht heeft na onderhan-
delingen mogelijk gemaakt dat de volgende internationale instru-
menten zijn gesloten:
l bilaterale overeenkomst tussen België en het Internationaal 

Strafgerechtshof van 2 mei 2007 tot versterking van de sa-
menwerking inzake het luchtvervoer van gedetineerden of 
personen die voor het hof moeten verschijnen;

l bilaterale overeenkomst tussen België en het Internationaal 
Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië van 2 mei 2007 tot 
versterking van de samenwerking met het oog op de ten-
uitvoerlegging in België van door het tribunaal uitgesproken 
veroordelingen.

Op nationaal niveau
De dienst heeft in het bijzonder de bespreking van wetswijzi-
gingen op de volgende domeinen aangevat of voortgezet:
l	 de bestraffing van negationisme; 
l	 de bestraffing van het oneigenlijk gebruik van bescher-

mende emblemen in geval van gewapende conflicten; 
l bepaalde aspecten van de samenwerking met de interna-

tionale straftribunalen (te bepalen samenwerkingsregels 
met het nieuwe Speciaal Tribunaal voor Libanon of ook de 
uitvoering in België van door een internationaal strafhof 
uitgesproken straffen);              

l	 regels voor de bescherming van bedreigde getuigen;
l		 de specialisatie van onderzoeksrechters inzake internati-

onaal humanitair recht; 
l		 de aanwijzing van Belgische kandidaten als rechter in het 

Internationaal Strafgerechtshof.

De activiteiten op operationeel niveau waren de volgende:
l	 de justitiële samenwerking met de internationale straftribu-

nalen en strafgerechten van andere staten nam aanzienlijk 
toe ten opzichte van voorgaande jaren; 

l	 de dienst heeft voor de administratieve follow-up van de Bel-
gische gerechtelijke dossiers inzake internationaal humani-
tair recht gezorgd;

l	 de dienst vertegenwoordigde België tijdens de 6e zitting 
van de vergadering van staten die partij zijn bij het Inter-
nationaal Strafgerechtshof en nam actief deel aan de de-
batten over de omschrijving van de misdaad van agressie 
en samenwerkingsregels én de bevoegdheid van het hof 
op dat gebied. Hetzelfde geldt voor de 30e internationale 
conferentie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. 
Voorts heeft de dienst naar vermogen zijn betrokkenheid 
bij de werkzaamheden van de interministeriële commis-
sie voor Humanitair Recht voortgezet.

Federale Wapendienst

Artikel 36 van de wapenwet van 8 juni 2006 voorziet in de op-
richting van een specifieke dienst die erop toeziet dat de wet 
in het gehele land uniform wordt toegepast en die de minister 
van Justitie adviseert in verband met nationale, internationale 
en Europese wapenwetgeving.

Uit de balans van de eerste 18 maanden blijkt dat de Fede-
rale Wapendienst al veel werk heeft gehad.

Op het niveau van het overleg met de belangengroepen en 
autoriteiten: 
l organisatie van overleg met de wapendiensten van de 

provincies;  
l organisatie van overleg met de leden van de adviesraad. 

De raad, voorgezeten door de Federale Wapendienst, 
hield zijn eerste plenaire zitting op 28 februari 2007. He-
laas moesten de werkzaamheden van de groep worden 
opgeschort door de verkiezingen van juni 2007.   

Op het niveau van de dossierbehandeling: 
l er werden bij de minister 90 beroepen ingediend tegen be-

slissingen van gouverneurs of het ontbreken daarvan: 81 be-
roepen betroffen weigeringen van wapenvergunningen 

l 40 aanvragen werden ingediend tot machtiging van ver-
koop van bepaalde wapens op beurzen en 33 vergunnin-
gen werden dezelfde dag nog afgegeven; 
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l 68 voorafgaande vergunningsaanvragen werden behan-
deld in het kader van de wetgeving inzake de interna-
tionale wapenhandel. In 2007 werden 31 voorafgaande 
vergunningen verleend, 2 geweigerd, 3 vernietigd en 1 
geschorst; 

l verspreiding van publieke informatie over de nieuwe 
rechten en verplichtingen als gevolg van de wet.   

Op normatief niveau: 
l opstelling en bekendmaking van de Koninklijke Besluiten 

van 25 januari 2007 tot benoeming van de leden van de 
adviesraad voor wapens en tot bepaling van zijn werk-
wijze;  

l opstelling en bekendmaking van het Koninklijk Besluit 
van 9 juli 2007 betreffende vuurwapens met een histori-
sche, folkloristische of decoratieve waarde en betreffende 
wapens die onbruikbaar zijn gemaakt;     

l opstelling van de circulaire van 3 januari 2007 tot aan-
vulling van gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 van  
30 oktober 1995 betreffende de toepassing van de wet-
telijke en reglementaire bepalingen inzake wapens; 

l opstelling van richtlijnen voor de gouverneurs via circulai-
res, vergaderingen, e-mails en dergelijke;  

l deelname aan de onderhandelingen over de wijziging van 
de Europese Richtlijn 91/477/EEG inzake vuurwapens. 

Dienst Europees Strafrecht

De dienst Europees Strafrecht werd in de loop van het jaar 
2007 opgericht. De dienst houdt zich bezig met de wetgeven-
de werkzaamheden van de Europese Unie in de zogenaamde 
derde pijler (aangelegenheden bedoeld in Titel VI van het  
EU-Verdrag in verband met politiële en justitiële samenwer-
king in strafzaken).

In 2007 nam de dienst deel aan de onderhandelingen over 
tal van wetgevende instrumenten in de verschillende werk-
groepen van de Raad van de Europese Unie. 

De dienst was ook belast met de voorbereiding van de dos-
siers voor de vergaderingen van de raad van ministers van 
Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) onder het voor-
zitterschap van Duitsland (1e semester 2007) en daarna  
Portugal (2e semester 2007).

Daarnaast zorgde de dienst voor de coördinatie van de ant-
woorden op verschillende vragenlijsten van de Europese Unie 
en de deelname aan verschillende deskundigenvergaderin-
gen en seminars, met name over de versterking van Europol 
en Eurojust.

Verder is de dienst nog juridische ondersteuning blijven ver-
lenen aan de gerechtelijke autoriteiten bij de toepassing van 
het Europees aanhoudingsbevel, dat sinds 1 januari 2004 
de oude uitleveringsprocedures tussen de lidstaten van de 
Europese Unie vervangt.

Dienst Internationale Coördinatie

De dienst Internationale Coördinatie werd in 2007 opgericht. 
De dienst is vooral een steundienst voor de andere diensten 
van het directoraat-generaal.

In 2007 heeft de dienst gezorgd voor het delen van de kennis 
met betrekking tot internationale dossiers door informatie te 
verspreiden, nota’s op te stellen en coördinatievergaderingen 
te organiseren. De nota over de internationale activiteiten van 
het directoraat-generaal is een concreet voorbeeld van dat 
delen van kennis. 

De dienst was eveneens belast met de coördinatie van de 
voorbereiding van verschillende Europese en internationale 
vergaderingen. 

De dienst heeft ook nog het departement vertegenwoordigd in 
de groep Eurocoördinatie van de FOD Buitenlandse Zaken: die 
groep moet toezien op de omzetting van de Europese richtlij-
nen door België, de follow-up van prejudiciële vragen en de 
inbreukprocedures tegen België voor het Hof van Justitie.
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DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden

Contact

DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL

Tel.: 02 542 67 25
Fax: 02 538 83 75
E-mail: philippe.lievin@just.fgov.be

Managementondersteuning van 
het directoraat-generaal  

De in 2005 opgerichte en in 2007 gereorganiseerde dienst 
Managementondersteuning heeft zijn activiteiten op zijn be-
langrijkste bevoegdheidsdomeinen voortgezet, te weten:
l	 het personeelsbeheer van het DGWL: de dienst heeft 

meegewerkt aan de behandeling van wervingsaanvragen 
en aan meerdere selecties van ambtenaren, en wel om 
te voldoen aan nieuwe behoeften, maar vooral om het 
tijdelijk of definitief vertrek van ambtenaren op te vangen. 
Daardoor konden 25 nieuwe ambtenaren bij verschil-
lende diensten van het DGWL worden ingedeeld. Eind 
2007 telde het DGWL 151 ambtenaren, onder wie 85 van 
niveau A, 23 van niveau B, 30 van niveau C en 13 van 
niveau D;

l ICT: op regelmatige tijdstippen fungeert de dienst als 
schakel tussen de diensten van het DGWL en de staf-
dienst ICT. In 2007 werden de computervoorzieningen 
van de ambtenaren gemoderniseerd en werden nieuwe 
computerprogramma’s geïnstalleerd in de diensten die 
individuele dossiers behandelen;   

l	 management: een nieuw managementplan werd in 2007 
opgesteld. Verschillende transversale projecten werden 
door de steundienst uitgevoerd: de ontwikkeling van de 
interne portaalsite, de permanente opleiding van de amb-
tenaren, de rationalisatie van het archief, …;

l	 communicatie: de dienst heeft meegewerkt aan de uitwer-
king van verschillende nummers van Just News, evenals 
aan de publicatie van verschillende informatiebrochures 
en andere informatiedragers. 

In afwachting van de oprichting van de dienst Kennis-, Pro-
cessen- en Informatiebeheer worden de opdrachten op dit 
gebied door de dienst Managementondersteuning uitge-
voerd. 
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Het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rech-
ten en Vrijheden oefent een actieve rol uit op internationaal 
niveau: het DGWL onderhandelt rechtstreeks over tal van in-
strumenten, zowel multilaterale en bilaterale, als Europese en 
internationale, en past sommige van die instrumenten toe of 
ziet toe op de toepassing ervan.

Het DGWL werkt overigens mee aan de bepaling van Belgi-
sche standpunten waarvoor het niet rechtstreeks bevoegd is, 
maar waarvoor wel zijn expertise vereist is.
 
Het DGWL is ook betrokken bij diverse activiteiten, zoals de 
opleiding van sommige buitenlandse partners (gerechtelijke 
autoriteiten, stagiairs-diplomaten, buitenlandse diplomaten 
en buitenlandse magistraten).      

In 2007 werd besloten om het op die domeinen verrichte 
werk zichtbaarder te maken. 

Zo is het DGWL’s International Action ontstaan: een regelma-
tig bijgewerkte nota van het DGWL met een overzicht van de 
internationale wetgevende activiteiten (in ruime zin) van het 
DGWL, de krachtlijnen van de werkzaamheden in de belang-
rijkste internationale fora en een indicatie van de vermoede-
lijke richtsnoeren voor de toekomst. 

In de nota worden de activiteiten op internationaal vlak van 
alle diensten en ambtenaren van het DGWL samengevat: ver-
tegenwoordiging van het directoraat-generaal op vergaderin-
gen in bilaterale en multilaterale fora, allerhande informatie 

DGWL: deelnemer aan de internationale betrekkingen

voor het directoraat-generaal van correspondenten en bui-
tenlandse collega’s en internationale instellingen, uitwerking 
van en onderhandelingen over internationale normatieve 
instrumenten, omzetting van die instrumenten in nationaal 
recht en toepassing ervan, … De geplande internationale 
werkzaamheden staan in de vorm van een tabel met de fora 
en werkgroepen waarin de werkzaamheden plaatsvinden, 
de doelstellingen ervan, de vergaderdatums en de ambtena-
ren die de vergaderingen zullen bijwonen. De nota voorziet 
tenslotte in een analyse van de hoofdlijnen die volgen uit de 
werkzaamheden en in eventuele vooruitzichten voor het ver-
dere verloop van de werkzaamheden waarbij het directoraat-
generaal betrokken is (concrete aanpak van bepaalde feno-
menen door de internationale instellingen, …).  

Het DGWL’s International Action is bestemd voor de ambte-
naren van het directoraat-generaal, maar eveneens voor onze 
belangrijkste externe werkpartners op internationaal niveau. 

De nota maakt het immers mogelijk om de ambtenaren die 
zich bezighouden met internationale onderhandelingen beter 
te informeren en beter te wapenen. 
Daarnaast is het een middel om kwalitatieve informatie te ver-
strekken aan externe instellingen: het departement Buiten-
landse Zaken, de Belgische vertegenwoordigingen bij inter-
nationale instellingen, het college van procureurs-generaal, 
het federaal parket, …
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La Sûreté de l’État

DG Penitentiaire Inrichtingen  

Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) is 
belast met de tenuitvoerlegging van de straffen en de vrij-
heidsberovende maatregelen. Daarbij leeft het de wettelijk-
heid op strikte wijze na, waarborgt het de bescherming van 
de samenleving, het personeel en de gedetineerden met 
inachtneming van de menselijke waardigheid, en werkt het 
herstelgericht. Het directoraat-generaal verstrekt op grond 
van zijn deskundigheid advies op penitentiair vlak.

Het directoraat-generaal EPI bestaat uit een centraal bestuur 
en buitendiensten die alle penitentiaire inrichtingen omvat-
ten. Het centraal bestuur staat inzonderheid in voor de con-
trole op en de begeleiding van de buitendiensten, de behan-
deling van de individuele dossiers van de gedetineerden en 
het personeelsbeheer.

De gevangenissen zijn belast met de tenuitvoerlegging van de 
vrijheidsberovende straffen en maatregelen. 
Het Veiligheidskorps, dat instaat voor de overbrenging van 
de gedetineerden, maakt ook deel uit van dit directoraat-
generaal.
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DG Penitentiaire Inrichtingen

Gelet op de Belgische politieke situatie was 2007 een bijzon-
der jaar voor het DG EPI. De besprekingen met het oog op 
de vorming van een regering en derhalve de afwezigheid van 
een regering met volle bevoegdheden hebben een aanzien-
lijke weerslag gehad op de activiteiten van de organisatie.

Hoewel de gewone dagelijkse activiteiten van het gevangenis-
wezen daardoor niet in het gedrang werden gebracht, werden 
talrijke nieuwe initiatieven uitgesteld of beperkt. Dit verschijn-
sel kan twee oorzaken hebben: gebrek aan mogelijkheden 
om een politieke beslissing te nemen of gebrek aan een bud-
gettair kader.

Ondanks deze moeilijke omstandigheden kan het DG EPI bo-
gen op een aantal verwezenlijkingen in 2007.

Operationele plannen van de 
gevangenissen

In het kader van de uitvoering van het managementplan van 
de directeur-generaal heeft elke penitentiaire inrichting een 
operationeel plan opgesteld. Daarin zijn de doelstellingen op-
genomen die elke gevangenis wenst te bereiken om de wer-
king en het intern beheer te verbeteren en de vastgestelde 
moeilijkheden op te lossen.

Alle operationele plannen werden opgesteld en goedgekeurd 
door de directeur-generaal. Met de uitvoering ervan is van 
start gegaan.

Wervings- en mutatiecycli

In het verleden heeft het bestuur van het gevangeniswezen pro-
blemen gehad met de onderlinge afstemming tussen de muta-
ties van de beambten in dienst en de werving van nieuwe be-
ambten. De evaluatie van de behoeften op het vlak van werving 
was moeilijk, aangezien daarbij geen rekening werd gehouden 
met de mutatieaanvragen van de beambten.

Om dit probleem op te lossen werd een volledig nieuwe proce-
dure ingevoerd. Voortaan kan iedere beambte op vijf nauwkeurig 
vastgestelde data een mutatie naar een gevangenis aanvragen. 
Op die manier kan de dienst Personeel en Organisatie van het 
DG EPI, na evaluatie van de geplande mutaties, vaststellen in 
welke gevangenissen betrekkingen vrij komen of vacant blijven, 
en dus wervingen vragen ten behoeve van de inrichtingen waar 
de personeelsformatie moet worden aangevuld. Deze wervingen 
vinden eveneens vijf maal per jaar plaats, op welbepaalde data.

Dit nieuwe systeem maakt een modern personeelsbeheer moge-
lijk en biedt de mogelijkheid de werving beter af te stemmen op 
de behoeften van elke inrichting.

Modernisering van de 
Regie der Gevangenisarbeid

De Regie der Gevangenisarbeid is een staatsdienst met af-
zonderlijk beheer, opgericht bij het Koninklijk Besluit van  
28 september 2004. Derhalve moet de Regie de gebruike-
lijke boekhoudkundige regels van het dubbel boekhouden 
naleven.

De boekhouding van de Regie biedt onvoldoende mogelijkhe-
den, onder andere wegens problemen met de organisatie en 
het beheer. Om dit probleem op te lossen, is de beheerscom-
missie van de Regie der Gevangenisarbeid in de loop van 
2007 meer dan eens samengekomen.

Dankzij de geleverde inspanningen konden de overzichten 
van de uitgaven en ontvangsten, de vermogensrekeningen, 
de balans en de resultatenrekening worden goedgekeurd 
door de beheerscommissie, worden overgezonden aan de 
minister van Justitie en vervolgens aan de FOD Financiën en 
het Rekenhof worden bezorgd.
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Inwerkingtreding van de basiswet 
betreffende het gevangeniswezen

Verscheidene delen van de basiswet betreffende het gevan-
geniswezen zijn in werking getreden in de loop van 2007. Het 
gaat met name om de algemene beginselen, de bepalingen 
met betrekking tot orde en veiligheid, de briefwisseling met 
de autoriteiten en het optreden van de onderzoeksrechter.

Deze inwerkingtreding noopte tot het opstellen en bekend-
maken van verscheidene Koninklijke Besluiten en ministe-
riële omzendbrieven. Zo werden de gevangenissen geïnfor-
meerd over de in te voeren procedures. Tegelijk werden via 
deze weg de letter en de geest van de nieuwe wet ten uitvoer 
gelegd. De interne opleidingen voor het personeel die in 2006 
van start gingen, waren een succes. Momenteel hebben alle 
personeelsleden deze opleiding gevolgd.

Het DG EPI heeft trouwens een informatiebrochure voor ge-
detineerden opgesteld en verspreid. Daarin worden de ver-
schillende aspecten van de basiswet in een toegankelijke taal 
uiteengezet om de gedetineerden zo goed mogelijk te infor-
meren over de rechten en plichten waarin de wet voorziet. 
Dankzij samenwerking met de Koning Boudewijnstichting is 
deze brochure beschikbaar in 6 talen. Zij werd aan alle Bel-
gische gevangenissen bezorgd om ter beschikking van alle 
gedetineerden te worden gesteld.

Het detentieplan is een wezenlijk punt van de basiswet. Het 
opstellen en ten uitvoer leggen van een dergelijk plan onder-
stelt het optreden van actoren met uiteenlopende achtergron-
den en bijgevolg samenwerking tussen met name de psycho-
sociale dienst en de vertegenwoordigers van de Gewesten en 
de Gemeenschappen. Daartoe werd een proefproject opge-
start in 5 Belgische gevangenissen.

Inwerkingtreding van 
de externe rechtspositie en oprichting 
van strafuitvoeringsrechtbanken 

De wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspo-
sitie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan 
het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de straf-
uitvoeringsmodaliteiten is op 1 februari 2007 gedeeltelijk in 
werking getreden.

Sedert die datum vallen sommige strafuitvoeringsmodalitei-
ten die de minister heeft toegekend aan veroordeelden tot 
gevangenisstraffen van meer dan drie jaar onder de bevoegd-
heid van de strafuitvoeringsrechtbanken. Dat is met name het 
geval voor de beperkte detentie en het elektronisch toezicht. 
Deze inwerkingtreding heeft de procedures voor toekenning 
van deze modaliteiten, alsook de voorwaardelijke invrijheid-
stelling overigens ingrijpend gewijzigd. 

Daardoor was het noodzakelijk nieuwe handelwijzen in te 
voeren, zowel voor de gevangenissen als voor het centraal 
bestuur. De procedures met betrekking tot de voorbereiding, 
de besluitvorming en de follow-up van de strafuitvoeringsmo-
daliteiten moesten worden herzien, wat leidde tot wijzigingen 
in de organisatie van de diensten en in nieuwe methodes voor 
het beheer en de evaluatie van de dossiers.

De inwerkingtreding van de nieuwe externe rechtspositie 
vereiste ook een aanpassing van het informaticaprogramma 
GRIFFIE.
 

Wet op de internering en 
de terbeschikkingstelling van 
de strafuitvoeringsrechtbanken

De wet van 21 april 2007 betreffende de internering van 
personen met een geestesstoornis en de wet van 27 april 
2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuit-
voeringsrechtbank hebben het systeem tot bescherming van 
de maatschappij grondig hervormd.

In dit kader hebben vertegenwoordigers van het gevangenis-
wezen deelgenomen aan de werkzaamheden met het oog op 
het opstellen van de wetsontwerpen en de minister van Justi-
tie bijgestaan tijdens de parlementaire bespreking ervan.

Uniformen van het bewakingspersoneel 
en technisch personeel

De leden van het bewakingspersoneel en technisch perso-
neel moeten een uniform dragen dat ter beschikking wordt 
gesteld door het gevangeniswezen. 

Het DG EPI kreeg te maken met een aantal moeilijkheden 
waardoor de levering van deze uniformen aan de personeels-
leden vaak vertraagd werd, wat een bron van ergernis was. 
In de loop van 2007 werd een meerjarig project gestart om 
deze problemen uit de wereld te helpen en de vertraging bij 
de levering van de uniformen aan de beambten die reeds in 
dienst zijn weg te werken.

Bovendien werd een nieuw systeem ingevoerd zodat alle be-
ambten die in dienst treden van bij het begin van hun oplei-
ding een uniform krijgen.
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Heropening van 
de psychiatrische afdeling te Lantin

De psychiatrische afdeling van de gevangenis te Lantin werd 
gesloten in 2001, naar aanleiding van het bezoek van het 
Comité ter voorkoming van foltering aan de strafinrichting. 
Deze afdeling had veel kritiek gekregen in het verslag over 
het bezoek.  

Er zijn grote inspanningen geleverd om de afdeling te mo-
derniseren en te renoveren. De slaapzalen werden vervan-
gen door individuele cellen en er werd voorzien in nieuwe 
ruimtes. Dankzij deze werken kon de afdeling in mei 2007 
heropend worden.

Interdisciplinaire verzorgende teams

In de loop van 2007 werden interdisciplinaire verzorgende teams 
opgericht in de psychiatrische afdelingen, de afdelingen tot be-
scherming van de maatschappij en de inrichtingen tot bescher-
ming van de maatschappij. De bedoeling is om de kwaliteit van de 
zorgverlening aan de gedetineerde geïnterneerden te verbeteren.

Deze teams verstrekken gezondheidszorg in samenwerking met 
andere betrokken diensten in de gevangenis. De bedoeling is om 
de lichamelijke, geestelijke en sociale mogelijkheden van de ge-
interneerde patiënt zo goed mogelijk te bepalen, te herstellen of 
te handhaven. Zo kan daarna in het kader van de forensische 
psychiatrie een volgend stadium van de behandeling worden 
aangevat. Daartoe werken zij nauw samen met de directie en het 
personeel van de gevangenis en met de externe partners. 

De teams bestaan uit een psychiater, een psycholoog, een maat-
schappelijk werker, een ergotherapeut, een psychiatrisch verple-
ger, een kinesitherapeut en een opvoeder. Ze worden bijgestaan 
door geselecteerde penitentiaire beambten die een specifieke 
opleiding hebben gevolgd.

Wereldgezondheidsorganisatie reikt 
prijzen uit voor gezondheidszorg 
in de gevangenis

De Penitentiaire Gezondheidsdienst (FOD Justitie), die instaat 
voor de gezondheidzorg in de Belgische gevangenissen, kreeg 
dit jaar twee onderscheidingen van de Wereldgezondheidsorga-
nisatie. De gevangenis te Lantin kreeg de eerste “Award” voor de 
overeenkomst met het ziekenhuis La Citadelle te Luik. In het ka-
der van deze overeenkomst werd in dit ziekenhuis een beveiligde 
zaal ingericht bestemd voor de verzorging van gedetineerden. 
Het samenwerkingsmodel, dat wordt gekenmerkt door perma-
nent overleg tussen het verzorgend personeel van het ziekenhuis 
en het bewakingspersoneel, werd als vernieuwend beschouwd. 
Het preventieproject “Boule de neige” (sneeuwbal) in de ge-
vangenis te Jamioulx kreeg een prijs voor originaliteit.  Een klein 
groepje aan drugs verslaafde gedetineerden kon, in samenwer-
king met de vzw Modus Vivendi een informatiemodule volgen 
over hiv, hepatitis en de risico’s van drugsgebruik. Deze kennis 
wordt vervolgens, door het sneeuwbaleffect, doorgegeven aan 
andere aan drugs verslaafde medegedetineerden, zodat het be-
smettingsrisico kon worden beperkt.

Beheer van de dienstlijsten

Het beheer van de dienstlijsten van het voltallige penitentiaire 
personeel werd geïnformatiseerd via het programma SP-Expert. 
Dankzij dit nieuwe systeem kan rechtstreeks worden bepaald 
welke personeelsleden aanwezig of afwezig zijn, wat een modern 
en vlot beheer van de dienstlijsten mogelijk maakt.

Dit systeem werd getest en geëvalueerd in het kader van een 
proefproject. De definitieve invoering van het informaticapro-
gramma is in 2007 van start gegaan in twaalf gevangenissen en 
wordt tijdens de komende jaren voortgezet.

Nemen van vingerafdrukken 

De jongste jaren heeft het gevangeniswezen veel inspannin-
gen gedaan ter bestrijding van ontsnappingen door middel 
van tussenpersonen. In het verleden was al werk gemaakt van 
moderne controle van de identiteit van de bezoekers, maar 
de identiteitscontrole van de gedetineerden aan de ingang en 
de uitgang van de gevangenis was nog niet aangepakt.

In 2007 kon met deze modernisering van start worden ge-
gaan dankzij een aanpassing van het computerprogramma 
ACCESS en de aankoop van passend materieel. Voortaan 
worden van de binnenkomende en buitengaande gedetineer-
den vingerafdrukken genomen en elektronisch geregistreerd, 
wat de controle van hun identiteit makkelijker en doeltref-
fender maakt.

Contact

DG Penitentiaire Instellingen
Waterloolaan 76
1000 BRUSSEL

E-mail: laurent.sempot@just.fgov.be
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Sinds september 2007 maken het Penitentiair Centrum voor 
de Basisopleiding (PCBO) en het “Centre de Formation du 
Personnel Pénitentiaire” (CFPP) gebruik van het nieuwe pro-
gramma voor de basisopleiding van penitentiaire beambten. 
De basisopleiding van de Nederlandstalige beambten wordt 
georganiseerd door het PCBO. Die van de Franstalige be-
ambten is in handen van het CFPP.

Op die wijze geeft het gevangeniswezen een concreet ant-
woord op de vaak gehoorde kritiek van de vakbonden, het 
personeel, de directie of het CPT dat de opleiding van de 
nieuwe penitentiaire beambten te laat gebeurt, geen prak-
tisch gedeelte omvat of te kort is.

Voortaan volgen de penitentiaire beambten in principe een 
opleiding van drie maanden, die afwisselend te Brugge of 
Marneffe en in verschillende penitentiaire inrichtingen plaats-
vindt. Zij krijgen een opleiding in het veld waarbij zij gevolgd 
worden door mentors. Zij treden slechts na deze intensieve 
stageperiode in dienst. 

Na enkele dagen in het teken van onthaal en observatie in 
een gevangenis krijgen zij les over de regelgevende aspecten 
van de functie, over deontologie en communicatie. De spe-
cifieke aspecten van het werk, zoals fouilleren, komen uitge-
breid aan bod tijdens de theorielessen en de stageweken in 
het veld. Op die wijze wordt de verworven kennis onmiddellijk 
in praktijk omgezet, zodat de nieuwe beambten een betere 
en snellere opleiding krijgen.  

De opleidingscyclus wordt vijf keer per jaar georganiseerd, 
waarbij in totaal 225 beambten (ofwel 45 beambten per lich-
ting) het programma volgen. 

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië werden infrastructuur-
werken uitgevoerd.

De capaciteit van het PCBO werd uitgebreid: de ruimten in 
de Brugse gevangenis (waarin het PCBO ondergebracht is) 
werden zodanig ingericht dat drie groepen er tezelfdertijd te-
recht kunnen. Er is voorzien in een nieuwe aula en in een 
simulatiecel waarin de praktische aspecten van het beroep 
kunnen worden aangeleerd. Een ruimte is uitgerust voor de 
cursussen zelfverdediging. Er is ook gedacht aan logies voor 
stagiairs.

Nieuwe basisopleiding voor de penitentiaire beambten
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DG Justitiehuizen

In november 2005 besloot de minister van Justitie het directo-
raat-generaal Justitiehuizen op te richten. Op 1 januari 2007 is 
de oprichting van dit nieuwe directoraat-generaal werkelijkheid 
geworden. Het gaat om meer dan een loutere samenvoeging 
van de opdrachten van de twee directoraten-generaal waaron-
der de justitiehuizen ressorteerden . Met de samenvoeging is 
de eenheid van de in alle justitiehuizen uitgevoerde opdrachten 
behouden en is de ontwikkeling van de specifieke methodologie 
voortgezet. 

Dit nieuwe directoraat-generaal ijvert er ook voor om de zicht-
baarheid van deze instelling zowel bij het publiek als bij de ver-
schillende opdrachtgevende – gerechtelijke of andere – overhe-
den te versterken en te bevorderen. Bovendien vereenvoudigt dit 
de toekenning van eigen begrotingsmiddelen die nodig zijn om te 
beoogde doelstellingen te bereiken.

Het directoraat-generaal Justitiehuizen is belast met de 
transparante en efficiënte tenuitvoerlegging van rechterlij-
ke beslissingen en mandaten. Daartoe houdt het op bilijke  
wijze rekening met de belangen van de samenleving, van het 
slachtoffer en van de dader van het misdrijf. 

Het bestaat uit een centraal bestuur en buitendiensten: de 
28 justitiehuizen. 

Het centraal bestuur zorgt onder andere voor de omkadering 
van de buitendiensten, het personeelsbeheer, de organisatie 
en de coördinatie van de opleidingen, het kennisbeheer die 
vereist is voor de uitvoering van de opdrachten van de justitie-
huizen en van de medewerkers in de verschillende specifieke 
materies die worden behandeld door de justitiehuizen. 

Het DG bevordert de samenwerking en overleg met de ex-
terne partners en leidt de buitendiensten in het kader van de 
werking van het besturingsmodel. 

Tot de activiteiten van de justitiehuizen behoren eerstelijns-
werking, slachtofferonthaal, burgerrechtelijke opdrachten, de 
bemiddeling in strafzaken, de autonome werkstraf en dader-
begeleiding. Sinds 1 september 2007 zijn de justitiehuizen 
eveneens belast met de opvolging van het elektronisch toe-
zicht.
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DG Justitiehuizen

Managementplan

In april 2007 werd het managementplan van het directoraat-
generaal Justitiehuizen opgesteld, onder andere op basis van 
de beleidsdoelstellingen en -prioriteiten van de regering en 
van de resultaten en aanbevelingen van de BPR Justitiehui-
zen. 
Een werkgroep waarin zowel medewerkers van het centraal 
bestuur als lokale medewerkers waren vertegenwoordigd, 
werkte dit plan op een sterk participatieve wijze uit.
Dit plan, met de naam “Samen bouwen aan de toekomst”, 
past in het managementplan van de voorzitter van het direc-
tiecomité. Samen met de managementplannen van de an-
dere entiteiten van de FOD Justitie vormt het het geïntegreerd 
managementplan van de FOD Justitie.
De managementplannen van de FOD zijn gebaseerd op 4 
pijlers: verbetering en continuïteit, het besturingsmodel, pro-
jectmanagement en de ontwikkelcirkels.
Alle plannen van de entiteiten moeten deze beheersbeginse-
len in hun strategie opnemen met het oog op een harmoni-
euze implementatie op basis van 4 leidraden: klanten, pro-
cessen, middelen en innovaties/ontwikkelingen.

Het managementplan van het directoraat-generaal Justitie-
huizen omschrijft de opdracht en de visie van het directo-
raat-generaal, evenals de strategische doelstellingen van de 
instelling, de voorgenomen plannen en de concrete stappen. 
Dit duidt op de operationele en organisatorische doelstellin-
gen die moeten worden nagestreefd om de strategische doel-
stellingen tijdens de komende 6 jaar te realiseren.

Het directoraat-generaal Justitiehuizen wil een actieve bij-
drage leveren tot een humane en toegankelijke justitie waarin 
het stimuleren van het verantwoordelijkheidsbesef van de 
justitiabele primeert. De aanpak van het DG is erop gericht 
de justitiabele te ondersteunen, maar tegelijkertijd ook aan te 
sporen om zelf zijn verantwoordelijkheid op te nemen en om 
de keuzes te maken die hij gepast acht.

Daartoe wil het directoraat-generaal Justitiehuizen het uit-
bouwen van een breed maatschappelijk draagvlak voor alter-
natieve conflicthantering en bestraffing stimuleren. Het DG 
tracht een escalatie van de confrontatie te voorkomen en op 
basis van bijvoorbeeld bemiddeling of andere methodes een 
optimale oplossing te bereiken.
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Het directoraat-generaal Justitiehuizen wenst op basis van 
zijn ervaring en grote deskundigheid een bevoorrechte ge-
sprekspartner te zijn voor de minister en voor de verschillen-
de actoren in de materies die tot zijn bevoegdheid behoren. 
Bovendien wenst het zich daarbij niet te beperken tot het 
reactief ter beschikking stellen van zijn kennis en ervaring. 
Het is van oordeel dat het zelf proactief het initiatief moet 
nemen.
Daarnaast ziet het DG er op toe dat er een bewust beleid van 
gestructureerde partnerschappen met alle andere betrokken 
partijen wordt gevoerd. 
Het directoraat-generaal Justitiehuizen wenst zich te positio-
neren als een innoverende, transparante en resultaatgerichte 
organisatie. Het DG steunt daarbij op het professionalisme, 
de loyaliteit en het hoge niveau van deskundigheid van zijn 
medewerkers. 
Het tracht dit vernieuwende karakter te stimuleren en het 
groot potentieel van zijn medewerkers maximaal te benut-
ten. Het werken binnen innoverende samenwerkingsstruc-
turen zoals dynamische matrixteams moet de wisselwerking 
en kruisbestuiving tussen het lokale en het centrale niveau 
versterken.

Het DG wil een resultaatgerichte organisatie zijn. Dit betekent 
dat alle betrokkenen een duidelijk beeld hebben van wat van 
de organisatie en van henzelf wordt verwacht. Ook moet dui-
delijk zijn hoe dit op een optimale manier met de beschikbare 
middelen gerealiseerd kan worden. De BPR heeft daarvoor 
een belangrijk referentiekader gecreëerd ter ondersteuning 
van de medewerkers.

Voor de tenuitvoerlegging van zijn opdrachten wenst het DG 
tot slot de ontwikkeling van een duidelijke en wetenschappe-
lijk onderbouwde methodologie en deontologie voor te zetten. 
Het doel hiervan is het bereiken van een evenwicht tussen de 
individuele en maatschappelijke belangen in overeenstem-
ming met de fundamentele rechten van de mens.

Procedure tot bevordering van 
leidinggevende functies

De voortdurende toename van de opdrachten eigen aan de justi-
tiehuizen, de integratie van het elektronisch toezicht en de komst 
van de strafuitvoeringsrechtbanken hebben geleid tot extra per-
soneelsbehoeften. De personeelsformatie moest dan ook worden 
aangepast. Nieuwe wervingen hebben dus plaatsgevonden en 
worden in 2008 voortgezet.

Tegelijk met de oprichting van het directoraat-generaal Justitie-
huizen is voorzien in een belangrijke procedure tot bevordering 
van de leidinggevende functies van de buitendiensten. Het gaat 
om de benoeming van 28 adviseurs-directeurs en 2 regionale di-
recteurs. Zodra de directeurs van de justitiehuizen zijn benoemd, 
zullen zij deelnemen aan een opleidingscyclus die zich toespitst 
op het principe van integraal management. Dit proces werd in-
gesteld met behulp van een consultancybureau. De toekomstige 
directeurs zullen dan zorgen voor de toepassing van de beheers-
instrumenten (resourceplanning en boordtabel) en de ontwikkel-
cirkels. Zij zullen ook instaan voor het opstellen van een eigen 
managementplan waarin de specifieke doelstellingen van hun 
justitiehuis nader worden omschreven.
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DG Justitiehuizen

Verhuis

Half september installeerde het directoraat-generaal Justitiehuizen zich voorlopig in het Brusselse Treurenberg-gebouw, op de hoek 
van de Treurenberg en het Leuvenseplein.

Door de verhuis werken alle medewerkers van het DG nu in hetzelfde gebouw. Daarvoor was dat niet het geval: de meesten werkten 
op de Waterloolaan 76, maar sommigen bevonden zich in Bordet A. Deze situatie was helemaal niet praktisch.
De verhuis komt dan ook de teamspirit en algemene cohesie ten goede en draagt bij tot het versterken van de identiteit van het 
directoraat-generaal Justitiehuizen.

In de loop van 2008 zullen de medewerkers voor het elektronisch toezicht hun locatie in de Berkendaelstraat verlaten om zich bij de 
rest van het DG te voegen.

Contact

Directoraat-generaal Justitiehuizen
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL

Tel.: 02 210 56 75
Fax: 02 210 55 64
E-mail: aurelie.foucart@just.fgov.be
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Het jaar 2007 was voornamelijk gewijd aan de oprichting 
van het nieuwe directoraat-generaal Justitiehuizen. Sedert 1 
september 2007 staat het ook in voor de integratie van het 
elektronisch toezicht als nieuwe opdracht van de justitiehui-
zen, als gevolg van een beslissing van toenmalig minister van 
Justitie Laurette Onkelinx.

Deze beslissing heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor de 
specifieke aanpak van de justitiehuizen. Door de toepassing 
van de nieuwe wet op de externe rechtspositie van gedeti-
neerden heeft de regeling van het elektronisch toezicht en 
bijgevolg ook de werkingswijze ervan grote wijzigingen onder-
gaan.

De justitieassistent heeft een dubbele rol. Eerst moet hij de 
magistraat of de gevangenisdirecteur een maatschappelijke 
enquête bezorgen met het oog op het onder elektronisch toe-
zicht stellen. Dit onderzoek heeft tot doel een overzicht te 
geven van de huidige leefsituatie van de veroordeelde of van 
zijn houding tegenover de feiten. Het schetst ook de opvang-
mogelijkheden en de inzet van het opvangmilieu ten aanzien 
van de veroordeelde. Ook de verwachtingen, de plannen en 
de eventuele voorwaarden in het kader van de maatregel ko-
men aan bod.

De enquête kan een uitgangspunt vormen voor een eventuele 
begeleiding waartoe wordt besloten in het kader van de toe-
kenning van een maatregel van elektronisch toezicht. Daar-
bij bestaat de taak van de justitieassistent in begeleiding van 
de justitiabele. Hij tracht hem te helpen de nodige middelen 
aan te wenden om de tijdens de proeftermijn opgelegde voor-
waarden na te leven. Hij ondersteunt hem bij het vervullen 

van de verschillende stappen. Hij wendt de nodige middelen 
aan om na te gaan of de voorwaarden worden nageleefd en 
om alle relevante informatie over het mandaat in te winnen. 
Vervolgens analyseert hij deze informatie en stuurt ze binnen 
de vereiste termijn naar de opdrachtgevende overheden, zo-
dat deze de meest geschikte beslissingen kunnen nemen.

In het kader van deze opdracht heeft de justitieassistent heel 
regelmatig contact met het monitoringteam met het oog op 
de mededeling van alle relevante informatie over eventuele 
wijzigingen van het uurrooster, eventuele technische proble-
men, alarmsignalen, …   

Het voormalig Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht 
bevond zich in de buurt van de gevangenis van Vorst. Dit 
centrum huisvestte zowel de monitoring als het centrum voor 
geïnformatiseerd beheer van de alarmsystemen. Deze dien-
sten verhuizen binnenkort naar het gebouw van het directo-
raat-generaal Justitiehuizen.

Teneinde deze overdracht te begeleiden, werd in de oprich-
ting van een begeleidingscomité voorzien om alle vragen van 
actoren uit het veld te verzamelen en te beantwoorden. Een 
FAQ met de gegeven antwoorden wordt regelmatig bijgewerkt 
en ter beschikking van de justitiehuizen gesteld.

De integratie van het elektronisch toezicht binnen de Justitiehuizen
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SD Budget, 
Beheerscontrole en Logistiek

De opdracht van de stafdienst Budget, Beheerscontrole en Lo-
gistiek bestaat erin de FOD Justitie het algemeen kader en de 
methodologische steun te verschaffen om:
l	 de behoeften aan budgettaire en logistieke middelen  

optimaal uit te drukken en te verantwoorden;  
l	 de toegekende middelen zo goed mogelijk aan te wenden;  
l	 de aanwending van de middelen en de resultaten te ver-

antwoorden; 
l	 de verwezenlijking van de doelstellingen te volgen en de 

doelstellingen waar nodig aan te passen.

Enerzijds is de dienst belast met de dagelijkse werking van de 
FOD op het gebied van de financiën, het budget en de beheers-
controle. Hij neemt dus het volledige beheer van het budget van 
het departement waar, vanaf de opstelling tot het toezicht op de 
uitvoering ervan, evenals het financieel beheer en het toezicht 
op de financiële stromen. Hij zorgt voor de follow-up van de  
financiële toestand door monitoring van de uitgavencyclus en  
onderzoekt of de aangewende financiële middelen beantwoor-
den aan het operationeel plan. Bovendien ontwikkelt hij een  
interne controleomgeving en voorziet in procedures en tools voor 
interne controle en beheerscontrole.

Anderzijds vervult deze dienst ook een essentiële rol op logis-
tiek vlak. Hij verleent niet alleen logistieke steun aan het cen-
traal bestuur, maar behandelt ook de aspecten van het logistiek 
beleid die betrekking hebben op de gehele FOD. Het gaat hier 
met name om het uitdenken van een gemeenschappelijk en  
coherent aankoopbeleid voor de FOD, door standaardbestekken 
op te stellen en  gemeenschappelijke aankoopdossiers samen 
te stellen.

SDBUDGET.indd   40 28-05-2008   11:20:26



41

Directiesecretariaat

Beheersinformatie

Directeur

Beheerscontrole
en reglementering

Logistiek
Begroting

Secretariaat B,B & L

Logistiek beleid
FOD

Logistieke
ondersteuning

Centrale Administratie

Opmaak en
opvolging begroting

Uitvoering begroting Geschillen, subsidies,
reglementering

Interne controle
en beheerscontrole

Vastleggen / Opvolging betalingen

Buitengewone rekenplichtigen

Gewone rekenplichtigen

Vereffeningen

Ordonnanceringen

Materieel

Infra

- Aankooppolitiek
  + onderhoudspolitiek 
  (incl. forum overheidsop-
   drachten en secrt. Duurzame
   Ontwikkeling)
- Behoeftebepaling
- Standaard lastenboeken
- Gemeenschappelijke
  contracten voor de FOD

- SLA Regie der Gebouwen

- Politiek en Planning

- Forum Infra 

 

 

Verwervingen

Gebouwenbeheer

Vereffening

 

SDBUDGET.indd   41 28-05-2008   11:20:27



42

SD Budget, Beheerscontrole en Logistiek

Begroting

De oorspronkelijke begroting voor het jaar 2007 bedroeg  
1 535 500 000 euro, of een verhoging met 5,4 % (78 470 000 
euro) in vergelijking met de aangepaste begroting van 2006.

63 431 000 euro, oftewel 81 % van deze verhoging, wordt 
besteed aan personeelsuitgaven om het personeelsbestand 
van bestaande diensten te versterken of nieuwe beleidsmaat-
regelen in te voeren. De 3 669 000 euro extra voor de cen-
trale diensten hebben het mogelijk gemaakt:
l	 de personeelsformatie uit te breiden, evenals Phenix en de 

centrale servers te ontwikkelen en te onderhouden; 
l	 de oprichting van de federale wapendienst en het beleid in-

zake welzijn op het werk voort te zetten;  
l	 de nodige nieuwe personeelsleden voor de portaalsite Justitie 

en de begeleiding van computerprojecten te werven;  
l	 de dienst Pesterijen en de dienst Centraal Strafregister te ver-

sterken; 
l	 een cel Diversiteit (stafdienst P&O) en een cel Conceptuele 

Logistiek (stafdienst BBCL) op te richten.
997 207 euro van de begroting werd aangewend voor de  
oprichting van het centraal bestuur van het nieuwe directo-
raat-generaal Justitiehuizen.

De personeelsuitgaven van het DG EPI zijn gestegen met  
19 475 000 euro, wat overeenkomt met een algemene stijging 
met 6,2 %. Ingevolge de uitbreiding van de personeelsformatie, 
de oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken en de toepas-
sing van de wet Dupont, waarin sprake is van dagelijks bezoek 
aan gedetineerden, is de stijging van het budget van de 33 straf-
inrichtingen het grootst: 13 453 000 euro (+ 4,6 %). Procentu-
eel hebben de meest opmerkelijke stijgingen betrekking op het 
Veiligheidskorps (+ 63,3 %) en de Penitentiaire Gezondheids-
dienst (+33,2 %), die beide 5 111 000 euro extra ontvangen voor 
wervingen om de personeelsformatie aan te vullen, en ook nog  
2 049 000 euro extra, waarmee onder andere moet worden voor-
zien in de toepassing van de regels in verband met de interne 
rechtspositie van gedetineerden.

Ook de Veiligheid van de Staat ontving 5 506 000 euro  
(+ 25,7 %) extra om nog meer specialisten te kunnen wer-
ven, met name op het gebied van radicalisme.

De begroting van de rechtbanken is gestegen met  
23 313 000 euro (+ 4,3 %), waarvan:
 l	 13 201 000 euro voor de aanpassing van de weddeschalen 

van de griffies, de hervorming van de loopbanen van niveau 
B, C en D, de bevorderingen en de toekenning van compe-
tentiepremies aan de personeelsleden van niveau D;

 l	 9 609 000 euro voor de verhoging van het aantal magis-
traten, de integratie van de  commissies voor de bescher-
ming van de maatschappij in de strafuitvoeringsrechtban-
ken, de hervorming van de jeugdbeschermingswet en de 
oprichting van de Commissie voor de Modernisering van 
de Rechterlijke Orde;

 l	 505 000 euro voor de uitbreiding van de personeelsfor-
matie van de Centrale Dienst voor de Inbeslagneming en 
de Verbeurdverklaring.

Ingevolge de oprichting van het nieuwe directoraat-generaal 
Justitiehuizen zijn de personeelsuitgaven van de buitendien-
sten met 10 % gestegen.
3 349 000 euro extra werd voornamelijk besteed aan de wer-
ving van ambtenaren voor het extra werk door de oprichting 
van de strafuitvoeringsrechtbanken, een strengere monito-
ring van de vervroegde vrijlatingen van seksuele delinquen-
ten en de invulling van de behoeften naar aanleiding van de 
wetswijzigingen inzake partnergeweld.
Voor het elektronisch toezicht werd voorzien in een extra bud-
get van 1 277 000 euro (een verhoging met 62 %) om het 
nodige personeel te werven voor de uitbreiding van het elek-
tronisch toezicht van 600 tot 1 000 personen.

Bovendien waren extra budgetten nodig voor de financiering 
van de werkingsuitgaven en de investeringen met betrekking 
tot het werven van nieuw personeel:
l	 4 697 000 euro voor de strafinrichtingen; 
l	 1 655 000 euro voor de Veiligheid van de Staat; 
l	 1 654 000 euro voor de justitiehuizen; 
l	 1 215 000 euro voor het elektronisch toezicht; 
l	 1 436 000 voor de Penitentiaire Gezondheidsdienst (en-

kel de werking);
l	 62 000 euro voor het Veiligheidskorps (idem);  
l	 47 000 euro voor de Centrale Dienst voor de Inbeslagne-

ming en de Verbeurdverklaring (idem).

Na de begrotingscontrole werd het bedrag van de begroting 
beperkt tot 1 535 350 000 euro om het evenwicht op de 
rijksbegroting te bewaren.  
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Ordonnanceringskredieten (in miljoen euro)

2005 aangepast 2006 aangepast 2007 initieel

Algemene begroting van de FOD Justitie 1 380,6 1 457,0 1 535,5

DG Rechterlijke Organisatie  (behalve de justitiehuizen)    766,8    818,1    808,2

Waarvan personeel, behalve de justitiehuizen    520,3    546,2    562,3

DG Strafinrichtingen (behalve elektronisch toezicht)    372,6    390,4    407,9

Waarvan personeel, behalve elektronisch toezicht    299,4    312,2    330,6

Justitiehuizen (DG vanaf 2007)      47,6      49,8      59,6

Waarvan personeel justitiehuizen      32,2      33,8      36,9

Waarvan personeel elektronisch toezicht       1,6        2,1        3,4

Evolution du budget de 2005 à 2007
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Informatie inzake begrotingssynthese 
en -monitoring

De cel Informatiebeheer heeft voortgewerkt aan de ontwikkeling 
van Budgetsys. Met dit systeem voor gedecentraliseerde gege-
vensinvoer kunnen de begrotingscorrespondenten hun begro-
tingsvoorstellen invoeren en beschikt de stafdienst meteen over 
een begrotingssynthese in real time.
De applicatie maakt het mogelijk het budget van een project in 
te voeren met verwijzing naar het managementplan van de FOD. 
De gegevens kunnen op elk moment worden ingevoerd, maar 
worden vervolgens opgeslagen en pas in aanmerking genomen 
bij het eigenlijke opstellen van de begroting.

Daarnaast is sinds 2007 het gebruik van de monitoringtool Bud-
getcontrol veralgemeend. Elk dossier waarin sprake is van een 
vastlegging of een voorafgaand advies met budgettaire gevolgen 
moet een elektronisch beheerde synthesefiche bevatten, waarin 
verplicht een rechtstreeks verband wordt gelegd tussen de goed-
gekeurde begrotingsvoorstellen en de uitvoering van de begro-
ting. Dit beveiligd systeem biedt voordelen voor alle betrokkenen. 
Het zorgt immers voor een betere follow-up van de dossiers door 
de diensten, die op elk ogenblik direct toegang hebben tot de 
status van de fiche. Ook de efficiëntie van de beheerscontrole 
wordt verhoogd, dankzij een actueel zicht op de stand van de 
kredieten.
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SD Budget, Beheerscontrole en Logistiek

Logistieke pijler

Het beheer van de logistiek werd geleidelijk aan toevertrouwd aan 
een adviseur-generaal, die wordt bijgestaan door twee nieuwe advi-
seurs. De eindverantwoordelijkheid ligt echter bij de directeur van 
de stafdienst BBCL. Het gaat om twee diensten.

De dienst Logistiek Beleid van de FOD werd opgericht in de loop 
van 2007 en bestaat uit twee cellen die geleidelijk verder worden 
ontwikkeld in 2008.

De cel Materieel is voornamelijk belast met het bepalen en imple-
menteren van een samenhangend beleid voor de aankoop van leve-
ringen en diensten voor de gehele FOD en met het in goede banen 
leiden en vergemakkelijken van de gunning van overheidsopdrach-
ten binnen het departement, door geschikte raad, informatie, advies 
en standaarddocumenten te verstrekken aan de aankoopdiensten.

De cel Infrastructuur heeft tot doel om een beleid voor het beheer 
van de gebouwen te ontwikkelen en te implementeren, om het op-
sporen van infrastructuurbehoeften te vergemakkelijken door het 
maken van een databank en het uitbouwen van een communica-
tienetwerk, en om een SLA (Service Level Agreement of een enga-
gement tot dienstverlening) te sluiten met de Regie der Gebouwen.

Dienst Logistieke Ondersteuning Centraal Bestuur, beter bekend 
als het economaat, beheert de gebouwen van het centraal bestuur. 
Een “buffergebouw”, Treurenberg, is toegevoegd aan de lijst van 
gebouwen waar het centraal bestuur en de commissies zijn gehuis-
vest. Een ander gebouw in de Defacqzstraat werd tot eind vorig jaar 
gebruikt. Verscheidene grote verhuizingen moesten worden georga-
niseerd, zoals die van het DG Justitiehuizen en een deel van het DG 
Wetgeving, om voldoende ruimte te hebben voor de beleidscel van 
de nieuwe minister eind 2007. 
Het optrekken van een nieuw gebouw van 8 000 m² op het Jan 
Jacobsplein is van start gegaan in september 2007 en wordt in de 
loop van 2008 voltooid. Daarin komen diensten van het centraal 
bestuur.

De stafdienst in cijfers

Vastlegging van kredieten

Een vastlegging is een rechtshandeling die een verplichting 
schept ten laste van de begroting. Dit gaat gepaard met een 
boekhoudkundige vastlegging, d.w.z. de registratie van een  
bedrag waardoor een begrotingskrediet ten belope van het  
bedrag van de transactie wordt geblokkeerd. In 2007 waren 
er 2 200 vastleggingen van kredieten, onderverdeeld in 1 605 
specifieke vastleggingen en 595 voorlopige vastleggingen. 
Rekening houdend met de wedden werd in 2007 een totaal-
bedrag van ongeveer 1 474 018 120 euro vastgelegd.

Vereffeningen

In 2007 werden 242 049 betalingen (allerlei schuldvorderin-
gen) verricht.

Ordonnanceringen

Een ordonnancering is het afgeven van het betalingsmandaat 
en het geven van de opdracht om de betaling uit te voeren. In 
2007 werden 4 761 betalingsopdrachten uitgevoerd voor een 
totaalbedrag van 1 474 917 993 euro.

Subsidies

In 2007 heeft de stafdienst 12 Koninklijke Besluiten en 12 
ministeriële besluiten opgesteld in verband met subsidies die 
in 2008 zullen worden gecontroleerd. De dienst berekende 
ook de verdeling van de subsidies voor 2007 en controleerde 
de voor 2006 toegekende subsidies aan de 28 commissies 
voor juridische bijstand, die juridische eerstelijnsbijstand 
verlenen. De daling van het aantal ministeriële besluiten kan 
worden verklaard door de lange periode van lopende zaken 
waarin de toekenning van subsidies zeer beperkt is.

Contact

SD Budget, Beheerscontrole en Logistiek
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL

Tel.: 02 542 65 58
E-mail: martine.cacheux@just.fgov.be

Overheidsopdrachten

In 2007 werden 1 176 dossiers in verband met overheids-
opdrachten onderworpen aan de administratieve en begro-
tingscontrole. Deze daling ten opzichte van 2006 kan worden 
verklaard door het groeperen van bestellingen in het kader 
van een nieuwe aanpak van het beheer en de bestedings-
beperking die verband houdt met de periode van lopende 
zaken.

Inkomstenfiches en btw-fiches

In 2007 werden 25 428 fiches opgesteld: te weten 22 286 
inkomstenfiches en 3 142 btw-fiches. Een exemplaar wordt 
aan de belastingplichtige bezorgd, een ander aan de bevoeg-
de fiscale administratie.
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Uit een in augustus 2007 door het Rekenhof verrichte audit 
van de uitgavenprocedures bleek dat de datum van daadwer-
kelijke ontvangst van de facturen niet werd geregistreerd door 
alle diensten, terwijl deze datum cruciaal is om de juridische 
betalingstermijn te bepalen en mogelijke verwijlinteresten te 
berekenen. Dit is immers noodzakelijk met het oog op de 
follow-up van de schuldvorderingen, omdat daardoor het ver-
schuldigde bedrag per schuldeiser en de totale schuld van 
het departement precies kan worden bepaald. 

Niet alleen moesten onmiddellijk maatregelen worden ge-
nomen om de vermelding van de ontvangstdatum van een 
schuldvordering in alle diensten verplicht te stellen, er moest 
eveneens een antwoord worden verstrekt op de opmerking 
van het Rekenhof in verband met het ontbreken van gecen-
traliseerde registratie.

Dit kritiek punt is opgelost met de inwerkingstelling van CG 
Pay Intranet vanaf januari 2008. Deze nieuwe applicatie voor 
de invoering van schuldvorderingen werd uitgewerkt in een 
intranetomgeving en is dus rechtstreeks toegankelijk van op 
alle werkposten van de FOD. Zo kunnen schuldvorderingen 
meteen bij de ontvangst door de ontvanger worden geregis-
treerd. De ontvangstdatum van de schuldvordering is uiter-
aard een van de gegevens die moeten worden ingevoerd in 
de nieuwe applicatie. Bovendien kan met CG Pay Intranet 
de situatie van de schuldvorderingen in portefeuille worden 
gecentraliseerd. De applicatie komt dus concreet neer op een 
factuurboek.

Geïnformatiseerd beheer van schuldvorderingen

Deze vooruitgang op informatiseringsgebied past in het rijtje 
van tools die de stafdienst ontwikkelt om te komen tot een dy-
namische leveranciergerichte boekhouding die het mogelijk 
maakt een schuldeiser precies en snel in te lichten over zijn 
schuldvordering.

Hij past ook in een ruimer plan dat betrekking heeft op de 
gehele financiële cyclus, vanaf het opstellen van de begroting 
tot de uitvoering ervan en de betaling van de facturen, en dat 
tot doel heeft efficiënte beheertools te ontwikkelen voor het 
departement.

Zo probeert de stafdienst ook om elektronische facturering 
ingang te doen vinden bij de grote leveranciers, die voorna-
melijk werken met abonnementen zoals die voor telefoon en 
elektriciteit.
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La Sûreté de l’État

SD personeel en Organisatie

De stafdienst Personeel en Organisatie (P&O) is verantwoor-
delijk voor het HR-management en de organisatieontwikke-
ling in de Federale Overheidsdienst Justitie. De stafdienst 
P&O streeft naar een efficiënte organisatie waarin elke mede-
werker optimaal presteert.
Dat betreft eerst en vooral de planning en werving van het 
nodige personeel met het oog op de doelstellingen van de 
organisatie. We denken hierbij ook aan de totstandbrenging 
van levenskwaliteit op het werk via efficiënt personeelsma-
nagement, een aantrekkelijk loonbeleid, kennisbeheer en 
-ontwikkeling, een heus welzijnsbeleid en diversiteit.
In die context voert de stafdienst P&O een permanente dia-
loog met de sociale partners.

l	 De dienst P&O van het directoraat-generaal Penitentiaire  
Inrichtingen is belast met het beheer van het personeel van 
de penitentiaire inrichtingen en valt onder de directeur- 
generaal van de Penitentiaire Inrichtingen.

l	 De dienst P&O van de centrale diensten wordt geleid 
door de directeur van de stafdienst P&O. Hij is be-
last met het beheer van de ambtenaren van de cen-
trale diensten, van de leden van de cel Beleidsvoorbe-
reiding van de minister van Justitie, van het personeel 
van het Belgisch Staatsblad, van het personeel van 
het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Crimino-
logie, van de personeelsleden van de buitendiensten 
van de Veiligheid van de Staat en van de leden van de 
onafhankelijke commissies ingesteld bij de Federale  
Overheidsdienst Justitie.

l	 De dienst P&O van het directoraat-generaal Rechterlijke  
Organisatie is bevoegd voor de magistraten en het admi-
nistratief personeel van de griffies en parketten. De dienst 
valt onder de directeur-generaal Rechterlijke Organisatie.

l	 De dienst P&O van het directoraat-generaal Justitiehuizen 
is in deze nieuwe entiteit bevoegd voor het administratief 
personeel van de Justitiehuizen. De dienst valt onder het 
directoraat-generaal Justitiehuizen.

Cel Personeelsplanning van de Centrale 
Diensten en Financieel Beheer

Cel Expertise Bijzondere Statuten NICC/VS 
Dienst Welzijn en Diversiteit 

Dienst Organisatieontwikkeling

Cel Interne Communicatie

Cel Sociaal OverlegCel Kennismanagement 

Cel Personeelsplanning 

Dienst SelectieCel Competentiemanagement 

Cel Expertise en Harmonisatie  

Cel Collectieve Welzijnsacties

Cel Individuele 
en Sociale Begeleiding 

Cel Diversiteit 

Cel Administratief Beheer
van Carrière en Competenties

Directeur Secretariaat

Directie
Competentiemanagement en 

Kennismanagement 

Directie
Personeelsplanning en Expertise

Directie
Organisatie en Kwaliteit

Dienst P&O
centrale diensten
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SD personeel en Organisatie

Dienst Selectie 

Voor de dienst Selectie van de stafdienst P&O gingen selectie 
en actie in 2007 duidelijk samen.

In het begin van het jaar vormden vooral de wervingen de 
hoofdmoot van het werk (de eerste plaats in de Top 10 van 
populairste werkgevers in de gegevensbank van Selor gaat 
naar de FOD Justitie). Naar het einde van het jaar toe wer-
den de activiteiten nog opgevoerd omdat de dienst wervingen 
combineerde met een intensieve aanwezigheid op verschil-
lende jobbeurzen en Jobdays.

Jobbeurzen en Jobdays  

Om de wervingen te stimuleren en onze zichtbaarheid te ver-
groten, heeft de FOD eind 2007 deelgenomen aan verschil-
lende jobbeurzen en Jobdays.

l	 KIF KIF
Om het beleid inzake diversiteit in praktijk om te zetten nam 
de FOD Justitie in oktober deel aan de eerste interculturele 
jobbeurs, die het platform KIF KIF in oktober in Antwerpen 
heeft georganiseerd. Deze jobbeurs wilde een band creëren 
tussen jonge gediplomeerden van buitenlandse afkomst en 
het werkveld.
De verwachtingen van de organisatoren werden ruimschoots 
overtroffen! Deze jobbeurs mocht een dertigtal ondernemin-
gen en ongeveer 1 200 bezoekers verwelkomen.
Deze beurs vormde voor de FOD Justitie een gelegenheid om 
te bewijzen dat de FOD bereid is het beleid inzake gelijke 
kansen en non-discriminatie te concretiseren, maar ook om 
de verscheidenheid aan jobs voor te stellen die onze FOD te 
bieden heeft.  

 l	 KUL en ULg
Om onze band met de universiteiten te versterken, ontbrak 
de dienst Selectie niet op de traditionele afspraken met de 
Katholieke Universiteit Leuven en de Université de Liège, om 
zo op zoek te gaan naar toekomstige gediplomeerden in de 
rechten.

l Jobhappening@Belgacom
Met de afkondiging van het Koninklijk Besluit betreffende de 
mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal admi-
nistratief openbaar ambt, kende de mobiliteit in januari 2007 
een nieuwe ontwikkeling, aangezien de mobiliteit daardoor 
ook geldt voor autonome overheidsbedrijven zoals Belgacom 
en De Post. 
Op de Jobhappening@Belgacom in november waren dan 
ook verschillende FOD’s aanwezig die daar hun job- en loop-
baanmogelijkheden kwamen voorstellen aan de werknemers 
van Belgacom. De FOD Justitie nam daar natuurlijk een be-
langrijke plaats in. Het succes van deze actie heeft de deel-
nemende partijen ervan overtuigd deze happening in 2008 
opnieuw te organiseren.

Wervingen 

2007 was het “Europees jaar van gelijke kansen voor ie-
dereen”, een initiatief van de Europese Commissie dat een 
efficiënte bestrijding van discriminatie, de valorisatie van di-
versiteit en de bevordering van gelijke kansen voor iedereen 
beoogde. 

Onze organisatie is ook de uitdaging van de diversiteit aange-
gaan, omdat zij op die manier de diversiteit van onze samen-
leving wenst te weerspiegelen. Er werd dan ook bijzondere 
aandacht besteed aan het toezicht op de naleving van het 
beginsel van gelijke kansen voor iedereen en op de non-dis-
criminatie tijdens de georganiseerde wervingen.

In oktober heeft de FOD Justitie ook deelgenomen aan de 
ICT-campagne van SELOR voor de werving van verschillende 
ICT-profielen: projectleiders, systeemingenieurs, functionele 
analisten en programmeurs. In 2008 worden de namen van 
de geslaagde kandidaten bekendgemaakt.
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Welkom in ons team!

Het verbeterproject ‘onthaal nieuwe medewerkers’ is gelanceerd 
in 2006 en sinds februari 2007 in volle actie geschoten.

De eerste werkdag en de eerste indruk hebben een heuse in-
vloed op de nieuwe medewerker en op zijn verder functioneren 
in het team en de werkomgeving. Daarom krijgt elke nieuwe 
medewerker een individuele onthaaldag, zodat hij zich meteen 
op zijn plaats voelt en gemotiveerd aan de slag kan.

In elke entiteit van onze FOD zijn een of meerdere onthaal-
verantwoordelijken werkzaam. Ook de gedecentraliseerde 
diensten, penitentiaire inrichtingen en justitiehuizen (deze ont-
haalprocedure is niet van toepassing in de Rechtelijke Orde) 
beschikken over minstens één onthaalverantwoordelijke. Deze 
hebben een interne aangepaste opleiding gekregen, waarvan 
de laatste sessies in juli 2007 werden georganiseerd.

Hoe ziet zo’n eerste dag er eigenlijk uit?

‘s Morgens wordt de nieuwe collega ontvangen door de ont-
haalverantwoordelijke van zijn dienst, die hem een map geeft 
waarin algemene en praktische informatie over de FOD en 
zijn job is opgenomen, alsook informatie die betrekking heeft 
op de dienst waar hij deel van uitmaakt.

Vervolgens brengt de nieuwe collega een bezoekje aan zijn 
werkomgeving en wordt hierbij voorgesteld aan zijn team, 
functionele en hiërarchische chef. Ook de lokale personeels-
dienst ontvangt hem voor de nodige administratieve docu-
menten en de dienst IDPB maakt hem wegwijs in de preven-
tiematerie.

Eens dit alles achter de rug is, vertrouwt de onthaalverant-
woordelijke de nieuwe medeweker toe aan zijn functionele 
chef die hem zijn functie en taken uit de doeken doet. Zo zal 
de nieuwe telg de dag nadien meteen goed uit de startblok-
ken kunnen schieten.

Belgische of buitenlandse stagiairs zijn 
welkom bij Justitie!

Zowel stagiairs uit België en het buitenland als mensen die 
een opleiding hebben gekregen van de VDAB, hebben het 
voorbije jaar bij onze FOD gedurende enkele weken of maan-
den een stage doorlopen.
De ene heeft aan den lijve ondervonden wat het is om als 
jurist te werken, terwijl de andere verschillende diensten ad-
ministratief heeft ondersteund.

Ook in de buitendiensten zoals penitentiaire inrichtingen en 
justitiehuizen werden het voorbije jaar geregeld stagiairs aan-
genomen en voor enige tijd omgetoverd tot echte maatschap-
pelijk assistenten, psychologen en criminologen.

Deze stages geven het imago van onze FOD Justitie een duw-
tje in de rug. Een productieve en succesvolle stage helpt het 
imago van onze organisatie, reeds gekend als expertisecen-
trum, naar de top.

Kennis in de boeien geslagen

De cel Kennismanagement heeft tot doel al de kennis die 
onze organisatie rijk is, te bewaren en kennis binnen te halen 
die onze FOD nog niet heeft.

In een eerste fase is de cel Kennismanagement in 2007 ge-
start met het zoeken naar de kennis die dreigt weg te sijpelen 
uit onze organisatie.
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SD personeel en Organisatie

Uitwisseling van “goede handelwijzen” 

De P&O-directeurs van de verschillende federale overheids-
diensten ontmoeten regelmatig buitenlandse collega’s om de 
zogenaamde “goede handelwijzen” te ontdekken en te delen.  
In 2006 hebben de HR-directeurs Finland bezocht naar aan-
leiding van de kwaliteitsconferentie.
In 2007 hebben de directeurs van de stafdiensten P&O van 
de federale openbare diensten hun Nederlandse collega’s 
ontvangen. 

Een delegatie bestaande uit leden van onze FOD (P&O en 
B,B&L), Selor en de FOD P&O heeft een bezoek gebracht 
aan Apeldoorn en Utrecht. Dat bezoek was gericht op de 
nieuwe vormen voor de inrichting van kantoren als uiting van 
een nieuw beleid inzake HR-beheer. 

Het Walterboscomplex te Apeldoorn huisvest het departement 
Financiën van Nederland (6 000 ambtenaren). In Utrecht is 
een centrum voor logistieke dienstverlening gevestigd.
In een internationaal perspectief vormen beide sites een evo-
lutie inzake Facility Management.
Doordat verschillende diensten op een zelfde site worden 
geïntegreerd, wordt de doeltreffendheid van de logistieke 
diensten opgevoerd. Dit idee wordt naar voren gebracht voor 
het project “campus Poelaert”:  het personeel van Justitie op 
een zelfde site tewerkstellen zodat het bedrijfsrestaurant, de 
vergaderzalen of polyvalente zalen, parkings, enz. doeltref-
fender worden.

De dienst Welzijn en Diversiteit van de stafdienst P&O volgt 
het pilootproject NoVo van de FOD Sociale Zekerheid op de 
voet.

De meerwaarde van deze revolutie zal voor onze medewer-
kers niet alleen berekenbaar zijn maar ook voelbaar. Perso-
neelsleden die hun werk beter beheren, voelen zich immers 
beter en bieden hun klanten dan ook een betere dienstver-
lening.

Administratie anders bekeken

Een heel andere ervaring werd opgedaan bij het bezoek aan 
de gevangenis van Oslo. Hun credo luidt “beter uit dan in” 
en alles staat dan ook in het kader van de reïntegratie van de 
gedetineerde in de maatschappij. Ook voor de personeelsop-
leiding heeft dit gevolgen. De meeste gevangenisbewaarders 
hebben er een hogere opleiding genoten. De rol van de soci-
aal assistent voor de gedetineerden wordt immers overgeno-
men door de gevangenisbewaarders en de eigenlijke sociaal 
assistenten staan in voor de begeleiding – lees coaching – 
van de gevangenisbewaarders. 
Om het slagen in hun opzet te volgen werd een systeem van 
Balanced Scorecards1  opgezet met indicatoren die wekelijks, 
maandelijks of jaarlijks worden bijgehouden. Er wordt bijvoor-
beeld jaarlijks een tevredenheidenquête afgenomen bij zowel 
de gedetineerden, de bezoekers, de politiediensten, de ma-
gistraten, de advocaten als het personeel. 

En bij ons?

Hier lopen momenteel pilootprojecten die de haalbaarheid 
van Balanced Scorecards binnen de situatie in de Belgische 
penitentiaire inrichtingen moeten evalueren. 

1 Met behulp van de balanced scorecard wordt nagegaan of de doelstellingen 

die opgesteld werden in het managementplan bereikt (kunnen) worden. Elke 

doelstelling wordt vertaald naar een set parameters (kritieke prestatie indicato-

ren - KPI) die toelaten te ‘meten’ in welke mate de doelstelling reeds behaald 

is. Daar waar de progressie te miniem is of waar men afwijkt van de doelstelling, 

kan direct ingegrepen en bijgestuurd worden.

Contact

SD Personeel en Organisatie
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL

Tel.: 02 542 69 05
Fax: 02 542 70 90
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De FOD Justitie is in 2007 op alle fronten actief geweest in de 
“War for Talent “.

De stafdienst P&O stond dan ook klaar om de FOD Justitie als 
een aantrekkelijke werkgever voor te stellen aan het grote pu-
bliek, aan toekomstige gediplomeerden en aan werknemers 
van autonome overheidsbedrijven.

In het kader daarvan en om de zichtbaarheid van de FOD 
Justitie te vergroten, hebben de stafdienst P&O en Selor, het 
selectiebureau van de federale overheid, hun krachten ge-
bundeld om onze “bedrijfsfiche” op te stellen.

Wat is een “bedrijfsfiche”?  

Op de website van Selor (www.selor.be) krijgen verschillende 
diensten van de federale overheid de kans om zich via deze 
elektronische fiche voor te stellen aan het publiek en aan toe-
komstige kandidaten voor een job. 

Wie zijn zij? Wat doen zij? Naar welke profielen en competen-
ties zijn zij op zoek? Welke vernieuwende projecten, bedrijfs-
cultuur en unieke voordelen kunnen zij hun medewerkers 
bieden?

Naast die algemene informatie zijn ook getuigenissen van 
werknemers van de FOD  Justitie opgenomen, die de surfers 
duidelijk maken hoe een normale werkdag voor specifieke 
functies binnen Justitie verloopt. 

Het gaat om een verpleegster in een strafinrichting, een ju-
rist bij het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele 
Rechten en Vrijheden, een justitieassistent in een justitiehuis, 
een onthaalbeambte in een rechtbank, een griffier, een agent 
van het Veiligheidskorps,… Zij waren allemaal bereid hun 
functie voor te stellen aan de hand van zowel het verloop 
van een werkdag als de (minder) aangename aspecten van 
de functie.

Als wij iets doen, doen we dat goed. Waarom geen eigen ‘touch’ 
geven aan onze bedrijfsfiche?

Onze bedrijfsfiche is gebaseerd op het concept van de bro-
chure “1001 gezichten van Justitie” en geeft ook hetzelfde 
kleurenpalet weer. Wij wilden nog een stap verder gaan … en 
ons van de andere overheidsdiensten onderscheiden aan de 
hand van een persoonlijke en unieke structuur.

Aangezien wij onze externe klanten altijd duidelijke en vol-
ledige P&O-informatie wensen aan te bieden, hebben wij de 
rubriek “Een job bij Justitie” op www.just.fgov.be en onze 
jobfiches aan een update onderworpen. Al deze communi-
catiedragers die een loopbaan bij Justitie in de kijker stellen 
en promoten, kenden tijdens de in 2007 georganiseerde job-
beurzen en Jobdays uitzonderlijk veel succes.
 

Justitie in “War for Talent” op www.selor.be!
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La Sûreté de l’État

SD ICT

De stafdienst ICT ondersteunt alle werkzaamheden van de FOD 
Justitie en de Rechterlijke Orde door middel van het beheer en 
de ontwikkeling van een modern en performant informaticaplat-
form.
De dienst verschaft klantgerichte diensten. Zo ontwikkelt en im-
plementeert de stafdienst de IT-processen en applicaties nodig 
om de doelstellingen van de FOD Justitie te verwezenlijken, in 
samenwerking met andere overheidsdiensten en diverse orga-
nisaties.
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Applicaties Rechterlijke Orde

Dagelijks onderhoud

Het lijkt ons belangrijk te vermelden dat naast de tijd die naar 
de nieuwe projecten gaat, 70 % van de tijd van het personeel 
wordt besteed aan het operationeel onderhoud van de ap-
plicaties en van de infrastructuur om te zorgen voor de goede 
werking en de continuïteit ervan. Ter informatie volgen hierna 
enkele voorbeelden van dagelijkse activiteiten:
l	 diagnosticeren, repareren in geval van netwerkpanne; 
l	 zorgen voor de goede werking van de communicatiestro-

men tussen de applicaties; 
l	 antwoorden op de verschillende vragen inzake statistieken;  
l	 ingrijpen in de systemen (aanmaken van gebruikers, de-

blokkering van printproblemen);  
l	 servers verhuizen;  
l	 besturingssystemen herstellen na een servercrash. 

Modernisering van de infrastructuur van de 
rechtbanken van eerste aanleg en de jeugd-
rechtbanken en opleiding Linux en OpenOffice 
voor de gebruikers 

In 2007 kregen de meeste rechtbanken van eerste aanleg 
(parket, correctionele griffie, burgerlijke griffie en de jeugd-
rechtbank) nieuwe pc’s die uitgerust zijn met het besturings-
systeem Linux en met het softwareprogramma OpenOffice. 
Dit is vrije software met tekstverwerker, spreadsheets en een 
module om presentaties te maken.

In het kader van het verzoek van de regering tot het openstel-
len van de werkstations voor de open-source omgeving zijn 
wij de eerste FOD (Federale Overheidsdienst) die op derge-
lijke grote schaal vrije software gebruikt.

Om de aanpassing aan die technologische verandering te 
vergemakkelijken, is de stafdienst ICT in samenwerking met 
de dienst Opleiding Rechterlijke Orde overgegaan tot oplei-
ding van de betrokken gebruikers. 

Bekendmaking van de arresten van het 
Hof van Cassatie in het nieuwe Juridat-formaat 

De nieuwe Juridat-software (gegevensbank voor de recht-
spraak) werd opgestart. Dat betekent dat de CAS-applicatie 
(applicatie gebruikt voor het beheer van de dossiers van het 
Hof van Cassatie) moet worden aangepast, zodat het nieuwe 
elektronische formaat kan worden gebruikt voor de gegevens 
van de arresten en van de rechtspraakfiches.

Nieuwe softwareversies voor de hoven van beroep

In 2007 werden drie nieuwe versies van de justitiële applicatie 
geïnstalleerd. Dit zijn de voornaamste functies: geïntegreerde 
agendafunctie, wijziging in het kader van de nieuwe wet in-
zake de gerechtelijke achterstand, automatische nummering 
van besluiten, module voor de follow-up van de correctionele 
verwijzingen naar het Hof van Cassatie, mogelijkheid om 
verschillende lijsten te exporteren naar Excel, eenvoudige 
en duidelijke link tussen de beslissing die is genomen en de 
handeling van de rechter en een memoveld voor een sessie 
en raadpleging van het sessieblad.

Informatisering van de strafuitvoeringsrecht-
banken

In 2007 werd overgegaan tot de analyse en de ontwikkeling 
van een informaticatool waarmee de strafuitvoeringsrecht-
banken hun dossiers kunnen beheren (beheer van de par-
tijen, van de beslissingen, follow-up van het dossier, beheer 
van documenten, ...).
De opleidingen werden zodanig gegeven dat alle rechtbanken 
in 2007 konden starten met het gebruik van de bestaande 
applicaties.

Herstructurering van de applicaties van de 
jeugdparketten

De wijziging van het PJP-programma (‘Parquet de la jeunes-
se – Jeugdparket’ - programma) dat de mogelijkheid biedt 
de genomen beslissingen en maatregelen op een coherente 
wijze in te voeren, was de belangrijkste verwezenlijking voor 
de parketten.  De nieuwe jeugdwet (bekendgemaakt in sep-
tember 2006) heeft eveneens geleid tot bepaalde wijzigin-
gen. Vanaf nu kunnen betrouwbare statistische gegevens 
met betrekking tot de beslissingen en de maatregelen uit het 
systeem worden geëxtraheerd door een zeer nauwe samen-
werking met het NICC.

Jeugdrechtbanken

In september-oktober 2007 werd een nieuwe versie gelan-
ceerd van Dumbo, de door de griffies van de jeugdrecht-
banken gebruikte software. Zo beschikken alle griffies over 
dezelfde versie.

Rechtbanken van koophandel

De belangrijkste verwezenlijking voor de rechtbanken van 
koophandel bestond in de aanpassing van de applicaties om 
zich te voegen naar de nieuwe wetten. 
De verrichte werkzaamheden hebben betrekking op de aan-
passing van de applicatie aan het nieuwe Gerechtelijk Wet-
boek, aan de nieuwe wet inzake deskundigenonderzoeken 
en aan de integratie in de applicatie van modelbrieven en 
zittingsbladen in OpenOffice-formaat. 

De module “neerlegging van vennootschapsakten voor be-
kendmaking in het Belgisch Staatsblad” werd geconsoli-
deerd. Alle papieren akten van vzw’s werden dan ook in een 
enkele module geïntegreerd. 
Bovendien wordt de gegevensbank “elektronische akten” 
voortaan automatisch gevoed vanuit de desbetreffende mo-
dule “neerlegging van vennootschapsakten”.
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Elektronische neerlegging van (notariële) 
vennootschapsakten (e-da1)

Dit ambitieuze project werd op voorbeeldige wijze afgehandeld 
in samenwerking met de dienst Administratieve Vereenvoudi-
ging, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, de 
FOD Economie die verantwoordelijk is voor de Kruispuntbank 
van Ondernemingen, Fedict en het Belgisch Staatsblad dat 
belast is met de bekendmaking van de akten.
Het project e-Depot, de elektronische neerlegging van ven-
nootschapsakten, dat vorig jaar op erg gedetailleerde wijze 
werd beschreven, is door Agoria, de multisectorfederatie van 
de industrie, verkozen tot beste e-governmentproject van 
2007.
De hulp van de FOD Justitie, meer bepaald van de stafdienst 
ICT, was zeer belangrijk voor het project. De controle op en 
de neerlegging van de elektronische akten gebeurt uiteraard 
via software ontwikkeld door de dienst ICT.

Elektronische neerlegging van 
vennootschapsakten door burgers (e-da2)

In 2007 werd een voor burgers en griffiers toegankelijke 
webinterface ontwikkeld, waardoor de vennootschapsakten 
elektronisch kunnen worden neergelegd.  De procedures voor 
elektronische handtekening met de elektronische identiteits-
kaart en voor online-betalingen worden momenteel getest. 

Ontwikkeling van een applicatie voor 
de parketten-generaal
In 2007 werden de eerste modules voor het aanleggen en het 
opzoeken van dossiers verder ontwikkeld ten behoeve van 
de parketten-generaal. Die eerste modules hebben meer be-
paald betrekking op de gegevens op het niveau van de kamer 
van inbeschuldigingstelling (voorlopige hechtenis, procedu-
reregeling, buitenvervolgingstelling, …). 
In de vijf parketten-generaal werden verschillende testversies 
geïnstalleerd.

MACH

In april 2007, na de stopzetting van het Phenixproject, heb-
ben de FOD en de minister beslist de Mammoet-compu-
terapplicaties van de vredegerechten, politieparketten en 
politierechtbanken te moderniseren en te centraliseren. Het 
project heet voortaan ”MACH”, wat staat voor ”Mammouth 
Central Hosting”.
Een van de doelstellingen bestond erin de verouderde lokale 
servers te vervangen door in de FOD gecentraliseerde ser-
vers.
De applicatie-interface (nu met letters) wordt ook gemoder-
niseerd en vervangen door een webapplicatie. De tekstver-
werking (thans WP 5.1) wordt vervangen door “Write” van 
OpenOffice.
Eind 2007 werd de nieuwe applicatie operationeel gebruikt in 
het eerste vredegerecht dat als testcase gold.  De invoering 
in de andere vredegerechten van België is gepland voor dit 
jaar.

Informatisering van de arbeidsrechtbanken

De bevoegdheid voor geschillen inzake collectieve schulden-
regeling werd op 1 september 2007 overgeheveld naar de 
arbeidsrechtbanken.
Na de verbreking van het contract met het bedrijf Unisys 
werd beslist een applicatie te ontwikkelen op grond van het 
dossierbeheersysteem dat momenteel in de rechtbanken van 
eerste aanleg wordt gebruikt.   
Overeenkomstig de aanbevelingen inzake “Phenix 2” werken 
die applicaties voortaan op de Bull-infrastructuur die voor 
Phenix werd aangekocht.
Er werd gezorgd voor ondersteuning door middel van cur-
sussen.  Van juni tot december 2007 ging de stafdienst ICT 
over tot installatie van de applicaties en tot opleiding van het 
personeel in alle griffies van de arbeidsrechtbanken. 
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Strafregister

Ten behoeve van het strafregister werden talrijke verbeteringen 
en aanpassingen aangebracht. De Belgische, Duitse, Spaanse 
en Franse strafregisters werden onderling met elkaar verbon-
den. De verbinding met de Tsjechische Republiek en met 
Luxemburg werd getest, net als de uittreksels en de kennisge-
ving van de beslissingen. Er moet ook melding worden gemaakt 
van de migratie en de update van de berekeningswijze van de 
uitwissing van de straffen en het drukken van de uittreksels 
(de ontwikkeling gebeurt in een modernere en beter beveiligde 
omgeving). Voor de justitiehuizen en de strafuitvoeringsrecht-
banken werden nieuwe verbindingen geïnstalleerd.

SAS (tool met betrekking tot statistieken, logistiek, …)
In 2007 werden een aantal Business Intelligence-projecten 
(analyse van de gegevens om de besluitvorming te vergemak-
kelijken) opgestart. Het eerste project heeft betrekking op het 
bewaarderspersoneel van de strafinrichtingen (SP-Expert) of de 
analyse van verslagen en statistieken voor de planning van de 
werktijden. Twee andere proefprojecten werden gelijktijdig op-
gestart: het eerste voor de dienst Statistieken (genoemd “Agora 
burgerlijke griffies”, hof van beroep), het tweede voor het DG 
Justitiehuizen. Beide projecten beogen verslagen en statistie-
ken (tendenzen, voorspellingen) te verstrekken. Tijdens het 
tweede semester werd een balanced scorecard-project (een 
systeem van indicatoren) opgestart, in het kader van het ma-
nagementplan van iedere gevangenis.

Strafinrichtingen

SP-EXPERT
In 2007 werd het plan voor de ingebruikname van de SP-
EXPERT-software of van de software voor uurregeling in ver-
schillende gevangenissen voortgezet. Het gaat om hulp bij de 
planning voor het penitentiair personeel en bij het beheer van 
het administratieve aspect. 

SIDIS/Griffies    
Dankzij de SIDIS-software is een precieze follow-up van alle 
gegevens met betrekking tot een gedetineerde mogelijk (bij-
voorbeeld: de gegevens met betrekking tot de detentie zoals 
de datum van opsluiting, de duur van de straf en de datum 
waarop de straf verstrijkt). Naast het evolutief onderhoud zo-
als de invoering van de strafuitvoeringsrechtbanken werd een 
studie uitgevoerd om de ontwikkeling van een nieuw systeem 
voor te bereiden.

Epicure
De applicatie Epicure maakt in de strafinrichtingen het elek-
tronisch beheer van medische dossiers, geneesmiddelen en 
de betaling van de zorgaanbieders mogelijk. PERSONAMED, 
een module voor een gecentraliseerd beheer van de contrac-
ten van de zorgaanbieders van de verschillende strafinrichtin-
gen door de Penitentiaire Gezondheidsdienst, werd in 2007 
ontworpen en zal in 2008 in gebruik worden genomen.
 
Andere taken voor de FOD

Er kan melding worden gemaakt van verschillende taken of 
projecten die met het oog op goed bestuur door diensten, 
cellen en afdelingen werden gerealiseerd: migratie van ge-
gevensbanken, verbetering van de ergonomie, verhoging van 
het aantal en van de inhoud van de statistieken, verandering 
van naam, nationaliteit, Medex (medische dienst),… De be-
gunstigden zijn onder andere de cel Informatieambtenaar, de 
cel Statistieken, de dienst Voogdij, de dienst Internationale 
Adoptie, de dienst Naamsveranderingen, de afdeling Rech-
terlijke Orde I, de dienst Nationaliteitsrecht,…
Het team “personeel” heeft een groot aantal aanpassingen 
aan de programma’s en gegevens uitgevoerd om diensten te 
verlenen inzake nieuwe behoeften die met het personeels-
beheer en met de voorbereiding van de invoering van het 
nieuwe ‘e-HR’-project (elektronisch beheer van de human 
ressources) samenhangen.

Portaal
Een portaal is een oplossing waarmee vanaf een “enig punt” 
toegang tot verschillende online-informatiebronnen kan wor-
den gegeven en een geïntegreerde voorstelling kan worden 
geboden. Met een portaal is het zelfs mogelijk webpagina’s 
te ontwikkelen en de eigen website(s) aan te passen via de 
internetbrowser. De ontwikkeling van het portaal werd in 
2007 voortgezet. De portaalomgeving geeft toegang tot ver-
schillende websites, onder andere Omptranet (systeem ten 
dienste van het openbaar ministerie), de websites van de 
psychosociale dienst van de gevangenissen, het directoraat-
generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden, 
de politierechtbanken, de arbeidsrechtbanken, het federaal 
parket, de justitiehuizen, …

Applicatie Begroting - boekhouding
Er werd overgegaan tot een ontwikkelingsoverleg in het ka-
der van de integratie van het Europese SEPA-project (project 
voor de vervanging van het bankrekeningnummer door BIC-
IBAN).

Justitiehuizen
Sinds 1 januari 2007 zijn de justitiehuizen ondergebracht 
in een eigen directoraat-generaal. Het elektronisch toezicht 
werd vervolgens ook naar dat nieuwe DG overgeheveld. Als 
gevolg van die herstructureringen zijn talrijke diensten ver-
huisd naar het Treurenberggebouw, hetgeen leidde tot een 
hoge werklast voor onze dienst. 
2007 was ook het jaar van de migratie van Windows NT4 
naar Windows 2003 voor de diensten die betrekking hebben 
op de justitiehuizen en voor de migratie naar een centraal 
OCS-mailsysteem (Oracle Collaboration Suite).
De SIPAR-software (gebruik van de bestaande gegevensban-
ken in de justitiehuizen) werd uitgebreid door de ontwikkeling 
van talrijke extra applicaties. Bovendien werden de eerste 
stappen gezet voor de re-engineering, met andere woorden 
de vernieuwing van SIPAR.

SDICT.indd   56 28-05-2008   11:21:18



57

Projecten rond infrastructuur in 2007

Beveiliging

Het belangrijkste project betrof de vernieuwing van de Inter-
net Access Street. Deze infrastructuur beveiligt het surfver-
keer van de gebruikers en de internetsites van de FOD. Eind 
2007 ving men aan met de installatie via twee wegen op de 
sites van FOD Justitie en FOD Financïen. Dit zal eind april 
rond zijn. Dit betekent dat de internetverbinding beveiligd is 
via een back-up systeem bij FOD Financiën.

Daarbij aansluitend werd het DRS-project afgewerkt tot en 
met de netwerklink tussen Financiën en Justitie. DRS staat 
voor Disaster Recovery Site en duidt op de locatie waar de 
belangrijkste applicaties en diensten dubbel beschikbaar zijn 
in gevallen van nood. Van zodra de SAN-links beschikbaar 
zijn, kan ook de Bull-infrastructuur verhuizen. SAN-links 
zijn Storage Area Network-links die de belangrijkste digitale 
gegevens opslaan als voorzorg voor probleemsituaties. Bull 
is de voornaamste leverancier van de ondersteunende IT-
infrastructuur voor FOD Justitie. Ook dat aspect zou via DRS 
beveiligd worden.

In 2007 zocht de stafdienst ook naar een manier om herstel-
lingen structureel en tijdig te laten verlopen. Dit leidde ertoe 
dat we dit jaar opnieuw over een contractuele basis beschik-
ken voor punctuele bekabelingswerken en stipte vervanging 
van het lokaal netwerkmateriaal, in geval van panne voor de 
lokale netwerken (met inbegrip van de buitendiensten).

Er is bovendien een studie besteld inzake de modernisering 
van onze globale opslag- en herstelmogelijkheden ten behoe-
ve van het centrale serverpark. Alle digitale gegevens worden 
opgeslagen in databanken. De studie kan uitwijzen hoe we dit 
systeem kunnen optimaliseren qua beheer en herstelmoge-
lijkheden. De resultaatsverbintenis staat hierbij centraal.

Tenslotte werd een beleid voor toegang en interventies opge-
steld voor de computerzaal. Als iemand zonder toestemming 
wijzigingen maakt aan de configuratie van het IT-materiaal, 
staan er sancties op stapel. De randtechnieken (d.z. de 
branddetectie, toegangsdetectie, het klimatiseren, electrici-
teit, …) werden bovendien aan een interne controle onder-
worpen. Dit leidde tot actieplannen van de constructeur van 
de alarmcentrale en vanwege de klimatisatieconstructeur. De 
klimatisatieconstructeur waakt onder andere over de technie-
ken, staat en beveiliging van het IT-materiaal.

Software

Met het oog op performantie en beschikbaarheid, zorgt de 
Stafdienst ICT ervoor dat alle bestaande systemen zullen wor-
den vervangen door Oracle Collaboration Suite. OCS is het 
software programma waarmee de FOD Justitie alle e-mailver-
keer zal ondersteunen. Dit zal in april 2008 gerealiseerd zijn 
in de justitiehuizen en de gevangenissen. Momenteel zijn er 
al ongeveer 6000 mailboxen aangepast.

Netwerk

Op netwerkgebied zorgden drie nieuwbouwprojecten voor 
enorme omschakelingen: enerzijds in de gerechtshoven van 
Gent en Bergen en anderzijds in het Brusselse Portalis-ge-
bouw. In de laatste twee werd ook IP-telefonie gerealiseerd, 
waardoor telefoneren via het lokaal netwerk mogelijk wordt. 
Ook de diensten van FOD Justitie die verhuisden naar Treu-
renberg in Brussel konden tijdig een beroep doen op IT-voor-
zieningen.
PC’s met Linux-software verplichtten ons ertoe om overal de 
belangrijkste elementen van de lokale netwerken voor par-
ket en griffie van eerste aanleg te optimaliseren. Dit is nodig 
omdat moderne PC’s veel grotere netwerkvereisten hebben. 
De LAN’s (of Local Area Network, het lokale netwerk) moeten 
dus  performant en beheerbaar zijn.

Voor het WAN (Wide Area Network of het landelijke netwerk, 
in dit geval dus met inbegrip van de buitendiensten) werden 
de voorbereidingen getroffen zodat in de komende maanden 
een verdubbeling van de bandbreedte kan worden gereali-
seerd.

Voor de centrale administratie is ICT overgeschakeld op Ac-
tive Directory, de recentste “architectuur” ter ondersteuning 
van het Microsoft netwerk. Bovendien kan men nu rekenen 
op een nieuwe en beveiligde master XP. Dit systeem voorziet 
standaard instellingen voor de software van Windows. Tot slot 
moeten adressen en namen van PC’s niet meer manueel in-
gevoerd worden. De naamgeving en adressering gebeuren 
nu op een dynamische manier. Deze drie factoren hebben 
het beheer van die gebruikersomgeving drastisch verbeterd.

Andere projecten

De stafdienst ICT beschikt momenteel over een actieplan en 
methodologie om het MFP-project dit jaar een drastische im-
puls te geven. MFP-apparatuur verwijst naar multifunctionele 
kopieermachines. Gebruikers kunnen op één toestel zowel 
kopiëren, printen als scannen.

Wat de juridische databank, Juridat bis, betreft, werd in 2007 
de Bull-infrastructuur gebruikt om dit systeem beschikbaar te 
maken en de arbeidsrechtbanken van een centrale toepas-
sing te voorzien. 

Tot slot bereidt de stafdienst ICT de centralisatie van de ma-
moettoepassingen voor. Deze programma’s worden gebruikt 
in vredegerechten, politieparketten en politierechtbanken om 
gerechtelijke dossiers op te volgen. Naar de toekomst toe 
zouden deze systemen centraal kunnen worden beheerd.
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SD ICT

Directie Strategy & 
Methodology Management (DSMM)

In het kader van het projectbeheer in de stafdienst ICT heeft de 
directie DSMM een projectkit samengesteld waarmee voor alle 
door ICT ondersteunde ontwikkelingen een uniforme werkwijze 
kan worden ingevoerd. Een definitie van de beheerstructuur 
voor documenten met betrekking tot de projecten is ingevoerd 
op een daartoe bestemde documentserver.

Het PMI (Program Management ICT) is in het kader van zijn 
opdracht tot ondersteuning van de procedures die verband 
houden met overheidsopdrachten overgegaan tot analyse van 
de IAM-markt (Identity and Access Management). Dankzij dat 
systeem kan de identiteit van de gebruikers centraal worden 
beheerd op grond van de door hen in de organisatie vervulde 
rollen. Elke gebruiker kan dan ook via een SSO (Single Sign 

On, met andere woorden een uniek authenticatiesysteem) een 
beveiligde toegang krijgen tot de applicaties waarop hij recht 
heeft door het gebruik van de elektronische identiteitskaart of 
van een token hardware (digipass, lezer voor de elektronische 
identiteitskaart,…).

Met het oog op hulp aan de operationele diensten van ICT werd 
aan het team dat dit project heeft beheerd hulp verleend bij de 
bepaling van de Linux Master. Die Master is de basis voor de 
installatie van het Linux-systeem in de computers die aan het 
personeel van de rechterlijke orde werden geleverd.

De cel PMI van de DSMM ondersteunde de eerste fase van het 
JustScan-project dat aan het personeel van de rechterlijke orde 
de mogelijkheid biedt dossiers te scannen en in die dossiers 
tal van opzoekingen te verrichten. Dit project heeft tot doel het 
raadplegen van gerechtelijke dossiers te vergemakkelijken en 

het maken van uittreksels uit die dossiers zo goed mogelijk, op 
een volledig beveiligde wijze te beheren. 

Om de invoering van IT-governance mogelijk te maken, heeft 
de DSMM intern een methode ontwikkeld die aangepast is aan 
de publieke sector. Daardoor kan de nadruk worden gelegd op 
de modernisering van de stafdienst ICT rond de COBIT-assess-
ments (referentiesysteem voor beheer van informatiesystemen), 
de ValIT-beginselen (een aanvulling op COBIT om waarde te 
creëren en de investeringen te sturen) en het besturen van de 
organisatie door het gebruik van balanced scorecards.

Bovendien heeft de DSMM met het oog op de verbetering van 
de communicatie van de dienst ICT ten aanzien van de volle-
dige FOD Justitie gezorgd voor de coördinatie van de opstelling 
van de artikels voor het bedrijfsblad van de FOD Justitie.

Contact

SD ICT
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL

Tel.: 02 542 64 32
E-mail: adrien.sluys@just.fgov.be
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Het project JustScan heeft tot doel de gerechtelijke dossiers, 
die momenteel in papieren versie beschikbaar zijn, om te zet-
ten in een elektronisch formaat (scanningproces) en een tool 
voor het zoeken en beheren van documenten ter beschikking 
te stellen van de magistraten, de leden van het gerechtelijk 
personeel en de klanten van de rechterlijke orde, zoals de 
advocaten.
De invoering van een dergelijk systeem heeft talrijke voorde-
len voor alle ambten van de rechterlijke orde:
l	 geen handmatige behandeling, vervoer en fotokopiëren 

van papieren dossiers meer;  
l	 een directe en simultane toegang tot het dossier, onge-

acht waar het zich bevindt; 
l	 eenvoudig zoeken van een document in alle dossiers, via 

de inhoud of structuur ervan dankzij een vlotte, handige 
en samenhangende indeling;

l	 een vlottere en snellere doorstroming van dossiers tussen 
de verschillende gerechtelijke actoren; 

l	 toegang tot het juiste document voor de juiste persoon 
met de juiste toegangsrechten.

Er is geopteerd voor een gefaseerde aanpak voor de realisatie 
van het project zodat de toekomstige gebruikers van de appli-
catie snel concrete resultaten kunnen zien en zij hun opmer-
kingen kunnen formuleren met betrekking tot een concrete 
applicatie. Na de officiële start van het project op 6 maart 
2007 werd al op 30 april een eerste prototype geïnstalleerd in 
de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit prototype maakt de scanning en het elektronische beheer 
mogelijk van dossiers waarvan het gerechtelijke onderzoek is 
afgesloten.  De tests werden uitgevoerd begin juli en leverden 
uitstekende resultaten op. 

Vanaf juni 2007 hebben verschillende personeelsleden van 
de rechterlijke orde deelgenomen aan opleidingen om de 
applicatie te leren gebruiken. Die opleidingen worden geor-
ganiseerd door ICT en zijn ook gepland voor de andere pi-
lootsites. 

In de nieuwste versie van 2007, die gebaseerd is op de tests 
en opmerkingen met betrekking tot de vorige versies, kunnen 
de strafdossiers worden behandeld vanaf de aanmaak tot de 
overzending en de behandeling ervan door het hof van be-
roep en het hof van assisen. Die versie werd op 15 november 
2007 geïnstalleerd in de pilootsite te Brussel.

Die versie heeft een ruimer toepassingsgebied en bovendien 
werden er nieuwe, door de gebruikers gevraagde, functies 
geïmplementeerd, zoals beheer en aanmaak van inventaris-
sen, gedetailleerd beheer van toegangsrechten en verbete-
ring van de ergonomie om het zoek- en indexeringswerk van 
de gebruikers maximaal te vergemakkelijken.
 
De installatie in de andere pilootsites is gepland voor het eer-
ste trimester van 2008.

JustScan
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La Sûreté de l’État

Diensten van de Voorzitter

Naast de staf en de IDPB (interne dienst voor Preventie en Be-
scherming op het Werk) die onder het rechtstreekse gezag van 
de voorzitter staan, ondersteunen de Diensten van de Voorzitter, 
waarin meer dan 200 personeelsleden werkzaam zijn, de diverse 
entiteiten van onze FOD op actieve wijze bij de uitoefening van 
hun opdrachten.

Deze ondersteuning neemt de volgende vormen aan:
l	 begeleiding van de interne en externe communicatie;
l	 coördinatie van transversale projecten, van de internati-

onale betrekkingen, van de parlementaire vragen en van 
initiatieven ter bevordering van duurzame ontwikkeling;

l	 verlening van facilitaire diensten voor de centrale dien-
sten;

l	 secretariaat van het Directiecomité;
l	 juridische ondersteuning inzake geschillen en verzoeken 

om genade.
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Facilitaire 
diensten Dienst 

PMO 
Cel Communicatie
en Informatie aan de Burger

Cel Bibliotheek

Cel Vertalingen

Cel Legalisaties & Parlementaire vragen

Cel Restaurant & Personeelskantines

Cel Security & Huisbewaarders

Cel Ontvangst & Telefooncentrale

Cel Reprografie

Cel Zendingen en Vergaderzalen

Cel Expeditie

Secretariaat van de Voorzitter

Secretariaat van
het Directiecomité

Cel Hulp aan Slachtoffers van Rampen

Cel Duurzame Ontwikkeling

Cel Modernisering RO

IDPB

Directie Diensten
van de Voorzitter

Staf van de Voorzitter en Protocol

Dienst Communicatie en  
Documentatie 

Cel Geschillen 
en Juridische Adviezen 

Cel Genade 

Dienst 
Juridische Zaken 

Dienst 
Internationale betrekkingen 

Dienst PMO &Facilitaire
diensten

Voorziter
van het Directiecomité
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Diensten van de Voorzitter

Dienst Communicatie en Documentatie

In 2007 werd de vroegere Communicatiedienst, bestaande uit 
de cel Communicatie en de cel Informatieambtenaar samen-
gevoegd tot de gezamenlijke cel Communicatie en Informatie 
aan de Burger. Deze nieuwe cel vormt voortaan samen met 
de Cel Bibliotheek de dienst Communicatie en Documenta-
tie. De vroegere cel Statistieken werd overgeheveld naar het  
DG Rechterlijke Organisatie.

In 2007 stond er heel wat op het programma voor deze nieuwe 
cel Communicatie en Informatie aan de Burger.

Cel Communicatie en Informatie 
aan de Burger

Afdeling Communicatie
Voor de eerste keer werden informatieboekjes gepubliceerd 
die bestemd zijn voor de ambtenaren van de FOD en de le-
den van de Rechterlijke Orde. Het allereerste boekje ging 
over het jaarverslag. De volgende waren bedoeld om het ma-
nagementplan uit te leggen en het nieuwe gebruikershand-
vest voor te stellen. In deze boekjes wordt op eenvoudige en 
beknopte wijze de inhoud van complexe, maar voor onze or-
ganisatie essentiële, documenten beschreven, en dit op een 
kwaliteitsvolle drager.  

Daarnaast werden vier affiches gepubliceerd die ter beschik-
king van het justitiepersoneel werden gesteld. Deze affiches 
beelden de rechterlijke organisatie, de strafinrichtingen, de 
justitiehuizen en het centraal bestuur uit. Deze actie had veel 
succes bij onze ambtenaren! 

In 2007 ontstond ook het initiatief om een huisstijl te ontwer-
pen, die vooral bedoeld is om de verschijningsvorm van alle 
documenten van de FOD Justitie professioneler te maken: 
brieven, naamkaartjes, brochures, … Dit project zal worden 
afgerond in 2008.   
In 2007 groeide ook de publicatielijst aan met verschillende 
titels. Zo waren er bijvoorbeeld de acht brochures die zijn 
gemaakt om de rol van de justitiehuizen uit te leggen. Andere 
bestaande publicaties werden dan weer bijgewerkt en ver-
schenen in herdruk.

Ook verschillende rubrieken van de website www.just.fgov.be 
zijn geactualiseerd. 

Afdeling Informatie aan de Burger
Deze afdeling van de cel Communicatie en Informatie aan 
de Burger heeft als taak informatie te verschaffen aan het 
publiek over heel uiteenlopende onderwerpen. 

Als het mogelijk is, wordt aan de burger dadelijk de gevraag-
de informatie verstrekt, anders wordt doorverwezen naar de 
bevoegde dienst.

In 2007 werden in totaal meer dan 9 000 informatieverzoe-
ken behandeld, waarvan meer dan 3 300 per e-mail en meer 
dan 5 000 per telefoon. 

De meeste verzoeken werden behandeld in het Nederlands 
en het Frans, sommige ook in het Engels en het Duits. 

Cel Bibliotheek

Zoals gewoonlijk, werd de Bibliotheek van de FOD Justitie ook in 
2007 druk bezocht, en dit in hoofdzaak door het externe publiek 
(leden van de Rechterlijke Orde, advocaten, ambtenaren van di-
verse overheidsinstellingen, academisch personeel, studenten, 
medewerkes van de cel Beleidsvoorbereiding, bedrijfsjuristen, 
…). Naar schatting ontving de Bibliotheek het afgelopen jaar zo-
wat 5 000 bezoekers in haar leeszaal. 
Naast deze activiteiten ter plaatse wordt ook dienstverlening op 
afstand verleend. Wij merken een constante groei van het aantal 
documentatieaanvragen via het gemeenschappelijk e-mailadres 
biblio.fod-spf@just.fgov.be, via telefonische oproepen of via fax. 
Als gevolg van deze vragen werden er het afgelopen jaar circa 2 
500 documentleveringen uitgevoerd.
Daarenboven werden in 2007 meerdere opleidingssessies voor 
studenten georganiseerd en dit op vraag van hogescholen/univer-
siteiten. Zo werd er een geleid bezoek georganiseerd voor de laat-
stejaarsstudenten vertalers-tolken van het Marie Hapsinstituut te 
Brussel. In de loop van de maand mei werd een opleidingssessie 
georganiseerd voor een 25-tal Afrikaanse ambtenaren die in Bel-
gië een opleiding kwamen  volgen aan het ‘Institut de formation 
des cadres pour le développement’.
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Gedurende de maand november kwamen – verspreid over 
meerdere dagen – de studenten tweede bachelor van de 
VUB een werkzitting volgen in het kader van het vak ‘Rechts-
methodologie’.

Het personeel van de Bibliotheek verheugt zich over het re-
cente ‘Handvest van de Gebruiker’ dat een bevestiging is van 
de niet-aflatende inspanningen van de cel om de dienstverle-
ning naar het publiek toe elke dag opnieuw te optimaliseren.

Facilitaire diensten

De facilitaire diensten, die uit de verschillende onderstaande 
cellen bestaan, leveren diverse horizontale prestaties voor de 
interne gebruikers of de burgers.

Cel Expeditie

Behandelen van de correspondentie voor het centraal be-
stuur.

Cel Vertalingen

Vertaling van regelgevende, wetgevende en administratieve 
teksten op vraag van de centrale diensten; uitvoering van en 
controle op de raamovereenkomst externe vertalingen.

Op 1 juni 2007 is de bevoegdheid inzake de externe vertalin-
gen, met andere woorden teksten die wegens de talencom-
binatie, de lengte ervan of de werklast van de cel Vertalingen 
worden uitbesteed aan een extern vertaalbureau, overgehe-
veld van de cel Algemene Zaken naar de cel Vertalingen van 
de Diensten van de Voorzitter.
Ook het met die aangelegenheid belaste personeelslid heeft 
de cel Vertalingen vervoegd.

Voorts werd in 2007 met de medewerking van andere dien-
sten intensief gewerkt aan een nieuwe overheidsopdracht 

voor extern vertaalwerk die loopt van 1 januari 2008 tot 31 
december 2010. Aangezien de te vertalen hoeveelheid tek-
sten steeds stijgt en steeds meer talen omvat is geopteerd 
voor een resoluut nieuwe werkwijze. De nieuwe overheids-
opdracht is dan ook gebaseerd op een vertaalgeheugen (Tra-
dos, dat wij ook gebruiken), waarbij is geopteerd voor een 
prijs per woord en die prijs fluctueert naar gelang van de taal. 
Er is tevens voorzien in een urgentietoeslag voor dringende 
teksten en in reducties voor repetities en voor reeds volledig 
of gedeeltelijk vertaalde segmenten (de prijsreductie varieert 
op grond van het overeenstemmingspercentage).

De testfase met DNS (Dragon Naturally Speaking), een sys-
teem voor spraakherkenning, is om diverse redenen ver-
daagd naar 2008. 

Van de iets minder drukke werkperiode tijdens de regerings-
onderhandelingen is gebruik gemaakt om de papieren docu-
mentatie onder de loep te nemen en enkel de nog voor de cel 
dienstige documentatie te behouden.
Die overblijvende documentatie wordt naargelang van het 
geval gealigneerd in het vertaalgeheugen (Workbench) van 
Trados of is het onderwerp van een terminologische fiche in 
Multiterm, een ander onderdeel van Trados.

Op die wijze kan efficiënter en nauwkeuriger worden gewerkt 
en kan overigens nuttig gebruik worden gemaakt van de ken-
nis opgedaan tijdens de gecertificeerde opleidingen.
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Diensten van de Voorzitter

Cel Legalisaties & Parlementaire Vragen

Legalisatie van handtekeningen, bewaring van ‘s Lands zegel, 
bewaring van de originele wetteksten, verdeling en opvolging 
van de parlementaire vragen geadresseerd aan de minister 
van Justitie...

Cel Restaurant & Personeelskantines

Verzorgen van een kwaliteitsmaaltijd voor de personeelsleden 
en voor geautoriseerde externe personen, evenals de catering 
voor de vergaderingen en evenementen georganiseerd door 
de centrale diensten.

Cel Security & Huisbewaarders

Toegangscontrole en toezichtmaatregelen in de vijf hoofdge-
bouwen van het centrale bestuur.

Cel Ontvangst & Telefooncentrale

Ontvangst, informeren en doorverwijzen van de bezoekers.
Telefonisch onthaal en doorschakeling van de gesprekken.

Cel Reprografie

Centrale dienst voor fotokopie en inbinden van documenten. 
Fotoreportages.

Cel Zendingen & Vergaderzalen

Verzekeren van het vervoer van personen in het kader van 
opdrachten. Beheren van dossiers van de aanvragen voor 
buitenlandse zendingen. Logistieke ondersteuning bij verga-
deringen georganiseerd in de centrale diensten.

Dienst PMO

In 2007 heeft PMO, in samenwerking met de programmama-
nagers, de herziening van het operationele en geïntegreerde 
managementplan afgewerkt. Alle projecten van de FOD Jus-
titie worden hierin hernomen. Het plan verzekert ook de in-
tegratie van grote beheersprincipes, zoals: het besturingsmo-
del en de ontwikkelcirkels, binnen alle entiteiten. Bovendien 
werd een systeem ontwikkeld om de realisatie van het plan 
op te volgen. Twee van zulke evaluaties vonden al plaats, één 
in  juni 2007 en één in oktober 2007.

Om op een nog betere manier de uitvoering van de projec-
ten te ondersteunen, ontwikkelde PMO, in samenwerking 
met een externe firma, een informaticatool voor projectbe-
heer. Deze applicatie is gebaseerd op de methodologie en 
de werkprocessen die in een eerdere fase door PMO werden 
opgesteld. De link met de budgettaire cyclus werd verzekerd 
binnen deze applicatie. Dit systeem werd op 1 januari 2008 
in werking gesteld.

Dienst Juridische Zaken

Cel Genade

De cel onderzoekt de verzoeken om genade van veroordeel-
den en legt de Vorst ook voorstellen voor tot toekenning of 
afwijzing van kwijtschelding van door de rechters uitgespro-
ken straffen.

In 2007 hebben de gerechtelijke overheden een verzoek om 
advies ingediend over ongeveer 1 540 verzoekschriften en 
werden er 1 800 besluiten ter ondertekening voorgelegd aan 
de Koning.
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Dienst Internationale Betrekkingen

Het jaar 2007 was voor de DIB (Dienst Internationale Betrek-
kingen) een jaar van positieve veranderingen. De ploeg werd 
versterkt en er werden talrijke activiteiten aan de dag gelegd, 
in goede samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken zo-
als in 2006.

De belangrijkste verwezenlijking van de DIB in 2007 was het 
volledig op punt stellen van een databank met de gegevens 
en profielen van ervaren magistraten en experts die bereid 
zijn om te worden ingezet voor internationale projecten. Die 
projecten behelzen opleidingen en het ter plekke begeleiden 
van de oprichting van gerechtelijke structuren in landen waar 
de rechtsstaat dient te worden versterkt of terug opgebouwd. 
In 2007 werden al via de DIB geselecteerde magistraten in-
gezet in o.a. Kosovo (EULEX missie) en de DR Congo (PESD 
missie van de EU). 

De DIB vertegenwoordigde het departement in 2007 in inter-
departementale internationale dossiers (COORMULTI confe-
renties bij FOD Buitenlandse Zaken), in Benelux dossiers, in 
EU dossiers (“acquis communautaire” inzake Justitie, Bar-
celona Proces, de Euromediterrane samenwerking in EURO-
MED JUSTITIE) en VN dossiers (POGAR projecten gericht op 
de Arabische regio). 

Daarbij verzorgt de DIB de bilaterale dossiers waarbij voor 
2007 vooral de intense contacten met Libanon en Marokko 
kunnen worden aangestipt. De DIB wordt internationaal erg 
gewaardeerd omwille van haar goede contacten met de Isla-
mitische en Arabische wereld.

Cel Protocol

Deze cel staat in voor de protocollaire activiteiten van de cen-
trale diensten van het departement, in samenwerking met de 
gerechtelijke diensten en de cel Beleidsvoorbereiding van de 
minister. 
In 2007 heeft de cel Protocol de viering van de 175ste ver-
jaardag van het Hof van Cassatie en haar parket ingericht en 
georganiseerd. Daarbij werden, in aanwezigheid van Z.K.H. 
Prins Filip, talrijke vertegenwoordigers van hoge rechtscolle-
ges uit het buitenland ontvangen. 18 buitenlandse delegaties 
(95 magistraten, 35 Europese experts, 63 gerechtelijke ex-
perts, 60 hoge functionarissen), en daarnaast 250 Belgische 
deelnemers, namen daaraan deel. 

Er werden delegaties begroet uit Algerije, Marokko, Libanon, 
Bulgarije, Oekraïne, Estland, Australië, Canada, Duitsland, 
Frankrijk, Spanje, Tsjechië, het Groothertogdom Luxemburg, 
Japan, Zuid-Korea, Ierland, Zwitserland, en de Verenigde 
Staten. Deze delegaties bezochten instellingen, hoven, recht-
banken en justitiehuizen. Voor de organisatie werd samenge-
werkt met de federale gerechtelijke politie, de universiteiten, 
de federale ombudsmannen, … 

Cel Geschillen en Juridische Adviezen

De cel Geschillen en Juridische Adviezen  heeft in 2007 nog 
de volgende bijkomende bevoegdheden gekregen:
l	 in de hoedanigheid van afgevaardigde van de minister 

adviezen opstellen in de dossiers die worden behandeld 
door de commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers 
van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele 
Redders;

l	 dossiers inzake verkeersongevallen: het afhandelen van 
schadegevallen waarbij voertuigen betrokken zijn die be-
horen tot het wagenpark van de FOD Justitie;

l	 terugvordering bij de aansprakelijke derden van bedragen 
die werden betaald aan personeelsleden die het slachtof-
fer werden van arbeidsongevallen.

De Cel behartigde onverminderd haar andere activiteiten, zoals 
de behandeling van geschillen (hoven en rechtbanken, Raad 
van State) en buitengerechtelijke aanspraken, het uitwerken van 
interne juridische adviezen, de behandeling van vorderingen in 
het kader van onwerkdadige voorlopige hechtenis en verzoeken 
om juridische bijstand.

De toename van het fenomeen van de « juridisering », vorig jaar 
al vastgesteld, gaat onverminderd voort. Dit leidt tot een sterke 
groei in het aantal te behandelen dossiers.

Het toenemende aanwenden van het administratieve beroep 
voor de Raad van State dient ook te worden genoteerd: de ver-
zoeken tot schorsing (gewone en hoogdringende) kennen een 
waar succes.

De verzoeken om juridische bijstand door personeelsleden zijn 
gestabiliseerd.

Het aantal dossiers (waarin advies wordt verleend) voor de com-
missie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke 
Gewelddaden en aan de Occasionele Redders kenden aan aan-
groei van bijna 50 % (wat neerkomt op 1 438 dossiers in 2007).
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Diensten van de Voorzitter

Contact

Diensten van de Voorzitter
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL

Tel.: 02 542 69 15
Fax : 02 542 70 02
E-mail : nathalie.carpentier@just.fgov.be

De cel Protocol heeft de logistiek verzorgd van verschillende 
colloquia en nationale fora: 
l	 de Staten-Generaal van de Kansspelcommissie (130 per-

sonen);
l	 academische zitting van het Federaal parket (130 perso-

nen);
l	 Europese ronde tafel: “Sektarische ontsporingen – wel-

ke samenwerking tussen instellingen en verenigingen?” 
ingericht door het Informatie- en Adviescentrum inzake 
Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO) (60 per-
sonen);

l	 Europees colloquium over de interconnectie van strafre-
gisters (30 personen);

l	 conferenties van de nationale vertegenwoordigers van de 
erediensten (18 personen);

l	 ontmoetingsdag en vergadering van Europese specialis-
ten in de strafwetgeving (11 personen).

Voor de organisatie van de plechtige inwijding van het nieuwe 
Justitiepaleis van Bergen en de plechtige inwijding van de 
nieuwe Portalis-gebouwen van het Parket van Brussel werd 
samengewerkt met andere federale overheidsdiensten.
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Wanneer het departement geconfronteerd wordt met interna-
tionale dossiers, en die zijn talrijk, dan wordt de Dienst Inter-
nationale Betrekkingen (DIB) ingeschakeld. 

De DIB werkt rechtsreeks samen met de FOD Buitenlandse 
Zaken, met de verschillende onderdelen van het departement 
(DGWL, DGRO, DG EPI, DSB, …) en met andere justitiespe-
lers zoals de Hoge Raad voor Justitie.

Een greep uit de dossiers waar de DIB in 2007 werd bij be-
trokken toont de diversiteit van de ontplooide activiteiten.

Interdepartementale dossiers
l	 Deelname aan de COORMULTI werkgroep (gecoördi-

neerd door FOD Buitenlandse Zaken) ter voorbereiding 
van VN-conferenties over de rechtsstaat.

l	 Overdracht van de binnen de DIB aanwezige kennis van 
Arabische en islamitische landen door briefing van nieuw 
benoemde Belgische ambassadeurs.

Benelux 
l	 Benelux – verdrag: aanpassing en uitbreiding van bevoegd-

heden op gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken. 
l	 Benelux – partnerschap: medewerking aan het justitiële 

opleidingsproject van Irakese politieagenten en magistra-
ten in Nederland.

Dienst Internationale Betrekkingen
Dossiers binnen het kader van de Europese Unie
l	 EU - uitbreiding: het dossier van de door de kandidaat 

lidstaten na te streven “acquis communautaire”, in het 
bijzonder over Justitie (hoofdstuk 23).

l	 Europees Nabuurschapsbeleid (ENB): ondersteuning 
van Justitiehervormingen in de directe buurlanden van 
de EU. 

l	 Veiligheids- en defensiepolitiek van de EU: voorbereiding 
van de ontplooiing van de EULEX missie in Kosovo, inzet 
van magistraten geselecteerd door de DIB.

l	 Proces van Barcelona: bijdragen aan EUROMED JUS-
TITIE, een programma gefinancierd door de EU waarbij 
de 27 EU - lidstaten samenwerken met tien landen uit 
het Mediterrane bekken, te weten: Marokko, Algerije, Tu-
nesië, Egypte, Libanon, Israël, de Palestijnse Autoriteit, 
Syrië en Turkije. 

l	 PESD - missie (PESD = Politique Européenne de Sécurité 
et de Défense) in de Democratische Republiek Congo, in 
juli 2007 ontplooid door EU, met inzet van een door de 
DIB geselecteerde emeritus magistraat die in Kinshasa 
toekijkt op de ontwikkelingen inzake justitie en het herstel 
van de rechtsstaat. 

Dossiers OVSE
l	 Opvolging van de justitieprojecten die onder het Belgische 

voorzitterschap in 2006 van de OVSE (Organisatie voor 
Vrede en Samenwerking in Europa) werden geïnitieerd, 
in rechtstreeks contact met de Belgische diplomatieke 
post te Wenen, en met de opvolgende voorzitterschap-
pen, Spanje (2007) en Bulgarije (2008). 

Dossiers Verenigde Naties
l	 Programma POGAR (Programme On Governance in the 

Arab Region), opgestart en gefinancierd door de Verenig-
de Naties en Europese donorstaten waaronder België. 
Binnen dit kader werd in 2007 een conferentie gehouden 
met de Belgische en Libanese procureurs-generaal over 
de modernisering van de parketten.

Bilaterale dossiers
l	 België – Marokko: organisatie van opleiding over het sta-

tuut van gedetineerden in november 2007 (samenwer-
king met het DG EPI). Gelet op de positieve evaluatie 
wordt dit actieplan verder gezet in 2008.

l	 Samenwerking tussen de Belgische en Marokkaanse Ho-
ven van Cassatie.

l	 België – Marokko: uitwisseling verbindingsmagistraten.
l	 onthaal van talrijke buitenlandse delegaties in het kader 

van juridische opleidingen en dit vooral in samenwerking 
met de Belgische Technische Coöperatie. Zo werden de-
legaties verwelkomd uit Algerije, Rwanda, Japan, ... 

De DIB volgt ook stipt alle door andere staten gestelde 
verzoeken en vragen op die eender welk aspect van de  
FOD Justitie aanbelangen. 
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La Sûreté de l’État

Belgisch Staatsblad

Het Belgisch Staatsblad staat in voor de productie en ver-
spreiding van een brede waaier officiële publicaties en over-
heidspublicaties, zowel via traditionele kanalen (papier) als 
op elektronische wijze (internet).  Voor de belangrijkste offi-
ciële publicaties gebeurt de distributie enkel via elektronische 
weg.

Het Staatsblad biedt een aantal databanken aan waarvan de 
meest bekenden zijn: het Staatsblad zelf, de bijlage inzake 
de rechtspersonen, de openbare aanbestedingen en de Jus-
tel databank (belgische wetgeving, ministeriële omzendbrie-
ven en rechtspraak). Daarnaast geven de diensten van het 
Staatsblad in beperkte mate informatie over in de publicaties 
bekendgemaakte gegevens.
Het Staatsblad staat ook in voor de logistieke ondersteuning 
bij de distributie van een breed gamma informatiebrochures 
uitgegeven door de FOD Justitie en voor de aanmaak van 
traditioneel drukwerk (kaartjes, brochures, omslagen,...) voor 
de diensten van Justitie.
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In 2007 brak het Belgisch Staatsblad geen publicatierecord.  
Met 66 290 gepubliceerde bladzijden bleef het zelfs meer 
dan 10 000 bladzijden onder het jaar 2006 en meer dan  
20 000 bladzijden onder het absolute topjaar 2004. In het 
afgelopen jaar was er een federale regering die gedurende 
negen maanden enkel lopende zaken kon afhandelen. Dat 
net in dit jaar het derde hoogste cijfer ooit werd bereikt, trok 
de aandacht. Bovendien kon men zich afvragen hoeveel 
bladzijden er zouden bereikt zijn als er wel een volwaardige 
regering was geweest.

Het volume zal niet meer spectaculair dalen. 2007 heeft 
immers aangetoond dat ook een regering van lopende za-
ken nauwelijks invloed heeft op het publicatievolume. Dat 
is ook logisch, want niet alleen wordt het volume steeds va-
ker bepaald door andere overheden (gewesten en gemeen-
schappen), maar daarnaast bestaat een groot gedeelte van 
het Staatsblad natuurlijk uit andere zaken dan wetgeving  
(vacatures, aankondigingen, vonnissen, …). Dat stuk wordt 
nauwelijks beïnvloed door de politieke actualiteit. Ook 
het gedeelte federale wetgeving bestaat grotendeels uit  
teksten die geen nieuwe verplichtingen opleggen maar die 
verder bouwen op bestaande initiatieven. Bovendien wordt 
steeds meer federale wetgeving ook vertaald in het Duits, 
onze derde landstaal. Dat heeft natuurlijk een belangrijke im-
pact op het te publiceren volume. 

Ook de gepubliceerde akten van rechtspersonen bereikten 
het derde hoogste cijfer ooit. Enkel 2005 en 2006 deden  
beter, wat vooral toe te schrijven was aan de regularisatie- 
periode voor de vzw’s naar aanleiding van de nieuwe wet-
geving uit 2003. Het aantal neergelegde jaarrekeningen  
bereikte dan weer een nieuwe recordhoogte.

Hetzelfde gold voor het Bulletin der Aanbestedingen. Het 
vroegere ‘kneusje’ onder de door het Belgisch Staatsblad 
uitgegeven officiële publicaties is nu uitgegroeid tot een vol-
waardige dagelijkse publicatie. Het jaar werd afgesloten met 
paginanummer 28 104. Dit is te vergelijken met een jaar- 
collectie van het Staatsblad van het begin van de jaren  
negentig. Gelet op de terugval van het aantal personeelsleden 
is het dagelijks uitgeven van deze publicatie enkel mogelijk 
dankzij een ver doorgedreven automatisering. In 2007 werd  
90 % van de te publiceren aankondigingen voor openbare aan-
bestedingen elektronisch en gestructureerd (in XML formaat) 
aangeleverd. Op die manier kon, zonder te veel manipulaties, 
binnen 48 uur officieel gepubliceerd worden. Die snelheid van 
verwerking is cruciaal omdat steeds meer andere kanalen de-
zelfde gegevens al vrijgeven nog voor de officiële bekendma-
king ervan. Het Staatsblad wil absoluut voorkomen dat deze 
tijdskloof te groot wordt. Daardoor ontstaat namelijk niet enkel 
discriminatie tussen gebruikers van informatie, maar loopt de 
gebruiker ook het risico dat de eerder vrijgegeven gegevens 
niet identiek zijn aan de officieel gepubliceerde gegevens (last 
minute wijzigingen in de tekst, intrekking bericht, …). Zo blijkt 
bijvoorbeeld regelmatig bij het manuele nazicht op het Staats-
blad dat de verschillende taalversies op belangrijke punten van 
elkaar verschillen.  

Wat de drukkerijactiviteiten van het Staatsblad betreft, was het 
een goed jaar. Het Staatsblad heeft vaak samengewerkt met 
commissies, de Veiligheid van de Staat, de rechterlijke orde, 
de cel Beleidsvoorbereiding van de minister, …  
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Belgisch Staatsblad

Ook de achterstand inzake de Nederlandstalige arresten van 
het Hof van Cassatie werd verder weggewerkt. In dit verband 
is het wel zo dat het Staatsblad volledig afhankelijk is van de 
toelevering door het Hof van Cassatie zelf.
 
Ook het logistieke beheer van de gratis brochures uitgegeven 
door de FOD piekte in 2007. Dit kwam onder meer door de 
publicatie van de belangrijke brochure “De Huurwet”. Deze 
activiteit, waarvoor intern nieuwe beheerssoftware uitgewerkt 
werd, gaat in steeds stijgende lijn wat zich ook vertaalt in een 
aanzienlijke toename van de verzendingskosten.

Slechter nieuws was er voor de fans van de databank Justel 
– geconsolideerde wetgeving.  De stijging van het volume van 
het Staatsblad, de steeds grotere complexiteit van de teksten, 
de overlappingen, de dalende kwaliteit van de wetgeving en 
het verlies aan medewerkers hebben er toe geleid dat de ter-
mijn tussen publicatie en bijwerking vergrootte. Bovendien 
waren er beperkingen nodig op het vlak van de juridische 
domeinen die prioritair gevolgd worden.
Aan de andere kant werkten Justel en de ICT-afdeling van het 
Staatsblad dan weer intensief samen om de diverse databan-
ken te moderniseren.  Het resultaat van die operatie zou in de 
loop van 2008 zichtbaar moeten zijn voor de gebruikers.

De inkomsten gegenereerd door het Staatsblad bleven na-
genoeg stabiel op ongeveer 43 miljoen euro. Als hieraan nog 
de btw wordt toegevoegd, bracht het Staatsblad in 2007 een 
goede 52 miljoen euro op voor de Schatkist.  Deze inkomsten 
zijn nagenoeg volledig afkomstig van de ondernemingen en 
de verenigingen.
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Aantal gepubliceerde pagina’s

B.S. H.V. Med. vzw Aanb. Totaal

1996 33 485 64 348 11 424 15 296 3 445 127 998

1997 40 003 62 200 10 440 11 392 5 831 129 866

1998 44 968 63 072 12 417 11 840 9 316 141 613

1999 55 864 72 440 9 704 10 416 10 340 158 764

2000 49 136 73 488 16 608 15 232 9 896 164 360

2001 49 804 94 496 13 472 13 152 10 504 181 428

2002 63 464 * * 13 696 11 416 88 576

2003 62 830 * * * 12 888 75 718

2004 87 430 * * * 16 644 104 074

2005 57 756 * * * 19 688 77 444

2006 76 470 * * * 25 082 101 552

2007 66 290 * * * 28 104 94 394

* = pagina’s niet meer genummerd

B.S.: Belgisch Staatsblad
H.V.: Handelsvennootschappen

Med.: Medelingen jaarrekeningen
Aanb.: Bulletin der aanbestedingen
vzw: vereniging zonder winstoogmerk
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Aantal gepubliceerde akten rechtspersonen

Aantal akten 
rechtspersonen*

Aantal mededelingen 
jaarrekeningen

Aantal akten 
vzw**

1996 119 469 218 800

1997 119 546 208 719

1998 120 575 248 252

1999 134 708 194 149

2000 135 481 309 120

2001 160 194 240 640

2002 155 803 324 800

2003 133 962 296 000 21 562

2004 184 781 311 342

2005 192 718 319 950

2006 191 852 320 983

2007 188 356 332 480

Inkomsten (zonder BTW)

1999 30 630 741,75 euro

2000 32 171 154,49 euro

2001 36 257 987,67 euro

2002 37 009 304,05 euro

2003 34 439 690,80 euro

2004 40 107 435,79 euro

2005 44 227 935,90 euro

2006 42 905 353,86 euro

2007 43 122 741,65 euro

* = tot 30 juni 2003 enkel ondernemingen – vanaf 1 juli 2003 zowel ondernemingen als verenigingen
     (vzw’s) samen.
** = vanaf 1 juli 2003 samen met akten rechtspersonen.

Contact

Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40 - 42
1000 BRUSSEL

Gratis telefoonnummer: 0800 98 809
E-mail : info.staatsblad@just.fgov.be
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Naast de aanpassingen aan Justel (zie hierboven) werden in 
2007 nog een aantal projecten opgestart die in de loop van 
2008 zullen worden geïmplementeerd. Het belangrijkste doel 
van deze initiatieven is de verbetering van de dienstverlening 
aan onze klanten.

In de loop van 2007 werden de digitale beelden van alle 
akten van vennootschappen (gepubliceerd tussen 1 januari 
1997 en 31 augustus 2002) aangekocht. Dit betrof ongeveer  
800 000 akten. Zij zullen in de loop van 2008 vrijgegeven 
worden via de website van het Staatsblad zodat alle publi-
caties van ondernemingen vanaf 1 januari 1997 online te 
raadplegen zijn.  Hierdoor is meer dan 10 jaar economisch 
leven in België beschikbaar wat zowel voor de bedrijven, de 
burgers, als voor diverse overheden een bijkomende bron 
van informatie zal zijn. Tot nu toe moesten deze akten nog 
op papier opgezocht worden in bibliotheken, rechtbanken of 
aangevraagd worden bij het Belgisch Staatsblad.

Daarnaast werd met de Kamer van volksvertegenwoordigers 
een samenwerkingsprotocol afgesloten voor het digitaliseren 
van alle Staatsbladen van voor 1 juni 1997 (begindatum van 
de online publicatie). Het is de bedoeling om in een eerste 
fase terug te gaan tot 1945 zodat alle naoorlogse Staatsbla-
den online beschikbaar zullen zijn in PDF-formaat. 

Talrijke ontwikkelingen voor het Belgisch Staatsblad

Vanaf 2008 zullen deze bestanden geleidelijk aan via de web-
site online gepubliceerd worden. De uiteindelijke doelstelling 
bestaat erin alle Staatsbladen vanaf de onafhankelijkheid van 
ons land digitaal te kunnen aanbieden. Mogelijkheden om 
deze beelden ook via indexen gemakkelijker te ontsluiten, 
worden momenteel nog onderzocht.
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Veiligheid van de Staat

De Veiligheid van de Staat, ‘s lands enige burgerlijke inlichtin-
gen- en veiligheidsdienst, heeft vier hoofdtaken:
l	 de fundamentele waarden en belangen van de Staat be-

schermen: de inwendige en uitwendige veiligheid van de 
Staat, het voortbestaan van de democratische en grond-
wettelijke orde en de bescherming van het wetenschap-
pelijk en economisch potentieel;

l	 veiligheidsonderzoeken uitvoeren over personen die we-
gens hun ambt in het bezit moeten zijn van een veilig-
heidsmachtiging om toegang te hebben tot geheime of 
vertrouwelijke informatie; 

l	 beschermingsopdrachten uitvoeren (bijvoorbeeld ten be-
hoeve van buitenlandse staatshoofden); 

l	 de door of krachtens de wet toevertrouwde opdrachten 
uitvoeren, bijvoorbeeld de verwerking van aanvragen voor 
het dragen van een vuurwapen door personen die geen 
verblijfplaats in België hebben.

VEILIGHEIDSTAAT.indd   74 28-05-2008   11:22:28



75Directeur des opérationsDirecteur Operaties

Personenbescherming

Inlichtingen

Veiligheid

Inlichtingen

Veiligheid

Vorming

Operationele
stafdienst

Directie generaal

Logistieke
stafdienst

Directeur Analyse

Veiligheidsonderzoeken

  

VEILIGHEIDSTAAT.indd   75 28-05-2008   11:22:30



76

Veiligheid van de Staat

De wet die de werking van de Veiligheid van de Staat regelt, 
is de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de 
inlichtingen- en veiligheidsdienst (B.S., 18 december 1998).  
Deze tekst wordt hier niet integraal weergegeven. Er hoort 
echter wel een woordje uitleg bij de wettelijke opdrachten 
(artikel 7).

Inlichtingenopdracht

De taken van de Veiligheid van de Staat bestaan voor een 
groot deel uit het inwinnen, analyseren en verwerken van 
informatie. Daarbij moet worden opgemerkt dat “informatie” 
hier niet zomaar gelijk staat aan “inlichtingen”. Naarmate be-
paalde informatie wordt bevestigd door verschillende bron-
nen kan men met stijgende zekerheid zeggen dat het om in-
lichtingen gaat. Het is echter niet altijd evident om gegevens 
te laten bevestigen door verschillende bronnen. Toch wordt 
ernaar gestreefd om zoveel mogelijk informatie te verzamelen 
om zo een context te creëren waarin ze verwerkt kan worden 
tot inlichtingen.
 
De Veiligheid van de Staat wint informatie in over activiteiten 
van personen of groeperingen die de fundamentele waarden 
en belangen van het land bedreigen of zouden kunnen be-
dreigen. De wet maakt een onderscheid in de waarden die 
dienen beschermd te worden : 

a) De inwendige veiligheid van de Staat en het voortbestaan 
van de democratische en grondwettelijke orde

 De Belgische instellingen moeten in een veilig klimaat 
kunnen functioneren om de continuïteit te garanderen.  
In de praktijk betekent dit onder meer dat de Veiligheid 
van de Staat inlinchtingen inwint over eventuele dreigin-
gen tegen overheidsintanties, maar ook dat er fysieke be-
scherming wordt geboden aan Belgische regeringsleden 
en buitenlandse gezagsdragers wanneer zij in België zijn 
voor officiële activiteiten. De democratische en grondwet-
telijke orde verwijst naar de elementaire beginselen die 

eigen zijn aan een rechtsstaat, maar ook naar de men-
senrechten en de fundamentele vrijheden.  Met de in-
wendige veiligheid van de Staat worden niet alleen de 
Belgische instellingen bedoeld maar ook inwoners van de 
Belgische Staat.  De Veiligheid van de Staat vrijwaart dus 
ook de veiligheid van personen en goederen.

b) De uitwendige veiligheid van de Staat en de internationale 
betrekking

 Dit betekent dat de Veiligheid van de Staat ervoor verant-
woordelijk is dat het nationaal grondgebied ongeschon-
den blijft en dat de Staat soeverein en onafhankelijk kan 
functioneren. Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat 
de relaties van België met andere landen, internationale 
instellingen en overheden goed kunnen verlopen.

c) Het wetenschappelijk en economisch potentieel
 De Veiligheid van de Staat heeft de taak om de Belgische 

industrie en wetenschappelijke centra te sensibiliseren 
over eventuele pogingen uit het buitenland om hoog-
staande technologie, die België een economisch voordeel 
verleent tegenover andere landen, te kopiëren.

 
Deze opdeling geeft een beter idee van de waarden die de 
Veiligheid van de Staat moet beschermen, maar laat nog 
steeds interpretatieruimte over het type dreiging dat moet 
worden opgevolgd.  Daarom heeft de wet een opsomming 
voorzien van een aantal dreigingen die moeten worden opge-
volgd, vergezeld van een definitie van elke dreiging:
l	 Spionage: het opzoeken of het verstrekken van inlich-

tingen die voor het publiek niet toegankelijk zijn, en het 
onderhouden van geheime verstandhoudingen die deze 
handelingen kunnen voorbereiden of vergemakkelijken;

l	 Terrorisme: het gebruik van geweld tegen personen of 
materiële belangen om ideologische of politieke redenen 
met het doel zijn doelstellingen door middel van terreur, 
intimidatie of bedreigingen te bereiken;

l	 Extremisme: racistische, xenofobe, anarchistische, natio-
nalistische, autoritaire of totalitaire opvattingen of bedoe-
lingen, ongeacht of ze van politieke, ideologische, confes-
sionele of filosofische aard zijn, die theoretisch of in de 
praktijk strijdig zijn met de beginselen van de democratie 
of de mensenrechten, of met de goede werking van de 
democratische instellingen of andere grondslagen van de 
rechtsstaat; 

l	 Proliferatie: de handel of de transacties betreffende ma-
terialen, producten, goederen, of know-how die kunnen 
bijdragen tot de productie of de ontwikkeling van non-
conventionele of zeer geavanceerde wapensystemen.  In 
dit verband worden onder meer bedoeld de ontwikkeling 
van nucleaire, chemische en biologische wapenprogram-
ma’s, de daaraan verbonden transmissiesystemen, alsook 
de personen, structuren of landen die daarbij betrokken 
zijn; 

l	 Schadelijke sektarische organisatie: elke groep met filo-
sofische of religieuze inslag, of die voorwendt dat te zijn, 
die qua organisatie of in haar praktijk schadelijke, onwet-
tige activiteiten uitoefent, individuen of de maatschappij 
nadeel berokkent of de menselijke waardigheid schendt; 

l		 Criminele organisatie: iedere gestructureerde vereniging 
van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als 
oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en 
wanbedrijven, om direct of indirect vermogensvoordelen 
te verkrijgen, waarbij gebruik wordt gemaakt van intimi-
datie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corrup-
tie, of waarbij commerciële, of andere structuren worden 
aangewend om het plegen van misdrijven te verbergen of 
te vergemakkelijken.  In dit kader worden bedoeld de vor-
men en structuren van de criminele organisaties die we-
zenlijk betrekking hebben op spionage, terrorisme, extre-
misme, proliferatie, schadelijke sektarische organisaties 
en inmenging, of die destabiliserende gevolgen kunnen 
hebben op het politieke of sociaal-economische vlak;  

l	 Inmenging: de poging om met ongeoorloofde, bedrieg-
lijke of clandestiene middelen beslissingprocessen te be-
invloeden.
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Veiligheidsonderzoeken

De Veiligheid van de Staat voert op vraag van de Nationale 
Veiligheidsautoriteit veiligheidsonderzoeken uit.  De regels 
voor de veiligheidsonderzoeken zijn vastgelegd in de wet van 
11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiling-
heidsmachtigingen (B.S. 7 mei 1999).
Zulke veiligheidsonderzoeken en screenings zijn als het ware 
een doorlichting van natuurlijke en rechtspersonen die op een 
of andere manier in aanraking komen met geclassificeerde 
(i.e. vertrouwelijke of geheime) informatie of die in een “ge-
voelige” omgeving tewerkgesteld zijn. Deze onderzoeken en 
screenings proberen de betrouwbaarheid van de aanvrager 
vast te stellen en te beoordelen in hoeverre deze kwetsbaar 
is voor druk van buitenaf. Wie een risicovol profiel heeft, kan 
via dergelijke screening dan toegang tot de gevoelige materie 
ontzegd worden. Voorbeelden van zulke veiligheidsonderzoe-
ken en screenings zijn aanvragers van veiligheidsmachtigin-
gen (toelating om geheime informatie te behandelen) voor 
personeel van inlichtingendiensten en politie, bepaalde be-
wakingsfirma’s (bv. werkzaam in de luchthaven), exporteurs 
van wapens, privé-detectives, tolken bij het parket, bezoekers 
en werknemers van nucleaire installaties, etc. De meeste 
screenings gebeuren op aanvraag.

Opdrachten tot bescherming van 
personen

Op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken kan de 
Veiligheid van de Staat bescherming bieden aan: 
l	 buitenlandse staatshoofden; 
l	 buitenlandse regeringshoofden; 
l	 familieleden van de buitenlandse staats- en regerings-

hoofden; 
l	 de Belgische en buitenlandse regeringsleden; 
l	 bepaalde belangrijke personen die het voorwerp uitma-

ken van bedreigingen.

De bescherming van personen gebeurt door een afdeling van 
de operationele diensten. Bij het uitoefenen van deze be-
schermingsopdracht beschikken zij over beperkte en speci-
fieke politionele bevoegdheden. Dit laat hen toe om tussen te 
komen wanneer het leven of de fysieke integriteit van een te 
beschermen persoon wordt bedreigd. Zij kunnen bijvoorbeeld 
identifiteitscontroles, veiligheidsfouilleringen, administratieve 
inbeslagnemingen en maatregelen van vrijheidsbeneming 
uitvoeren. In welbepaalde wettelijke gevallen kunnen zij ook 
geweld gebruiken, zoals bij de wettige zelfverdediging.

Opdrachten toevertrouwd door of 
krachtens de wet 

Er kunnen ook opdrachten worden toevertrouwd aan de 
Veiligheid van de Staat door specifieke wetten. Zo wordt de 
dienst geconsulteerd wanneer een persoon die niet in België 
woont een wapenvergunning aanvraagt.

Contact

Veiligheid van de Staat
Koning Albert II-laan 6, bus 2
1000 BRUSSEL

Tel.  : 02 205 62 11
Fax : 02 201 57 72
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Nationaal Instituut 
voor Criminalistiek en Criminologie 

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) 
is een federale wetenschappelijke instelling onder het gezag van 
de FOD Justitie. Het is een openbare dienst die in volledige on-
afhankelijkheid wetenschappelijk onderzoek verricht ten dienste 
van justitie.

In de afdeling Criminalistiek wordt de wetenschap aangewend in 
dienst van het onderzoek naar de daders van strafbare feiten en 
de samenstelling van de bewijslast. Hun opdrachten kunnen als 
volgt worden samengevat:  
l  wetenschappelijke deskundigenonderzoeken uitvoeren 

op verzoek van de bevoegde gerechtelijke overheden;
l  gegevensbanken inzake criminalistiek aanleggen, van 

gegevens voorzien en onderhouden (genetische en bal-
listische profielen, verfsoorten, verdovende middelen, 
precursoren, ...);

l het verzekeren van de wetenschappelijke coördinatie van 
de laboratoria van de federale politie;

l   meewerken aan de opleiding van de gerechtelijke actoren;
l onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden verrichten 

ter bevordering van de kennis op het vlak van de crimina-
listiek.

In het departement Criminologie wordt het wetenschappelijk 
onderzoek ten dienste gesteld van een betere kennis van de 
criminele verschijnselen en de antwoorden erop. Het departe-
ment verricht onderzoeken die rechtstreeks van nut zijn voor het 
strafrechtelijk beleid. Deze omvatten zowel het preventief beleid, 
het strafbeleid, het beleid met betrekking tot het uitspreken en 
uitvoeren van straffen en maatregelen als het beleid met betrek-
king tot slachtoffers van misdrijven. Vroeger konden enkel de mi-
nister van Justitie of de adviseur-generaal voor het strafrechtelijk 
beleid het departement Criminologie met onderzoeken belasten. 
Sinds 4 mei 2007 (Koninklijk Besluit van 21 april 2007) kan de 
vraag eveneens komen van de voorzitter van de FOD Justitie, 
de directeurs-generaal van de FOD Justitie en het college van 
procureurs-generaal.
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Departement Criminologie  

Een eerste reeks onderzoeksprojecten sluit rechtstreeks aan 
op de toenemende informatisering van verschillende secto-
ren uit het strafrecht. Nieuwe gegevensdatabanken kunnen 
wetenschappelijk worden aangewend en zo van rechtstreeks 
nut zijn voor de uitwerking en evaluatie van het strafrechtelijk 
beleid. De andere projecten die verband houden met diverse 
sectoren uit het strafrecht steunen op verschillende kwalita-
tieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes.

In het kader van het onderzoek naar de productie en toe-
passing van statistieken inzake jeugddelinquentie en jeugd-
bescherming werden in 2007 de analyseresultaten bekend-
gemaakt van de zaken die in 2005 ingediend waren bij de 
jeugdparketten. Een verslag werd vervolgens op de website 
van het NICC gepubliceerd. Op 23 oktober 2007 vond een 
studiedag plaats waarvan de verslagen in 2008 gepubliceerd 
zullen worden. De beslissingen van de jeugdparketten wor-
den voortaan anders geregistreerd. Het systeem om deze 
beslissingen te coderen, is gewijzigd. Voor de bedienden van 
de jeugdparketten werden er opleidingen over deze nieuwe 
procedure georganiseerd. Eind 2007 werd ook gestart met 
het onderzoeksgedeelte over de beslissingen van de jeugd-
rechter.

In het kader van het onderzoek inzake de wetenschappelijke 
exploitatie van de penitentiaire gegevensbanken werden de 
drie modules (‘opsluitingen’, ‘populatie’ en ‘invrijheidstel-
lingen’) getest die voor de datawarehouse zijn ontwikkeld. 
Momenteel wordt een module ‘ontsnappingen’ ontwikkeld. 
Het productie- en analyseproces is sinds eind 2007 ingrij-
pend veranderd omdat men is overgeschakeld naar de ver-
sie SAS.9, waardoor voortaan gebruik gemaakt wordt van de 
SAS-tool Web Report Studio. SAS is een softwareprogramma 
om statistische bewerkingen te maken. Met de nieuwe tool is 
er efficiënte toegang tot mogelijkheden voor zoekopdrachten 
en rapportering op het net.

In 2007 werd gestart met een verkennende analyse van de 
databank SURTAP, ontwikkeld voor de nieuwe strafuitvoe-
ringsrechtbanken. De evaluatie van de gegevens die daarin 
geregistreerd zijn sinds de oprichting van voornoemde recht-
banken in februari 2007 werd voor het eerst getest. Om meer 
inzicht te krijgen in het encoderen van de gegevens werden 
de griffies van de verschillende strafuitvoeringsrechtbanken 
bezocht.    

De eerste resultaten van het onderzoek naar het wetenschap-
pelijk gebruik van de bestaande databanken in de justitiehui-
zen (SIPAR) werden in 2007 gepubliceerd in een verslag dat 
beschikbaar is op de website van het NICC. Dit verslag is ge-
baseerd op de gegevens van 2005, het eerste jaar waarin de 
registratie van de parajustitiële opdrachten in de gegevens-
bank SIPAR verplicht was. Tijdens een studievoormiddag op 
2 oktober in het directoraat-generaal Justitiehuizen werd de 
eerste interpretatie van de gegevens van 2006 toegelicht.  

Het onderzoek rond het programma inzake deskundigenon-
derzoeken in strafzaken was gewijd aan de duur van deze 
procedure. Het is de bedoeling de duur van de gerechtelijke 
deskundigenonderzoeken te kunnen evalueren, rekening 
houdend met de aard ervan. In dat verband werden de ge-
gevens inzake de gerechtskosten verzameld met aanvullende 
gegevens die momenteel worden geanalyseerd. De verdere 
toepassing van de gegevensbank inzake gerechtskosten staat 
eveneens op het programma. Dit moet bovenal een analyse 
van de kosten van de gerechtelijke deskundigenonderzoeken 
mogelijk maken.

De evaluatie van de voorzieningen voor slachtoffers van in-
breuken resulteerde in 2007 in een verslag met de onder-
zoeksresultaten vanaf 2004. Dit verslag werd voorgesteld 
tijdens een reflectie- en uitwisselingsdag voor de verbindings-
magistraten voor slachtofferhulp, gezamenlijk georganiseerd 
door het NICC en de Hoge Raad voor de Justitie op 14 mei 
2007. De documenten van die dag worden in 2008 gepubli-
ceerd. Op dit moment loopt een nieuwe onderzoeksfase, op 
veeleer kwantitatieve basis. 
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Een nieuw onderzoek dat twee jaar duurt en verband houdt 
met het centrum “De Grubbe” werd toevertrouwd aan het de-
partement Criminologie. Dit onderzoek evalueert het gebruik 
van de maatregel door jeugdmagistraten om minderjarigen te 
plaatsen in een gesloten centrum. Bovendien wordt dit geka-
derd binnen de globale context van het jeugdbeschermings-
systeem in België. Dit onderzoek is gestart in februari 2007. 
In 2007 werd de verkennende fase van de methodologie af-
gerond en werd op grond van een steekproef van dossiers 
een gegevensbank gemaakt die nodig is voor de tweede fase 
van de analyse. Daarin worden de profielen van de jongeren 
in functie van de opgelegde maatregel onderzocht.  

Het departement werd verder belast met een drie jaar lopend 
onderzoeksproject naar de classificatie en de kwestie van de 
stelsels binnen de administratie van de penitentiaire inrichtin-
gen. Dit onderzoek startte op 1 september 2007. Tot decem-
ber was het onderzoek toegespitst op een overzicht van de 
Belgische en internationale literatuur en op de omschrijving 
van de gebruiken in België. Er werd een algemene bibliografie 
opgemaakt, met de voornaamste nationale en internationale 
referenties. Vervolgens werden in een eerste fase gegevens in 
het veld verzameld via observatie in de diensten van de FOD 
Justitie die rechtstreeks betrokken zijn bij de verdeling van de 
gedetineerden over de penitentiaire inrichtingen.

Forensische deskundigenonderzoeken 
in cijfers

Het departement Criminalistiek, dat bestaat uit 10 eenheden 
en wetenschappelijke laboratoria, is hoofdzakelijk belast met 
de uitvoering van deskundigenonderzoeken in opdracht van 
de magistratuur. In 2007 werden 6 826 deskundigenonder-
zoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken worden verricht tegen 
dezelfde prijzen als de onderzoeken uitgevoerd door andere 
laboratoria, volgens het officiële tarief van de gerechtskosten. 
In 2007 heeft het NICC facturen opgesteld voor een totaal-
bedrag van 2 873 520 €. 75 % van die som wordt echter 
rechtstreeks doorgestort aan de Staat die voor het NICC een 
jaarbudget uittrekt dat een deel van de werkings-, investe-
rings- en personeelskosten dekt.  

Wij gaan dieper in op de deskundigenonderzoeken uitge-
voerd in het kader van het beheer van de DNA-gegevens 
via de nationale bestanden, ingesteld door de wet van 1999 
betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in 
strafzaken. Op 31 december 2007 bevatte de gegevensbank 
Criminalistiek de DNA-profielen van 13 095 sporen afkomstig 
van misdrijven (i.e. 2 751 genetische profielen meer dan in 
2006), terwijl de gegevensbank Veroordeelden er 12 468 be-
vatte (i.e. 3 874 gegevens meer dan in 2006).   

Via de kruisvergelijkingen tussen de opgeslagen gegevens 
in beide bestanden konden a priori onverwachte verbanden 
worden vastgesteld (‘onverwacht’ in de context van het poli-
tieonderzoek) tussen 2 602 gegevens. Dit betekent dat er ver-
banden werden gevonden tussen 10 % van de geregistreerde 
gegevens. Zo konden 446 personen die reeds veroordeeld 
waren wegens zware misdrijven nogmaals geïdentificeerd 
worden in lopende onderzoeksdossiers.

Wetenschappelijk onderzoek 
op forensisch vlak

In Europa is de wetenschappelijke samenwerking vooral verbon-
den met de ontwikkeling van het European Network of Forensic 
Sciences Institutes (www.enfsi.eu). Dit wetenschappelijke net-
werk bevordert onder andere de uitwisseling van innoverende 
concepten; de ontwikkeling van nieuwe technieken om stalen 
te nemen, te bewaren en te analyseren; de ontwikkeling van in-
ternationale normen; het opzetten van grootschaliger statistische 
studies en het aanbieden van opleidingsprogramma’s. De weten-
schappers van het departement Criminalistiek zijn lid van ENFSI. 
Verschillende onder hen zijn actief in de directiecomités van die 
groepen. Zo leveren zij allen hun bijdrage tot de werkgroepen die 
gespecialiseerd zijn in de behandeling van specifieke onderwer-
pen. In 2007 is de directeur-generaal tot toekomstige voorzitter 
van deze organisatie verkozen.

De leden van het NICC zijn eveneens lid van andere internatio-
nale organisaties  zoals INTERPOL DNA-MEG (DNA Profile Mo-
nitoring Expert Group), TIAFT (The International Association of 
Forensic Toxicologists), EAFE (European Association for Forensic 
Entomology), ISFG (International Society for Forensic Genetics), 
AFTE (Association of Firearms and Toolmarks Examiners), ED-
NAP (European DNA Group), … 

De website van het NICC bevat een publicatielijst van weten-
schappelijke werken, waaronder twee doctoraatstheses die in 
2006 zijn verdedigd, getiteld “Bio-analysis of forensically relevant 
drugs in alternative matrices by liquid chromatography-tandem 
mass spectrometry” en “Développement et évaluation d’une 
méthode LC-MS/MS pour l’analyse de résidus de tir en crimi-
nalistique”. Tevens is er ook een lopend doctoraat met als titel: 
“Étude in situ par spectrométrie Raman de la structure des co-
lorants sur fibres”.
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Tot slot boekte het NICC een aardig succes met de organi-
satie van het 5de Internationaal Colloquium van de European 
Association for Forensic Entomology, te Brussel.  

Kwaliteit van de onderzoeken 
ten behoeve van justitie

Het NICC kreeg in 2003 de wettelijke erkenning voor de analy-
ses inzake genetische identificatie. Het accreditatiedomein is in 
2005 uitgebreid tot de activiteiten op het vlak van toxicologie en 
in 2007 tot het onderzoek van wapens en munitie. De invoering 
van deze kwaliteitsnormen volgt hierbij de vereisten van de inter-
nationale norm ISO/IEC 17025, aangevuld met specifieke voor-
schriften van professionele organen zoals ENFSI.

Aantal dossiers per dienst 2004  2005 2006 2007
Mechanische ballisitiek (wapens, munitie en 
gegevensbank)

337 343 274 263

Brand 85 95 100 102

Chemische ballistiek (schotresten) 68 55 51 86

DNA-gegevensbanken 871 1 152 993 2 109

Genetische identificatie (DNA) 675 1 063 1 315 1 139

Verdovende middelen 515 377 521 590

Materiaalanalyse 42 94 55 52

Microsporen (waaronder haren en entomologie) 140 102 85 73

Vezels en textiel 47 33 21 27

Toxicologie 2 857 2 666 2 790 2 385

TOTAAL 5 637 5 980 6 205 6 826

Contact

Nationaal instituut voor criminalistiek en criminologie
Departement Criminalistiek
Vilvoordsesteenweg 100
1120 BRUSSEL

Tel.: 02 240 05 00
Fax: 02 241 61 50

Contact

Nationaal instituut voor criminalistiek en criminologie
Departement Criminologie
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 BRUSSEL

Tel.: 02 208 40 54
Fax: 02 208 40 52
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De internationalisering van de criminele netwerken en de il-
legale handel staan op het programma van de internationale 
politiesamenwerking in de Europese Unie. De EU organiseert 
en subsidieert expertisenetwerken. Deze hebben tot doel be-
trouwbare en duidelijk omschreven normen te bepalen voor 
het uitvoeren van specifieke forensische analyses. Bovendien 
worden de resultaten onderling vergeleken om de uitwisse-
ling van gegevens van gerechtelijke analyses te normalise-
ren. Het NICC werd uitgenodigd om deel te nemen aan de 
ontwikkeling van gegevensdatabanken inzake schotresten 
en inzake amfetamines. Deze laatste moet de opsporing van 
de internationale handel  mogelijk maken via de analyse van 
deze specifieke drugs. 

Op het vlak van de wederzijdse rechtshulp beoogt het verdrag 
van Prüm (EU), dat onder andere door België is bekrachtigd, 
de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking 
via gegevensuitwisseling. De strijd tegen het terrorisme, de 
internationale criminaliteit en de illegale migratie staan hierbij 
centraal. Het verdrag voorziet, door middel van een automa-
tische procedure, in de uitwissing van gegevens over vinger-
afdrukken, kentekens, bankkaarten en DNA-gegevens. In af-
wachting van de integratie van die beslissing in de Belgische 
DNA-wet beschikt het NICC al over een beveiligde verbinding 
met TESTA (Trans-European Service for Telematics between 
Administrations), aangestuurd door Fedict. De programma’s 
voor de invoer en vergelijking van genetische profielen, die 
dezelfde zijn voor alle participerende landen, zijn operatio-
neel. 

Criminaliteit heeft geen boodschap aan grenzen 

Het departement Criminologie levert een actieve bijdrage tot 
de uitwerking van het European Sourcebook of Crime and 
Criminal Justice Statistics als nationaal correspondent voor 
België (http://www.europeansourcebook.org). Dit project, 
dat in 1993 is opgestart in de Raad van Europa, verzamelt 
statistieken inzake criminaliteit en strafrecht op een dusda-
nige manier dat  internationale vergelijkingen mogelijk zijn. 
De ontevredenheid en problemen veroorzaakt door het ge-
bruik van louter officiële en administratieve circuits hebben 
geleid tot de oprichting tot een groep van deskundigen op 
Europees niveau. Deze groep moet een meer nauwkeurige 
methodologie voor de verzameling van gegevens uitwerken, 
op grond van meer directe en meer wetenschappelijke on-
derlinge relaties tussen de deelnemers. De eerste publicatie 
had betrekking op de periode 1990-1995, de tweede op de 
periode 1995-2000 en de derde op de periode 2000-2003. 
Een vierde editie wordt momenteel voorbereid.
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Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid

De dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (DSB) is een autonome 
beleidsdienst die onder het rechtstreekse gezag van de minister 
van Justitie staat om hem of haar bij te staan bij de uitwerking van 
het strafrechtelijk beleid, waarvoor hij of zij verantwoordelijk is op 
basis van artikel 151 van de Grondwet. 

De DSB werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 14 januari 1994 
en wordt geleid door de adviseur-generaal voor het strafrechtelijk 
beleid. Deze informeert de minister over de evolutie van de crimi-
naliteit en formuleert voorstellen om bepaalde oriëntaties aan het 
strafrechtelijk beleid te geven. De dienst lanceert ook voorstellen 
voor een efficiënter opsporings- en vervolgingsbeleid en om de 
preventie, repressie en het strafuitvoeringsbeleid op elkaar af te 
stemmen.

Deze opdracht kreeg concreet vorm in de uitwerking van een glo-
baal beleidsdocument (de Kadernota Integrale Veiligheid) voor de 
minister van Justitie als verantwoordelijke binnen de federale re-
gering voor het strafrechtelijk beleid (een belangrijke component 
van het algemeen veiligheidsbeleid). Dit document biedt een po-
litieke omkadering aan het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) van 
en voor de politie en garandeert de afstemming van de projecten 
en aanpak van de verschillende federale overheidsdiensten rond 
strafrechtelijke fenomenen. Ook de samenwerking met de regio-
nale en internationale overheden wordt zo gekaderd.

De DSB heeft verder als kerntaak de werkzaamheden van de 
verschillende actoren binnen de veiligheidsketen (politie, Open-
baar Ministerie, zetelende magistratuur, justitiehuizen en peni-
tentiaire instellingen) op elkaar af te stemmen. 

Om tenslotte het opsporings- en vervolgingsbeleid van het Open-
baar Ministerie beter te structureren, geeft de DSB sinds verschil-
lende jaren een wetenschappelijke ondersteuning aan de uitwer-
king van een kwalitatieve parketorganisatie. Deze activiteiten zijn 
terug te vinden in talrijke publicaties van de DSB.
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Verkeersongevallen met dodelijke en 
zwaargewonde slachtoffers 

De DSB heeft het initiatief genomen om een draaiboek uit 
te werken voor een geïntegreerde en kwaliteitsvolle afhande-
ling van verkeersongevallen met dodelijke en zwaargewonde 
slachtoffers. Hiermee kan een secundaire victimisering (extra 
psychische belasting) en/of ongelijke rechtsbedeling van ver-
keersslachtoffers en hun nabestaanden of naasten worden 
beperkt. Het draaiboek is een geïntegreerd werkinstrument 
voor de actoren die met de slachtoffers of hun na(ast)be-
staanden in contact komen. Het Openbaar Ministerie staat 
in voor de optimale afhandeling van het verkeersdossier en 
is dus mee verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle behan-
deling van verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden. 
Daarom bracht de DSB het strafrechtelijk beleid van het 
O.M. in deze context in kaart en werden alle politieparketten 
bevraagd. 

Zware en georganiseerde criminaliteit

In 2007 werd de dreigingsanalyse verder uitgewerkt en werd 
een monitoringsysteem ontwikkeld om belangrijke, maat-
schappelijk relevante ontwikkelingen in kaart te brengen en 
op te volgen. Potentiële dreigingen door criminele organisa-
ties en/of dadergroepen worden geanalyseerd om de beleids-
maker te informeren over mogelijke uitdagingen en dreigin-
gen door criminele organisaties. Zo kan proactief worden 
ingespeeld op bepaalde tendensen. 

Verder stond de DSB in voor het jaarrapport van de minister 
van Justitie aan het parlement rond het gebruik van afluis-
termaatregelen, anonieme getuigenissen, bescherming van 
bedreigde getuigen, de bijzondere opsporingsmethoden en 
andere onderzoeksmethoden.

De DSB ondersteunde ook een aantal initiatieven van de 
Multidisciplinary Group on Organised Crime (MDG) van de 
Europese Unie. Een van deze initiatieven had betrekking op 
een resolutie van de Raad van Europa over de intensivering 
van de samenwerking tussen de lidstaten bij de bestrijding 
van grensoverschrijdende zware criminaliteit. Dit zou kunnen 
door de grensoverschrijdende inzet van infiltranten te vereen-
voudigen. De MDG kreeg de opdracht na te gaan welke acties 
er binnen de EU nodig zijn. Via een vragenlijst aan alle lidsta-
ten werden de gebruikelijke praktijken, bestaande wetgeving 
inzake infiltranten en mogelijke knelpunten in kaart gebracht. 
De DSB zorgde voor ondersteuning in de opstelling van de 
Belgische bijdrage.

   
Drugs – het project ‘Proefzorg’

Op 1 augustus 2005 sloot de minister van Justitie een sa-
menwerkingsprotocol met het Gentse parket en de hulpver-
leningssector Oost-Vlaanderen aangaande het pilootproject 
‘proefzorg’. Dit project wordt door de DSB wetenschappelijk 
ondersteund en geëvalueerd binnen het begeleidingscomi-
té. Het project wil het parket bij de opsporing en de vervol-
ging voldoende ruimte geven om de delinquent die bekend 
heeft en bij wie een verslavingsverschijnsel of ziekte aan de 
grondslag van zijn daden ligt, naar de hulpverlening te kun-
nen doorverwijzen. Dit gebeurt dan op een vlotte, efficiënte 
en adequate manier. Om een passende registratie mogelijk 
te maken, ontwikkelde de DSB een op maat gesneden da-
tabank voor de kwantitatieve opvolging en statistische ver-
werking. Nadat het project met een jaar werd verlengd, werd 
ook de kwantitatieve evaluatie verder uitgebreid met bijko-
mende dossiers. In samenwerking met de Universiteit Gent 
ontwikkelde de dienst een proces- en impactevaluatie voor 
de kwalitatieve evaluatie. De mogelijkheid om vergelijkbare 
proefprojecten in andere arrondissementen op te zetten, 
wordt onderzocht. 

Intrafamiliaal en partnergeweld

De DSB is actief in de werkgroep intrafamiliaal geweld die 
is opgericht in de schoot van het college van procureurs-
generaal. De richtlijnen die in deze problematiek werden uit-
gewerkt (omzendbrief COL 3/2006) hebben inmiddels geleid 
tot een multidisciplinaire aanpak en worden zowel kwantita-
tief als kwalitatief geëvalueerd door de dienst. Deze evaluatie 
moet toelaten in te schatten of de middelen van de parket-
ten, politiediensten en justitiehuizen toereikend zijn om het 
voorgestelde multidisciplinaire interventiemodel daadwerke-
lijk toe te passen. Niet alleen qua materiële en menselijke 
capaciteit maar ook qua opvangmogelijkheden voor slachtof-
fers en daders. De dienst helpt ook het luik justitie van het 
Nationaal Actieplan Partnergeweld (NAP) te implementeren 
op het terrein.

Diefstal van en in wagens

De DSB coördineert diverse publiek–private overleg- en sa-
menwerkingsplatforms. Het Nationaal Overlegplatform Au-
tocriminaliteit (NOA) is daar een voorbeeld van. Binnen dit 
platform evalueert de dienst de toepassing van de omzend-
brief over de gerechtelijke aanpak van feiten van home- en 
car-jacking en garagediefstal. 
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Bedrijfsbeveiliging

Het Permanent Overlegplatform Bedrijfsbeveiliging (POB) 
is een ander overlegplatform met de private sector. In 2007 
werd hier prioritair aandacht besteed aan een betere beeld-
vorming (van de aard en de omvang van de criminaliteit te-
gen bedrijven, interne criminaliteit, preventieve maatregelen, 
ondervonden schade, meldings- en aangiftegedrag) en aan 
nieuwe fenomenen en trends (zoals bijv. metaaldiefstallen, 
diefstal van werftuigen, schadelijke sektarische organisaties, 
financiering van terrorisme, ...).

Preventie 

Een integraal veiligheidsbeleid veronderstelt permanente 
aandacht voor alle schakels van de veiligheidsketen: preven-
tie, repressie en opvolging van daders en slachtoffers. Op het 
stuk van preventie is er een nauwe samenwerking met de be-
voegde diensten van de FOD Binnenlandse Zaken. De DSB 
neemt ook actief deel aan het European Crime Prevention 
Network (EUCPN).

Mensenhandel en mensensmokkel

De dienst neemt het voorzitterschap waar van het bureau van 
de interdepartementale coördinatiecel ter Bestrijding van de 
Mensensmokkel en de Mensenhandel. In 2007 heef het bureau 
een nationaal actieplan opgesteld dat verschillende concrete 
doelstellingen en projecten voorstelt die ter zake moeten worden 
ontwikkeld. De dienst heeft ook deelgenomen aan de werkzaam-
heden van de werkgroep die door het bureau werd opgezet en 
belast werd met het opstellen van een omzendbrief omtrent de 
procedure “slachtoffer van mensenhandel”. Bovendien heeft de 
dienst in 2007, in het kader van dit voorzitterschap, verschillende 
internationale actoren ontvangen aan wie het Belgische model 
van de strijd tegen de mensenhandel werd voorgesteld.

Daarenboven neemt de dienst actief deel aan de werkzaamheden 
van het expertisenetwerk Mensenhandel en Mensensmokkel. Zo 
werd de evaluatie van de richtlijn betreffende de opsporing en 
vervolging van feiten van mensenhandel - Col. 10/04 -, sinds haar 
inwerkingtreding op 1 mei 2004 tot eind 2005, door de dienst ge-
realiseerd die ook de evaluatiewerkzaamheden aangaande 2006 
heeft aangevat. In het kader van dit Netwerk werden tevens twee 
werkgroepen opgezet: een werkgroep over schijnhuwelijken die 
belast is met het opstellen van een draaiboek voor het parket 
en de politiediensten en een opnieuw opgestarte werkgroep die 
instaat voor het uitwerken van een richtlijn van opsporingen en 
vervolgingen inzake mensensmokkel en waarvan de dienst het 
voorzitterschap waarneemt.

De dienst was actief op zowel het nationale als het internatio-
nale vlak. Het gaat met name om:
l	 zijn actieve deelname aan twee regionale seminaries die 

door de Raad van Europa, in Armenië en Londen, werden 
georganiseerd;

l	 alsook de formulering van opmerkingen in het kader van 
het opstellen van verschillende aanbevelingen inzake 
de strijd tegen de mensenhandel op het niveau van de 
OVSE; 

l	 de vertegenwoordiging in de Belgische delegatie in het 
kader van de uitwerking van de Conventie voor de be-
scherming van kinderen tegen uitbuiting en seksueel 
misbruik van de Raad van Europa, ondertekend door de 
Minister van Justitie in oktober 2007;

l	 of de aanpassing, in samenwerking met de partners, van 
het officiële document dat bij buitenlandse zendingen 
wordt overhandigd en de multidisciplinaire aanpak van 
de strijd tegen de mensenhandel en de mensensmokkel 
in België voorstelt.

Wetenschappelijk onderzoek

In de DSB is de afdeling Research & Development verantwoor-
delijk voor de uitvoering van intern wetenschappelijk onderzoek, 
de opvolging en de coördinatie van extern wetenschappelijk 
onderzoek (gefinancierd door de FOD Justitie), de uitbouw van 
een eigen publicatiereeks en de organisatie van het Overleg-
platform Justitie en Veiligheid. In 2007 werden intern in deze 
afdeling twee wetenschappelijke onderzoeken afgerond. 

Het eerste onderzoek betreft het parketbeleidsplan voor de 
parketten van eerste aanleg. Meer bepaald werd onderzocht 
wat de plaats kan zijn van een parketbeleidsplan in de be-
leidscyclus van het Openbaar Ministerie. Door middel van 
literatuurstudie en diepte-interviews werden de perceptie en 
standpunten van een vijftigtal bevoorrechte getuigen (magis-
traten, FOD Justitie, academische wereld, beleidscel van de 
Minister, lokale en federale politie, enz.) duidelijk gemaakt. De 
behandelde thema’s waren de definiëring en afbakening van 
het parketbeleidsplan en de mogelijke meerwaarde ervan, de 
kritieke succesfactoren, de plaats in de bestaande beleidscy-
clus, de uitvoering in de praktijk en tenslotte de evaluatie van 
het parketbeleidsplan. Het onderzoeksrapport zal begin 2008 
in de beide landstalen beschikbaar zijn in de publicatiereeks 
van de dienst.

STRAFBELEID.indd   87 28-05-2008   11:23:06



88

Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid

Het tweede onderzoek betreft de kwaliteitsmeting binnen het 
parket en geeft het relaas van een procesbegeleiding. Dit on-
derzoek beoogt de kennis en perceptie over de notie ‘kwali-
teit’ te meten in enkele parketten. De bedoeling is ook om de 
praktische bruikbaarheid van het organisatorische luik van 
het IKZ-model (dat in een voorgaand wetenschappelijk on-
derzoek werd aangeleverd door het Instituut voor de Overheid 
en de Solvay Business School) uit te testen. Tenslotte wil men 
door dit onderzoek een hernieuwd kwaliteitsmodel op maat 
van het parket opstellen. Het onderzoek werd gerealiseerd 
door het voeren van diepte-interviews, procesbegeleiding, 
participerende observatie en het bijhouden van een logboek 
(waarin alle gegevens van de vergaderingen, ontmoetingen, 
afspraken, ... in het kader van het onderzoek werden geno-
teerd).

Om dit hernieuwd kwaliteitsmodel in het O.M. te implemente-
ren, gaf de afdeling R&D opleidingen over het kwaliteitsmodel 
en werd er begeleiding geboden bij het doorvoeren van de 
zelfevaluaties. Daaraan gekoppeld, werden vormingen geor-
ganiseerd rond ‘projectmatige werking’ om de parketten te 
helpen bij het uitwerken en opstarten van concrete verbeter-
projecten, voortvloeiend uit de zelfevaluaties

Dit onderzoek gaf aanleiding tot 2 publicaties, beschikbaar 
in de beide landstalen:  een publicatie van het onderzoeks-
rapport ‘Kwaliteit onderzocht. Evaluatieonderzoek van een 
kwaliteitsmeting binnen het parket’ en een publicatie van het 
hernieuwde kwaliteitsmodel ‘Kwaliteit meten binnen het par-
ket. Handleiding voor een Kwaliteitsmodel op maat’. 

Er werd op toegezien dat het extern wetenschappelijk on-
derzoek, gefinancierd door FOD Justitie, werd opgevolgd 
en gecoördineerd. In die context organiseerde de DSB de 
begeleidingscomités in het kader van de onderzoeken naar 
“homofobe agressie in Brussel-stad”, “de haalbaarheid van 
de toepassing van een gelijkvormig meetinstrument van de 
werklast van de magistraten van de zetel” en “de basiscon-
cepten voor de uitwerking van een kwaliteitsvolle parketwer-
king binnen een gemoderniseerde justitie”1.   

In 2007 stelde het overlegplatform Justitie en Veiligheid ook 
haar deuren wijd open voor inbreng van en samenwerking 
met de Gemeenschappen en de Gewesten. Dit overlegplat-
form streeft naar: 
l	 transparantie in de uitbesteding van onderzoek en het 

verlenen van prioriteit aan onderzoeksthema’s;
l	 overleg over wetenschappelijk onderzoek binnen de cri-

minologie, het straf -en het strafprocesrecht; 
l	 de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek beleids-

gebruiksvriendelijk te maken (vertaling naar beleid).

Contact

Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid
Hallepoort 5-8
1060 BRUSSEL

Tel.: 02 542 74 22 of 02 542 74 23
Fax: 02 542 74 44
E-mail: dsb@just.fgov.be
Website: http://www.strafrechtelijkbeleid.be

1 Binnen de publicatiereeks van de DSB werden in 2007 volgende boeken gepu-

bliceerd:

- DE KEULENAER, S., DEVROE, E., Kwaliteit meten binnen het parket. Handlei-

ding voor een kwaliteitsmodel op maat. Brussel, Politeia, 2007, 165p.

- DE KEULENAER, S., DEVROE, E., Mesure de la qualité au sein du parquet. 

Manuel pour un modèle de qualité sur mesure. Brussel, Politeia, 2007, 

167p. 

- POELMAN, M., SMITS, D., Agressie tegen holebi’s in Brussel stad. Antwerpen, 

Maklu, 2007, 197p.

In het tijdschrift Cahiers Politiestudies verscheen het artikel: De Keulenaer, S., 

Devroe, E., Sturing via beleidsprioriteiten: de inbreng van de procureurs des 

Konings in de zonale veiligheidsplannen, in: De Kimpe, S., Dormaels, A., Hen-

drickx, E., Van Calster, P., Cahier Politiestudies, nr. 1, deel 1: Wie is de baas 

van de lokale politie, 2007, p. 31-52.

STRAFBELEID.indd   88 28-05-2008   11:23:06



89

Het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving 
is een complex probleem dat iedereen aanbelangt: de burger, 
private instanties, federale, regionale en lokale overheden. 
Hierdoor dreigt evenwel een versnippering te ontstaan van 
initiatieven gericht op de aanpak van criminaliteit, overlast 
en verkeersveiligheid. Vanuit haar kerntaak inzake veiligheid 
heeft de federale overheid dan ook sinds 2000 overkoepelen-
de veiligheidsplannen uitgewerkt (het Federale Veiligheids- 
en Detentieplan in 2000 en de Kadernota Integrale Veiligheid 
in 2004).

De leidraad is een integrale aanpak van veiligheid (over ver-
schillende beleidsdomeinen heen) en het geïntegreerd (op 
elkaar afgestemd) werken van de verschillende betrokken ac-
toren. Dit doorheen de veiligheidsketen gaande van preventie, 
reactie tot nazorg en rekening houdend met internationale en 
Europese ontwikkelingen. De omkaderende beleidsplannen 
hebben onmiskenbaar hun vruchten afgeworpen: alle be-
trokkenen kennen de federale beleidsprioriteiten en vertalen 
die in de eigen plannen (bijvoorbeeld in het Nationaal Veilig-
heidsplan en de Zonale Veiligheidsplannen van de politie). Er 
werden ook nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet over 
de departementen en bestuursniveaus heen.

Een nieuwe beleidscyclus voor een integrale en geïntegreerde  
veiligheidsaanpak

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, de Algemene Direc-
tie Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken), en het 
Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid (FOD 
Mobiliteit en Vervoer) hebben daarom in 2007, als gevolg van 
de Kadernota 2004, een nieuwe beleidscyclus opgestart voor 
een integrale en geïntegreerde veiligheidsaanpak. Nationale 
en internationale bronnen werden gescand en geanalyseerd 
(o.a. het Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld, beleidsrap-
porten en wetenschappelijk onderzoek) terwijl ook de part-
ners op het terrein werden bevraagd. Dit resulteerde in een 
omvangrijk beleidsvoorbereidend document met voorstellen 
van mogelijke beleidsprioriteiten.

Sommige voorstellen betreffen een strategische aanpak van 
een aantal prioritaire criminele fenomenen en andere veilig-
heidsproblemen. Andere punten behandelen dan weer het 
versterken van de veiligheidsketen en integrale kwaliteitszorg 
in het veiligheidsbeleid. In vergelijking met de vorige kader-
nota is meer aandacht besteed aan kwaliteitszorg en organi-
satieverbetering met het oog op een betere dienstverlening 
voor de burger en de partners. Het document kan de nieuwe 
federale regering ondersteunen om een beleid te bepalen in 
een nieuw omkaderend veiligheidsplan.
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La Sûreté de l’État

Commissie voor Financiële Hulp
aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden 

en aan de Occasionele Redders

De commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzet-
telijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders onderzoekt 
de aanvragen voor financiële bijstand van slachtoffers van een 
opzettelijke gewelddaad of hun naasten. Daarnaast behandelt 
ze ook de aanvragen voor financiële bijstand van personen die 
vrijwillig hulp boden aan slachtoffers of in geval van overlijden, 
aan hun rechthebbenden. Deze personen deden dat noch in het 
kader van de uitoefening van een beroepsactiviteit in verband 
met de veiligheid, noch in het kader van een deelname aan enige 
gestructureerde vereniging om hulp en bijstand te verlenen aan 
derden. 
De commissie bepaalt het bedrag van de financiële hulp.
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In 2007 organiseerde de commissie 92 zittingen, wat neer-
komt op 8 zittingen per maand. In 88,81 % van de geval-
len volgde er na de zitting een beslissing. In de resterende  
11,19 % werd de behandeling van de zaak uitgesteld en was 
een tweede (of derde) zitting noodzakelijk. 

Deze 92 zittingen werden bijgewoond door 335 verzoekers/
slachtoffers. In 6,05 % van de behandelde zaken verscheen 
het slachtoffer alleen, in 10,90 % trad de advocaat alleen op. 
In 10,90 % van de zaken werd het slachtoffer bijgestaan door 
een advocaat en in 2,17 % door een persoon werkzaam voor 
een centrum voor hulp aan slachtoffers. In 61,87 % van de 
zaken werd de zaak bij verstek behandeld.

Ontwikkelingen op wetgevend en 
reglementair vlak

In het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2007 werd het Ko-
ninklijk Besluit van 17 januari 2007 tot goedkeuring van het 
huishoudelijk reglement van de commissie voor Financiële 
Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan 
de Occasionele Redders gepubliceerd. Dit reglement verving 
het oude reglement dat twintig jaar oud was (sic).

Het reglement regelt de organisatie en werking van de com-
missie. Zo wordt er onder meer voorzien in specialisatie in 
dossiers van occasionele redders en in gevallen van slachtof-
fers van geweld in het buitenland of in zaken van Belgen, 
slachtoffer in het buitenland1.  

Het reglement bepaalt ook dat wanneer de commissie zetelt 
met een kamer bestaande uit drie leden, de aanwezigheid 
van een magistraat verplicht is. Bovendien is het wenselijk 
dat één van de twee andere leden een advocaat is (tenzij dit 
door omstandigheden onmogelijk zou zijn).

Het huishoudelijk reglement schrijft ook voor welke zaken 
eerst opgeroepen moeten worden voor een zitting van een 
kamer. Hierbij moet rekening gehouden worden met: 
l	 de aard van de zaak (d.w.z. dat voorrang wordt gegeven 

aan verzoeken tot het bekomen van noodhulp);
l	 de staat van de zaak (zaken die al langer klaar zijn, krij-

gen voorrang: een toepassing van het First In First Out-
principe).

Tenslotte werd vastgelegd dat de voorzitter van de kamer zorgt 
voor een slachtoffervriendelijke bejegening. Hiermee geeft 
de commissie zowel een duidelijk signaal als een concrete 
invulling van de correcte behandeling van het slachtoffer in 
de procedure, het voorkomen van secundaire victimisering 
(bijkomende psychische belasting van het slachtoffer) en van 
het eerste van de zeven fundamentele rechten van slacht-
offers (zie http://www.slachtofferrechten.just.fgov.be/). Deze 
elementen worden benadrukt in de stand van zaken die het 
Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid heeft opgesteld.

Belangrijke ontwikkelingen op 
jurisprudentieel vlak

1.  Termijn voor het indienen van een verzoekschrift  -  
 arrest nr. 167.202 van 29 januari 2007 
 van de Raad van State

De commissie onderzoekt of aan de ontvankelijkheidsvoor-
waarden is voldaan:  één van deze voorwaarden betreft de 
termijn waarbinnen het verzoekschrift dient te worden inge-
diend. 

”Het verzoek is binnen drie jaar ingediend. De termijn loopt, 
naargelang het geval, vanaf de eerste beslissing tot sepone-
ring, de beslissing van het onderzoeksgerecht, de dag waarop 
definitief uitspraak is gedaan over de strafvordering of de dag, 
indien deze van latere datum is, waarop uitspraak is gedaan 
over de burgerlijke belangen.” 2

1 Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de  

     schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven
2   Artikel 31bis, §1, lid 4 van de wet van 1 augustus 1985.

Het Gerechtelijk Wetboek bepaalt de vervaltermijnen: “De 
termijnen, op straffe van verval gesteld, mogen niet worden 
verkort of verlengd, zelfs met instemming van partijen, tenzij 
dat verval gedekt is onder de omstandigheden bij de wet be-
paald”. Verder legt het Gerechtelijk Wetboek de wijze van be-
rekening van de termijn vast en bepaalt het dat de vervaldag 
in de termijn is begrepen. Er wordt wel uitdrukkelijk voorzien 
in een verplaatsing op de eerstvolgende werkdag indien de 
vervaldag een zaterdag, een zondag of een feestdag is.

In de volgende zaak was de eindbeslissing op strafgebied een 
vonnis van de correctionele rechtbank te Kortrijk d.d. 24 de-
cember 2001. De begindag is dus 25 december 2001 en de 
einddag is 25 december 2004 om middernacht. Nochtans 
bleek uit de inkomstempel dat  het verzoekschrift werd ont-
vangen op het secretariaat van de commissie op 7 januari 
2005. 

In zijn reactie stelde de verzoeker dat het vonnis van de cor-
rectionele rechtbank, van 24 december 2001, slechts defi-
nitief geworden is op 9 januari 2002, dit is na afloop van de 
termijn van 15 dagen voor hoger beroep, en dat het verzoek-
schrift dus wel degelijk tijdig werd ingediend.

Deze stelling wordt duidelijk weerlegd door de tekst van de 
wet zelf. Die stelt duidelijk de dag, waarop de op straffe van 
verval gestelde termijn begint te lopen, vast als “..de dag 
waarop definitief uitspraak is gedaan over de strafvordering”. 
De wetgever zelf heeft dus ondubbelzinnig de dag van de 
uitspraak als vertrekdatum voor de berekening van de termijn 
vastgelegd.

De commissie besloot dat het verzoekschrift onontvankelijk 
is. Deze redenering werd door de Raad van State gevolgd.
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Commissie voor Financiële Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders

2.  Aanvang termijn voor het indienen van een cassatieberoep 
bij de Raad van State  –  arrest nr. 169.449 van 27 maart 
2007 van de Raad van State

Op 24 juni 2003 werd door middel van een aangetekend 
schrijven een kopie van de beslissing van de commissie ver-
stuurd naar de verzoeker. Omdat de verzoeker afwezig was, 
liet de Post op 26 juni 2003 een bericht achter. De verzoeker 
haalde echter het aangetekend schrijven niet op en dit schrij-
ven werd terug aan de commissie bezorgd. De commissie 
ging nadien over tot een tweede betekening van de beslis-
sing.

De Raad van State bevestigde dat de beroepstermijn inging 
vanaf het moment dat de Post een bericht achterliet in de bus 
van de verzoeker en niet vanaf de tweede betekening van de 
beslissing.

Verzoekschriften Beslissingen Bedrag Beroep Raad 
van State

1999 715 530 4,18 8

2000 740 732 6,31 5

2001 645 541 5,17 4

2002 804 762 7,77 4

2003 900 994 10,58 14

2004 1 298 1 095 10,94 5

2005 1 191 1 176 10,6 17

2006 1 312 1 262 10,56 12

2007 1 202 1 520 12,57 8

Contact

De Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders
Hallepoort 5-8
1060 BRUSSEL

Tel.: 02 542 64 11
Fax: 02 542 72 40
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In het jaarverslag 2006 werd verwezen naar de wet van 13 
januari 2006 tot omzetting van de richtlijn 2004/80/EG van 
de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstel-
ling van slachtoffers van misdrijven (Belgisch Staatsblad,   
31 januari 2007). Als gevolg van deze wet werden de arti-
kelen 40 tot 40 quater ingevoegd, met uitwerking vanaf 1 
januari 2006.

Naar aanleiding van deze wetswijziging werden er in de loop 
van 2007 al enkele verzoekschriften ingediend.

We maken een onderscheid tussen de volgende twee hypo-
theses: 
l	 de commissie heeft een assisterende functie, 
l	 de commissie heeft een beslissende functie.

Assisterende functie (artikel 40 van de wet)

Een Belg of een persoon die in België woont, wendt zich 
tot de Belgische commissie om bijgestaan te worden bij het 
indienen van een verzoek bij een daartoe bevoegde buiten-
landse instantie. 

In 2007 werden er 2 dossiers aangelegd, één bestemd voor 
Duitsland en één voor Frankrijk. 

De praktische uitvoering van deze taak wordt bemoeilijkt door 
de te gebruiken talen en doordat de website (voorzien door 
de Europese Unie: http://ec.europa.eu/justice_home/judicia-
latlascivil/html/cv_information_nl.htm), handleiding en verta-
lingen nog verre van volledig zijn. 

De commissie en de slachtoffers van geweld in het buitenland

De commissie heeft via de minister van Justitie erop aange-
drongen dat de site zo spoedig mogelijk vervolledigd wordt. 
Zo vermeldt/vermeldde de Europese website niet welke de 
beslissende instantie in Duitsland is, hetgeen in het hierboven 
vermeld dossier aanleiding gaf tot bijkomende problemen.

Beslissende functie (artikel 40bis van de wet)

Een persoon die niet in België woont, wordt het slachtoffer 
van een opzettelijke gewelddaad in België en dient met be-
hulp van een daartoe aangewezen instantie van het land waar 
hij woont een verzoek in. 

In 2007 werden er 5 dossiers aangelegd, waarvan er al één 
werd afgesloten. Deze vijf dossiers kwamen uit Nederland, 
waardoor er weliswaar geen taalprobleem was, maar de com-
missie werd wel geconfronteerd met de toch soms vrij grote 
verschillen tussen het Belgische en het Nederlandse recht. 
Ook de wijze van samenwerken tussen de diverse actoren 
werkzaam met slachtoffers verschilt.
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Kansspelcommissie

De Kansspelcommissie is opgericht bij de wet van 7 mei 1999. 
Dit orgaan verstrekt advies aan de regering en het parlement en 
neemt hoofdzakelijk beslissingen over de toekenning van ver-
gunningen voor casino’s, speelzalen, drankgelegenheden, leve-
ranciers, spelen en personeel. De commissie treedt ook op als 
controle- en tuchtorgaan. Kansspelen zijn in principe verboden, 
maar de wetgever heeft dit verbod versoepeld via een systeem 
van vergunningen dat aan strikte voorwaarden onderworpen is. 
Als deze voorwaarden niet worden nageleefd, kunnen de parket-
ten strafrechtelijke vervolging instellen tegen de overtreders. Na 
afloop van de onderzoeken spreekt de commissie zich uit over 
de aard en omvang van de straffen. 

Zij kan bijvoorbeeld een vergunning intrekken. Daarnaast be-
steedt de commissie bijzondere aandacht aan illegale spelen en 
werkt zij nauw samen met de parketten en politiediensten.  
De commissie bestaat uit een magistraat, Etienne Marique, die 
het voorzitterschap waarneemt, en twaalf leden die zes ministers 
vertegenwoordigen. Zij wordt bijgestaan door een secretariaat, 
samengesteld uit zesentwintig ambtenaren.  
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Spelen in het vizier    

In 2007 voldeed een groot aantal gokkantoren niet aan de 
wettelijke verplichtingen. De commissie is niet gemachtigd 
om hiertegen op te treden. Wel verleende zij ondersteuning 
aan Operatie Betex, die plaatsvond op 22 mei in samenwer-
king met de diensten van de FOD Financiën en de diensten 
belast met de strijd tegen de fiscale fraude. In totaal werden 
173 inrichtingen gecontroleerd; 88 ervan mochten niet lan-
ger weddenschappen afsluiten en 13 inrichtingen moesten 
de deuren sluiten. De commissie pleit ervoor de gokkantoren 
onder haar bevoegdheid te brengen, wat een wetswijziging 
vereist. Het staat vast dat de gokkantoren nog heel wat stof 
zullen doen opwaaien in 2008.  

In 2007 nam het pokerspel aanzienlijk in populariteit toe, 
vooral Texas Hold’em Poker, dat zijn oorsprong vindt in de 
Verenigde Staten. De Kansspelcommissie pleit voor een de-
bat daarover, ook in het parlement. 

Net als alle kansspelen wordt het pokerspel steeds toegan-
kelijker dankzij het internet, met name voor jongeren: voor 
de betaling van een online spel is niet langer een krediet-
kaart nodig. Deze spelen wordt geëxploiteerd via servers in 
het buitenland, terwijl de speler zich in België bevindt. In ons 
land wordt publiciteit gevoerd en geld ingezet. Bijgevolg is 
de Belgische wetgeving van toepassing. Het ontbreken van 
een wettelijk kader leidt ertoe dat initiatieven nodig zijn om 
voor spelen via het internet, zowel op Europees als nationaal 
niveau, stringente voorwaarden op te leggen.
 

Casino’s  

Alle Belgische casino’s hebben zich aangepast aan het nieuw 
Belgisch wettelijk kader, met uitzondering van het casino te  
Dinant, waarvan de solvabiliteit niet kon worden gegarandeerd. 
De exploitant heeft daarop beslist zijn activiteiten stop te zet-
ten. Het aandeelhouderschap van de casino’s te Oostende 
en Chaudfontaine is dit jaar overgenomen door de groep Bel-
casinos, waarvan de kapitaalmeerderheid in handen is van de 
Franse groep Partouche. Verder steeg in 2007 het aantal auto-
maten in de Belgische casino’s met 174 eenheden, zodat het 
totaal op 942 automaten komt. Vooral de sinds kort toegelaten 
multispeler-machines lijken in de smaak te vallen van het pu-
bliek. Het Koninklijk Besluit van 3 december 2006 voorziet onder 
andere in meer mogelijkheden voor het publiek op het vlak van 
het pokerspel, dat buiten de casino’s nog steeds verboden is. De 
aanleiding hiervoor was dat de organisatie van spelen met pen-
ningen op tafel die een werkelijke geldwaarde bezitten en van 
minitoernooien met beperkte mogelijkheden op het stuk van de 
wederkoop van penningen, toegelaten werden. 
De commissie verleende ook haar medewerking aan een werk-
groep die concrete voorstellen moet formuleren voor een betere 
controle op de verrichtingen van de casino’s.    

Speelzalen 

Volgens de wet mogen slechts 180 vergunningen worden 
verleend. In 2007 was dit volledige aantal vergunningen toe-
gekend. Geen enkele exploitant heeft vrijwillig zijn activiteiten 
stopgezet. De commissie heeft nochtans beslist een vergun-
ning in te trekken wegens niet-betaling van de retributies. 
Er zijn 12 dossiers aan de wachtlijst toegevoegd, waardoor 
het aantal aanvragen op 26 komt.  
Het Wetboek van vennootschappen voorziet in de mogelijk-
heid om deelnemingen aan te kopen in een vennootschap 
die een speelzaal exploiteert, maar artikel 26 van de wet van 
7 mei 1999 op de kansspelen bepaalt dat vergunningen niet 
kunnen worden overgedragen. 
De commissie weigert nog steeds in te gaan op het verzoek 
van de sector om het aantal toegelaten automaten te verho-
gen en cadeaus mogelijk te maken. De sector vraagt ook de 
toestemming om elektronische pokertafels te exploiteren om 
verloren cliënteel weer aan te trekken. 
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Cafés  

In 2007 zijn 2 828 vergunningen van klasse C toegekend. In 
totaal waren er dus 8 262 vergunningen “actief”. Het loket, 
dat aanzienlijke tijdwinst oplevert bij het verkrijgen van een 
vergunning van klasse C, kent steeds meer succes. De aan-
vraag is enkel ontvankelijk als hij volledig ingevuld is en als 
de waarborg gestort is. De aanvraag moet vergezeld gaan van 
een document van de Kruispuntbank van Ondernemingen, 
waaruit blijkt dat de inrichting ingeschreven is als drankge-
legenheid.
Er werd een nota opgesteld waarin de voorwaarden waar-
onder een kansspel van klasse III geëxploiteerd kan worden 
naast een terminal voor sportweddenschappen duidelijk wer-
den omschreven. 
Een andere nota, gepubliceerd op de website van de com-
missie, had betrekking op de adviezen van de burgermees-
ters voorafgaand aan de toekenning van vergunning C. Vol-
gens sommige gemeenten kan het bewijs van het verzoek om 
advies immers in geen geval het advies zelf vervangen.   
Er zijn ook aanzienlijke inspanningen geleverd om de verbin-
ding van de bingo’s met de commissie via de installateurs 
mogelijk te maken.  

Vergunning D

De organisatie van een opleidingsdag voor personen die wer-
ken in een casino of speelzaal behoort tot de dagelijkse taken 
van de commissie. Deze opleidingsdag heeft betrekking op 
de wet op de kansspelen en op de problemen waarmee zij te 
maken krijgen bij de uitoefening van hun job. De afwezigheid 
van een aantal personen tijdens die opleiding heeft de intrek-
king van de vergunningen tot gevolg.

Bescherming van de speler

Tijdens de controles van de commissie gaat de aandacht 
steeds in de eerste plaats uit naar de naleving van de regels 
betreffende de bescherming van de spelers, zoals de raad-
pleging van de databank EPIS. Deze databank telt de vrijwillig 
uitgesloten personen (7 221 personen), alsook de wettelijk en 
gerechtelijk uitgesloten persoon (2 8247 in totaal). In 2007 
besliste de commissie tot de schrapping van de lijsten die ge-
houden werden door de casino’s en die soepelere toegangs-
voorwaarden zouden hanteren. Vanaf 1 april 2008 geldt 
enkel de EPIS-lijst als uitsluitingscriterium. Wel moeten de 
aanvragen om opnieuw toegang te krijgen tot de casino’s en 
speelzalen per aangetekende brief ingediend worden bij de 
commissie. De speler wordt pas opnieuw toegelaten tot een 
speelzaal na het verstrijken van een termijn van drie maand 
te rekenen vanaf de datum van ontvangst van deze zending. 
De brochure met de gegevens van de hulpcentra voor gok-
verslaafden werd bijgewerkt. De OIVO-studie over het spel-
gedrag bij jongeren tussen 12 en 17 jaar weerspiegelde de 
bezorgdheid van de commissie op dat vlak. De uitbreiding 
van het spelaanbod op internet, dat vooral jongeren aan-
spreekt, en de publiciteit voor die spelen, waaronder poker, is 
daaraan niet vreemd. De commissie heeft de politici daarop 
willen wijzen. Verscheidene lopende studieprojecten hebben 
betrekking op de bijstand aan spelers en op de realisatie van 
een film voor een jongeren. 
 

Herstellers en installateurs van spelen 
 
In 2007 zijn 9 vergunningen van klasse E toegekend. In totaal 
waren er dus 196 vergunningen actief. Het aantal afmeldin-
gen bedraagt 15. De installateurs van spelen hebben dit jaar 
een grootschalige technische aanpassing uitgevoerd over-
eenkomstig de vereisten van het computerprotocol.      

Televisiespelletjes  

In totaal zijn 5 dossiers ter goedkeuring ingediend bij de com-
missie. De commissie heeft het verloop van de spelletjes en 
de selectie van de deelnemers onderzocht met medewerking 
van de dienst Metrologie (FOD Economie). Uiteindelijk heb-
ben 4 leveranciers van spelletjes een goedkeuring gekregen 
en heeft een leverancier zich teruggetrokken. In 2007 regis-
treerde de commissie meer dan 400 klachten over die spel-
letjes. Zij is overigens belast met de behandeling ervan.
Op het eind van het jaar werd een algemene evaluatie van het 
Koninklijk Besluit betreffende televisiespelletjes gemaakt. Het 
huidig wettelijk kader is ontoereikend en de spelletjes moeten 
aan een vergunningsregeling worden onderworpen. 

Controles 

De samenwerking met de politiediensten op het vlak van con-
trole is dit jaar voortgezet. Er zijn 152 controles uitgevoerd, 
waarvan 84 in het Nederlandstalig landsgedeelte en 68 in 
het Franstalig landsgedeelte. Er werden 199 verslagen en 80 
processen-verbaal opgesteld, waarvan 14 tegen sites op in-
ternet. Ze zijn bezorgd aan de procureurs des Konings. 119 
toestellen afkomstig uit alle klassen van kansspelen zijn in 
beslag genomen. In totaal zijn er 63 directe interventies in 
illegale speelholen uitgevoerd. 
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Samenwerking met andere diensten

Op strafrechtelijk vlak heeft het pokerspel de aandacht ge-
trokken van het college van procureurs-generaal. In samen-
spraak met de Kansspelcommissie heeft dit college op een 
persconferentie geprobeerd duidelijkheid te verschaffen over 
deze situatie. De commissie ziet eveneens nauwlettend toe 
op de gerechtelijke uitkomst voor de dossiers die zij heeft 
opgesteld.  

De dienst Metrologie bij de FOD Economie is belast met de 
goedkeuring van de modellen van automaten en met het ba-
sistoezicht voorafgaand aan de uitbating in het veld. Deze 
dienst neemt ook deel aan de vergaderingen van de techni-
sche subcommissie wanneer beslissingen moeten genomen 
worden over technologische innovaties.

Ontmoetingen en deelnames  

De Staten-Generaal van de Kansspelen vond plaats in okto-
ber in het gerechtsgebouw te Brussel. De voormiddag stond 
in het teken van lezingen, met aansluitend debatten over het 
wetsontwerp in voorbereiding, de problematiek van de ver-
volging van overtreders, gokverslaving - ook bij jongeren - en 
de evaluatie van het Koninklijk Besluit betreffende televisie-
spelletjes. Een internationaal panel heeft het gehad over de 
ontwikkelingen op Europees vlak. De namiddag was voorbe-
houden aan de sector en hun eisenpakket.

De commissie onderhoudt vruchtbare contacten met haar 
buitenlandse tegenhangers, in het bijzonder binnen het Ga-
ming Regulators European Forum, dat dit jaar in Dubrovnik 
plaatsvond. Een internationale meeting van 23 Europese lan-
den werd georganiseerd op initiatief van de FOD Buitenlandse 
Zaken. Dit onderwerp komt aan bod in FOCUS (zie infra).  

De commissie werd uitgenodigd op verschillende bijeenkomsten, 
zoals in de Franse Senaat naar aanleiding van een debat over de 
aanpassing van het Franse model inzake geld- en kansspelen. 
De commissie bezocht ook de Academie voor Europees recht 
te Trier en de European Gambling Briefing te Brussel. Senator 
Berton-Crombé nam in de Belgische Senaat overigens een mooi 
initiatief inzake gokverslaving.     

Secretariaat  

Dit jaar zijn verschillende personen geworven. Dankzij deze wer-
vingen werd het vertrek van personeelsleden in 2006 opgevan-
gen en kon men beginnen met het completeren van de perso-
neelsformatie. Voorts werd José Derlet tot nieuwe administrateur 
benoemd.

Het computersysteem dat de spelautomaten verbindt met de 
Kansspelcommissie is erkend voor de klassen I en voor het me-
rendeel van de klassen II.  Begin 2008 wordt het systeem voor 
de klassen III erkend. 

In 2007 formuleerde de Kansspelcommissie enkele op-
merkingen in het licht van het Nationaal Veiligheidsplan 
2008-2011. Dat veiligheidsplan moet de nadruk leggen op de 
kansspelen, vooral de illegale kansspelen. Een studie over de 
kansspelen is noodzakelijk voor de naleving van de openbare 
orde, zodat een raming kan worden gemaakt van de impact 
van de illegale spelen en aanverwante fenomenen.

Contact

Kansspelcommissie
Cantersteen 47
1000 BRUSSEL

Tel.: 02 213 42 75
Fax: 02 504 00 66
E-mail: barbara.masquelier@just.fgov.be
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Voor verschillende Europese landen zijn kansspelen een cen-
traal aandachtspunt. Vanuit wettelijk oogpunt zijn de lidstaten 
verantwoordelijk voor hun eigen beleid. Niettemin is er sinds 
enkele jaren een Europese trend merkbaar. De vonnissen van 
het Europees Hof van Justitie hebben geen einde gemaakt 
aan de onzekerheid over de verenigbaarheid van de ver-
schillende nationale beleidslijnen inzake kansspelen met het  
EU-verdrag. Tot 1992 voorkwam het subsidiariteitsbeginsel 
een optreden van de Europese instellingen inzake kansspe-
len. Een regeling op nationaal niveau is niet langer mogelijk 
gelet op het grensoverschrijdend karakter van deze aangele-
genheid. 
Ondertussen is de dienstverlening inzake spelletjes uitgeslo-
ten van het toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn en 
heeft de commissie niet-nalevingsprocedures ingesteld tegen 
11 Europese landen. Het merendeel ervan heeft betrekking 
op het aanbieden van online sportweddenschappen krach-
tens artikel 49 van het EU-verdrag. Een groot deel van de 
actoren meent dus dat dringend werk moet worden gemaakt 
van die aangelegenheden zonder een beroep te doen op de 
rechter en dat er een constructieve dialoog moet worden op-
gezet tussen de landen en de Europese autoriteiten.
 
In België werd een werkgroep opgericht met het oog op de 
vorming van een discussiegroep met de Europese Raad over 
een wettelijk kader voor zulke spelen. Deze werkgroep is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de ministers van 
Volksgezondheid en Justitie, van de permanente vertegen-
woordiging van België bij de EU en van de Kansspelcom-
missie. 

De internationale aspecten van de kansspelen

Het formele standpunt van België over het vrij verkeer van 
spelletjesdiensten binnen de EU, met vermelding van de 
voorwaarden waaronder de exploitatie van internetspelen zou 
mogelijk zijn, was duidelijk: de lidstaten moeten de activitei-
ten van de speloperatoren met vestigingsplaats in Europa 
kunnen controleren, reglementeren en beperken. Zij moeten 
het recht hebben om, op een niet-discriminerende wijze die 
evenredig is met de doelstellingen, beslissingen te nemen 
over de toegelaten spelvormen, het type, aantal operatoren 
en de vestigings- en erkenningsvoorwaarden. De georgani-
seerde misdaad mag niet in de spelwereld infiltreren. De be-
langen van de consument van de landen van bestemming 
moeten gevrijwaard worden door de toepassing van objec-
tieve criteria in de landen van herkomst. De interlandelijke 
administratieve samenwerking moet verbeterd worden en 
een systeem voor de registratie van erkende operatoren voor 
online spelen moet worden ingesteld. De lidstaten moeten 
minimale gemeenschappelijke normen opstellen alvorens de 
markt wordt opengesteld. De taksen moeten in het land van 
de consument worden geïnd. Er moet in een aanpassings-
periode voor de veranderingen worden voorzien en tenslotte 
moet de oplossing in de lijn van het EU-verdrag liggen. 
België wijst nadrukkelijk op het belang van een multidiscipli-
naire aanpak door de Europese Commissie en het Europees 
parlement.  

KANSSPEL.indd   99 28-05-2008   11:23:43



100

La Sûreté de l’État

Informatie en Adviescentrum 
inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties

Het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektari-
sche Organisaties (IACSSO) is een onafhankelijk centrum dat 
ressorteert onder de FOD Justitie. Bij wet van 2 juni 1998, gewij-
zigd bij wet van 12 april 2004, werd het belast met het bestude-
ren van het verschijnsel van schadelijke sektarische organisaties 
in België en hun internationale bindingen.

Dit onderzoek dient als basis voor de uitvoering van de  
andere opdrachten van het centrum:
l	 burgers en autoriteiten informeren;
l	 adviezen en aanbevelingen formuleren voor autoriteiten;
l	 een documentatiecentrum ter beschikking stellen van het 

publiek;
l	 zorgen voor de ontvangst van het publiek;
l	 ieder persoon die een vraag aan het centrum richt, inlich-

ten over zijn rechten en plichten en over de wijze waarop 
hij zijn rechten kan laten gelden.

Voor het vervullen van zijn opdrachten is het centrum ertoe 
gemachtigd:
l	 alle beschikbare informatie te verzamelen;
l	 alle studies of wetenschappelijke onderzoeken uit te  

voeren die noodzakelijk zijn om zijn opdrachten concreet 
te kunnen uitvoeren;

l	 elk archief- of documentatiefonds waarvan het onder-
werp overeenstemt met één van zijn opdrachten, over te 
nemen;

l	 instellingen, organisaties en verstrekkers van rechtsbij-
stand te ondersteunen en te begeleiden;

l	 op zijn bijeenkomsten vakbekwame en nuttig geachte 
verenigingen en personen te horen, te raadplegen of uit 
te nodigen.
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De werkgroep van de Kamer belast met de follow-up van de 
aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie  
“sekten”1 van 1997 heeft de betekenis van de werkzaamhe-
den van het centrum erkend. Het verslag van deze werkgroep2 
vormde een belangrijke riem onder het hart voor alle leden en 
personeelsleden van het centrum. 

In het verslag werd voorgesteld om extra personeel in te zetten en 
geld uit te trekken om de werking van het IACSSO te versterken 
door middel van een proactieve houding, vooral ten aanzien van 
jongeren en personen die werkzaam zijn in de gezondheidssec-
tor, maar ook ten aanzien van overheidsdiensten, met name op 
lokaal vlak. Dit aspect werd uitgewerkt in het jaarverslag van de 
FOD Justitie van 2006, door de voorstelling van een brochure 
over sektarische ontsporingen inzake gezondheid. In diezelfde 
geest is het centrum in 2007 begonnen met een grondig onder-
zoek van de sektarische ontsporingen die minderjarigen kunnen 
treffen. Het is de bedoeling de sektarische risico’s waarmee min-
derjarigen kunnen te maken krijgen op algemene wijze voor te 
stellen. Dit onderzoek is bedoeld voor de betrokken autoriteiten 
en de mensen die beroepshalve met opvoeding en met kinderen 
bezig zijn.

Om ondernemingen de mogelijkheid te bieden de markt voor 
beroepsopleidingen beter te controleren, werd in het verslag 
voorgesteld om eventueel het IACSSO in samenwerking met het 
Verbond van Belgische Ondernemingen te belasten met een in-
formatieopdracht ten behoeve van ondernemingen. Die doelstel-
ling heeft een concrete vorm aangenomen door de ontwikkeling 
van contacten met het bedrijfsleven, met inbegrip van het geven 
van een presentatie aan vertegenwoordigers van bedrijven.

Tegelijkertijd breidt de door de Kamer gevraagde actie van het 
centrum ten behoeve van overheidsdiensten zich uit. Dit illus-
treert overigens het belang van de prestaties die het centrum le-
vert aan de externe klanten van de FOD Justitie en beantwoordt 
aan de aanbeveling van de werkgroep, die aanstuurde op een 
sterkere bewustmaking van de verschillende autoriteiten.

De parlementaire werkgroep bevestigde in zijn vaststellingen 
dat het IACSSO dankzij zijn bibliotheek en documentatie 
“voor het publiek de referentie bij uitstek vormt wat sekta-
rische aangelegenheden betreft”. De in september 2006 in 
dienst genomen bibliothecaris en de gehele dienst hebben 
die inspanningen voortgezet (cf. supra). Tegenwoordig is de 
bibliotheek van het centrum bekend bij buitenlandse acade-
mici, die er ook gebruik van maken.  

De bibliotheek en het documentatiecentrum zijn open voor 
het publiek op afspraak elke dinsdag, woensdag en donder-
dag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur, en indien nodig 
ook op andere dagen en uren. Zij spelen een centrale rol bij 
de informatieopdracht van het centrum.  

Voor de uitvoering van de dagelijkse opdrachten van het 
IACSSO heeft de wet voorzien in een dienst van 8 personen, 
met aan het hoofd daarvan een directeur. De leden van de 
dienst worden ter beschikking gesteld door de minister van 
Justitie, na vooraf het advies van het centrum te hebben in-
gewonnen. Dat selectieproces versterkt de onafhankelijkheid 
van het centrum. De dienst, die in de wet van 2 juni 1998 se-
cretariaat wordt genoemd, regelt de ontvangst en de informa-
tieverstrekking, i.e. de hoofdopdrachten van het centrum.

De leden van de raad van bestuur oefenen voornamelijk de 
advies- en aanbevelingsbevoegdheid uit. Het centrum telt 
immers een raad van bestuur van 16 (vaste en plaatsver-
vangende) leden. Zij zijn aangewezen door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers die uit haar leden de voorzitter en 
de plaatsvervangende voorzitter heeft gekozen. 

1  Verslag van de heren Antoine Duquesne en Luc Willems, Gedr. St. nr. 313/7   

   en 8 – 95/96.
2  Kamer van volksvertegenwoordigers, Gedr. St. 51 2357/001.
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Toepassingsgebied van de wet

Vooraf moet het begrip schadelijke sektarische organisatie wor-
den gedefinieerd en vervolgens moet het toepassingsgebied 
van die definitie in het kader van de informatiewerkzaamheden 
worden bepaald.

In artikel 2 van de wet van 2 juni 1998 is het volgende bepaald: 
“Voor de toepassing van onderhavige wet wordt onder scha-
delijke sektarische organisatie verstaan, elke groepering met 
een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel, of die zich als 
dusdanig voordoet en die zich in haar organisatie of praktijken, 
overgeeft aan schadelijke onwettige activiteiten, het individu of 
de samenleving schaadt of de menselijke waardigheid aantast.
Het schadelijk karakter van een sektarische organisatie wordt 
onderzocht op basis van de principes welke zijn vastgelegd in 
de Grondwet, de wetten, de decreten, ordonnanties en in de in-
ternationale verdragen inzake de bescherming van de rechten 
van de mens welke door België werden geratificeerd.”

De in deze definitie gestelde voorwaarden zijn duidelijk:  
l	 er moet sprake zijn van een groepering, i.e. meerdere perso-

nen (een alleenstaande persoon vormt geen groepering en 
valt dan ook niet onder het toepassingsgebied van de wet); 
het centrum houdt zich bijgevolg bijvoorbeeld ook niet bezig 
met de aan onafhankelijke “therapeuten” verbonden risico’s;

l	 de groepering moet tevens een levensbeschouwelijk of gods-
dienstig doel hebben of zich als dusdanig voordoen; het IACS-
SO is dus bevoegd zodra de groepering beweert een levens-
beschouwelijk of godsdienstig doel te hebben; een beweging 
zou dus bijvoorbeeld een commercieel doel kunnen hebben, 
terwijl naar eigen zeggen sprake is van een levensbeschou-
welijk of godsdienstig doel.

Wanneer deze voorafgaande voorwaarden zijn vervuld, bestudeert 
het centrum het dossier en informeert het de informatieaanvrager 
over de beweging.  

Ingevolge een beroep tegen de wet tot oprichting van het cen-
trum heeft het Arbitragehof (nu Grondwettelijk Hof) erop gewezen 
dat het centrum het publiek informeert over de activiteiten van 
een vereniging, met het oog op preventie, zodat het publiek met 
kennis van zaken kan oordelen over mogelijk gevaarlijke opvat-
tingen.

Wie zijn de informatieaanvragers?

In 2007  werden er zo honderden vragen ingediend van orga-
nisaties van het maatschappelijk middenveld, autoriteiten, de 
pers en vooral van burgers. Daarbij valt op dat de realiteit van het 
publiek heel ver lijkt te staan van die in de media, waarin slechts 
enkele groepen aan bod komen. De meeste mensen doen een 
beroep op het centrum, maar dienen geen klacht in, omdat het 
heel moeilijk is om in te gaan tegen een familielid dat tot een 
groep is toegetreden, ook al is het om hem of haar te helpen. 
In bepaalde gevallen gaat het om de ouders die vrezen dat zij 
hun kind zullen verliezen door klacht in te dienen. Voor anderen, 
gewezen volgelingen die zelf lange tijd in de beweging hebben 
geleefd, zou het indienen van een klacht neerkomen op het ver-
raden van een oude liefde. Nog anderen tot slot zijn beschaamd 
of zijn bang voor represailles.

Het aantal informatieaanvragers stagneert, maar de aan-
vragen hebben hoe langer hoe meer betrekking op weinig 
bekende, vrij recente groepen. Het aantal bezoekers van de 
website van het IACSSO daarentegen stijgt elk jaar. De twee 
websites van het centrum (de Nederlandstalige en de Frans-
talige) werden 19 535 keer bezocht in 2004, 49 886 keer in 
2005, 68 570 keer in 2006 en 76 198 keer in 2007.
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77,25 % van de antwoorden op de aanvragen is bestemd 
voor het grote publiek, waarvan 12 % via de pers. De overige 
22,75 % van de antwoorden is bestemd voor autoriteiten: po-
litie, justitie, gemeenten, OCMW’s, leden van het parlement, 
ministeriële kabinetten, verschillende overheidsdiensten, en 
gemeenschappen of gewesten. Het aandeel van de aanvra-
gen van de verschillende federale of decentrale staatsor-
ganen stijgt voortdurend: 11,7 % in 2003-2004, 18,8 % in 
2005-2006 en 22,75 % in 2007. Het belang dat de overheid 
aan het verschijnsel van schadelijke sektarische organisaties 
en aan de dienstverlening van het centrum hecht, blijkt uit de 
praktijk. Bijna 60 % van de aanvragen van autoriteiten gaat 
uit van politie- of justitiediensten. Een deel van de aanvragen 
van de politiediensten komt eigenlijk van kantschriften van 
magistraten die bedoeld zijn voor het IACSSO.

60,5 %

9,4 %

7,3 %

Publiek

Autoriteiten
22,75 %

40,1 %

18,5 %

8 %

6,2 %

27,2 %

Publiek

Pers

Studenten

Politie

Gemeenten / OCMW

Justitie

Kamer/ Senaat/
Parlementairen

Anderen

PUBLIEK

AUTORITEITEN

Het centrum stelt overigens vast dat groepen naar aanleiding 
van aanvragen van de overheid bij het IACSSO en de ant-
woorden daarop stelselmatig beginnen met het opstarten van 
procedures om toegang te krijgen tot de aan de overheid als 
antwoord toegezonden bestuursdocumenten (wet op de ad-
ministratieve transparantie). Tot op heden heeft dit de wette-
lijke opdrachten van het centrum niet kunnen verhinderen.

Van de aan het centrum gerichte aanvragen is ongeveer 9 % 
afkomstig van het buitenland. Die aanvragen worden gedaan 
door hulpgroepen voor slachtoffers van sektarisch gedrag, door 
overheidsinstanties die zich bezighouden met dit verschijn-
sel en met wie het IACSSO contacten legt, en door gewone 
burgers, maar ook door buitenlandse ambassades in België. 
Die ambassades stellen sinds kort vragen over specifieke 

groepen en vertrouwen aldus op de expertise van het cen-
trum. Daarnaast willen zij ook meer weten over wat sinds de 
uitgesproken belangstelling van het parlement in de periode 
1995-1996 en de wet van 2 juni 1998 tot oprichting van het 
centrum doorgaans het Belgisch model voor beheer van het 
verschijnsel wordt genoemd.

Overzicht van de aanvragers in 2007
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De contacten met het buitenland blijken ook uit de deelname 
van leden van het centrum aan internationale conferenties 
of colloquia, met name om er de rol van de Belgische autori-
teiten in dit verband voor te stellen, evenals uit de deelname 
van buitenlandse autoriteiten aan door het IACSSO georgani-
seerde activiteiten. In april 2003 organiseerde het centrum 
een Europees colloquium waaraan werd deelgenomen door 
vertegenwoordigers van verschillende Europese landen (Bel-
gië, de Republiek Cyprus, Finland, Frankrijk, Hongarije, de 
Republiek Slowakije, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, de 
Republiek Tsjechië en Roemenië). Tijdens deze ontmoeting 
hielden overheidsorganen die belast zijn met de preventie 
van sektarische ontsporingen zich bezig met het verschijnsel 
van dergelijke ontsporingen in de Europese Unie. De bijeen-
komst lag overigens in het verlengde van een Europese bij-
eenkomst van 2001 in Parijs, die werd gehouden op initiatief 
van de Mission interministérielle de lutte contre les sectes, 
die eind 2002 de Mission interministérielle de vigilance et 
de lutte contre les dérives sectaires werd. Die bijeenkomsten 
hebben tot doel het beginsel van Europese samenwerking op 
dit vlak actueel te houden, via de uitwisseling van ervaringen 
en met inachtneming van de fundamentele rechten van de 
mens en van aanbeveling 1 412 (1999) van de Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa in verband met de il-
legale activiteiten van sekten.  

In datzelfde kader organiseerde het IACSSO in juni 2007 een 
nieuwe Europese bijeenkomst waarvan het thema betrekking 
had op de organisaties van het maatschappelijk middenveld 
die de slachtoffers van sektarische ontsporingen helpen en 
op de relatie van deze organisaties met de overheid. De deel-
nemers waren dezelfde als in 2003, maar er waren ditmaal 
ook Oostenrijkse en Duitse autoriteiten aanwezig. Aan de 
bijeenkomst namen ook verschillende niet-Europese waarne-
mers deel.

Vooral sinds 2006 bouwt het IACSSO zijn relaties met de 
Duitstalige wereld uit, met name via folders of nota’s in het 
Duits. Dit gebeurt natuurlijk ook met het oog op de Duitsta-
lige Gemeenschap van België. Net als het Nederlandstalige 
en het Franstalige publiek kan ook het Duitstalige publiek in 
de eigen taal worden ontvangen door leden van de raad van 
bestuur en de dienst.

Contact

Informatie- en Adviescentrum 
inzake Schadelijke Sektarische Organisaties
Hoogstraat 139
1000 BRUSSEL

Tel.: 02 504 91 68
Fax: 02 513 83 94
E-mail: eric.brasseur@just.fgov.be
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De verschillende stappen bij het bestuderen van het verschijn-
sel of van een groep vereisen dat de relevantie van de bronnen, 
de informatie en de gebruikte methode voor de exploitatie of de 
interpretatie worden geëvalueerd. De informatie wordt dan ook 
onderworpen aan kritiek en getoetst aan andere bronnen van 
verschillende milieus en auteurs of van universiteiten uit landen 
waar dit onderwerp anders wordt aangepakt. Dit alles valt onder 
de historische kritiek of, meer bepaald, de kritische analyse van 
de informatie. Het gezag van de getuige is heel belangrijk. Er moet 
worden gekeken naar de geldigheid van de inhoud van de bood-
schap door de deskundigheid van de getuige te checken, zijn of 
haar oprechtheid, de juistheid van de gemelde feiten, … 

Het bestudeerde verschijnsel zelf ontwikkelt zich met de tijd, 
vooral omdat de behandelde organisaties vaak nog maar pas zijn 
ontstaan, hun praktijken nog niet altijd duidelijk zijn en de leden 
van de groepen vaak weggaan of van beweging veranderen. Het 
centrum analyseert dan ook het doel, de structuur, de samenstel-
ling en de interactie van de organisaties op een welbepaald tijdstip. 
Het geeft met andere woorden een stand van zaken.

De grens van het onderwerp wordt hoofdzakelijk bepaald door het 
geografisch en institutioneel kader van België, hoewel de inter-
nationale banden zorgen voor een verruiming en het onderzoek 
verrijken. Niettemin beantwoordt het centrum de aanvragen uit 
het buitenland wanneer dat onderwerp al is onderzocht of de 
aanvragen verband houden met België. Die keuze wordt bepaald 
door praktische redenen van beschikbaarheid. Om dezelfde re-
den heeft het centrum een chronologisch kader vastgelegd: het 
centrum bestudeert de bestaande groepen, niet de geschiedenis 
van verdwenen groepen. Krachtens de wet is een bepaald type 
antwoorden niet toegestaan: de informatie die het centrum op  

Analyse van de informatie
aanvraag van het publiek verstrekt, mag immers niet worden voor-
gesteld in de vorm van lijsten of systematische overzichten van 
schadelijke sektarische organisaties.
Het onderzoek van het centrum is ook beperkt in de tijd. Als over-
heidsdienst met als belangrijkste taak het verstrekken van infor-
matie, meestal op aanvraag, moet het centrum rekening houden 
met de gewenste antwoordtermijn, die meestal betrekkelijk kort of 
zelfs heel kort is. Heel wat informatieaanvragers hebben dringend 
een antwoord nodig, wegens het spoedeisende karakter van hun 
situatie of wegens de ontreddering waarmee zij worden geconfron-
teerd door de reële of veronderstelde ernst van de situatie.

Het onderzoek is tenslotte praktisch beperkt door de gekozen mid-
delen: enerzijds het exclusief gebruik van open bronnen, i.e. niet-
vertrouwelijk of geclassificeerd, om te antwoorden aan burgers en 
anderzijds het uitsluitend verstrekken van informatie over de be-
wegingen of het verschijnsel zelf, maar niet over individuen. 

Zo ontvangt het publiek informatie die het ten volle kan gebruiken, 
die kan worden geciteerd, met vermelding van de bron, de au-
teur, de uitgever, de datum van publicatie of alle zaken die kunnen 
dienen als referentie en ter controle van de informatie en de geci-
teerde bronnen. Dit vormt een garantie voor de betrouwbaarheid 
en op termijn voor het praktisch gemak. 

In de antwoorden op de aanvragen verzoekt het centrum, naar- 
gelang van het geval, de informatieaanvrager de informatie in zijn 
of haar bezit die (mogelijk) weerlegt wat in het antwoord wordt 
gesteld, mee te delen, en de referenties van die tegenstrijdige in-
formatie te vermelden. De algemene doelstelling is dus, binnen 
een korte of redelijke termijn gecontroleerde of controleerbare in-
formatie te verstrekken. 
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Voor meer informatie zal onze informatieambtenaar u graag 
te woord staan: 
Tel.: 02 542 69 10
E-mail: info@just.fgov.be 

U kunt ook de website van de FOD Justitie raadplegen op: 
www.just.fgov.be. 
Daar vindt u meer informatie over onze FOD en de werking 
ervan. U kunt er ook onze publicaties online raadplegen.    
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Khaled Abouali; Stéphanie Baumans; Carl Bartier; Sharon Beavis; Eric Brasseur; Philippe Beautrix; Martine Cacheux;  
Roland Carlier; Evy De Bleeckere; Blanche De Borle; Bart Decruyenaere; Jan De Kinder; Pierre-Daniel Dufranne;  
Christine-Laura Kouassi; Dietger Geeraert; Jan Heuker; Olivier Hullaert; Françoise Jottard; Laurence Lavry; Philippe Liévin; 
Juan Linares; Marie-Christine Manon; Barbara Masquelier; Nicolas Nennen; Alexandre Pérard; Martine Perpet en  
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