




3

Fier op Team Justitie

2020. Een moeilijk jaar vol gigantische uitdagingen voor elke geleding van onze maatschappij. Ook bij Justitie had dat 
kleine virus een grote impact. 

Zo moest onze wetgeving razendsnel worden aangepast aan de crisis. Moesten sommige personeelsleden werken op afstand, 
zonder dat daar overal de nodige infrastructuur voor aanwezig was. Onze parketten en rechtbanken werden overstelpt met 
coronadossiers, terwijl hun reguliere werklast al zo hoog was. En onze penitentiaire medewerkers hielden de gevangenissen 
draaiende in moeilijke omstandigheden. 

Maar 2020 was ook het jaar waarin we, ondanks al deze uitdagingen, erin geslaagd zijn onze maatschappelijke taak te blijven 
vervullen. Het jaar waarin we noodgedwongen leerden omgaan met zaken als telewerk, videoconferenties en andere vormen 
van digitalisering. Het jaar waarin we onszelf overstegen en toonden tot wat Team Justitie in staat is.

Want dat zijn we. Een team. Vol gedrevenheid en talent. Dat voel ik bij alle terreinbezoeken die ik sinds mijn aantreden als minister 
heb gedaan. Ik zag gevangenispersoneel dat aan de slag is gegaan met videobezoeken voor gedetineerden. Magistraten die 
experimenteren met digitale zittingen. Parketten die een succesvol lik-op-stukbeleid uitrollen. Veiligheidsdiensten die professio-
neel en adequaat reageren op dreigingen. 

Maar bovenal zie ik mensen die fier zijn op hun job. Die zich bewust zijn van het enorm maatschappelijk belang van hun taak. En 
die over de nodige ambitie en creativiteit beschikken om onze justitie de komende jaren tot een nog hoger niveau te tillen.  

Die ambitie wil ik ondersteunen. Niet enkel met woorden. Ook met middelen. Want met deze regering gaan we fors investeren 
in ons departement. Dat was al vele jaren nodig. 

Laat dat zijn hoe we ons het jaar 2020 later zullen herinneren. Als het jaar waarin we met Team Justitie definitief een nieuwe weg 
zijn ingeslagen. Een weg naar een betere justitie. Modern en digitaal. En vooral: sneller, menselijker en straffer. Stap voor stap.  

Bedankt voor al jullie inspanningen. Doe zo voort. En hopelijk tot binnenkort. 

Uw minister 
Vincent Van Quickenborne 
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2020 was een uitzonderlijk jaar dat niemand snel zal vergeten!

Net als alle ministeriële departementen en bedrijven in ons land kreeg de FOD Justitie te 
kampen met een crisis zonder weerga. Dankzij onze personeelsleden en hun inspanningen, 
betrokkenheid en vindingrijkheid konden we de uitdaging aan en hebben we de openbare 
dienstverlening het hele jaar door verzekerd.

In dit activiteitenverslag komen de verwezenlijkingen van onze directoraten-generaal en horizontale 
diensten uitvoerig aan bod. Iedereen heeft tijdens deze crisis zijn steentje bijgedragen en dankzij 
intense inspanningen konden we de continuïteit van onze werking verzekeren. Onze juristen pasten de 
wetgevende teksten aan en de logistieke deskundigen en aankopers zorgden voor de nodige bescher-
mingsmiddelen, dankzij onze HR-specialisten konden we vlot telewerken, terwijl de budgetdeskundigen 
onze middelen met grote vakkundigheid inzetten. Het IT-team versterkte ons netwerk en zorgde ervoor 
dat videoconferenties deel werden van onze dagelijkse werking, ons cateringteam leerde om te gaan 
met de hygiënemaatregelen, het ‘comm’-team informeerde ons en de onderhouds- en veiligheidsploe-
gen waakten over ons. Burgers met vragen konden te allen tijde bij ons terecht. Het mag misschien niet 
allemaal van een leien dakje zijn gelopen, toch stonden we altijd paraat. Graag zou ik van de gelegenheid 
gebruik willen maken om mijn lof uit te spreken over het gedane werk. 

In het bijzonder wil ik de inspanningen van de personeelsleden in de penitentiaire inrichtingen onder-
strepen, die erin geslaagd zijn hun werk te blijven doen in weerwil van de levensbedreigende gezond-
heidsomstandigheden. Ik wil nogmaals de solidariteit beklemtonen die de gedetineerden hebben 
getoond door mondmaskers te maken, en daarvoor dank ik hen.

Op 1 oktober 2020 verwelkomden we onze nieuwe minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne. Hij heeft 
een groots plan voor Justitie in gedachten, waardoor we mogen hopen op een aanzienlijke herfinanciering en 
op een ‘boost’ qua digitalisering. Dankzij die injectie kunnen we de toekomst rooskleurig tegemoetzien.

Veel leesplezier!

Het virus heeft onze samenleving, onze burgers,
onze naasten en onze collega’s zwaar getroffen.“
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“
Laurence André, chef bij de dienst Vermogensrecht en Burgerlijk procesrecht (DG Wetgeving)

Tijdens de crisis werkte de dienst aan enkele aanpassingen voor algemene
vergaderingen van mede-eigenaars, zodat die veiliger kunnen verlopen: de termijnen 
werden tijdelijk aangepast, er zijn voorlopig minder grote meerderheden nodig voor 
de schriftelijke procedure en ze kunnen op afstand plaatsvinden.
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Tijdens de coronacrisis nam het DG Wetgeving en Fundamentele rechten en Vrijheden de taak op zich om nieuwe 
wetgevende teksten voor te stellen en uit te schrijven. Dat werk achter de schermen stelde Justitie in staat om zich aan 
te passen aan de gezondheidsmaatregelen.

Bij het begin van de coronacrisis kende de Kamer van volksvertegenwoordigers de regering bijzondere machten toe, om de 
verspreiding van het COVID-19-virus een halt toe te roepen. Concreet werd de koning bij de wet van 27 maart 2020 gemachtigd 
om maatregelen te nemen bij koninklijke besluiten vastgesteld na overleg in de ministerraad (bijzondere-machtenbesluiten). Zo 
kon de regering o.m. bepaalde termijnen schorsen of verlengen, de goede werking van Justitie en de continuïteit van de rechts-
bedeling waarborgen en beschermende maatregelen nemen.

In die context vroeg het kabinet van toenmalig minister Koen Geens het directoraat-generaal Wetgeving (DG WL) om na te gaan 
welke maatregelen zich opdrongen, en om mee te werken aan het uitschrijven van de besluiten. Zo werden er verschillende bijzon-
dere-machtenbesluiten afgekondigd bij wijze van noodmaatregelen. Om Justitie op langere termijn in staat te stellen te blijven 
functioneren als essentiële sector, bleken echter andere juridische ingrepen noodzakelijk. Alle wetgevingsdiensten van het DG WL 
werken sinds maart 2020 aan het opstellen van adviezen en teksten die inspelen op de nieuwe omstandigheden in het veld.

Concrete resultaten

Dat alles heeft geleid tot de bekendmaking van verschillende koninklijke besluiten en, vervolgens, wetten. Die wetgevende 
teksten hebben het mogelijk gemaakt om tijdelijk meer gebruik te maken van de schriftelijke procedure, om het gebruik van 
e-Deposit uit te breiden, om de termijnen te verlengen, om meer gebruik te maken van videoconferencing en om de regels voor 
algemene vergaderingen te versoepelen. Dankzij die aanpassingen bleef de werking van Justitie en de continuïteit van de rechts-
bedeling gewaarborgd, en kregen de medewerkers tegelijk nieuwe of extra tools om hun taken uit te voeren. 

Met het oog op de verlenging van de gezondheidsmaatregelen werd eind 2020 nog een nieuwe wet houdende diverse tijdelijke 
en structurele bepalingen inzake Justitie, goedgekeurd en bekendgemaakt.

Wetgeving
op maat van de crisis
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De komende jaren kijkt Justitie aan tegen ongeziene uitdagingen op het vlak van procesorganisatie. Om zowel het 
langverwachte terrorismeproces als andere grootschalige rechtszaken vlot te laten verlopen, zijn in 2020 enorme 
inspanningen geleverd.   

Veel betrokken personen, heel wat media-aandacht en strikte veiligheidsvoorwaarden creëerden complexe noden voor de locatie en 
infrastructuur. Reken daarbij de nodige voorzorgen in het kader van corona en het wordt duidelijk dat dit om een huzarenstuk gaat.

Een taskforce met vertegenwoordigers uit de FOD Justitie en de rechterlijke orde analyseerde de opties en hakte in 2020 de 
knoop door: een nieuwe rechtbank in Haren met de naam Justitia opende in december de deuren. De site, die 50 jaar lang het 
hoofdkwartier van de NAVO was, wordt tijdelijk ter beschikking gesteld van Justitie. Het gebouw blijft eigendom van Defensie, 
maar de duur van de bruikleen is verlengbaar in onderling overleg.

Om de locatie snel te kunnen inzetten voor zittingen, is in 2020 een noodordonnantie goedgekeurd. Daardoor geldt een tijdelij-
ke vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De vrijstelling voorziet ook dat er, uit veiligheids-
overwegingen, geen plannen van het gebouw moeten worden vrijgegeven.

Justitia officieel van start

Van 7 tot 9 december proefdraaide de Justitia-site met de hoorzittingen voor de raadkamer in het kader van de aanslagen van 
maart 2016 in de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek. Die debatten konden al door zo’n 830 personen 
gevolgd worden. Het proces zelf staat gepland voor 2022. In april 2021 is een eerste grootschalig proces gestart rond oplichting 
met voertuigen, en ook andere zaken zullen er ongetwijfeld de revue passeren.

Hoewel de bestaande infrastructuur tegemoet komt aan bepaalde vereisten bleven extra investeringen noodzakelijk. Met een 
budget van 24 miljoen euro werden in een eerste fase één zittingszaal en twee relaiszalen gebouwd en is de technologische 
omkadering opgedreven. Zo zijn de zalen verbonden door video- en audiolinken en simultaanvertaling. In een tweede fase 
wordt de grootste zaal aangepast aan de noden van het terrorismeproces, zijn er ingrepen om het personenverkeer en de 
security verder op punt te stellen en worden nog eens 8 extra zalen voorzien voor de honderden burgerlijke partijen. 

Door in te zetten op een aparte locatie, zorgt Justitie niet alleen voor een oplossing op maat voor de processen in kwestie. Het betekent 
ook dat de werking in de vaste gerechtsgebouwen niet in het gedrang komt en andere zaken niet moeten worden uitgesteld.
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Filip Heyndrickx, adviseur-generaal bij de directie Infrastructuur (DG Rechterlijke organisatie)

Het terrorismeproces is van historisch belang. Door intensieve samenwerking
tussen de FOD Justitie, de rechterlijke orde, Defensie en externe partners zetten we 
alles op alles om de rechtsgang zo goed mogelijk te omkaderen.
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Coronaproof en klaar voor massaprocessen

“

Dubbelslag voor Justitia
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Bruno Altide,  
verantwoordelijke van het expertisecentrum Arbeidsvoorwaarden (SD Personeel & Organisatie)

Telewerk & corona: 
een broodnodige alliantie
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Bij het begin van de COVID-19-epidemie in maart 2020 was 
telewerk een aanbeveling die slechts enkele weken zou 
duren. In december werd de maatregel echter volstrekt 
verplicht voor alle functies die zich ertoe lenen. Een 
buitengewone context die kansen creëerde.

Maart 2020: de knoop wordt doorgehakt. De COVID-19-epide-
mie verspreidt zich bij ons en er moet worden opgetreden. 
Telewerk wordt de norm voor alle functies die daarvoor geschikt 
zijn. De maatregel geldt binnen alle entiteiten van de FOD Justitie, 
in het bijzonder binnen de centrale administratie in Brussel. 
Medewerkers die kunnen telewerken, stapten van gemiddeld één 
dag over naar vijf dagen verplicht telewerk per week. 

Aanpassing werd dus het sleutelwoord van 2020. In een 
enquête van de FOD BOSA in juni 2020 gaven de deelnemers 
aan dat ze twee dagen telewerk per week ideaal vinden. Dat 
aantal ligt in de lijn van de beslissing om over te stappen naar 
twee dagen structureel telewerk per week, die het directieco-
mité net vóór de gezondheidscrisis had goedgekeurd en sluit 
ook aan bij het plan van de minister van Ambtenarenzaken. 

Door de aanhoudende crisissituatie werd dus in ijltempo een 
nieuwe werkorganisatie in het leven geroepen. Met 90 % van 
de medewerkers die zich productiever voelen bij telewerk en de 
uitzonderlijke situatie die het gebruik van nieuwe communicatie-
tools heeft versneld, komt de optimalisering van het beleid in 
een hogere versnelling. En niet alleen bij Justitie: het hele 
werkveld verandert ingrijpend door de coronacrisis. De FOD 
Justitie volgt die evolutie met veel aandacht en op de voet op.

De situatie na COVID-19 zal doorslag-
gevend zijn voor onze organisatie. Via 
verschillende werkgroepen willen we 
het toekomstig werkveld mee vormge-
ven. Hoe kunnen we een team op 
afstand organiseren? Hoe zorgen we 
ervoor dat collega’s in contact blijven 
met elkaar? 

We mikken op een optimale balans 
tussen werk en privé en zetten klant- 
en resultaatgerichtheid voorop. Onze 
organisatiecultuur moet het welzijn van 
de medewerkers vooropstellen en de 
levenskwaliteit op het werk versterken. 
Ook na de COVID-periode willen we 
blijven moderniseren.

“
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Tijdens de coronacrisis moest elke dienst snel investeren in beschermingsmateriaal en nieuwe informaticatools. Die 
onvoorziene uitgaven waren mogelijk door de coronakredieten bestemd voor de FOD Justitie en beheerd door de 
stafdienst Budget en Beheerscontrole.

Elk jaar voorziet de staatsbegroting een interdepartementale provisionele enveloppe. Op 25 maart 2020 heeft de FOD BOSA in 
een omzendbrief toestemming verleend om die enveloppe onder alle FOD’s te verdelen om de verspreiding van het 
COVID-19-virus te stoppen. Die coronakredieten werden aan de overheidsdiensten toegekend volgens hun behoeften tijdens 
het jaar. De financieringen konden ook met terugwerkende kracht worden toegekend. Hierdoor was het voor de FOD’s mogelijk 
om zich vanaf het begin van de crisis uit te rusten, terwijl ze dan later zouden worden terugbetaald. De FOD BOSA heeft elke 
aanvraag gecontroleerd, en de ministerraad heeft de grootste uitgaven vóór provisie onderzocht.

Bij de FOD Justitie bleven de rechterlijke orde (RO) en het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) hoofdzakelijk ter 
plaatse werken, terwijl andere entiteiten konden telewerken. Zij hebben dus logischerwijs het gros van de coronakredieten 
ontvangen. Op 31 december 2020 was er van de 23,4 miljoen euro bestemd voor de FOD Justitie ter bestrijding van de pande-
mie, 19,8 miljoen toegekend aan RO en 2,4 miljoen aan EPI. Een van de belangrijkste uitgaven voor de rechterlijke orde betrof 
met name de huur en de inrichting van de nieuwe site Justitia. Dankzij de enveloppe van 6,3 miljoen euro was het mogelijk om 
er al zittingen van de raadkamer te organiseren m.b.t. het dossier van de terroristische aanslagen in Brussel, en dat met 
aandacht voor de gezondheidsvoorschriften.

Bliksemsnelle ontwikkeling van Crossborder

Het spreekt voor zich dat er in elke entiteit mondmaskers, alcoholgel, plexiglas en afbakeningslinten zijn verdeeld. Toch zijn het 
de andere, minder zichtbare voorzieningen die de meeste financiering vergden. Bij de FOD Justitie zijn de belangrijkste uitgave-
posten ten gevolge van het coronavirus de werving van extra onderhoudspersoneel voor de lokalen en de informatica-investe-
ringen (hardware en software). Zo is de Crossborder-tool razendsnel ontwikkeld om te kunnen voldoen aan bepaalde nieuwe 
behoeften, zoals het beheer van de ‘coronaboetes’.

De stafdienst Budget en Beheerscontrole (SD B&Bc) heeft al die uitgaven verzameld. De personeelsleden hielden toezicht op de behoeften van 
de interne klanten, en coördineerden de coronakredieten. Geen gemakkelijke opdracht, maar wel uitgevoerd met succes dankzij de stappen op 
het vlak van digitalisering die de FOD Justitie al vóór de coronacrisis had genomen en zeker ook dankzij ieders motivatie.

We hebben onze coronakredieten doeltreffend besteed. Denk daarbij aan

goed zichbare uitgaven zoals handgels en mondmaskers, maar ook aan meer verscholen 

kosten zoals extra schoonmaakpersoneel of informatica-investeringen.
“
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Innocent Nzamuye, attaché bij de dienst Vastleggingen (SD Budget & Beheerscontrole)

Coronakredieten houden
budget onder controle

C
oö

rd
in

at
ie

 n
ie

u
w

e 
fi

n
an

ci
er

in
g



14

Sterker netwerk
onmisbaar

Digitale boost
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We blijven het
netwerk

verder
verbeteren

want de
digitalisering

gaat alleen
maar verder
en de eisen

voor het
netwerk

worden alleen
maar groter.

Jimmy De Laet,
directeur Infrastructuur

(SD ICT)

Maximaal digitaal gaan, dat is en blijft de 
ambitie van de FOD Justitie. Zowel qua dienst-
verlening naar de burger als qua communica-
tie met onze partners. Maar alle moderne 
technologieën (videoconferentie, draadloze 
systemen, voice over IP, etc.) vereisen hoe 
dan ook een sterk en stabiel netwerk.

Tot 20 keer sneller

Begin 2020 was het bestaande netwerk sterk  
verouderd, zeker in sommige penitentiaire 
en gerechtelijke gebouwen. Om de 
infrastructuur op alle 240 locaties op te 
waarderen, is samengewerkt met een 
externe partner. 

De investeringen in de netwerkinfrastructuur 
zorgden niet alleen voor een netwerkverbin-
ding die tot 20 keer sneller verloopt, maar 
ook voor meer zekerheid en veiligheid. Het 
sterker netwerk bracht daarnaast een aantal 
nieuwe mogelijkheden met zich mee zoals 
wifi in de grote gerechtsgebouwen, de 
mogelijkheid tot videozittingen en digitaal 
bezoek in de gevangenissen. 

De FOD Justitie gaat in de toekomst ook 
verder met de standaardisering en moderni-
sering van zijn netwerkinfrastructuur. Na de 
verhoging van de bandbreedte zal de focus 
verschuiven naar extra beveiliging en 
inventarisatie van het netwerk.

Het belang om te investeren in netwerk-
infrastructuur werd extra duidelijk 
tijdens de coronacrisis. Niet alleen de 
uitbreiding van het telewerk deed de 
druk op het netwerk toenemen, maar 
ook de dienstverlening in gerechtsge-
bouwen en gevangenissen moest verze-
kerd blijven. Vanaf midden maart 2020 
investeerde de FOD Justitie daarom flink 
in de bestaande netwerkinfrastructuur. 

Op 16 maart 2020 werd er extra apparatuur 
aan de servers gekoppeld om de hoge piek 
in telewerk te kunnen opvangen. Meer 
activiteit vanop afstand via Direct Access 
had namelijk een grote impact op het 
netwerk van Justitie. Wanneer er een hoge 
piek is, raakt het netwerk verzadigd en 
wordt de verbinding verbroken. De 
stafdienst ICT leverde daarom verschillende 
inspanningen om verbindingen via VPN 
(Virtual Private Network) te promoten. Een 
verbinding via VPN is niet alleen sneller en 
veiliger, maar zo blijft het netwerk ook 
beschikbaar voor iedereen. En die inspan-
ningen hebben geloond: het aantal mede-
werkers dat werkt via een VPN-verbinding is 
tussen maart en december gestegen van 
150 naar bijna 2500. 

De coronacrisis zorgde zeker voor een stroom-
versnelling, maar de plannen voor een sterker 
netwerk lagen sowieso al langer op tafel. 
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Vanaf 13 maart 2020 heeft de FOD Justitie de medewerkers van de centrale diensten aanbevolen of verplicht om te 
telewerken als dat mogelijk was. Negentig medewerkers binnen de centrale administratie hebben echter geen 
telewerkbare functie en moesten zich aanpassen.

Bij de dienst Verzending, de dienst Aankoopcoördinatie, de dienst Geschillen en Juridische adviezen en de bibliotheek vereisen 
90 posten de aanwezigheid van personeel ter plaatse. De organisatie werd overal herzien om een optimale dienstverlening en 
een veilige werkomgeving voor de medewerkers te waarborgen. 

Zo kwam er een shiftsysteem, werd er gewerkt met glijdende uurroosters om de drukte op het openbaar vervoer te kunnen 
vermijden, werden de ruimtes zodanig ingericht dat de afstandsregels konden worden nageleefd, enz. Iedereen ontving ook een 
voorraad wegwerpmondmaskers en wasbare mondmaskers. De schoonmaak- en veiligheidsdiensten, de technische diensten en 
de chauffeurs kregen extra FFP2-mondmaskers. Enkel als er geen andere taakinvulling mogelijk was, konden medewerkers met 
een hoger risicoprofiel of medewerkers die samenwonen met een kwetsbare naaste een dienstvrijstelling krijgen. 

Afhaalmaaltijden en glijdende uren

De dienst Catering schakelde in 2020 over naar take-away nadat het restaurant van het Justitiepaleis en de cafetaria’s tussen 18 
maart en 17 mei volledig dichtgingen. Het team breidde het tijdelijk afhaalsysteem uit tot 7 juni, waarna het de normale werkzaam-
heden heeft hervat. Het uurrooster werd aangepast, waardoor de medewerkers in het restaurant een uur later konden beginnen 
en in de cafetaria's een uur vroeger konden stoppen. In de taakverdeling kwam ook extra ruimte om alle verplichte maatregelen, 
zoals extra ontsmetten, mogelijk te maken.

            Tijdens de lockdown hebben we in kleinere teams gewerkt en hielden we de
groepen strikt gescheiden. Er waren dagelijks ongeveer 10 medewerkers aanwezig van het 
team van 35. Er heersten heel gemengde gevoelens. Sommigen hadden stress om opnieuw 
te komen werken en in contact te komen met hun collega’s of met klanten, terwijl anderen 

stonden te popelen om eindelijk weer aan de slag te kunnen.

“
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Romand Azorne, chef van de dienst Catering (Diensten van de voorzitter)

Niet-telewerkbare functies
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diensthoofd C
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unicatie en Inform

atie (D
iensten van de voorzitter)

Crisiscommunicatie

Het aantal overuren door de coronacrisis was voor velen onder ons 
amper bij te houden. Tegelijk leverde die extra inzet ook instant

resultaten op. We zijn allemaal een pak ervaring rijker.

“
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Crisiscommunicatie, dat is anticiperen, 
ageren, reageren en evalueren. Of dat was 
toch de standaardaanpak, want nu al 
spreken communicatiewetenschappers van 
een pre- en postcoronatijdperk. Hoe verliep 
dat bij Justitie?

In februari 2020 tekende het gevangeniswe-
zen preciezer uit wat er moest gebeuren bij 
een vermoeden van coronabesmetting 
binnen de muren. Op 2 maart volgden globale 
richtlijnen voor alle federale personeelsleden. 
Op 4 maart boog het directiecomité zich over 
de crisiscommunicatie over corona bij Justitie.  

Dat alles zou het startsein betekenen van
maandenlange ongeziene inspanningen om 
zowel de burger, onze partners en de 
medewerkers continu te updaten over onze
werking en de aanpak van het virus. Over alle
afdelingen heen zijn in 2020 meer dan 500
communicaties verstuurd over corona: van 
e-comms (informatieve mails) en persberichten 
over updates op de websites, intranetten en 
sociale media tot affiches en flyers. Medewer-
kers konden terecht op specifieke contactpun-
ten voor alle mogelijke vragen over het beleid.

Trapsgewijs en doelgericht

De inhoud, planning en toon van die communica-
tie werd zowel strategisch als operationeel 
gestuurd. Dat gebeurde grotendeels in cascade.

Sinds maart 2020 vergaderden alle federale 
en regionale communicatieverantwoordelij-
ken vrijwel wekelijks met het nationaal 
crisiscentrum om de actualiteit te overlopen, 
de strategie te bespreken en acties in te 
plannen. Binnen Justitie werden voor de 
centrale diensten, het gevangeniswezen en 
de rechtelijke orde crisiscellen en communi-
catieverantwoordelijken aangeduid. In 
overleg met elkaar en het bevoegde manage-
ment kon er zo gericht gecommuniceerd 
worden per doelgroep.

Die intensieve communicatie was onmisbaar, 
zowel voor acute technische problemen als 
voor complexere uitdagingen zoals het 
ondersteunen van medewerkers die het 
mentaal moeilijk hadden. Zo zorgden eenvou-
dige reminders ervoor dat duizenden mede-
werkers overschakelden op een VPN-verbin-
ding waardoor het netwerk niet verzadigd 
raakte. Het aanbod dat de FOD Justitie via 
verschillende kanalen promootte om het 
personeel een hart onder de riem te steken 
(tips & tricks bij langdurig telewerk, de luister-
lijn, praktische richtlijnen, een kleine attentie, 
…) hielp om het samen vol te houden.

De crisis eindigde uiteraard niet in 2020, dus 
draait de communicatie op volle toeren 
verder. Op het ritme van het regeringsbeleid, 
past de FOD Justitie de maatregelen aan en 
blijven onze doelgroepen op de hoogte.Te
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Zoom, Skype, Webex, … applicaties die onmisbaar bleken voor ons 
tijdens de coronacrisis. Ook in de gevangenis deden video- gesprek-
ken hun intrede om contact tussen gedetineerde en familie te 
ondersteunen. En dat was geen evidentie want digitale communica-
tie was nog niet ingeburgerd. 

De impact van de pandemie liet zich ook in de gevangenissen ferm voelen: 
activiteiten vielen stil en tijdens lockdowns was bezoek onmogelijk. Geen 
gemakkelijke beslissingen, maar wel broodnodig om de gezondheid van 
personeel en gedetineerden te beschermen. Eenzaamheid sloeg toe.

Het gevangeniswezen reageerde innovatief en lanceerde in mei videobel-
len voor gedetineerden. Contact met de buitenwereld is immers cruciaal 
voor het welzijn van gedetineerden, het leefklimaat in de gevangenis en de 
re-integratie. Daarnaast kan het ook opportuun zijn voor gedetineerden 
wiens familie in het buitenland woont. En, gedetineerden scherpen hun 
digitale skills aan!  

Dat het aanbod gesmaakt werd, bewijzen de cijfers. De eerste maand 
waren er wekelijks gemiddeld 3235 videocalls. Ook nadat beperkt bezoek 
terug kon, bleven gedetineerden het gebruiken. In december lag het 
gemiddelde op 3683!

Hoe werkt het? Gedetineerden geven aan met wie ze een videogesprek 
willen. De gevangenis maakt een planning en stuurt die personen een 
uitnodiging per mail. Het gesprek vindt plaats in een apart lokaal met een 
beveiligde laptop. Het personeel helpt bij het computergebruik en uiteraard 
is er aandacht voor hygiëne. Laptops worden na elke sessie gereinigd. 

Een blijvertje?

Hoewel geen vervanger voor gewoon bezoek, is virtuele communicatie in 
de gevangenis een succes. De voordelen voor personeel, gedetineerden 
en bezoekers zijn legio.

Videogesprekken brachten rust, vooral 

voor gedetineerden die zich zorgen 

maakten om dierbaren. Elkaar zien, zo 

belangrijk! Voor de band tussen ouder en 

kind is het cruciaal. Ook bezoekers zijn 

positief, zeker als de verplaatsing naar de 

inrichting moeilijk is.

Er zijn veel voordelen. Het is gratis voor 

gedetineerden en het is snel toegankelijk 

omdat toegangscontroles vooraf onnodig 

zijn. Het draagt ook bij tot de veiligheid. 

Binnensmokkelen van bv. drugs kan niet 

en het is goed voor het mentaal welzijn 

van gedetineerden en dus voor de  

gevangenissfeer.

Een contactvorm die het verdient om te 

blijven!

“

Catherine Zicot, inrichtingshoofd Andenne
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Digitale sprong voorwaarts
in gevangenissen
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Het digitaliseren en centraliseren van de inning van correctionele boetes via het boeteplatform van Justitie was 

een krachtige, efficiënte én menselijk oplossing. Dankzij de investeringen van Justitie hebben wij snel antwoord 

kunnen bieden op een nieuw fenomeen dat een enorme impact heeft gehad op de samenleving. We willen dat 

platform, dat overigens bekroond is met de Publica Award 2020, verder uitbouwen.

“
Vincent Floré, projectleider van Crossborder
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Meer efficiëntie
dankzij digitalisering
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Sinds maart 2020 heeft Justitie alles op alles gezet om de coronacrisis snel in goede banen te leiden. Crossborder, het 
geautomatiseerde, performante beheerplatform voor de verkeersboetes, bleek een broodnodig middel om de ‘corona-
boetes’ vlot af te handelen.

In eerste instantie konden de gemeenten GAS- 
boetes opleggen voor COVID-19-inbreuken. Toen 
de gezondheidscrisis verder uitdeinde, drong het 
gebruik van het Crossborderplatform zich op. Dat 
systeem automatiseert het dossierbeheer 
waardoor de manuele werklast voor politieagenten 
en parketten afneemt. 

Voor het eerst zijn de processen-verbaal digitaal. 
Ze worden online doorgestuurd waardoor er 
vrijwel geen papier meer wordt gebruikt en de 
afhandeling sneller dan ooit verloopt. Als er sprake 
was van recidive moesten de politieagenten die 
gevallen identificeren via de cross-covidapplicatie 
en het dossier rechtstreeks overmaken aan het 
bevoegd parket. 

In een recordtijd hebben de vertegenwoordigers 
van het Openbaar Ministerie, politie, Financiën en 
het Crossborderteam hun krachten gebundeld om 
een sneller systeem te ontwikkelen voor de 
registratie van de voorstellen tot onmiddellijke 
minnelijke schikking, de follow-up van de betalin-
gen en de inning van de boetes. Dankzij de 
vaststellingsformulieren met een unieke QR-code 
kan de overtreder beslissen om zijn voorstel tot 
onmiddellijke minnelijke schikking meteen ter 
plaatse te betalen via de betaalterminals die  
Justitie ter beschikking stelde, ofwel binnen de 
vijftien dagen na de vaststelling. 

Dat performant systeem heeft Justitie in staat gesteld om sneller, 
straffer en menselijker te reageren. Overtreders kunnen terecht op 
een nieuwe website, uwboete.be: 

 • voor online hulp en een contact center;
 • voor uitgebreide betaalmogelijkheden (rechtstreekse   
  betaling via de website);
 • om een aanvraag in te dienen voor een afbetalingsplan   
  van twee tot zes maanden; 
 • om een verkeerde betaling recht te zetten of de betaling  
  te controleren;
 • voor downloadbare betwistingsformulieren.

Enkele kerncijfers

Van maart 2020 tot december 2020 waren er:

 • 126 446 dossiers bij de correctionele parketten voor
  inbreuken op de COVID-19-maatregelen;
 • 2748 afbetalingsplannen voor correctionele boetes
  (coronaboetes en andere);
 • 31 814 personen die een voorstel tot onmiddellijke   
  minnelijke schikking van de politie hebben ontvangen;
 • 52 299 personen die een voorstel tot minnelijke schikking  
  van het Openbaar Ministerie hebben ontvangen; 
 • 48 324 personen, ofwel 57,4 %, die hun voorstel tot
  (onmiddellijke) minnelijke schikking al hebben betaald.



Sensibilisering en Cellmade-mondmaskers

Om bezoekers wegwijs te maken, waren duidelijke richtlijnen
cruciaal. Daarom verspreidden de dienst Communicatie en  
Informatie en de vijf Infrastructure Division-managers 1300 
sensibiliseringsaffiches in de gebouwen van de centrale 
administratie en de rechterlijke orde. De penitentiaire 
inrichtingen kregen aangepaste affiches, in lijn met de specifie-
ke coronamaatregelen in de gevangenissen.

Vanaf het begin van de coronacrisis dragen ook de gedetineer-
den hun steentje bij in de strijd tegen corona. Met behulp van 
industriële naaimachines en gedoneerde naaimachines van 
burgers produceerden de gedetineerden van de gevangenis-
sen van  onder andere - Bergen, Berkendael, Brugge en Ouden-
aarde 122 000 mondmaskers. Dat is voldoende om het 
penitentiair personeel en de gedetineerden dagelijks te 
voorzien van kwalitatief beschermingsmateriaal.

Het initiatief van de gedetineerden trok de aandacht van tal 
van media én van koning Filip. Tijdens een bezoek aan de 
gevangenis van Hoei, toonde de vorst zijn interesse door een 
‘Cellmade’-mondmasker van de gedetineerden te dragen. 

Om de veiligheid van de medewerkers op de werkvloer te 
verzekeren, stelde onze FOD een logistiek plan op om 
beschermingsmateriaal tegen het coronavirus te voorzien.

Op korte tijd, en naast hun dagelijkse taken, verdeelden de 
dienst FMIS en de dienst Logistiek het nodige beschemings-
materiaal efficiënt onder de diensten. Elke maand laten de 
diensthoofden, via hun logistieke correspondent, aan de 
dienst FMIS weten hoeveel mondmaskers (en van welk type) 
en handgel hun dienst nodig heeft. Daarna volgt een contro-
le en eventuele goedkeuring van de bestelling. Zo verdeelde 
FMIS tussen half april en 11 december 824 980 mondmas-
kers onder de centrale diensten, de penitentiaire inrichtin-
gen, de rechterlijke orde en de Veiligheid van de Staat. 
Daarnaast werd er 296,5 liter handgel uitgedeeld onder de 
centrale diensten en de rechterlijke orde.

De dienst Logistiek regelde de plaatsing van beschermend
plexiglas. Om medewerkers en bezoekers van de FOD 
Justitie optimaal te beschermen, kwam er plexiglas in Bordet 
A, Bordet D, het restaurant in de Regie der Gebouwen en 
WTC III. Ook binnen de rechterlijke orde zijn tal van logistieke 
oplossingen uitgewerkt.

Coronaproof werken
dankzij beschermingsmateriaal
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Françoise Boucher, adviseur-generaal bij de Operationele directie (Diensten van de voorzitter)
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“Op de werkvloer verdient iedereen de nodige bescherming. Dat was des te belangrijker voor
wie niet altijd afstand kon houden, zoals de chauffeurs. Ik ben heel trots op onze diensten voor de 

verzameling en verspreiding van al het materiaal. Dat was logistiek een enorme uitdaging.
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“Uit alle kunstinitiatieven blijkt een mooie boodschap van verbondheid, maar 
ook van de noodzaak om de kracht van cultuur (en sport) in de gevangenis-
sen te blijven beklemtonen, zeker ook in deze tijden.
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De gevangenissen ondergingen in 2020 veel aanpassingen door de coronamaatregelen. In die bizarre tijden brachten 
verschillende kunstprojecten hoop en werden er creatieve bruggen met de buitenwereld gebouwd.

Toen de coronamaatregelen ingingen, sloegen gedetineerden en medewerkers de creatieve handen in elkaar. Ze staken bejaar-
den een hart onder de riem met zelfontworpen wenskaarten en hingen bemoedigende spandoeken voor zorgverleners op. 
Rondom de gevangenis in Merksplas ontstond een ‘wall of respect’ met teksten en tekeningen van gedetineerden. 

In december kreeg dat initiatief lokaal een vervolg met de ‘wall of light’. Ook toen, in het kader van de Warmste Week, deelden
gedetineerden en personeelsleden boodschappen van solidariteit met de buitenwereld. Ook in Namen en Brussel kon iedereen 
tijdens een ‘prison walk’ persoonlijke verhalen en creaties ontdekken.

Inzet van kunstenaars

Externe organisaties en kunstenaars bouwden mee aan 
die creatieve brug. In juni fleurde Zenith (Matthias 
Schoenaerts) de muren van de gevangenis van Oudenaar-
de op met een hoopgevend graffitiwerk. In november 
deed hij dat in Antwerpen opnieuw met Larsen Bervoets 
en enkele gedetineerden.

Eva Mouton maakte een mural in de bezoekersruimte van 
de Ieperse gevangenis voor de kinderen die er op bezoek 
komen en enkele gedetineerden vertelden voor een 
erfgoedproject van het Yper Museum wat voor hen ‘het 
bewaren waard’ is.

Muziek, dans en beeld

Enkele gedetineerden van de gevangenis van Marche gebruik-
ten in februari in het cultureel centrum hun stem voor 
pleidooien over het thema ‘solitair-solidair’ ter ere van Albert 
Camus. Het Depot en de Rode Antraciet brachten tijdens een 
zomerfeest muziek naar Leuven en in Antwerpen zetten 
gedetineerden dan weer een mooie dansperformance neer na 
enkele workshops van Opera Ballet Vlaanderen.

En er waren ook videoartiesten en fotografen aanwezig: de 
kortfilm ‘O’ werd gefilmd in de Beverse gevangenis en in Antwer-
pen vond er een fototentoonstelling plaats over corona in 
detentie.

Kunst verbindt,
binnen en buiten de muren
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“ We werden geconfronteerd met een uitzonderlijke situatie
en we hebben daar op een uitzonderlijke manier op gereageerd.

Tijdens de eerste golf werd alles op alles gezet om de werking 
van de rechtbanken te verzekeren en zoveel mogelijk 
zittingen te laten doorgaan. Met behulp van de beschikbare 
infrastructuur zijn er in een aantal rechtbanken doorheen het 
land videozittingen opgestart. Zowel in strafzaken als in 
burgerlijke zaken werd dat aanbod positief onthaald. Deels 
door die optie tot virtuele zittingen, bleef de impact ook 
beheersbaar. Zo bleek uit een analyse van het hof van beroep 
in Antwerpen dat tijdens het hoogtepunt van de crisis, van 
halverwege maart tot eind juni (in vergelijking met diezelfde 
periode het jaar voordien) 90 % van het normaal aantal 
zaken behandeld kon worden.

Maar ook na de pandemie kan videoconferentie in de recht-
banken een grote meerwaarde bieden. Zittingen verlopen 
efficiënter, het aantal verplaatsingen door o.a. advocaten gaat 
drastisch naar omlaag en ook het veiligheidsrisico daalt 
wanneer gedetineerden minder overgebracht worden. 
Videoconferentie kan bovendien een uitkomst bieden bij 
zittingen zonder inhoudelijke behandeling van het dossier.

Op naar een duurzame oplossing

Hoewel er een tijdelijke wettelijke regeling bestond tot 31 
maart 2021 voor virtuele zittingen op basis van vrijwilligheid 
(alle partijen moesten akkoord zijn) en bij overmacht, is er nog 
geen breder wettelijk kader. In november is een initiatief in 
die richting opgestart maar dat voorstel riep zowel bij de Raad 
van State als bij de Gegevensbeschermingsautoriteit nog 
verschillende vragen op. Het ging daarbij zowel om juridische 
als technische aandachtspunten.

De stafdienst ICT en het College van de hoven en rechtban-
ken werken nu samen aan een nieuw voorstel dat tegemoet 
komt aan die bezwaren maar ook gedragen wordt door alle 
stakeholders. Er zullen 3 verschillende testopstellingen 
voorzien worden in minstens 5 verschillende gebouwen om 
na te gaan welke infrastructuur noodzakelijk is om aan alle 
vereisten te voldoen. Na afloop van de testperiode volgt een 
volledige behoefteanalyse die kan leiden tot een veralge-
meende uitrol van videozittingen in België.

De impact van de coronacrisis op de werking van de rechtbanken was groot: fysiek bij een zitting aanwezig zijn was niet altijd 
mogelijk. Om de situatie het hoofd te bieden en gerechtelijke achterstand te voorkomen, werd gezocht naar creatieve 
oplossingen. Naast herschikte planningen en heringerichte lokalen, zorgde vooral videoconferentie voor een doorbraak.

Theo Byl, 
onderzoeksrechter en afdelingsvoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen te Mechelen
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Digitaal
voor de rechter



Cijfers

Belgisch Staatsblad

Parketten behandelen

Een totale begroting van

3424 meldingen van

van 98 296 pagina’s,
met extra edities door de gezondheidscrisis

niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
een daling van -25 %

144 000 coronadossiers
(20 % van de totale werklast)

1 998 993 365 euro aan
liquidatiekredieten



13 128 vrouwen en 11 951 mannen
We tellen 25 079 medewerkers

854 269 uploads
in het e-depositplatform

1015 genadeverzoeken,
daarvan zijn er 2 toegekend

2 617 743 bezoekers op onze website
en 9 627 102 pagina's werden bekeken

(17 % meer nieuwe bezoekers)

2020



Dit jaarverslag geeft slechts een kleine 
selectie weer van de activiteiten van de 
FOD Justitie in 2020. Veel meer realisaties 
vind je in de nieuwsrubriek op
www.justitie.belgium.be.

In de rubriek statistieken kan je terecht 
voor allerlei cijfergegevens.

Volg ons ook op sociale media

Contact
www.justitie.belgium.be/nl/pers/contact/
press@just.fgov.be
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Jean-Paul Janssens
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