


Hoe divers de activiteiten van de FOD Justitie zijn, blijkt duidelijk uit dit jaarverslag. Ons departement is een van de meest complexe 
overheidsdiensten. Toch zijn onze bevoegdheden niet altijd even gekend. Bovendien blijven onze verwezenlijkingen soms 
onderbelicht in de pers. 

Een jaaroverzicht is een uitstekende middel om daaraan te verhelpen. In deze publicatie maakt u kennis met heel wat verschillende 
projecten. 

In een samenleving die continu evolueert, zijn de uitdagingen voor de FOD Justitie aanzienlijk. Tegelijk zijn de middelen beperkt. 
Die beide realiteiten met elkaar verzoenen, vormt een dagelijkse krachtmeting. 

Zo heeft het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden in 2018 tal van ambitieuze wetgevende 
hervormingen voorbereid, ondersteund en uitgevoerd. Zo werd in burgerlijk recht de nieuwe wetgeving inzake naamsverandering 
omgezet naar de praktijk. Daarnaast is in het strafrecht onder andere werk gemaakt van betere rechten voor de partijen in 
strafzaken. Ten slotte zijn bakens verzet op het vlak van economisch recht om het ondernemingsrecht grotendeels te moderniseren 
en te versoepelen. 

Ook in de penitentiaire sector zijn sterke inspanningen geleverd. Ons directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen zet zich elke 
dag in om de samenleving, het personeel en de gedetineerden te beschermen. Menselijke waardigheid en herstel zijn daarbij 
essentieel. In 2018 lag de focus vooral op een geïntegreerde aanpak van radicalisering. 

Het directoraat-generaal Rechterlijke organisatie concentreerde zich in 2018 vooral op de beveiliging van onze gerechtsgebouwen. 
Ook in het kader van de strijd tegen terrorisme zijn heel wat maatregelen getroffen om burgers en medewerkers beter te beschermen 
op die gevoelige locaties.

Verder blijft informatica een uitdaging voor justitie. Onze stafdienst ICT heeft in 2018 de krachten gebundeld om tal van projecten 
te ontwikkelen. Vooral de verdere uitrol van MaCH stond daarbij in de kijker. Dat systeem voor dossierbeheer is intussen in gebruik 
op 58 % van de sites van justitie. 



Jean-Paul Janssens

Voorzitter van het directiecomité

Heel wat diensten en afdelingen mochten in 2018 ook nieuw talent verwelkomen. Om die nieuwe medewerkers te begeleiden, 
konden we rekenen op de stafdienst P&O. Die stafdienst vormt eveneens de motor van ons HR- en organisatorisch beleid. 
In dat verband riepen ze in 2018 het project Just Leadership in het leven. Meer daarover leest u ook in dit jaaroverzicht. 

Al dat werk waar maken, vereist heel wat financiële middelen. Ook in 2018 was het budget echter beperkt. Niettemin heeft onze 
stafdienst Budget en Beheerscontrole alles op alles gezet om de beschikbare middelen efficiënt in te zetten. Met de steun van de 
FOD BOSA, zagen zij er ook op toe dat FEDCOM (het budget- en boekhoudsysteem van de federale overheid) ingang vond in de 
centrale administratie. Daarmee zijn alle processen in kwestie grondig gemoderniseerd. 

Naast dat alles bevat dit jaaroverzicht vast nog meer topics die uw interesse kunnen wekken. Zo zijn er onze samenwerking met 
Marokko, het nieuwe landschap voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de verbeterde dialoog met slachtoffers, de 
versterkte samenwerking in online communicatie en de acties om de wapenwet te verstrengen. 

Als u meer wil weten over het vele werk dat alle medewerkers van de FOD Justitie verrichten, nodigen wij u uit om behalve dit 
overzicht, ook onze andere informatiekanalen te raadplegen. 

Veel leesplezier! 



COACH, LEIDER, MANAGER 
ÉN ONDERNEMER

Bied voldoende ondersteuning, maar stel
tegelijk ook de kwaliteiten van je leiders in vraag



D e continue maatschappelijke veranderingen die 
ook een invloed hebben op de wereld van Justitie, 

verplichten ons te streven naar een optimale begelei-
ding van de medewerkers. Aangezien de leidingge-
venden een cruciale rol spelen in de verankering van 
die veranderingen was het hoog tijd te investeren in 
hun ontwikkeling.

Dubbele inzet

Het programma van Just Leadership gaat uit van een 
eigen visie op leiderschap. Eén die weerspiegelt wat 
de organisatie verwacht van haar leidinggevenden: 
een rol als coach, als leider, als manager én als onder-
nemer. En dat kan door waarden als authenticiteit, 
vertrouwen en waardering uit te stralen.

Tot zo ver de theorie. In de praktijk ambieert Just 
Leadership die visie op begeleiding vorm te geven via 
opleiding, informatie en bewustmaking. 

Zet als organisatie m.a.w. dus dubbel in: bied vol-
doende ondersteuning zodat leidinggevenden hun 
skills verder kunnen ontwikkelen, maar stel tegelijk 
ook hun kwaliteiten als leid(st)er in vraag dankzij de 
360° feedback. 

Openingsseminarie

Met een seminarie over leiderschap werd in juni 2018 
het startschot gegeven voor Just Leadership. Het 
event was voor de leidinggevenden van de verschil-
lende departementen van de centrale diensten en de 
penitentiaire inrichtingen de gelegenheid om ideeën 
uit te wisselen in een ongedwongen sfeer.

De FOD Justitie zit volop in een transitieproces en dus 
moet ook het leadership van onze organisatie volgen. De 
klassieke positie en rol van de leidinggevende moeten 
we durven openbreken. Met Just Leadership, een pro-
gramma voor leidinggevenden, werd die ambitie alvast 
geconcretiseerd.



Sinds 2013 kreeg Marokko 70 rechtshulpverzoeken 
over drugs

SAMENWERKING 
MET MAROKKO
De Belgische justitie heeft een lange samenwerkingstraditie met haar 
Marokkaanse tegenhanger. In 2018 sloegen beide landen de handen in elkaar 
om nauwer samen te werken rond detentie én burgerlijke en strafzaken.



A l van in 2006 zijn beide departementen van Justitie betrokken in actieplannen voor nauwere administratieve
samenwerking. Bedoeling is vooral om good practices en specifieke expertise tussen de administraties uit te

wisselen. Daarnaast kan ook de samenwerking rond een reeks gemeenschappelijke thema’s worden geconsolideerd.

In april 2018 hebben de Belgische en Marokkaanse ministers van Justitie een intentieverklaring ondertekend 
om meer samen te doen op het vlak van inbeslagname en verbeurdverklaring. Sinds 2013 kreeg Marokko 70 
rechtshulpverzoeken over drugs en 36 over het witwassen van geld, vaak gelinkt aan drugsmisdrijven. Zowel 
Marokko als België onderschrijven het belang van de strijd tegen corruptie en succesvolle inbeslagnames. In die 
context werd een werkgroep opgericht die moet onderzoeken hoe succesvolle  inbeslagnames kunnen plaatsvinden. 
Dat kan onder meer door het conventionele kader voor gerechtelijke samenwerking te verbeteren. Zo staat er alvast 
een nieuwe overeenkomst op het programma om de samenwerking inzake wederzijdse rechtshulp te versterken. 
Met name voor witwaspraktijken en inbeslagnames hebben beide landen maatregelen getroffen om het onderzoek 
te versnellen. Concreet denken we dan bijvoorbeeld aan het videoverhoor en het rechtstreekse contact tussen 
gerechtelijke overheden (zonder langs diplomatieke weg te gaan).

De gemengde raadgevende commissie in burgerlijke zaken heeft zich gebogen over de samenwerking tussen 
de Belgische en de Marokkaanse centrale autoriteiten en over de individuele dossiers van internationale 
kinderontvoeringen en de bescherming van minderjarigen.

Op het vlak van detentie ten slotte neemt België samen met Frankrijk en Italië deel aan een associatieproject 
met de Marokkaanse Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion. Dat project ging in 
november 2018 van start en duurt dertig maanden. Op het programma staan bezorgheden waarmee de vier partijen 
kampen, zoals overbevolking en re-integratie. Een vijftigtal experts van de drie Europese landen zijn naar Marokko 
gestuurd. Omgekeerd bracht een Marokkaanse delegatie een bezoek aan België om de institutionele werking van 
het Belgische gevangeniswezen van dichtbij te bekijken.



SAMENWERKING CENTRAAL 
IN RADICALISERINGSBELEID

Twee medewerkers van het gevangeniswezen 
zetelen voortaan als verbindingsofficieren in het OCAD



Een geïntegreerde aanpak van de radicaliserings- 
problematiek in de maatschappij vereist afspraken  
tussen de veiligheidspartners, zowel binnen als buiten 
de gevangenismuren. Het is een huzarenstuk en dus 
een werk van lange adem. Vorig jaar zetten we enkele  
belangrijke stappen.

H et directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen 
(DG EPI) van de FOD Justitie is sinds 2018 officieel 

een steundienst van het Coördinatieorgaan voor 
de Dreigingsanalyse (OCAD). De geconsolideerde 
samenwerking zorgt voor betere informatie-
uitwisseling tussen beide diensten, een betere analyse 
van de dreiging van gedetineerden en een efficiëntere 
opvolging van radicalisering in de gevangenissen. 

Als steundienst bezorgt het DG EPI belangrijke 
informatie, zoals dreigingsanalyses, aan het OCAD. 
Twee medewerkers van het directoraat-generaal 
zijn voortaan verbindingsofficieren van het OCAD. 
De ene expert analyseert permanent informatie 
over radicalisering in de gevangenissen en maakt 
punctuele evaluaties, de andere bestudeert de 
oorzaken en factoren die leiden tot gewelddadig 
extremisme. 

Programma voor satellietgevangenissen 

Het actieplan ‘Aanpak radicalisering in de 
gevangenissen’ resulteerde de voorbije jaren in een 
betere spreiding en opvolging van geradicaliseerde 
gedetineerden, strengere veiligheidsmaatregelen, 
nauwere samenwerking met de veiligheidspartners, 
en de oprichting van een ‘D-Rad-exafdeling’ in de 
gevangenissen in Hasselt en Ittre. De gevangenissen 
in Brugge, Gent, Sint-Gillis, Andenne en Lantin 
werden aangeduid als satellietgevangenissen om 
gedetineerden met een radicaliseringsproblematiek 
intensief te observeren en te begeleiden. 
In 2018 startte dat nieuwe programma met een 
multidisciplinair team dat de gedetineerden 
individueel opvolgt en evalueert. Het team koppelt 
zijn bevindingen terug naar de coördinerende 
diensten van het DG en de andere veiligheidspartners.



In 2018 zette MaCH zijn status van standaardsysteem voor 
dossierbeheer bij rechtbanken en parketten kracht bij. Met 
de succesvolle fast roll-out naar 21 correctionele rechtbanken, 
arbeidsauditoraten en het federaal parket is nu al 58 % van alle 
sites binnen justitie aangesloten op MaCH. Het kan de efficiëntie 
voor de werking van justitie alleen maar een boost geven.

DE KRACHT VAN MaCH



H et plan dat MaCH de fakkel zou over-
nemen van het ietwat verouderde sys-

teem bij de rechtbank van eerste aanleg lag al 
even op tafel. En dus volgde - na een gunstige  
evaluatie van de pilootprojecten in Leuven, Turnhout 
en Charleroi - begin 2017 de uitrol in Bergen, Doornik 
en Antwerpen (Mechelen). Toen ook dat succesvol 
bleek, werden in 2018 maar liefst 21 sites aange-
sloten op MaCH. Meteen een pak extra gezelschap 
voor de vredegerechten en politierechtbanken en  
-parketten die al sinds 2008 waren aangesloten. Nog
een indrukwekkend cijfer: in totaal werden meer dan
25 miljoen dossiers overgedragen van het oude sys-
teem naar MaCH.

Einde dubbele ingave van dossiers

De technische en functionele implicaties van de over-
stap zijn niet min. Zo worden de vele lokale servers nu 
overgenomen door één centrale server in Brussel, zijn 
er templates voor globale documenten (vb. voor een 
dagvaarding, een eindvordering) met mogelijkhe-
den om die lokaal aan te passen, is er een integratie 
met verschillende webservices enzovoort. Een van de 
grootste voordelen van de overstap is dat MaCH een 
einde maakt aan de dubbele ingave van dossiers over 

de sites heen. Ook de consultatie van dossiers is niet 
langer sitegebonden. 
Zoals veel dossierbeheersystemen met ambitie is 
MaCH voortdurend in ontwikkeling. Zo kreeg de ap-
plicatie sinds 2007 maar liefst 77 updates om de pres-
taties te verbeteren. Ook de visuele interface blijft een 
aandachtspunt. 

Naast de geïntegreerde aanpak binnen justitie heeft 
MaCH ook vele links met externe partners zoals de FOD 
Financiën of de FOD Mobiliteit, Bpost of de Orde van 
Vlaamse balies.

  MaCH in de praktijk

  Wanneer iemand onder bewindvoering 
  staat en de toegang tot reële en virtuele 
  casino’s, speelautomatenhallen en 
  weddenschapskantoren wordt ontzegd, 
  zorgt MaCH ervoor dat de info over dat 
  verbod van de vredegerechten tot bij de 
  Kansspelcommissie geraakt.

Meer dan 25 miljoen dossiers werden
overgedragen naar MaCH



VEILIG NAAR  
ZITTINGSZAAL

Het Brusselse justitiepaleis is officieel een 
monument en dat vraagt beveiligingswerken op maat



De schokgolf van 22 maart 2016 zindert nog na in 
ons land. Plots bleek ook het open karakter van onze 
gerechtsgebouwen een potentieel gevaar voor bur-
ger en werknemer. Hoog tijd voor extra beveiliging.

N a de aanslagen was er duidelijk vraag naar 
meer veiligheid in en rond onze gerechts-

gebouwen. Sinds vorig jaar betreedt iedereen 
de gebouwen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik 
en Charleroi op een veilige manier. Advocaten 
en justitiepersoneel passeren een draaideur 
met hun badge, terwijl bezoekers langs de 
‘scanstraat’ binnengaan. 

Gevoelige rechtszaken

Bezoekers lijken nu wel in de rij te staan voor 
de veiligheidscontrole op de luchthaven. Al hun 
spullen moeten door de scanner: rugzak, jas, 
handtas, juwelen, broeksriem enz. Op hun beurt 
stappen de bezoekers door een metaaldetector. 
De vrije publieke toegang die de gebouwen vroe-
ger kenmerkte, moest plaats ruimen voor meer 
controle en dus meer veiligheid. Het zijn ook net 
die gebouwen waar risicovolle processen plaats-
vinden, zoals die rond terreur.

Het iconische justitiepaleis in Brussel beter be-
veiligen was een uitdaging van formaat. Het 
gebouw is officieel een monument, dus moesten 
we de werken volledig op maat uitvoeren met 
respect voor het beschermde karakter. Het nieuw 
stalen schrijnwerk zorgt nu wel voor een inte-
ressant visueel contrast met de architectuur van 
de gevel. Daarnaast is de wirwar aan ingangen 
drastisch beperkt, monitoren meer beveilings-
camera’s de ingang en telt het gebouw nu vier 
nieuwe hoogbeveiligde zittingszalen.

Die extra beveiliging van de gerechtsgebouwen 
kost 5,44 miljoen gespreid over vier jaar, en 
wordt gefinancierd met het budget voor de strijd 
tegen terrorisme en radicalisme.



Met de inwerkingtreding van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AGV, ook 
bekend als GDPR) zet de Europese Unie hoog 
in op de bescherming van onze privacy. Deze 
modernisering bracht tegelijk een grondige 
hervorming van het Belgisch wetgevend ka-
der met zich mee en ook het functioneren van 
de voormalige Privacycommissie werd stevig 
aangepakt.

FOD JUSTITIE GEEFT VORM  AAN NIEUW BELGISCH
PRIVACYLANDSCHAP



G rote datalekken, cyberveiligheid, het massaal verzamelen en 
doorverkopen van onze persoonsgegevens ... het zijn onderwerpen die 

beleidsmakers kopzorgen baren. De verwevenheid tussen technologische 
innovaties en ons dagelijks leven evolueert snel en daar zijn risico’s aan 
verbonden. De Europese Unie heeft dan ook geen moment te vroeg haar 
wetgevend instrumentarium onder de loep genomen en de standaarden 
voor de bescherming van onze persoonlijke gegevens bijgeschaafd. 

Op Belgisch niveau bracht dit een lichte tsunami teweeg. De FOD Justitie 
zette gedurende twee jaar zijn schouders onder de hervorming van ons 
privacylandschap, zowel op wetgevend als institutioneel vlak. 

De oude privacywet van 1992 ging op de schop en een nieuwe kaderwet 
gegevensbescherming kwam in de plaats. Daarnaast vervelde de oude 
Privacycommissie tot de nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit. 
Deze onafhankelijke toezichthouder werd versterkt met inspectie- en 
sanctiebevoegdheden en krijgt zo meer slagkracht.

Coördinatieorgaan

In een oefening waarbij alle federale administraties en deelentiteiten be-
trokken waren, stond de FOD Justitie centraal. En ook in de toekomst zal onze 
FOD die rol blijven opnemen voor de toepassing van de AVG. Tegelijk blijven 
we ook intern inzetten op maatregelen zodat de FOD AVG-conform kan zijn. 
Zo heeft het directiecomité een Coördinatieorgaan voor Informatieveiligheid 
en Gegevensbescherming en een Stuurgroep in het leven geroepen. 

Onder leiding van onze gegevensbeschermingsfunctionaris en informatie-
veiligheidsadviseurs werken deze organen de nodige richtlijnen uit en gaan 
zij een dialoog aan met de colleges van de Zetel en het Openbaar Ministerie. 

FOD JUSTITIE GEEFT VORM  AAN NIEUW BELGISCH 
PRIVACYLANDSCHAP

De inspectie- en sanctiebevoegdheden
geven de nieuwe gegevensbeschermings-

autoriteit meer slagkracht



WETGEVENDE 
HERBRONNING
De voorbije legislatuur werd gekenmerkt door diepgaande veranderingen in de 
wetgeving, en met de eindmeet in zicht lag er in 2018 dus weer heel wat werk op 
de plank voor de wetgevingsjuristen van het DG Wetgeving. 

Personenrecht en burgerlijke stand

• Sinds 1 januari 2018 kunnen transgenders hun
geslachtsregistratie afstemmen op hun genderidentiteit
via een eenvoudige administratieve procedure, zonder
dat zij daarvoor een operatie of sterilisatie moeten
ondergaan. 

• Bij twijfel kan de ambtenaar van de burgerlijke stand
sinds 1 april 2018 een erkenning van een kind opschorten 
of weigeren. Zo wil de wetgever de strijd aanbinden
tegen erkenningen van kinderen die enkel zijn bedoeld
om een verblijfstitel te bekomen.

• De procedure om van naam te veranderen werd ingekort 
en gerationaliseerd.

• Echtgenoten die scheiden door onderlinge toestemming 
moeten sinds 1 september 2018 in principe niet meer
voor de rechtbank verschijnen. De procedure van
echtscheiding door onderlinge toestemming is volledig
schriftelijk geworden.

Vanaf 1 mei 2018 (wet van 11 augustus 2017) 
regelt boek XX van het Wetboek van econo-
misch recht het recht inzake de insolventie van 
ondernemingen.

Op 1 november 2018 (wet van 15 april 2018) 
werd het ondernemingsbegrip grondig geher-
definieerd en kreeg de ondernemingsrechtbank 
gestalte.

In 2018 werkte het DG Wetgeving aan het 
nieuwe Wetboek van vennootschappen en ver-
enigingen dat het vennootschapsrecht moder-
niseert en verschillende vennootschapsvormen 
schrapt. Het is van kracht sinds 1 mei 2019.

Economisch recht

De hervorming van het ondernemingsrecht gebeurde in drie stappen.



• Het nieuwe erfrecht - waarbij het voorbehouden erfdeel werd verminderd 
en de erfovereenkomsten werden toegelaten binnen de wettelijke
voorwaarden - is van kracht sinds 1 september 2018.

• Er kwam een update van het recht van de mede-eigendom (wet van 18 juni 
2018) en het huwelijksvermogensrecht (wet van 22 juli 2018).

• Als leden van de Commissie voor de hervorming van het burgerlijk recht
hebben de juristen van de FOD Justitie ontwerpteksten uitgewerkt voor
het verbintenissenrecht, het zakenrecht en het aansprakelijkheidsrecht. De
eerste twee ontwerpen kwamen voor het parlement als wetsvoorstel.

Strafwetboek

• Op 1 juli 2018 is een nieuwe wet over de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring in

werking getreden.

• Sinds 30 juli geldt er een andere regeling voor de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen.

• Op 17 augustus 2018 kwam nieuwe regelgeving voor spijtoptanten en burgerinfiltratie in voege.

• De regelgeving voor het verzoek tot inzage en afschrift van het strafdossier, de minnelijke schikking en bemiddeling werd grondig hervormd 
(12 mei 2018).

• Er kwam een wijziging voor de herziening in strafzaken. De Commissie tot herziening in strafzaken bestaat sinds 1 maart 2019.

• De juristen van de FOD zetelden ook in de Commissie voor de hervorming van het strafrecht. Zij hebben voorontwerpen uitgewerkt van boek I en II van het 
Strafwetboek en hebben getracht delen van het Strafwetboek toegankelijker te herschrijven. De nieuwe tekst kwam in het eerste deel van 2019 voor het
parlement als wetsvoorstel.

Nieuw Burgerlijk Wetboek

In november 2020 treedt het nieuw Burgerlijk Wetboek met boek 8 over het bewijs in werking. Om hiertoe te komen, herschreef het DG Wetgeving integrale 
delen van het Wetboek:



MODERN BUDGETBEHEER

Het resultaat is een beter operationeel
en financieel beheer met duidelijke

afspraken over wie wat doet



De federale overheid streeft voor alle FOD’s naar een efficiënte boekhouding. 
Daarvoor moest onze FOD, met de hulp van FOD BOSA, ons budgetbeheer en de 
boekhouding anders en moderner organiseren. In 2018 werd alles dus in het werk 
gesteld om van start te gaan met de nieuwe FEDCOM-applicatie. Maar FEDCOM is 
meer dan software. Het systeem vereist een volledig nieuwe interne logica voor 
budgetbeheer.

T ot vorig jaar waren er niet altijd en overal 
uniforme afspraken over wie de afleverbon 

van een leverancier tekent, hoe je bureau-
materiaal bestelt, hoe je facturen van firma’s 
betaalt, of hoe je budget aanvraagt voor een 
nieuw project. De processen daarachter waren 
dikwijls log en onduidelijk. Om dat aan te pak-
ken in alle departementen van Justitie, koos 
onze FOD voor een specifieke aanpak.  

Wie doet wat

Het ‘Just4you’-project binnen Justitie 
voorziet twee grote nieuwigheden. Enerzijds 
schakelden we net zoals andere FOD’s over 
op de federale boekhoudkundige applicatie 
Fedcom. Eind 2018 werkten er binnen de 
centrale administratie al meer dan 150 
medewerkers met die nieuwe toepassing.

Anderzijds herbekeken we de processen en 
rollen van medewerkers achter een hele 
reeks administratieve taken gelinkt met 
boekhouding of budget, die niet altijd op een 
eenduidige en logische manier verliepen. 

Het resultaat van die denkoefening is een 
beter operationeel en financieel beheer, met 
duidelijke afspraken over wie wat en op welke 
manier doet. 

Zo verliezen we minder tijd en kunnen we 
ons meer concentreren op onze kerntaken, 
en komt er meer ruimte vrij voor onderzoek 
en rechtspraak. Met Just4You willen we 
de dagelijkse praktijk afstemmen op het 
budgettaire beleid, de juiste middelen op de 
juiste plaats inzetten en de strafuitvoering 
beter organiseren.



IN DIALOOG MET 
SLACHTOFFERS 
Slachtoffers vinden het vaak moeilijk om de stap te zetten naar politie en justitie. 
Ook als ze dat wel doen, verloopt het contact soms moeilijk. De FOD Justitie wil 
daaraan verhelpen door slachtoffers een forum te bieden en hen te helpen bij 
het beantwoorden van hun vragen.



Z o ontving de FOD Justitie op 16 november slachtoffers van seksueel mis-
bruik, magistraten, politieagenten en zorgverleners in het kader van de 

Europese dag ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en 
seksueel misbruik. De ervaringen van slachtoffers en de aanpak van sek-
sueel geweld tegen minderjarigen stonden daarbij centraal. 

Belang van getuigenissen

Om te weten waar het beter kan, is het essentieel dat beleidsmakers en 
deskundigen luisteren naar slachtoffers. Verschillende genodigden kre-
gen dan ook de kans om hun verhaal te doen. Welke drempels moesten 
zij overwinnen om seksueel misbruik aan te kaarten? Wat kan er beter in 
de aanpak van seksueel misbruik en uitbuiting bij kinderen? Hoe kunnen 
politie en justitie slachtoffers het best begeleiden? 

De dienst Strafrechtelijk beleid die het initiatief coördineerde, gaf daarmee 
navolging aan de Europese ‘Let’s start to talk’-campagne om misbruik be-
spreekbaar te maken en de aanpak ervan te verbeteren. De dienst zet zich 
in om slachtoffers permanent te betrekken in het beleid.

Terreurslachtoffers 

Uit de getuigenissen van terreurslachtoffers blijkt ook het belang van 
blijvende ondersteuning. Ook als de feiten gekend zijn en er al stappen 
zijn gezet om hulp te verkrijgen, blijven mensen kampen met vragen.                    
Bijvoorbeeld over welke financiële steun voor hen beschikbaar is. 

Dus organiseerde de FOD Justitie in 2018 acht ontmoetingsdagen met 
deskundigen uit de private en publieke sector. Meer dan 1000 slachtof-
fers ontvingen een uitnodiging. 185 slachtoffers gingen in op het aanbod. 
Deelnemers konden er hun vragen voorleggen aan meer dan 30 deskundi-
gen en vertegenwoordigers. Zowel de Commissie Financiële hulp aan slach-
toffers, de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst, de cel Burgerslachtoffers en 
de verzekeringssector vaardigden experten af. 

In één keer meerdere diensten kunnen spreken en de mogelijkheid krijgen 
tot een echt gesprek in plaats van telefoontjes of mails bleken een duide-
lijke meerwaarde voor de deelnemers. De FOD Justitie verbindt er zich toe 
om, samen met alle partners, het aanbod voor slachtoffers verder uit te 
werken en hen blijvend steun te bieden. 

Meer wetenMeer weten
justitie.belgium.be/nl/financielehulp

Een echt gesprek voeren in plaats van via 
telefoontjes en mails was de slachtoffers veel waard

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/wat_moet_u_doen_als/slachtoffer/schadevergoeding/financiele_hulp


Digitale communicatie is het nieuwe 
normaal, ook in criminele milieus. 
Daarom pleit de FOD Justitie voor een 
helder wetgevend kader dat technolo-
giereuzen, zoals Facebook, Google en 
Microsoft dwingt om mee te werken 
bij strafonderzoeken. In 2018 werden 
alvast enkele concrete stappen gezet. 

HET DIGITALE SPOOR VAN 
EEN MISDRIJF



O nline communicatiediensten zoals Skype, 
iMessage, Facebook Messenger, WhatsApp 

en e-maildiensten zijn meestal niet alleen 
goedkoper, maar vooral ook sneller en efficiënter 
dan traditionele telecommunicatiediensten. En 
dus maken criminelen, net als iedereen, gebruik 
van deze technologieën, weliswaar voor het 
voorbereiden en plegen van strafbare feiten. 
Digitaal bewijsmateriaal wordt daarom steeds 
belangrijker in strafonderzoeken. 

De gemiddelde gebruiker ziet vast weinig 
verschil tussen het versturen van een sms of 
een appje. Voor justitie en politie is de impact 
van die keuze echter immens. Op basis van 
een beslissing van een onderzoeksrechter of 
procureur zullen Belgische telecomoperatoren 
de nodige gegevens rechtstreeks overmaken. 
Online communicatiediensten daarentegen zijn 
dikwijls gevestigd in het buitenland en hun data  
wordt opgeslagen op servers verspreid over de 
hele wereld. 

Dat maakt dat deze bedrijven vaak niet de 
mogelijkheid hebben of bereid zijn om het 
bewijsmateriaal rechtstreeks over te maken aan 
de Belgische autoriteiten. De enige oplossing 
ligt er dan in om een beroep te doen op de hulp 
van de buitenlandse autoriteiten, wat een zeer 
tijdrovend en omslachtig proces is. 

In 2018 zocht de FOD Justitie naar ambitieuze 
en creatieve oplossingen in een internationale 
context. Zo kwam er onder impuls van België 
een Europees wetgevend initiatief dat online 
communicatiediensten dwingt mee te werken 
met gerechtelijke autoriteiten. Daarnaast 
assisteerde de FOD de minister van Justitie bij 
een werkbezoek aan de Verenigde Staten. Op 
het programma stonden ontmoetingen met de 
Amerikaanse autoriteiten in Washington en met 
verschillende technologiereuzen in Silicon Valley 
waarin de dialoog werd aangescherpt. 

De FOD Justitie zorgde ervoor dat online diensten 
zoals WhatsApp verplicht moeten 

meewerken met gerechtelijke autoriteiten



Van januari tot augustus 2018 dienden 
transgender personen 376 verzoeken in 
om hun voornaam en/of familienaam te 
veranderen. Die aanzienlijke stijging op 
enkele maanden tijd kwam er doordat de 
procedure sinds begin 2018 vlotter verloopt.

PIEK IN 
NAAMSVERANDERINGEN 
VOOR TRANSGENDER 
PERSONEN



P ersonen die ervan overtuigd zijn dat het geslacht 
op hun geboorteakte niet overeenstemt met 

hoe ze hun genderidentiteit echt beleven, kunnen 
sinds enkele jaren officieel van geslacht veranderen 
zonder ingrijpende medische geslachtsoperaties. 
Ook van voornaam veranderen is voor een 
transgender persoon een grote stap op weg naar  
(h)erkenning van zichzelf. De voorwaarden om dat
te doen, zijn sterk versoepeld sinds 1 januari 2018.

Snel en eenvoudig

Wie zijn voornaam wil veranderen, moet 
meerderjarig en Belg, staatloze of erkend vluchteling 
zijn. Daarbij komen geen extra voorwaarden, wat 
voordien wel het geval was. 

Ook minderjarigen (tussen de 12 en 18 jaar) kunnen 
een verzoek indienen dat hun ouders of wettelijke 
vertegenwoordiger moeten ondertekenen. 

Sinds 1 augustus 2018 behandelen de gemeen-
tebesturen de aanvragen, en niet meer de FOD  
Justitie. Gemeenten bepalen zelf de kostprijs van de 
voornaamsverandering. De prijs voor transgender  
personen is wettelijk bepaald op maximum 10 % 
van de normale prijs.

Wie zijn familienaam wil wijzigen, moet zich wel nog 
tot de dienst Naamsverandering van de FOD Justitie 
richten. De duur van die procedure is ook verkort: van  
12-18 maanden naar 6-12 maanden. De prijs
om van familienaam te veranderen is 140 euro.
Dat nieuwe tarief blijft nog altijd lager dan de
gemiddelde kostprijs van een vergelijkbare
procedure in onze buurlanden Duitsland, Frankrijk
en het Groothertogdom Luxemburg.

Van voornaam veranderen betekent vaak
een grote stap op weg naar (h)erkenning



Op woensdag 20 februari 2019 vernietigden de hoogovens van 
staalreus ArcelorMittal in Gent op vraag van justitie meer dan 10.000 
wapens. De wapens werden door de eigenaars ingeleverd na de 
verstrenging van de wapenwet in januari 2018. Een van de wettelijke 
nieuwigheden zorgt er ook voor dat laders voor vuurwapens niet 
langer vrij verkrijgbaar zijn.

BIJLTJESDAG VOOR 
ONVERGUNDE WAPENS

Duizenden wapens werden bij 1700 graden
in hoogovens versmolten tot stalen platen

voor de auto- en bouwindustrie



De ingebrachte munitie wordt dan weer vernie-
tigd met behulp van DOVO, de ontmijningsdienst 
van Defensie. 

Houders van een onvergund vuurwapen riskeren na 
de amnestieperiode een geldboete tot 25 000 euro 
en een gevangenisstraf die kan oplopen tot 5 jaar.

Al bij al een geslaagde actie klinkt het in koor: de 
samenleving is er weer wat veiliger op geworden 
en voormalige niet-vergunde wapeneigenaars 
riskeren niet langer een vervolging nu ze zich in 
regel hebben gesteld. 

Totaal aantal ingeleverde wapens      12 552

Antwerpen            1215
Brussel            5032
Henegouwen            537 
Limburg            680
Luik            779 
Luxemburg            616
Namen            1479 
Oost-Vlaanderen            1433
West-Vlaanderen            781 

A an de basis van de grote sloopoperatie 
lag de amnestieperiode voor onvergunde 

vuurwapens die liep van 1 maart tot 31 december 
2018. Wie zonder de vereiste vergunning of 
erkenning (of een gelijkwaardig document 
zoals een sportschutterslicentie, een jachtverlof 
enz.) een vergunningsplichtig wapen (of een 
lader of munitie) in bezit had, kon er ofwel 
een vergunning voor aanvragen of het laten 
registreren, het wapen verkopen, het onklaar 
laten maken of er afstand van doen. In totaal 
kozen 15 600 personen voor een van deze opties. 

Als we de cijfers in detail bekijken, zien we 
dat het gaat om exact 12 552 wapens. En daar 
zit allerlei tuig tussen: van revolvers, over 
jachtwapens, tot automatische aanvalsgeweren. 
Naast vuurwapens, werden ook massaal laders 
en munitie binnengebracht. Van dat laatste zelfs 
zo’n 5,7 ton. Opmerkelijk is dat heel wat mensen 
in het bezit waren van meerdere vuurwapens  
(15 600 personen deden 37 500 aangiftes).

Boete tot  25 000 euro

De wapens worden bij 1700 graden Celsius 
omgezet tot vloeibaar staal. De stalen platen die 
daaruit voortvloeien, dienen uiteindelijk voor de 
auto- en bouwindustrie. 
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De gevangenisbevolking is voor 

96 % mannelijk.
22 190

bestelde brochures

1000
nieuwe wetsartikelen 

tijdens deze legislatuur

1 978 515 213 euro
van het totaalbudget in vereffeningskredieten

In de loop van 2018 ontving de FOD meermaals extra 
vereffeningskredieten, in totaal 121 867 213 euro.  

1626
nieuwe voogden

10 261
gevangenen * 

1758
onder elektronisch toezicht *

1095
genadeaanvragen waarvan

13 toegekend

4407
niet-begeleide minderjarigen
vreemdelingen gesignaleerd

23 643
aantal medewerkers *

12 135

11 508

*

*

Veiligheid van de Staat
Autonome entiteiten

Centrale diensten

Rechterlijke orde

Penitiaire inrichtingen

2,9 %
1,1 % 

6,6 %

49,3 %

40,1 %

Verdeling personeel per entiteit en per taalrol

Een totaal van 21 720,74 voltijdse equivalenten
*

Budget

FR 11 550
NL 12 087

 DE 6
gemiddelde leeftijd 45 - 49

Gemiddelde dagelijkse bevolking
*
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Dit jaarverslag geeft slechts een kleine 
selectie weer van de activiteiten van de FOD 
Justitie in 2018. Veel meer realisaties vindt u 
in de nieuwsrubriek op 
www.justitie.belgium.be

In de rubriek Statistieken kunt u terecht voor 
allerlei cijfergegevens.

Volg ons ook op sociale media 

Contact 
www.justitie.belgium.be/nl/pers/contact/  
press@just.fgov.be 

Verantwoordelijke uitgever  
Jean-Paul Janssens  
Voorzitter van het directiecomité 
Waterloolaan 115, 1000 Brussel 
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