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N
a meer dan een jaar zonder regering zouden we kunnen schrijven dat we 2019 afsluiten net zoals we het 
jaar begonnen zijn. We zouden kunnen ingaan op alle nieuwe obstakels en complicaties die in deze periode 
van lopende zaken de kop opstaken en waar elke medewerker van Justitie moest mee omgaan.

Deze halve waarheid zou echter alle inspanningen die Justitie in 2019 heeft geleverd geen recht aandoen of 
valoriseren.

We mogen daarentegen buitengewoon trots zijn op wat we hebben bereikt - in weerwil van de bijzondere omstan-
digheden. Een politiek bewogen jaar als 2019 vormt het bewijs dat we in woelige wateren koers weten te houden.

In dit jaarverslag belichten we enkele projecten die een stempel hebben gedrukt op dit jaar.

We focussen onder meer op de vooruitgang die is geboekt in de strijd tegen het terrorisme, de internationale 
criminaliteit en de orgaanhandel. Verder vindt u bijdragen over de ontwikkelingen in de digitalisering van verkeers-
boetes, over de modernisering van de burgerlijke stand en over de invoering van een nieuwe vorm van detentie, de 
zogeheten transitie, die gericht is op re-integratie. Daarnaast staan we nog even stil bij het nieuwe budgetbeheer 
gelinkt aan de introductie van Fedcom voor de centrale administratie en bij onze blijvende aandacht voor het welzijn 
van al onze medewerkers.

De grote verscheidenheid aan activiteiten van de FOD Justitie laat niet toe om alles uitgebreid te bespreken in dit 
verslag. Voor meer topics en verdere informatie kunt u altijd terecht op onze andere informatiekanalen.

We hopen dat 2020 voor onze samenleving mag uitgroeien tot een jaar waarin we de krachten nog meer bundelen. 
Alleen dan kunnen we samen op volle kracht vooruit, zowel binnen Justitie als in alle andere domeinen.

Alvast veel leesplezier. 



DIGITALE BURGERLIJKE 
STAND START UITSTEKEND

In maart was het einde verhaal voor de papieren geboorte- en 
huwelijksakten. Met de komst van de gemoderniseerde burgerlijke 
stand worden alle akten voortaan digitaal aangemaakt en bijgehouden 
in een centrale databank. 

De digitalisering stelt paal en perk aan de fysieke
archieven van zo’n 6,5 miljoen papieren akten



DIGITALE BURGERLIJKE 
STAND START UITSTEKEND

G edaan met pen en papier. Vanaf nu ondertekenen de 
ambtenaren in de gemeentehuizen en in de Belgische 

consulaten de akten digitaal. 

Ze slaan die op in de nieuwe centrale databank ‘DABS’, van 
waaruit ze ook uittreksels en afschriften halen.

Einde papieren archieven

Na een inloopfase bij de gemeenten kregen ook de FOD 
Justitie en de rechterlijke orde toegang tot de databank. 
Zo stuurt de FOD Justitie naamsveranderingen sinds juni 
door naar de nieuwe databank en hebben alle parketten 
sinds november toegang tot de databank. Bij de hoven en 
rechtbanken laden de eerste pilootsites dan weer sinds 
midden december vonnissen op in de databank (als die de 
akten van de burgerlijke stand beïnvloeden, bv. na een vonnis 
in een echtscheidings- of afstammingsdossier).

De digitalisering stelt paal en perk aan de fysieke archieven 
van miljoenen papieren akten in stadhuizen, rechtbanken 
en consulaten. Voorafgaand aan de lancering zijn ongeveer 
6,5  miljoen oude akten uit 589 gemeentelijke en 102 consu-
laire registers gemigreerd naar de nieuwe databank. 

Ferme besparing

Deze digitalisering heeft nog een aantal voordelen.

	● Als een akte wijzigt, wordt ook het rijksregister in vele 
gevallen automatisch bijgewerkt. 

	● Verschillende overheidsdiensten kunnen zelf aktes 
raadplegen in de DABS, wat de burgers heel wat geloop 
naar het gemeentehuis bespaart. 

	● Wie wil trouwen, kan nu in elke gemeente zijn geboor-
teakte aanvragen. 

	● Door deze digitalisering dalen de administratieve 
lasten voor burgers, ondernemingen, gemeenten en de 
federale overheid met 39,6 miljoen euro.

Naast de FOD Justitie zetten ook de FOD Binnenlandse Zaken, 
de FOD Buitenlandse Zaken, de Dienst Administratieve Ver-
eenvoudiging, de verenigingen van ambtenaren van de bur-
gerlijke stand en een aantal pilootgemeentes hun schouders 
onder dit project. 

In de prijzen

Op 5 december sleepte de digitalisering van de burgerlijke stand de Agoria e-Gov Award 
voor Rentabiliteit en Beste project van het jaar in de wacht.



H et nieuwe transitiehuis vindt onderdak in twee aanpalende woningen in de Mechelse binnenstad. Er zijn 
in totaal 15 plaatsen. De gedetineerden staan er zelf in voor klusjes of koken, en krijgen er tegelijk hulp op 

vlak van huisvesting, werk zoeken, enz. Het idee is om de overgang van een klassieke detentie naar meer vrijheid 
progressiever te organiseren. Een te abrupte overgang kan leiden tot toekomstige mislukkingen van recidive. De klok 
rond worden de gedetineerden daarom begeleid en opgevolgd door sociaal werkers, psychologen en criminologen.

De bewoners kunnen via een uitgaansmaatregel het transitiehuis verlaten om bijvoorbeeld een opleiding te 
volgen of te solliciteren, maar dat betekent geenszins dat ze mogen gaan en staan waar ze willen. Er geldt een 
gevangenisregime en het huis is uitgerust met een toegangs- en camerasysteem. 

Minder herval

Transitiehuizen passen volledig in een groeiende vraag naar detentie op maat, waarbij de penitentiaire omgeving 
en beveiliging en het regime meer zijn afgestemd op het profiel van de gedetineerden. Het is een aanpak waarin 
het gevangeniswezen meer wil investeren.
“In Nederland hebben ze gelijkaardige Exodushuizen. Die staan evengoed in gewone wijken die lijken op de wereld 
waarin gevangenen na hun vrijlating kunnen terechtkomen”, zegt Rudy Van De Voorde, directeur-generaal van het 
gevangeniswezen. “Studies tonen aan dat wie in zo’n transitiehuis verbleef minder vaak hervalt in criminele feiten.” 

G4S Care en Exodus Nederland staan in voor de uitbating van het Mechelse transitiehuis en de ondersteuning 
van de gedetineerden. Intussen is een tweede transitiehuis in Edingen geopend. Een gunstige evaluatie van de 
pilootprojecten opent mogelijk de deur naar extra huizen.

Om recidive zoveel mogelijk te beperken, worden 
de gedetineerden de klok rond opgevolgd



In Mechelen is in september 2019 het allereerste 
transitiehuis van ons land geopend. Die nieuwe de-
tentievorm wil gedetineerden die bijna einde straf 
zijn de kans geven om onder intensieve begeleiding 
te werken aan hun re-integratie.

EERSTE BELGISCHE 
TRANSITIEHUIS OPENT 
IN MECHELEN



ORGAANHANDEL 
STRENGER BESTRAFT

Door de nieuwe wet worden slachtoffers van 
mensenhandel die door hun uitbuiting betrokken 

zijn bij misdrijven, niet langer vervolgd



Sedert 1 juli 2019 is het Strafwetboek verrijkt met een nieuw 
hoofdstuk over orgaanhandel. De wijzigingen passen in het 
kader van het Verdrag van de Raad van Europa tegen de 
handel in organen dat in maart 2018 in werking trad.

De grote verandering in vergelijking met voorheen 
is dat de nieuwe wet orgaanhandel expliciet vast-

legt als misdrijf. Zo is het verboden om organen weg 
te nemen in ruil voor een vergoeding of zonder de 
toestemmingsvoorwaarden te respecteren. Dat geldt 
ook voor alle transplantaties of elk ander gebruik 
van illegaal weggenomen organen. Ook donoren en 
ontvangers werven en benaderen uit winstbejag is 
vanaf nu strafbaar. De straffen lopen van vijf tot tien 
jaar criminele opsluiting en een geldboete van 750 tot  
75 000 euro. 

Ontvangers die vrijwillig een illegaal weggenomen 
orgaan aanvaarden, worden eveneens vervolgd. De 
straf voor dit misdrijf is evenwel zwaarder voor de arts 
die een orgaan wegneemt of voor de makelaar. 

Ook belangrijk: misdrijven m.b.t. orgaanhandel die in 
het buitenland zijn gepleegd kunnen onder bepaalde 
voorwaarden in België worden vervolgd. 

Geen sanctie voor de slachtoffers van mensen-
handel

Daarnaast biedt de nieuwe wet de slachtoffers van 
mensenhandel betere bescherming, los van de aard 
van de uitbuiting die ze hebben ondergaan (seksuele 
uitbuiting, economische uitbuiting, enz.). Een speci-
fieke bepaling voorziet er namelijk in dat slachtoffers 
die als rechtstreeks gevolg van hun uitbuiting betrok-
ken zijn bij misdrijven, niet strafrechtelijk kunnen 
worden vervolgd. En laat dit nu net een cruciaal argu-
ment zijn om slachtoffers ervan te overtuigen samen 
te werken met politie en justitie. 

De nieuwe bepaling is op die manier een waardevol 
instrument in de handen van de verschillende opvang-
centra, het federaal migratiecentrum Myria en andere 
verenigingen.



De hervorming van de rolrechten is van kracht sinds 1 februari 2019 
zoals bepaald in de wet van 14 oktober 2018. Niet alleen het tijdstip 
van betalen is verschoven, de tarieven zijn ook vereenvoudigd.

HERVORMING VAN DE 
ROLRECHTEN



H et rolrecht is een bedrag dat de rechtzoekende aan een rechtbank moet betalen als hij of zij een zaak aanhanging 
maakt. Met de hervorming van de rolrechten wou de wetgever de betaling van die rechten verplaatsen naar het 

einde van de procedure. Het principe is om de kosten te laten dragen door de partij die in het ongelijk is gesteld.

De justitiabele die een zaak voor het gerecht wil brengen, moet het rolrecht dan ook niet langer aan de griffie betalen 
wanneer hij of zij het verzoek indient. Voortaan veroordeelt de rechter de partij die het proces verliest tot de betaling 
van het rolrecht. Als het proces slechts gedeeltelijk wordt gewonnen, bepaalt de rechter ieders aandeel in de betaling 
van de rechten. En in het geval van een eenzijdige procedure (zonder verweerder), is de eiser het recht verschuldigd. 

Na de beslissing van de rechter ontvangt de persoon die het rolrecht verschuldigd is een uitnodiging tot betaling van 
de FOD Financiën. 

Eenvoudigere tarieven

Naast deze hervorming wou de wetgever het bedrag van de rolrechten koppelen aan het niveau van het betrokken 
rechtscollege. Op die manier wordt de toegang tot justitie vereenvoudigd voor de justitiabele.
Voor elke ingeschreven zaak op de rol is het volgende bedrag verschuldigd:

  Rechtscollege     Bedrag griffierecht/rolrecht

Vredegerecht en politierechtbank     € 50

Rechtbank van eerste aanleg en ondernemingsrechtbank   € 165

Hof van beroep       € 400

Hof van Cassatie       € 650

Met de betaling op het einde van de procedure 
wil de wetgever de kosten laten dragen door 

de partij die in het ongelijk is gesteld



In november 2019 kwamen bijna 30 Belgen die getroffen zijn door terreur in het 
buitenland samen in Brussel. De slachtoffers, hun na- en naastbestaanden en 
vertegenwoordigers van de slachtofferverenigingen gingen er in dialoog met vice-
eersteminister en minister van Justitie Koen Geens, minister van Volksgezondheid 
Maggie De Block en met deskundigen uit de publieke en private sector.

BELGISCHE SLACHTOFFERS 
VAN TERREUR IN HET 
BUITENLAND AAN HET 
WOORD

Sinds mei 2018 vonden er 9 ontmoetingen 
plaats voor slachtoffers van terrorisme



D e ontmoeting kwam er op initiatief van Aristide Melissas. Hij overleefde 
samen met zijn gezin een aanslag in New York. Zoals de familie van 

de heer Melissas, hebben terreurslachtoffers zowel fysiek, mentaal als 
administratief heel wat te verwerken en dat, althans op het moment van 
de feiten, in een vaak onvertrouwde omgeving. Op zijn vraag organiseerde 
minister Geens dan ook een ontmoeting en gedachtenwisseling, deze keer 
specifiek gericht op de noden van slachtoffers van feiten in het buitenland.

Veelgestelde vragen

Behalve de politieke verantwoordelijken, namen heel wat deskundigen 
uit de publieke en private sector deel. Ook vertegenwoordigers van 
slachtofferverenigingen V-Europe en Life4Brussels waren aanwezig. 
Concreet kwamen allerlei vragen aan bod die eigen zijn aan de situatie van 
Belgische slachtoffers van terreur in het buitenland. 
In een debat van meer dan drie uur namen verschillende slachtoffers het 

woord en richtten ze hun vragen aan de deskundigen en aan de ministers. 
Hoewel sommige vormen van ondersteuning vlot verlopen, werd 
duidelijk dat er op andere vlakken nog werk aan de winkel is. De nood 
aan informatie bleek een vaak terugkerend aandachtspunt. Zo opperde de 
heer Melissas het voorstel om een leidraad of gids uit te werken waarbij 
terreurslachtoffers stap voor stap zicht krijgen op wie hen waarmee kan 
helpen.

Na afloop van het debat konden alle deelnemers, bij een hapje en een 
drankje, napraten met deskundigen en lotgenoten.

Sinds mei 2018 vonden er 9 ontmoetingen plaats voor slachtoffers van 
terrorisme. 200 slachtoffers namen daaraan deel.

Meer weten
justitie.belgium.be/nl/financielehulp

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


RUIM 20 JAAR 
SAMENWERKING TEGEN 
INTERNATIONALE 
CRIMINALITEIT

Belgische rechter beslissen om goederen in 
Bijvoorbeeld bij een drugszaak kan een 

beslag te nemen, en dat ook in Marokko



De FOD Justitie werkt nauw samen met Belgische en internationale 
partners. Zo trekken België en Marokko al meer dan twintig jaar 
samen ten strijde tegen internationale criminaliteit. Een belangrijke 
stap in dit partnership is het nieuw wettelijk kader in de strijd tegen 
drugshandel en witwaspraktijken.

I n februari werkte minister van Justitie Koen Geens aan een herziening van de bilaterale overeenkomst van 1997. Die overeenkomst 
omvat de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. De herziening gebeurde in samenwerking met zijn Marokkaanse ambtgenoot 

Mohamed Aujjar. 

De nieuwe deal schept het wettelijk kader waarmee autoriteiten goederen uit drugshandel of witwaspraktijken in beslag kunnen 
nemen en verbeurd verklaren. Met deze overeenkomst hebben beide landen een krachtig wapen in handen tegen de georganiseerde 
criminaliteit.

Daadkrachtigere en flexibelere samenwerking

In een drugszaak, witwasdossier of terrorismeproces kan een Belgische rechter beslissen om goederen in beslag te nemen. Door de 
nieuwe overeenkomst kan die beslissing gevolg krijgen in Marokko. Daarnaast zijn er nu meer mogelijkheden voor aanvragen om 
rechtshulp of overtuigingsstukken bij het andere land, zonder rekening te moeten houden met diplomatieke procedures. 
Wanneer Marokko en België in de toekomst samenwerken in het kader van gerechtelijke dossiers, wordt innovatie belangrijker: denk 
daarbij aan specifieke onderzoekstechnieken, verhoor via videoconferentie of het opvragen van bankgegevens.

Actieplan 

In april ondertekenden Jean-Paul Janssens, voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie, en zijn Marokkaanse ambtgenoot 
Lahkim Bennani, secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Vrijheden, het jongste actieplan tussen België en Marokko. Dat 
plan loopt tot 2021. Het omvat onder andere de gecentraliseerde organisatie van de inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen, het 
strafregister, de DNA-gegevensbanken en de gestandaardiseerde codificatie van misdrijven.



WERKEN 
BIJ JUSTITIE, 
ZINVOL TOCH?

In mei en juni 2019 heeft de FOD Justitie in samenwerking met de vzw IDEWE een 
enquête gehouden bij zijn personeelsleden over hun welzijn op het werk. 8442 
personeelsleden van de hoven en rechtbanken, de penitentiaire inrichtingen en 
de centrale diensten hebben erop geantwoord.



De meeste medewerkers ervaren hun 

V an alle respondenten geeft 43 % aan tevreden te 
zijn op het werk en 52 % wil blijven werken bij de 

FOD Justitie. Die cijfers liggen onder het gemiddelde 
van de referentiegroep van IDEWE. Er is ook vraag naar 
meer flexibiliteit, meer participatie en meer visie. Toch 
ervaren de meeste medewerkers hun werk als zinvol.

Gezamenlijke acties
 
Aan de hand van de resultaten krijgen we een algemeen 
zicht op de beroepssituatie van de personeelsleden. 
Deze momentopname geeft aan welke inspanningen 
nodig zijn en moet uitmonden in een aantal passen-
de maatregelen die inspelen op de diversiteit van het 
departement. Er zijn in totaal twaalf werkgroepen 
opgericht in samenwerking met de vakorganisaties, 
de medewerkers en de Interne Dienst voor Preventie 
en Bescherming op het werk. Die groepen analyseren 
de resultaten grondig om tot gerichte actieplannen te 
komen, met kortetermijn- en langetermijnmaatregelen 
voor elke betrokken entiteit van de FOD Justitie.

De enquête legt de vinger op problemen die de FOD Justi-
tie eerder al in kaart bracht. Zo werkt het departement al 
lang rond welzijn op het werk, onder andere met bewust-

makingsacties, een gedragscode inzake welzijn en acties 
om de vertrouwenspersonen meer visibiliteit te geven.

Werken aan het psychosociaal welzijn van onze medewer-
kers is een belangrijke en permanente uitdaging. Het is 
een ambitie die de FOD Justitie niet zal lossen. 

Sterke punten

	● ontwikkelingsmogelijkheden 
	● ondersteuning van de leidinggevenden en de 

collega’s 
	● bestaande procedures 

Verbeterpunten

	● werkdruk (stress, absenteïsme, risico op burn-
out, emotionele uitputting) 

	● invloed van het werk op de privésfeer
	● onzekerheid over de functie 
	● conflicten (geweld, pesterijen) 
	● organisatie van het werk (structuur, cultuur, 

strategie)

werk als zinvol, maar er is ook vraag naar
meer flexibiliteit, participatie en visie



FOD JUSTITIE STIMULEERT 
SAMENWERKING TEGEN 
TERRORISME

Een van de nieuw opgestarte projecten  
is een evaluatie van het risico op de financiering  

van terrorisme via de verenigingssector



De FOD Justitie speelt een belangrijke rol in de strijd 
tegen terrorisme en gewelddadige radicalisering. Een 
multidisciplinaire cel zet zich nu al meer dan een jaar 
in voor die strijd door de minister van Justitie te onder-
steunen bij de uitrol van zijn strafrechtelijk beleid. De 
cel volgt de toestand op, evalueert de situatie en doet 
aanbevelingen. 

S inds de oprichting van de cel bouwt het team 
een netwerk uit. Het ontmoette zo al meer 

dan tachtig personen met verschillende achter-
gronden (van instellingen tot universiteiten)  
tegenover het politienetwerk. De cel is ook voorzit-
ter en oprichter van het platform ‘terrorisme’ dat 
alle betrokken diensten van de FOD Justitie samen-
brengt. Dankzij de uitwisseling en samenwerking 
tussen verschillende diensten heeft de FOD een 
ruim inzicht in terrorisme.

Actuele thema’s 

De focus van het team ligt op verschillende actu-
ele thema’s, zoals het vertrek uit de gevangenis 
van gedetineerden die veroordeeld zijn voor 
terrorisme en/of geradicaliseerd zijn, de terugkeer 
van Belgische onderdanen die in Syrië opgesloten 
zijn (en in het bijzonder het lot van de kinderen), 

en extreemrechtse en extreemlinkse uitingen. 
Tegelijk werden er ook verschillende andere 
projecten opgestart: een evaluatie van het risico 
op de financiering van terrorisme via de vereni-
gingssector en een analyse van de rechtspraak 
rond terrorisme.

Nationale en internationale samenwerking 

Om de opdrachten tot een goed einde te brengen, 
werkt de cel samen met nationale organisaties  
(nationale taskforce, expertisenetwerk van het 
College van procureurs-generaal) en internatio-
nale organisaties in Nederland en Frankrijk.



264 848 ONLINE 
BETALINGEN IN 2019

De automatisering resulteert in minder 
straffeloosheid omdat Europese landen nu 

vlotter identiteitsgegevens uitwisselen



Sinds juli 2017 kunnen we verkeersboetes digitaal 
betalen via www.verkeersboetes.be. In 2019 telden we zo  
264 848 online betalingen. Het aantal spontane betalingen 
is in 2019 gestegen naar 90,23 %.

Het rapport is duidelijk: 2019 was een positief jaar 
voor het informatiseringsproject dat ook Crossborder 

wordt genoemd. Dat blijkt alvast uit de analyse van 
de data. De verregaande digitalisering en de hogere 
pakkans vormen een essentiële stap naar meer 
verkeersveiligheid.

Spontane betalingen
 
De automatisering bij de verwerking van de verkeers-
boetes heeft geleid tot een betere bewustmaking van 
de overtreders. In 2019 werden 264 848 boetes online 
betaald. Het aantal spontane betalingen nam toe tot 
90,23 %, tegenover 80 % in 2018. 

De positieve trend blijkt ook uit de analyse van het aan-
tal verzonden herinneringsbrieven: dat is gedaald van 
7,8 miljoen in 2018 naar 7,1 miljoen in 2019. Het aantal 
automatische terugbetalingen bedroeg dan weer 69 046 
in 2019, tegenover 138 in 2018.

Aandacht voor verkeersveiligheid 
 
Sinds mei 2019 laat de overheid de boete telkens gepaard 
gaan met een informatie- en bewustmakingsboodschap 
die wijst op de risico’s van gevaarlijk gedrag op de weg. In 
totaal werden zo 846 967 bewustmakingsboodschappen 
verstuurd tussen 21 mei 2019 en 21 februari 2020. 

Circle of Police Leadership Award 
 
Helemaal op het einde van het jaar volgde nog een mooie 
erkenning. Op 13 december 2019 sleepte het Crossborder-
project namelijk de Circle of Police Leadership (CPL) 
Award in de categorie ‘Internationale Politionele 
Samenwerking’ in de wacht. Door de automatisering 
wisselen Europese landen nu vlotter identiteitsgegevens 
uit en volgen ze de financiële strafuitvoering ook nauwer 
op, en dat resulteert in minder straffeloosheid. Tegelijk 
zien we een verminderde administratieve werklast bij de 
betrokken overheidsdiensten in binnen- en buitenland.



Geen vorm van criminaliteit die met zo’n rotvaart evolueert als cybercriminaliteit, 
en dat ondervinden de overheidsdiensten in ons land helaas letterlijk elke dag. 
Dagelijks noteren onze IT-afdelingen meer dan 1000 pogingen van hackers die de 
systemen willen binnendringen. Een enorme klus om dat allemaal te beveiligen, 
en dus was het tijd voor gespecialiseerde hulp. 

IT-BEVEILIGING SCHAKELT 
VERSNELLING HOGER



W eerstand bieden aan legers van high-skilled 
hackers die elke vijf minuten met nieuwe 

technieken op de proppen komen, het is niet 
meteen de kerntaak van de overheid. Nochtans is 
de beveiliging van de IT-infrastructuur en van de 
gigantische stroom aan vaak gevoelige gegevens 
van cruciaal belang. “Als overheid moeten we 
de burgers te allen tijde kunnen garanderen dat 
de gegevens die ze achterlaten bij Financiën, of 
die door de handen van Justitie passeren, niet 
gestolen of gewist zullen worden. Die garantie 
willen we trouwens ook bieden aan onze 40 000 
medewerkers. Justitie en Financiën hadden dus 
gelijkwaardige behoeftes, en daarom hebben 
we de krachten gebundeld”, zegt Ivan Verborgh, 
ICT-directeur bij de FOD Justitie. 

SaaS
 
En zo rijpte het idee om deze ambitie om te 
zetten in een overheidsopdracht. Naast de FOD 
Financiën en de FOD Justitie zetten ook andere 
partners zoals de Federale Politie en de Kanselarij 

zich rond de tafel om een lastenboek op te stellen. 
Uiteindelijk volgde er een deal met Proximus: het 
zogenaamde Saas-model, of Security as a Service. 
Hierbij integreert de externe dienstverlener zijn 
beveiligingsdiensten in een andere organisatie 
op basis van een abonnement. Het contract biedt 
continue up-to-date bescherming en dat zowel 
op het vlak van preventie, detectie, reactie als 
bijsturing.

De overheid moet de burgers kunnen garanderen 
dat de gegevens die ze achterlaten bij Financiën 

of Justitie niet worden gestolen of gewist

Een goed beveiligde maand in cijfers
 
In maart 2020:

	● detecteerde de beveiliging van Proximus 
bijna 1,5 miljard ruwe events in het 
dataverkeer bij Justitie,

	● daarvan bleken er uiteindelijk slechts 26 
een potentieel veiligheidsrisico,

	● dat leidde in 11 situaties tot een 
interventie.



GESPECIALISEERDE EN 
GOED BEGELEIDE VOOGDEN
De dienst Voogdij stelde ook in 2019 alles in het werk om de best mogelijke zorg 
te voorzien voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Dat kan door hen 
snel te identificeren, door voogden toe te wijzen die passen bij hun profiel en 
door de voogden op te volgen en bij te staan. De dienst bestaat intussen 15 jaar 
en leverde al heel wat mooi werk af.



 In 2019 zijn 2024 voogden  

I n 2019 hebben 4563 personen zich in België gemeld als niet-begeleide 
minderjarige vreemdeling (NBMV). Dat is bijna evenveel als tijdens de mi-

gratiecrisis van 2015. De dienst Voogdij ontmoette hen dagelijks. Bij 1400 
personen was er twijfel over de leeftijd waarna een onderzoek is opgestart. 
Daaruit bleek dat uit die groep 440 jongeren effectief als minderjarig kon-
den beschouwd worden. 

De meesten zijn jongens tussen 15 en 17 jaar oud en zijn afkomstig uit ge-
bieden die nog in crisis verkeren, zoals Afghanistan en Eritrea.

Om die kwetsbare jongeren te begeleiden, heeft de FOD Justitie in 2019 
2024 voogden aangesteld, tegenover 1629 in 2018.

Er werden twee pools met gespecialiseerde voogden opgericht om aan de 
noden van transitjongeren tegemoet te komen: één voor de regio Brussel en 
een andere voor de kustregio. Een pool met voogden die gespecialiseerd zijn 
in mensenhandel bestond al. 

Goede samenwerking 

Ook de samenwerking met voogden en partners is versterkt. Vanaf het voor-
jaar van 2020 worden de voogden vermeld in het rijksregister van de NBMV, 
wat resulteert in een betere samenwerking met de verschillende partners. 
Voogden ontvangen hun vergoedingen automatisch, waardoor er minder 
administratieve stappen zijn.

De dienst Voogdij onderhoudt nauw het contact met de voogden. Ze ont-
vangen maandelijks tweetalige informatiebrieven. De Nederlandstalige 
voogden kregen in mei het boek Rechten van niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen in België, gepubliceerd in samenwerking met de Universi-
teit Gent.

Eind 2019 heeft de Raad van Europa de inspanningen van de dienst onder de 
aandacht gebracht en zijn werking voorbeeldig genoemd.

aangesteld om kwetsbare jongeren  
te begeleiden



D e FOD Justitie leverde in 2019 heel wat  
inspanningen om het budgetbeheer te vernieu-

wen en te optimaliseren. De medewerkers van de  
Veiligheid van de Staat, het College van de hoven en  
rechtbanken en het Openbaar Ministerie voegden 
zich bij de medewerkers van de centrale dien-
sten. Daardoor verdubbelde het aantal FEDCOM- 
gebruikers van 150 in 2018 naar 299 medewerkers 
in 2019.

Kwaliteitscontrole

FEDCOM is van toepassing op elke fase van het  
budgetbeheer: van de bestelling van een goed 
of dienst tot de betaling van de leverancier. De 
verschillende betrokkenen coderen bij elke stap 
nieuwe gegevens, maar omdat de gebruikers altijd 
maar talrijker zijn, stijgt ook het risico op fouten. De 
FOD  Justitie controleert echter de kwaliteit van de 
gegevens. Die kwaliteit is uiterst belangrijk en biedt 
iedereen op elk ogenblik een duidelijk en correct 
overzicht van de boekhoudkundige en budgettaire 
toestand. 

Efficiënt jaarrekeningen opmaken

Met FEDCOM als boekhoudtoepassing voldoet de 
FOD  Justitie ook aan de wettelijke verplichtingen 
om jaarrekeningen op te maken en te rapporteren. 
Het departement maakt zo efficiënt mogelijk ge-
bruik van deze toepassing om de jaarrekeningen 
steeds kwaliteitsvoller te maken. 

Het werk staat niet stil en de voortdurende verbe-
tering van de boekhoudkundige beheersprocessen 
is dan ook een rode draad geworden in de werking. 
Het doel is om de FOD Justitie en de partners ervan 
een tool te bieden voor de ondersteuning van het 
beheer en voor de verbetering van de prestaties.

Door een hoge kwaliteitscontrole krijgen we op elk 
moment een duidelijk en correct overzicht van de 
boekhoudkundige en budgettaire toestand



Vorig jaar gaf de FOD Justitie het startschot voor een groot project om de 
boekhouding en het budgetbeheer ervan te moderniseren. Centraal daarbij stond 
FEDCOM, de federale computertoepassing voor boekhouding. Bij de aanpassing 
van het budgetbeheer werden ook de interne processen in vraag gesteld.

OPTIMAAL EN HEDENDAAGS 
BUDGETBEHEER
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De gevangenisbevolking is voor 

95 % mannelijk
31 639

bestelde brochures

119 518
pagina's gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

nieuw record sinds 2017

1 948 320 582 euro
van het totaalbudget in vere�eningskredieten

In de loop van 2019 ontving de FOD meermaals extra 
vere�eningskredieten, in totaal 97 873 582  euro. 
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voogden
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Penitentiaire inrichtingen
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Dit jaarverslag geeft slechts een kleine 
selectie weer van de activiteiten van de FOD 
Justitie in 2019. 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 

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

Wettelijk depot 
D/2020/7951/NL/1212
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