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Plan-methode op maat van uitdaging 

» 9 december 2014 (budget Justitie): belofte om met een 

Justitieplan te komen tegen de lente 2015 

» 18 maart 2015 Justitieplan voorgesteld aan het 

parlement 

» 8 mei 2015 Eerste stap tot uitvoering Justitieplan 

 =>  Wetsontwerp Burgerlijk procesrecht  

» 25 juni 2015 Tweede stap tot uitvoering Justitieplan 

 =>  Wetsontwerp  Strafprocesrecht  

 

 



Wijzigingen van strafrecht en 

strafvordering 

» Waarom: minder en efficiëntere procedures om sneller 

recht te spreken en de werklast te verminderen 

» Doelstelling: efficiënte en kwaliteitsvolle justitie 

 Deze wet bevat meer dan 200 artikelen met verschillende kleine 

maatregelen die bijdragen aan een efficiënte justitie.  

 



1. Voorafgaande erkenning van schuld 

» OM stelt een straf voor aan de dader 

» Geen debatten meer voeren over schuld of over de 

strafmaat voor de rechter  

» Rechter oordeelt over gegrondheid “guilty plea” 

 

Aanpassingen verruimde minnelijke schikking  

1. Niet meer mogelijk na een veroordeling 

2. Opname in strafregister  



2. Repatriëring veroordeelden 

» Geen voorwaardelijke vrijlating voor mensen zonder 

verblijfstitel 

» Repatriëring van persoon zonder verblijfstitel binnen 

periode van zes maanden voor eind van straf 

(momenteel 2 maanden) indien veroordeelde alle 

straffen uitzat 

» Gevangenis is geen opvangcentrum voor personen 

zonder verblijfstitel 



3. Correctionalisering 

» Alle misdaden correctionaliseerbaar maken 

- Minder procedures voor het assisenhof, kostenbesparend  

vb. proces Hells Angels: kost 1,1 miljoen euro 

- OM en onderzoeksgerechten blijven beslissen over 

correctionalisering 

- Uitzonderingen:  

1. Zwaarste misdaden tegen politiemensen  

2. Zwaarste misdaden waarbij minderjarigen slachtoffers zijn en 

de familie zich verzet tegen correctionalisering 



4. Telefoontap 

» Schrapping automatische nietigheidssanctie  

» Zal aan analyse onderworpen worden of de fout zeer 

ernstig en zwaar is om tot nietigheid over te gaan 

» Resultaat: zo niet is de zaak niet volledig verloren  

» Voorbeeld: zaak betreffende drugsbende in Antwerpen 



5. ET en probatie als autonome straf 

» Elektronische toezicht en probatie kunnen als autonome 

straf worden toegekend: in werking 1/05/2016 

» Alternatieve straf voor de vrijheidsstraf  

» Inzetten op heropvoeding 

» Recidiveonderzoek wijst uit dat de alternatieve straf de 

kans op herval aanzienlijk doet dalen  

» Gevangenisstraf wordt ultimum remedium  

 



6. Verzetprocedure in strafzaken  

» Misbruiken verzet uitsluiten  

» Als men op de inleidingszitting aanwezig is, zal verstek 

onmogelijk zijn  

» Enkel verstek mogelijk bij geldige reden (ziekte…) 

» Resultaat: onnodig rekken van procedures vermijden, 

snellere procesgang 

 



7. Opstellen PV’s administratief 

personeel politie 

 

» Politiemensen ontlasten met administratieve taak bij het 

opstellen van PV’s in verkeerszaken  

» Administratieve vereenvoudiging  
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