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‘Een efficiente en 

rechtvaardige Justitie, 
een droom die  

werkelijkheid wordt.’

..
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corresponderen, en magistraten zullen meer dan 
voorheen zelf kunnen beslissen wat belangrijk is en in 
hun ogen voorrang moet krijgen.
We zorgden ervoor dat rechtvaardigheid het opnieuw 
haalt van procedurefouten. Geïnterneerden krijgen 
voortaan aangepaste instellingen en wetgeving, en de 
gratis rechtshulp (‘pro Deo’ en ‘Salduz’) werd in een 
nieuw kleedje gestoken. 
Na voltooiing van de ‘hink’ en de ‘stap’ is het nu tijd 
voor het derde deel van mijn plan dat ik de ‘sprong’ 
noemde. Daarover bericht ik u volgend jaar meer. Een 
grondige vernieuwing van ons basisrecht is alvast 
dringend nodig, meer dan 200 jaar na de wetboeken 
van Napoleon die in ons land nog altijd trouw wor-
den gevolgd. En een sterk verbeterde infrastructuur 

op het stuk van gebouwen en informatica is al even  
dringend, ook in onze provincie waar het arrondisse-
ment Halle-Vilvoorde, naast en samen met Leuven, naar  
juridische zelfstandigheid groeit.
Voor de verkiezingen van 2014 schreef ik u mijn droom 
uit. U vindt hem op de achterkant. Een efficiënte en 
daardoor rechtvaardigere Justitie wordt stilaan wer-
kelijkheid. 
Ik zal me er volledig voor blijven geven. Daarbij 
heb ik maar één methode. Altijd voortdoen, kalm 
maar snel, zonder ophouden, met zicht op de lange  
termijn.

oens woord vooraf earit aliquid millit aut unt, imus 
dolorum hilia vid estiusam lantion con repe et re-
rio ea dolut exeria quatia sit mi, si alique is et unti 
as nobis nos dolo quaerit fugitatiosam ad qui rest, 
soluptasi tes suntio optae deruptibus aut hilic tem 

V O O R W O O R D

Beste lezer, 

Na twee jaar als Minister van Justitie wil ik u graag 
uitleggen wat ik gedaan heb om opnieuw orde op  
zaken te stellen en de broodnodige vernieuwing te 
brengen. 
Vooreerst, ik doe deze job écht heel graag, en ben 
er elke dag dankbaar om. Toch is Justitie volgens de 
meeste kenners geen geschenk, want de besparin-
gen hakten zwaar in op een departement dat al niet 
in topvorm was. Nadat ik als Minister van Financiën 
in de vorige legislatuur België uit de Europese geva-
renzone haalde, ging ik er opnieuw en met plezier  
tegenaan. Samen met de 20.000 mensen die met grote  
inzet Justitie dienen, werk ik onophoudelijk en keihard,  
om door een dynamische aanpak de burger beter te 
helpen. 
Ons mandaat was pas begonnen, of de terreur 
sloeg toe in januari 2015. Het fenomeen zou 
ons twee jaar niet meer loslaten. Samen met 
het federaal parket, de gerechtelijke politie 
en de Staatsveiligheid deed ik er alles aan wat 
mogelijk was opdat de slachtoffers niet voor 
niets zouden gestorven zijn. Onze veiligheids- 
keten werd een stuk fijnmaziger, onze veilig-
heidsdiensten nog parater. De keten is immers 
maar zo sterk als zijn zwakste schakel.
Ik legde in april 2015 een Justitieplan aan regering en 
parlement voor: ik noemde het een hink-stap-sprong, 
een mooie discipline in de atletiek. 
Twee jaar later zijn de eerste twee fases van het  
Justitieplan voltooid: ik noemde ze de ‘hink’ voor 
continuïteit en de ‘stap’ voor meer efficiëntie. 
Justitie betaalt zijn facturen eindelijk binnen een  
redelijke termijn: dat is goed voor de continuïteit. 
De ‘potpourri’ is een gemengd Baskisch groente- 
gerecht. En dus maakte ik vijf grote Potpouri-wetten met 
de meest diverse maatregelen die voor efficiëntie zorgen, 
voor digitalisering en voor minder routine. Zo mogen  
advocaten en deurwaarders nu ook officieel per mail 

‘Vijf Potpourri-wetten 
zorgen voor meer 
efficientie, meer 

digitalisering  
en minder routine.’

..

 Koen Geens
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‘Ik heb mezelf door  
het leven en het toeval  

laten leiden. Dat is 
voor mij de juiste 

keuze gebleken. Mijn 
huidige job doe ik ook 

doodgraag.’ 

I N T E R V I E W
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Was het uw droom om politicus te worden?
KOEN GEENS: ‘Neen. Ik denk dat er twee manieren 
zijn om in het leven te staan: ofwel wil je koste wat het 
kost iets specifieks worden en zet je alles in het teken 
van dat streefdoel, ofwel laat je het leven en het toeval 
zo’n beetje voor jou beslissen. Zelf ben ik er al vroeg 
in mijn leven achter gekomen dat ik geen Mozart 
of Eddy Merckx was, en dus heb ik gekozen voor de 
tweede optie: ik heb mezelf door de omstandigheden 
laten leiden. Dat is voor mij de juiste keuze gebleken, 
want tot hiertoe heb ik alles wat ik gedaan heb met 
plezier gedaan: lesgeven, schrijven, advocaat zijn. En 
mijn huidige job doe ik ook doodgraag.’
Heeft u politieke wetenschappen gestudeerd?
GEENS: ‘Nee, ik heb rechten gestudeerd. Niet mijn 
eerste keuze, trouwens: eigenlijk wilde ik Germaanse 
doen omdat ik graag leerkracht in het middelbaar 
onderwijs wilde worden. Maar de directeur van het 
Sint-Jan Berchmanscollege raadde me dat af: ik was 
destijds nogal een actief baasje en hij geloofde niet dat 
ik twintig jaar aan een stuk op dezelfde school les zou 
kunnen geven. Achteraf bekeken denk ik ook dat hij 
gelijk had.’
Hoezo, u was een actief baasje?
GEENS: ‘Ik was een haantje-de-voorste, laat ik het zo 

dier is dat z’n borst openrijt voor zijn jongen – op die 
manier voedt hij zijn kroost met z’n eigen bloed. Al 
geef ik grif toe dat ik wel degelijk altijd een grote mond 
heb (lacht). Als jongeman was ik heel kritisch en gaf ik  
altijd en overal mijn mening. Inmiddels ben ik wat dat 
betreft iets tactvoller en meer diplomatisch geworden, 
al kan ik binnenskamers nog altijd zeer duidelijk  
zeggen waar het volgens mij op staat. Een mens  
verandert nooit fundamenteel, hè?’
Was u als student een fuifnummer? 
GEENS: ‘Dat hangt ervan af. Ik heb nooit graag écht 
veel gedronken. Maar ik ben wel altijd een ferven-
te danser geweest, en mijn vrouw ook – wij hebben  
elkaar trouwens leren kennen tijdens onze studenten-
tijd. Nu nog altijd grijpen we iedere gelegenheid aan 
om een danske te placeren.’
Bent u een strenge vader of bent u eerder chill?
GEENS: ‘Onze drie kinderen zijn ondertussen al-
weer enige tijd het huis uit, maar indertijd was ik wel  
redelijk streng – of eerder: rechtdoorzee. Iets niet lus-
ten bijvoorbeeld, dat kon niet. De kinderen moesten 
eten wat de pot schafte, ook spruitjes of witloof of wat 
dan ook. En ik vond het ook belangrijk dat zij leerden 
om zichzelf iets op te leggen. Eén voorbeeld: toen onze 

zeggen. En eerlijk gezegd kon ik ook weleens stout uit 
de hoek komen. Wilt u weten wat het ergste is dat ik 
ooit op school heb uitgehaald (lacht)? Samen met een 
aantal kameraden, onder wie de huidige baas van de 
VRT, heb ik eens tijdens een speeltijd de deuren van 
vier klassen uit hun hengsels gelicht. Nu, ik mocht 
van geluk spreken dat ik in een tijd leefde waarin men 
op school niet al te streng meer was, maar ik heb er 
toch de nodige uren strafstudie aan overgehouden. In 
ieder geval: zeer veel plezier gehad in die jaren.’
U bent nu minister van Justitie, maar heeft u ooit een 
misdrijf gepleegd?
GEENS: ‘Een verkeersovertreding is technisch gespro-
ken natuurlijk ook een misdrijf. Maar iets anders dan 
dat, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, 
nee.’
Bent u in uw jonge jaren lid geweest van een jeugd-
beweging?
GEENS: ‘Ja, ik ben tamelijk lang en met zeer veel  
plezier scoutsleider geweest.’
Wat was uw totemnaam?
GEENS: ‘Doordachte Pelikaan (lacht). Ik zie jullie nu 
denken: ‘Dat is omdat dat beest zo’n grote bek heeft’. 
Maar neen, die totemnaam werd me ooit gegeven 
omdat in de verhalen uit de Oudheid de pelikaan het 

zoon een koersfiets van ons kreeg – hij was toen nog 
jong – zei ik hem: ‘Voilà. En nu ga je koersen ook’. Ik 
vond én vind: je koopt niet zomaar een koersfiets, dat 
is geen gadget. Het gaat er bij mij niet in dat je dat ding 
al na een paar weken op stal zet. En hij hééft gekoerst! 
Twee jaar lang heeft hij getraind en wedstrijden bij de 
junioren gereden – hij is ermee gestopt omdat ook hij 
geen Tom Boonen bleek te zijn, al had hij veel meer 
talent dan ik.’
Doet u zelf aan sport?
GEENS: ‘Ja, maar minder dan vroeger. Er is een tijd 
geweest dat ik regelmatig ging fietsen – 150 kilometer 
per week. Ik liep ook een paar keer de twintig kilometer 
van Brussel, maar om in mijn huidige functie nog 
zomaar een paar uur vrij te maken, dat lukt me 
gewoon niet meer. Wel probeer ik zoveel mogelijk te 
zwemmen – het liefst in open lucht, in koud water.
Daar krijg ik energie van. Ik zwem heel graag in zee: 
de voorbije zomer heb ik dat nog in Bretagne gedaan 
waar we op vakantie waren. In mijn enthousiasme 
heb ik helaas mijn voet opengehaald aan een rots, 
maar zoals u ziet: ik heb het overleefd.’
Reist u veel?
GEENS: ‘Nee, dat niet. Met reizen is het hetzelfde als 

‘Ik mocht van geluk  
spreken dat men  

op school niet meer  
al te streng was.’

Omringd door nieuwsgierige jongeren in de Kruitfabriek in Vilvoorde.

Mats en de andere jongeren laten al hun vragen los op de minister.

ls er ooit een zombie-apocalyps uitbreekt, waar zou u zich dan verstoppen?’ 
Nee, een doordeweekse vraag is het niet, en al zeker niet voor een minister in 
functie. Maar dit is dan ook bepaald geen doordeweeks interview: voor een 
keer werd Minister van Justitie Koen Geens eens niet door een gewiekste 
politieke journalist op de rooster gelegd, maar door een zestal van enthou-
siasme overlopende Vlaams-Brabantse jongeren tussen de 16 en de 26, die 
op voorhand te horen hadden gekregen dat ze de minister alles mochten 
vragen wat hen maar te binnen schoot. Een unieke kans, die Alaa (19),  
Angela (16, zie cover), Eline (25), Koen (26), Mats (16) en Noemie (18) niet 

aan zich lieten voorbijgaan. Everything you always wanted to know 
about Koen Geens, but were afraid to ask!

‘Bij een zombie- 
apocalyps zou ik  

met de zombie proberen  
te onderhandelen,  

ik blijf  
een politicus he.’
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met fietsen: de tijd om het veel te doen ontbreekt me. 
Jammer, want ik doe het zeer graag, en mijn vrouw 
ook. Al is er een fundamenteel verschil tussen ons 
beiden: zij wil de wereld zien, terwijl ik iemand ben 
die graag teruggaat naar waar hij al is geweest. Mocht 
ik in de gelegenheid zijn, dan zou ik tussen kerst en 
nieuw graag nog eens een paar dagen naar Lissabon 
willen gaan, net als vorig jaar, maar mijn vrouw zal 
me wel weer ergens anders naar toe lokken (lacht).’
Wat trekt u zo aan in Lissabon?
GEENS: ‘O, Lissabon is een héérlijke stad, waar het 
vooral in de winter goed toeven is: zeventien graden, 
veel warmer dan Rome en Istanbul. Bovendien vind ik 
de Portugezen geweldig aangename mensen. En vorig 
jaar ben ik verliefd geworden op de fadomuziek die 
daar in sommige bars wordt gespeeld – de Portugese 
blues, zeg maar. ’t Is buitengewoon weemoedige  
muziek, die heel diep en warm kan zijn als je er op het 
juiste moment naar luistert.’
Als u op reis gaat, zet u dan uw gsm uit?
GEENS: ‘Neen. Ik zou dat wel willen, maar als minis-
ter is zoiets levensgevaarlijk. Een vakantiedag begint 
voor mij klassiek met het lezen van de kranten op mijn 
iPad, en ook tijdens de rest van de dag check ik van tijd 

tot tijd het nieuws, om meteen te kunnen ingrijpen als 
er ergens iets misloopt. Stel bijvoorbeeld dat ik vanuit 
Bretagne in een Vlaamse krant had gelezen dat ik iets 
zou gezegd of gedaan hebben dat ik niét heb gezegd 
of gedaan – die kans bestaat, want in de zomer zijn 
er veel kwakkels en komkommers – dan had ik dat zo 
snel mogelijk moeten rechtzetten. Toen in augustus 
die aanslag met een machete gebeurde in Charleroi, 
heb ik een paar uur gedacht: ‘Ik moet terug naar  
België’. Om uiteindelijk toch bij mijn familie te blijven 
in Frankrijk, dat was een heel moeilijke beslissing.’
U bent continu bezig met uw gsm en iPad. Heeft u dan 
’s avonds nog zin om naar een tv-scherm te kijken? 
GEENS: ‘Nee. Op mijn iPad kijk ik wel naar de tv- 
journaals, en eventueel ook naar ‘Terzake’ en ‘De  
Afspraak’, maar verder zie ik niets. Maar wanneer het 
bij uitzondering voorkomt dat ik in het weekend al-
leen thuis ben met mijn vrouw, bestellen we via de 
digitale tv een film. Ik ben zeer trots om te kunnen 
zeggen dat ik vóór de meeste andere mensen ‘Black’ 
heb gezien, van Adil El Arbi en Billal Fallah.’
Tijdens de les is het soms al eens moeilijk om 
wakker te blijven. Bent u al eens in slaap gevallen 
tijdens een vergadering?

dat ik uitkijk naar mijn pensioen: zoals ik al zei, doe 
ik mijn job uiterst graag. En eigenlijk ben ik in mijn 
leven nog nooit zo gelukkig geweest – het leven is in 
mijn geval met de jaren nog mooier geworden. Ik hoop 
dat dat voor jullie een enigszins hoopgevende bood-
schap is.’
Laatste vraagje: als er ooit een zombie-apocalyps 
uitbreekt, waar zou u zich dan verstoppen?
GEENS (lacht): ‘Een zombie-apocalyps? Wel, het zal u 
misschien verbazen, maar over die vraag heb ik nog 
nooit echt nagedacht. Hmmm. Ah, ik weet het: ik denk 
dat ik me samen met mijn vrouw zou verstoppen in de 
kelder. Onze kelderdeur kan namelijk van binnenuit 
worden gesloten, zodat de zombies er niet in kunnen. 
Bovendien heb ik wat wijn liggen in mijn kelder, en 
is er ook een koelkast. Dus we zitten safe in het geval 
we honger of dorst krijgen. Maar hoe lang duurt zo’n 
zombie-apocalyps eigenlijk? Want ik denk dat de ver-
veling na een poosje wel zou toeslaan. De kans is groot 
dat ik dan toch eens mijn kelder uitkom, om met die 
zombies te onderhandelen. U ziet: ik blijf een echte 
politicus.’

‘Een fuifnummer? Ik ben  
altijd een fervent  
danser geweest,  

en mijn vrouw ook.’

GEENS: ‘Ik ga heel eerlijk zijn: de vroege namiddag is 
voor mij vaak een moeilijk moment. Zeker wanneer 
ik een korte nacht achter de rug heb – want het lukt 
me niet altijd om zes à zeven uur te slapen. Dan is er 
een truc die je in de les niet kan toepassen, maar wel 
in een vergadering: als je je hoofd wat naar beneden 
houdt en laat rusten op je vuist, dan kun je ongemerkt 
je oogleden even sluiten (lacht). Bij mij gaat het dan 
altijd weer wat beter. Als de eerste namiddagvergade-
ring wegvalt, durf ik een kwartiertje ‘mediteren’.’
Wat was het gelukkigste moment van uw leven?
GEENS: ‘Dat weet ik zo één-twee-drie niet. Maar ik 
weet wel wat het meest ontroerende moment van 
mijn leven was: toen ik kabinetschef van Kris Peeters 
was, en mijn dochter me op een dag op kantoor belde 
om me te zeggen dat ik grootvader geworden was. Ik 
had het nooit van mezelf gedacht, maar ik ben op slag  
beginnen wenen. Ik denk dat veel grootouders dat her-
kennen: een kleinkind krijgen, dat is iets... kosmisch.’
Ziet u uw kleinkinderen vaak?
GEENS: ‘Minder vaak dan ik zou willen, alleszins. 
In de weekends blijven ze graag logeren, en ook op 
zondagavond komen ze vaak langs: dat zijn heerlijke 
momenten. Af en toe ga ik ook al eens kijken wanneer 
er één moet voetballen of ballet dansen. Maar nooit 
genoeg. Daarom proberen we minstens om de twee 
jaar samen een week op vakantie te gaan.’
U bent nu 58. Als u naar de toekomst kijkt, wat wil u 
zeker nog doen?
GEENS: ‘Wat ik heel graag eens zou willen doen, en 
dit is iets wat ik al lang in mijn hoofd heb, is met 
mijn vrouw naar Zuid-Afrika gaan. Maar dat zal er 
misschien pas van komen als ik niet meer werk. Niet 

‘Mijn meest 
ontroerende moment? 

Toen mijn dochter  
me belde dat  

ik grootvader was  
geworden.’

Vlnr.: Noémie, Alaa, Koen en Eline in gesprek met minister Geens.  
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IkbenZIJ CD&V

Sonja Becq,  
federaal 

volksvertegen-
woordiger en 

eerste schepen 
van Meise

De Zoete Waters, Oud-Heverlee

An Hermans, 
provincie- 
raadslid en 
 algemeen  
voorzitter 

CD&V-senioren

Els Van Hoof, 
voorzitter Vrouw 
& Maatschappij, 

federaal volksver-
tegenwoordiger en 

Leuvens  
gemeenteraadslid

De Minister
#IkbenZIJ

Katrien 
Partyka,  

Vlaams volksver-
tegenwoordiger 
en burgemeester 

van Tienen

Karin  
Brouwers,  

Vlaams volksver-
tegenwoordiger 

en gemeente- 
raadslid Leuven

Monique  
Swinnen,  

gedeputeerde 
provincie 

Vlaams-Brabant 
en gemeenter-

aadslid  
Aarschot
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ustitie is er voor iedereen, om een rechtvaardige, vrije en veilige samen-
leving mogelijk te maken. Daarom moeten de wetgeving en de rechter 
toegankelijk zijn voor elke burger. Justitie is immers meer dan mensen 
opsluiten en vrijlaten. Iedereen kan bijvoorbeeld zelf, of via zijn ouders 
of zijn kinderen, in de gevolgen van een echtscheiding delen. En ieder-
een die een huis bouwde, weet dat juridische problemen nooit veraf zijn. 
Justitie is dus ook voor u belangrijk. En precies daarom wil ik er zo hard 
mijn best voor doen. 

Eenvoudige procedure om 
voogd te worden van een 
niet-begeleide minderjarige 
In 2015 kwamen er 5047 niet-begeleide minderjarigen 
ons land binnen. Niet al deze minderjarigen blijken 
ook effectief minderjarig te zijn. Daarom doen we een 
botscan bij de twijfelgevallen, om op die manier mis-
bruik van het gunstiger regime voor minderjarigen te 
voorkomen. 
Het zijn meestal vrijwillige voogden, soms professionele 
voogden van het Rode Kruis die deze jongeren helpen: 
bij hun integratie in scholen en verenigingen, bij 
het zoeken van huisvesting, en bij het vervullen 
van de asielformaliteiten. Sinds midden 2015 is het 
aantal voogden voor niet-begeleide minderjarigen 
verdubbeld. Vandaag tellen we 529 voogden. Op dit 
ogenblik zijn er 86 Vlaams-Brabantse voogden erkend 
door de FOD Justitie. Dankzij hun begeleiding vinden 
jonge mensen uit verre streken hun weg in onze com-
plexe samenleving. Ik bewonder de tomeloze inzet van 
de voogden en ik doe graag een oproep voor nieuwe 
kandidaten. Zij kunnen hun bereidheid melden op 
voogdij@just.fgov.be.

Geen agressieve  
gokreclame  
meer 
De kansspelcommissie die toezicht houdt op gokspelen 
en casino’s valt ook onder mijn bevoegdheden. Zo 
houd ik onrechtstreeks mee een oogje in het zeil op 
de gokwebsites en de gokreclame. Gokreclame kan 
in bepaalde gevallen agressief zijn: bijvoorbeeld als 
bedrijven je na registratie volgen en misleiden met 
aantrekkelijke bonussen. Samen met de sector wil 
ik vóór het einde van het jaar de agressieve reclame 
van gokbedrijven aan banden leggen. Zo wil ik geen 
opdringerige mails meer naar spelers die op de 
zwarte lijst staan, kan er ook geen gokreclame meer 
worden uitgezonden tijdens familieprogramma’s op 
tv en moet er een beperking zijn van zulke reclame 
tijdens veelbekeken sportwedstrijden.

Terreur beter  
bestrijden en slachtoffers  
sneller vergoeden
De terreur heeft lelijk huisgehouden in ons land. 
Als bevoegde Minister werkte ik meer dan 30 maat- 
regelen uit om ons beter te wapenen tegen het geweld. 
Het strafbaar misdrijf van terrorisme werd uitgebreid: 
het vertrek voor terroristische doeleinden, de finan- 
ciering van terrorisme, het aanzetten tot terrorisme, 
worden voortaan evenzeer gestraft. De opsporings-
technieken die onze parketten, politie en inlichtingen-
diensten kunnen gebruiken werden op punt gesteld om 
in overeenstemming te zijn met de modernste techno-
logie. En onze diensten kregen bijkomende financiële, 
operationele en personele middelen om het terrogevaar 
te bestrijden. In de gevangenissen van Hasselt en Ittre 
werden dan weer deradicaliseringsvleugels gemaakt.
Samen met de regering heb ik een aanspreekpunt 
opgericht dat deel uitmaakt van het Slachtofferfonds en 
dat tot doel heeft terreurslachtoffers snel te vergoeden 
(0471 12 31 24, terrorvictims@just.fgov.be). Het Fonds 
heeft na de aanslagen van 22 maart al meer dan 100 
beslissingen genomen die allemaal betrekking hebben 
op dringende hulp op korte termijn. Er werd al voor 
bijna een miljoen euro toegewezen. Bovendien worden 
voortaan ook Belgische slachtoffers van gewelddadige 
terreur in het buitenland vergoed. Deze beslissing 
nam ik na de aanslagen in Tunesië waarbij een aantal 
Belgische slachtoffers vielen.

We werken aan een beter 
gevangenisklimaat gericht  
op re-integratie
Een Minister van Justitie krijgt heel veel brieven, 
ook van gevangenen. Slechts een achttal van onze 
35 gevangenissen dateren van na 1970. Alle andere 
gebouwen zijn veel ouder, en een belangrijk deel gaat 
zelfs terug tot de 19e eeuw. Ook hier was dringende 
vernieuwing nodig, want onze gevangenissen zijn 
overbevolkt – daarom ook hebben collega Theo 
Francken en ik samen zoveel illegale gevangenen 
gerepatrieerd. Door hun ouderdom zijn de gebouwen 
moeilijk te bewaken en is het leven er soms donker. 
Ik ontwikkelde een Masterplan voor nieuwbouw. De 
werken in Dendermonde starten binnenkort, net als 
die in Haren (Brussel). Het Nederlandse Tilburg en 
het voorbijgestreefde Vorst worden geleidelijk aan 
gesloten. De regering besliste om nog meer nieuwe 
gevangenissen te bouwen o.a. in Leopoldsburg en 
Verviers. Er komen ook nieuwe instellingen voor 
internering, o.a. in Antwerpen en Aalst, Waver en 
Paifve. Door intense samenwerking met collega Jo 
Vandeurzen verbeteren we ook het dienstenklimaat 
in de gevangenissen, niet in het minst om hun 
bewoners beter voor te bereiden op het leven in de 
maatschappij. De Regie voor Gevangenisarbeid sluit 
steeds meer contracten met ondernemers die een 
beroep doen op de talenten van de gevangenen.  
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Justitie wordt  
voor iedereen  
toegankelijk
De gratis rechtshulp was sedert jaren problematisch. 
Een nieuwe wet trad op mijn voorstel in werking op 
1 september 2016. Zij stelt een einde aan veel van die 
problemen. Nieuwe ereloonschalen voor de advocaten 
zijn meer aangepast aan hun inzet en aan de moderne 
noden. Ik werkte een nieuw systeem uit waarmee 
we bv. meer punten toekennen voor geslaagde 
bemiddelingen en minder punten voor het eindeloos 
rekken van procedures. Van de rechtszoekenden 
vragen we een bewijs dat ze zelf onvoldoende 
bestaansmiddelen of inkomen (bv. minder dan 978 
euro per maand voor een alleenstaande) hebben 
om hun advocaat te betalen. Zo krijgt wie echt hulp 
nodig heeft advies van een advocaat die op zijn beurt 
correcter wordt vergoed door de Staat. We maken 
trouwens tegen begin 2017 een Fonds voor Juridische 
Bijstand dat in een betere financiering van de gratis 
rechtshulp voorziet. 
En voor wie geen gratis rechtshulp kan krijgen, zal ik 
op korte termijn proberen te voorzien in een fiscaal 
aftrekbare rechtsbijstandsverzekering. Ook voor die 
verzekering zal het noodzakelijk zijn om met de advo-
catuur ereloontarieven af te spreken, zoals dat voor de 
geneeskunde gebeurt. Vandaag durven mensen soms 
geen beroep doen op een advocaat, omdat zij niet ver-
zekerd zijn tegen de kost, net op een ogenblik dat ze 
geld te kort komen, zoals bij een echtscheiding of bij 
een bouwgeschil. 

Rechtvaardigheid  
is belangrijker dan  
procedurefouten 
Het recht is geen kunst om de kunst. Het belang van 
de mensen moet voorop staan. 
Bepaalde vorm- en procedurefouten in het strafproces 
brachten tot voor kort automatisch mee dat het 
proces moest worden overgedaan. Dat heb ik gestopt. 
Een door de onderzoeksrechter niet gemotiveerde  
telefoontap zal dus niet meer als vanzelf leiden tot de 
nietigheid van de hele procedure. Op dezelfde manier 
zal een door de onderzoeksrechter niet-ondertekend 
aanhoudingsbevel niet meer automatisch de nietigheid 
van de voorlopige hechtenis en dus de vrijlating met 
zich brengen. Voortaan moet de rechter de invloed van 
de fout op de correctheid van de procedure beoordelen: 
wat is de invloed van het gebrek, waar vindt het zijn 
oorzaak? Is die invloed beperkt, dan zal de rechter niet 
langer de nietigheid van het hele onderzoek of van de 
voorhechtenis uitspreken. Zo wordt rechtvaardigheid 
opnieuw belangrijker dan tekortkomingen in de straf-
procedure.
Eenzelfde opvatting volgden we in de burgerlijke 
procedure. Een vormfout leidt nog slechts tot nietigheid 
als degene die zich op de fout beroept erdoor geschaad 
is in zijn belang. De zogenaamde absolute nietigheid 
behoort dus tot het verleden. 

Justitie zorgde voor  
meer dan 2000 jobs 
Justitie is één van de grootste werkgevers van het 
land en zorgde sedert het begin van mijn mandaat al 
voor meer dan 2000 jobs. Soms ging het om nieuwe 
jobs, dikwijls om mensen die in de plaats kwamen van 
anderen. Ik verklaarde 322 ambten van magistraat  
vacant. Voor griffiepersoneel waren er 987 vacatures, 
en in het gevangeniswezen zijn er bijna 500 vacatures. 
Nog in april staakten de Franstalige en een deel van 
de Brusselse cipiers meer dan 6 weken om onder meer 
hun personeelstekort aan te kaarten. In het akkoord 
dat ik met hen sloot om de staking te beëindigen, 
beloofde ik aanwervingen van bijna 500 nieuwe 
personeelsleden. Die aanwervingen zijn nu lopende. 
Contacteer de selectiedienst van Justitie voor meer 
informatie op infojob@just.fgov.be.

Menswaardige  
behandeling  
van geinterneerden
Ik was pas enkele dagen Minister wanneer ik werd 
geconfronteerd met een geïnterneerde die euthanasie 
wilde plegen. Bij herhaling is België veroordeeld door 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omdat 
het geïnterneerden geen menswaardige behandeling 
gaf. Hoewel patiënt, zaten vele van deze mensen 
levenslang in de gevangenis omdat ze strafbare feiten 
hadden gepleegd. Internering was strikt genomen geen 
straf omdat de geïnterneerde niet toerekeningsvatbaar 
is. Niettemin was het een levenslange maatregel: zo 
kwam de geïnterneerde voor een niet eens zo zwaar  
misdrijf (bv. stalking) bij gebrek aan aangepaste zorg  
in de gevangenis terecht.
Sinds 1 oktober 2016 proberen we deze mensen ein-
delijk correct te behandelen, door de modernisering 
van een regime dat van 1930 dateert. Alleen als ze  
iemands integriteit hebben aangetast, kunnen ze nog 
geïnterneerd worden. En dat hoeft niet meer levens-
lang. De geïnterneerden moeten bovendien verzorgd 
worden in gespecialiseerde instellingen. Samen met 
collega Maggie De Block werk ik aan hun versnelde 
overbrenging van gevangenissen naar gespeciali-
seerde instellingen. In twee jaar daalde het aantal  
geïnterneerden in de gevangenissen met 500. Ik krijg 
nu veel hoopvolle boodschappen van mensen die 
zich afvragen waarom het dertig jaar moest duren, 
maar nu toch heel tevreden zijn.  

..
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Justitie gaat mee met zijn  
digitale tijd: e-toepassingen, 
-platformen en -databanken
Justitie heeft de voorbije dertig jaar door diverse 
mislukkingen van grootse projecten een digitale 
achterstand opgelopen, die dringend moet worden 
ingehaald. Om snel te gaan, begonnen we klein  
en efficiënt. Enkele computertoepassingen werden 
opgestart om de communicatie tussen de rechtbank 
en advocaten te vergemakkelijken. Advocaten kun-
nen voortaan hun conclusies en stukken elektronisch 
neerleggen met e-deposit. Met e-box kunnen er offi- 
cieel en elektronisch brieven worden uitgewisseld, 
wat heel wat tijd, postzegels en papierwerk bespaart.
We ontwikkelden ook samen met de gerechtsdeur-
waarders een platform om onbetwiste schuldvorde-
ringen tussen ondernemingen buiten de rechtbanken 
sneller te doen betalen. De eerste resultaten zijn meer 
dan uitstekend, en ontlasten onze rechtbanken van 
koophandel. Op dezelfde manier ontwikkelen we nu 
met de advocaten een schuldbemiddelingsplatform 
en met de deurwaarders een elektronisch beteke-
ningsplatform. De notarissen kunnen op afstand 
voortaan ook per videoconferentie bereikt worden. 
Digitale databanken moeten zorgen voor een vlotte 
uitwisseling van gegevens – steeds met respect voor 
privacy – wat gerechtelijke processen kan versnellen. 
 

Snellere gerechtelijke  
beslissingen  
promoten
Procedures moeten sneller verlopen: wie gelijk heeft, 
moet het vlugger krijgen. We gaan voor een door-
looptijd tussen begin en einde van het proces in één 
aanleg van maximaal 1 jaar. We zijn daar op sommige 
plaatsen nog ver van af. Om die reden zal ik met de 
magistratuur een financieringssysteem afspreken dat 
ook kwaliteit en snelheid bevordert.
Nog belangrijker is dat we overbodige procedures,  
formaliteiten en vertragingsmanoeuvres vermijden. 
Het nodeloos verzet in burgerlijke zaken en straf- 
zaken heb ik onmogelijk gemaakt. Tot voor kort was 
het zo dat een beklaagde tijdens het proces plots zijn 
kat kon sturen (verstek), zodat hij bij veroordeling het 
recht had om opnieuw voor dezelfde rechter te komen 
(verzet). 
Uiteraard is beroep steeds mogelijk. Of het effect van 
de uitspraak in eerste aanleg moet opgeschort worden 
tot na dat beroep, is een andere kwestie. Dikwijls ging 
men in beroep omwille van die opschorting, bv. in de 
hoop vooralsnog niet te moeten overgaan tot beta-
ling van het bedrag waartoe men veroordeeld werd. 
Dat werd op mijn voorstel gewijzigd: van opschortend 
wordt de beslissing in eerste aanleg nu onmiddellijk 
uitvoerbaar, tenzij de rechter er anders over beslist. 
In strafzaken ligt het natuurlijk verschillend: daar 
heeft zowel het gewoon beroep, als het cassatieberoep 
nog steeds een schorsend effect. Pas als men definitief 
veroordeeld is, kan de eventuele voorlopige hechtenis 
overgaan in een échte gevangenisstraf.

Verkeersmisdrijven en  
seksueel misbruik kordaat  
bestraffen
Hoewel er tegenwoordig minder slachtoffers te be-
treuren vallen in het verkeer, blijft het schrijnend hoe 
sommige bestuurders alle regels in de wind slaan, en 
daarbij soms jonge kinderen en adolescenten onvrij-
willig doden. Onze provincie werd daarbij bijzonder 
zwaar getroffen. Daarom ligt een wetsontwerp voor 
dat het vluchtmisdrijf nog zwaarder aanpakt (5 tot 
8 jaar gevangenisstraf bij verwonding of dood). Ook  
het steeds opnieuw onder invloed rijden, rijden zon-
der verzekering en rijden bij verval van rijbewijs wor-
den zwaarder bestraft. Geen enkele straf kan evenwel 
een verloren leven goed maken. Om de preventieve 
controle te verbeteren, zal bij het eind van dit jaar 
de Mercurius-databank werkzaam zijn die alle infor-
matie over rijbewijzen integreert. Samen met collega 
Hilde Crevits werken we aan verkeersopvoeding van 
oud en jong die meer dan ooit noodzakelijk blijft. 
Ook in de strijd tegen het seksueel misbruik maken 
we vooruitgang. Organisaties die meldingen van  
kinderpornografische websites behandelen, zijn sinds 
kort erkend. Op die manier kan een organisatie zo-
als bijvoorbeeld Child Focus politie en parket helpen 
door mogelijke inbreuken te melden. Daarnaast heb ik  
gezorgd voor de strafbaarheid van digitaal gemaakte 
beelden van kinderporno, voor sneller optreden bij 
livestreambeelden en voor de strafbaarheid van het 
bekijken van beelden waar de persoon er minderjarig 
uitziet.

Justitie pakt eindelijk  
fiscale en financiele  
fraudeurs aan
Fraude moet aangepakt worden. Vooral in de fis-
cale en de financiële sector blijft er nog altijd zwa-
re fraude onbestraft. Daarom heb ik om de strijd 
daartegen op te drijven dit jaar bijna 3 miljoen euro 
uitgetrokken, o.a. om eens zoveel specialisten in 
financiële criminaliteit aan te kunnen trekken, bij 
de parketten en bij de gerechtelijke politie, die met 
gelijke wapens de tegenpartij zullen aanpakken. De 
magistraten, de notarissen en de Cel voor Financiële 
Informatieverwerking zullen, voor zover nodig voor 
de bestrijding van de fraude, toegang krijgen tot 
bankgegevens die de Nationale Bank bijhoudt. Een 
vlotte informatie-uitwisseling zonder aantasting van 
de privacy is essentieel in de strijd tegen fraudeurs.

..
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@WouterTorfs in #HUMO: 
‘Ik vind dat @Koen_Geens1 
het wel goed doet. 
Hij probeert met zijn 
Potpourri-wetten justitie 
echt te moderniseren.’

Meyrem Almaci in  
De Ideale Wereld:
‘Minister Geens is een 
aangename mens.’

Bart De Wever in  
Het Nieuwsblad: ‘Koen 
Geens is een van de beste 
ministers van  Justitie  
die we al hebben gehad.’

Jean-Luc Cottyn: 
‘Op de röntgenfoto van 
Justitie zijn er nog veel 
breuken te zien. Maar  
Koen Geens is een goede 
heelmeester.’

@kristofcalvo geeft pluim  
in @DeZondag: ‘Minister 
@Koen_Geens1 houdt 
steeds hoofd koel: praat 
niet alleen over waarden, 
handelt er ook naar.’

@FranckenTheo 
Betere samenwerking 
tussen het 
Gevangeniswezen 
en de Dienst 
Vreemdelingenzaken leidt 
tot resultaten. Ook erg 
goede verstandhouding  
met @Koen_Geens1. 

@Maggie_DeBlock 
Samen met @Koen_Geens1 
voor menswaardige, 
langdurige opvang en zorg 
voor geïnterneerden in  
St-Kamillus te Bierbeek.

John Crombez in  
De Ochtend: ‘Koen Geens 
heeft als minister van 
Financiën in zijn laatste 
begrotingen een raming 
gemaakt die er twee van  
de drie keer bijna op zat.

Elio di Rupo in De Morgen:
‘Met Koen Geens 
(CD&V) heb ik erg graag 
samengewerkt. Hij heeft 
zich altijd meer dan loyaal 
gedragen. Zelfs nu ik in de 
oppositie zit en hij in de 
meerderheid, ga ik hem 
niet afvallen.’

‘Ik heb een grenzeloos 
respect voor @Koen_
Geens1’ zegt Johny Thijs 
naar aanleiding van 
cipiersstaking in  
@DAFopVrijdag

Voor een veilig verkeer fietsactie in Zemst.

Nationale borstkankercampagne in Tielt-Winge.

Ontbijt CD&V Hoegaarden.

Voorlezen aan de allerkleinsten.

Opening vernieuwde 
brouwerij Lindemans in 
Vlezenbeek.

Gooikoorts,  
Gooik met Michel 
Doomst.

Tour de France  
in Meensel-Kiezegem.

Met Bert De Wit in  
het Sven Nys Cycling 
Center in Baal.

Gooikoort Gooik

 
Volg mijn dagelijkse nieuwtjes op  

Facebook en Twitter en schrijf je in  
voor m’n wekelijkse nieuwsbrief:  

www.koengeens.be/contact

Op een maandelijks contactmoment  
op woensdagavond  

maak ik graag tijd voor  
een persoonlijke ontmoeting met u.

Inschrijven voor het contactmoment kan via  
contact@koengeens.be  

gsm: 0478 76 00 66
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Ik droom van een morgen die beter is dan vandaag, en waaraan 
we vandaag samen beginnen bouwen. Ik droom van vooruitgang, 
niet van revolutie, ik heb immers alles wat ik in mijn leven 
gerealiseerd heb bereikt langs de weg van de geleidelijkheid. Voetje 
voor voetje, stukje bij beetje, zonder te forceren, maar door steeds 
de druk hoog te houden. Het is een wonder wat mensen samen 
kunnen bereiken als ze hetzelfde doel delen, en als ze mekaar 
verstaan bij het kiezen van de middelen. Het is zó dat ik met mijn 

medewerkers en met de regering 
de voorbije jaren voor u heb 
gewerkt. Met mijn ervaring en mijn 
gedrevenheid. En met de liefde voor 
het vak, het talent en de energieke 
inzet van mijn ploeg. Het resultaat 
mag gezien worden. Ik heb de 

voorbije jaren heel graag voor u gewerkt. Ik doe verder, om er zelf,  
en samen met u en met mijn ploeg voor te kunnen zorgen dat 
morgen beter wordt dan vandaag, en overmorgen beter dan  
morgen. Ik blijf ervoor gaan, in uw belang, het algemeen belang. 
Want elke mens heeft recht op volledige ontplooiing, in een regio 
en een land die veel troeven hebben. Om dat mogelijk te maken 
bouwen we samen, dag na dag. Ik weet het, er kan nog veel beter. 
En het zal tijd vragen. Maar ik geef niet op. U mag mij vertrouwen.

‘Het is een wonder  
wat mensen samen 

kunnen bereiken  
als ze hetzelfde  

doel delen.’

DROOM

Tot volgend jaar!
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Foto's: Franky Verdickt, ID/ photoagency, Belga // Cartoons Zaza // Ontwerp Olijf
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