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Deel I. Departement justitie: de 
hervorming 

 

 

Deel II. Toemaatje: recht en politiek  



Deel I: Departement justitie  

• I. Justitie in de strikte zin van het woord 
– Rechterlijke orde: >10.000 personeelsleden 
– Centrale administratie, w.o. wetgeving (steeds meer 

straf- en burgerlijk alleen): 1.500 ambtenaren 
– Gevangeniswezen [en internering]: 9.500 ‘cipiers’ e.a.  

• II. Veiligheid 
– Staatsveiligheid en OCAD 
– Parket en gerechtelijke politie 
– Voogdij niet begeleide minderjarigen (migratie) 

• III. Levensbeschouwelijke overtuigingen 
• IV. Justitiehuizen (gemeenschappen) en privacy  

 
 



I. JUSTITIE: overzicht van de slides 

a) Continuïteit (hete aardappel doorslikken): HINK 

• Financiën justitie: kruiwagens 

• De RO verzelfstandigen: “voltooien 
beheersautonomie” 

b) Ontlasten (met onmiddellijke werking): STAP 

• Werklast: bestelwagens/update software 

c) Doorgeven (met door-werking): SPRONG 

• Infrastructuurwerken: hardware vernieuwen 

• Basisrecht: vrachtwagens/nieuwe software 

 

 

 

 

 



 DE HINK 1: financiën justitie 
(battlefield emergency care) 

• Beperkt budget: 0,6 BNP is zeer laag  

Vgl. 1,8 miljard justitie met 24 miljard ZIV 

• 175 milj. achterstallige facturen (< 1.1.2015) 
weggewerkt: 10% zuurstof voor budget  

• Meestal vaste kosten: 75% personeel; >50% RO 

• Besparingsritme personeel van 4% naar 1% 
verlaagd in 2015: wordt 1% + 2% = 3% in 2016 

• Besparing werking/investeringen met 20% 2015: 

    deels gecompenseerd door 32 milj. investeringen        



DE HINK 2: prognose – remedies 
  

• Budgettair:  
– Belgische primaire uitgaven gekrompen (SZ, schuldinterest, GG 

te belangrijk) 
– Economische groei van 1% geeft verhoging geschillen met 0,9% 

• Turnaround justitie is niettemin NU noodzakelijk: 
– Kerntaken: Potpourris reduceren werklast/ballast 
– ‘Personeelsflexibiliteit’: mobiliteit en COD/CDD 
– Rationalisering gebouwenpark RO maakt beperkte vernieuwing 

mogelijk: Regie/Politiek moeilijk  
– Gevangenis- en interneringswezen vernieuwen: beperking PPS 

(doet vaste kosten stijgen)  
– Zelfbeheer RO (efficiënter maar zal ook geld kosten) 



 
DE HINK 3: verzelfstandiging RO 

 
• ‘Wat we zelf doen kunnen we beter doen’: vgl. 

Ned. Raad voor Rechtspraak; Universiteiten 
• Principe beheersautonomie was verworven in 

vorige legislatuur, na hervorming van gerechtelijk 
landschap 

• Doel: professionalizeren van (eigen-) beheer met 
behulp van beheersovereenkomsten 

• Uitvoeringsproblemen: indaling administratie; 
budget/verdeling; verhouding Parket-Zetel 

• Start : januari 2018 
 
 
 
 
 
 
 



De STAP: kerntaken in  4 potpourri’s 

• Afslanking nodig:  

– teveel litiges,  

– teveel gevangenen,  

– teveel routine 

• Middel: responsabilisering 

– buitengerechtelijke afhandeling voor partijen 

– ‘extra-muros’ hechtenis/straf/internering 

– magistraten kunnen zelf beter hun werk regelen 

 

 

 

 



DE STAP 1: Buitengerechtelijke 
afhandeling geschillen 

• Uitvoerbare titel zonder rechter 
– burgerlijk: onbetwiste schuldvorderingen (B to B) 

– penaal: betalingsbevel voor ongeïnde boetes 

– sociaal: RSZ moet zelf dwangbevelen afleveren 

• Bemiddeling  
– algemene termijn verlengd tot 6 maanden 

– commerciële zaken: procedure van antwoord na 
conclusie 

• Bemiddeling in strafzaken: uitbreiding tot de 
zaken zonder slachtoffer (bv. drugsdelicten) 



DE STAP 2: ‘Extra muros’ voor 
strafrecht 

• Beperking van voorlopige hechtenis door 
geheel aan maatregelen: 72u, beperking in de 
tijd, minder raadkamer, meer enkelband 

• Alternatieven voor gevangenisstraf: probatie, 
repatriëring, enkelband, werkstraf, 
verbeurdverklaring 

• Adequate interneringsmaatregelen: 
aangepaste, humane wetgeving en 
aangepaste locaties (FPC’s, long stays) 

 



DE STAP 3 Responsabilisering 
magistratuur 

• Aan zetel en parket worden een aantal 
instrumenten aangeboden die hen toelaten 
zich beter te organiseren 

• Voorbeelden zetel: alleenzetelende rechter, 
uitbreiding mini-instructie, veralgemeende 
correctionaliseerbaarheid misdaden (Ass.)  

• Voorbeelden parket: parketjurist in 
politiezaken, facultatief advies in burgerlijke 
zaken (spec. arbeid en jeugd) 



DE SPRONG  1:  
Materiële infrastructuurwerken 

• Rationalisatie gebouwen RO 
– vredegerechten: 3 fases (‘sous l’arbre’) 
– zittingsplaatsen eerste aanleg en hoger beroep 

• Uitvoering Masterplan III gevangenissen 
– sluiting van een aantal ‘vetuste’ inrichtingen (vb. Vorst, 

Lantin 2, St Gillis, Berkendael, Verviers, Dendermonde) 
– Beslissing, aanbouw, ingebruikneming nieuwe 

strafinrichtingen: Dendermonde, Haren, Verviers, 
Leopoldsburg, ….(raadkamer ‘in nabijheid’ gevangenis) 

– aanbouw en ingebruikneming nieuwe 
interneringsinrichtingen: Bierbeek/Doornik/Zelzate, 
Antwerpen (FPC), X Vla (FPC), X Wall (FPC)  
 
 
 
 



DE SPRONG 2: Informatica 

• Electronische communicatie tussen actoren 
van justitie 
– e-box: briefwisseling via advocaat (postzegels) 

– e-deposit: neerlegging conclusies en stukken 

• Electron.betekening: platf. NKG (dagvdkosten) 

• Electronische schuldbemiddeling: platf. OVB  

• Databanken en koppeling: bv. vonnissen, 
gevangenisdatabank 

• Informatisering gerechtskosten en COIV 

 

 



DE SPRONG 3: Nieuw basisrecht 

• Met experten en klankbordcommissies 

• Grote persoonlijke betrokkenheid  

• Aval grote lijnen Regering&Parlement in 2016 

• Geleidelijk inwerkingtreding tijdens/na 
legislatuur 
– Strafrecht & strafvordering & strafuitvoering 

– Verbintenissen- & zaken- & bewijsrecht 

– Erf- & huwelijksvermogensrecht 

– Vennootschaps- & ondernemingsrecht 

 

 

 

 



II. VEILIGHEID: algemeen 

• Gedeelde bevoegdheid met Binnenlandse Zaken: 
zowel Europees, Belgisch als regionaal complex 
(vb. kadernota integrale veiligheid en nationaal 
veiligheidsplan) 

• Verhouding burgerlijke-gerechtelijke politie 

• Verhouding federale-lokale politie  

• OCAD: dreigingsanalysecentrum 

• College van Procureurs Generaal/Parket 

• Staatsveiligheid: Europese samenwerking 

 

 

 



Terreurcrisis 

• Diensten en bevoegde Ministers werken goed 
samen: Nationale Veiligheidsraad 

• Federaal parket (incl. gerechtelijke politie) en 
Staatsveiligheid rapporteren rechtstreeks aan 
Justitie 

• OCAD en Comm.-gen. FP aan beide Ministers 

• Communicatie 

• Comités Politie en Inlichtingen rapporteren 
aan Kamer van Volksvertegenwoordigers 

 

 

 



III. Levensbeschouwelijke 
overtuigingen 

• Betalen van de culten en de vrijzinnigheid-
pastores: wie wordt erkend/betaald 

• Ook ‘voogdij’ over ad hoc wereldlijke 
instanties: Moslimexecutieve en Raad 
Vrijzinnigen 

• Gevangenisconsulenten/aalmoezeniers en 
veiligheidsscreening door SV 



Deel II. Toemaatje: Recht en Politiek 

• Wat doet recht? 

• Wat doet politiek in een westerse democratie? 

• De drie stollingsmomenten van het recht 

• Hoe geneest de wonde?  

• Van niet-regulering naar regulering: gelijkheid 

• Van regulering naar herregulering: vrijheid 

• Checks & balances 

• Wat is ideale verhouding tussen recht&politiek? 

 

 



Wat doet recht?  

• Het komt vanzelf omdat mensen zoeken naar vaste grond in 
relaties: onderling/met andere gemeenschappen, dus 
regels  zijn nodig 

• Negociatiedenken is wederkerigheidsdenken, en benadrukt 
de trouw aan het gegeven woord: onderliggende waarde is 
identiteit 

• Geschildenken is oordeelsdenken, en benadrukt de 
wijsheid van de rechter: onderliggende waarde is 
gerechtigheid/waarheid 

• Politiek denken is ordeningsdenken, en benadrukt ons 
vermogen tot convergent handelen: onderliggende waarde 
is gemeenschap waarvan het individu een onderdeel is 



Parenthese: de waarden die aan het 
klassieke recht ten grondslag liggen 

zijn in evolutie  
• Identiteit als grondslag van contractueel denken en 

individuele verantwoordelijkheid: is typisch westers 
concept dat door verlenging levensduur, snelle wijziging 
van maatschappelijke opvattingen en toenemende kennis 
van het menselijk brein onder drukt komt 

• Waarheid en gerechtigheid als grondslag van rechterlijk 
oordeel: toenemend belang van contracts- en 
bemiddelingsdenken dat conflictsdenken wil vervangen 
door oplossingsdenken 

• Gemeenschapsvorming als grondslag van ordenende 
politiek: stuit gaandeweg op het ongebonden individu dat 
wijzigende eigen identiteit laat prevaleren op de steeds 
onduidelijker groepsidentiteit 



Wat is politiek in een westerse 
samenleving? 

• Er is consensus omtrent de inriching van de rechtsstaat, 
democratie en mensenrechten: dit is een relatief recente 
verworvenheid 

• Toch blijft er verschil van inzicht over hoe de menselijke 
samenleving moet geordend worden om een 'zekere' 
finaliteit te bereiken... 

• Precies de invulling van de finaliteit van de ordening geeft 
dikwijls al een verschil in politieke opvatting aan: (i) om elke 
mens optimaal tot zijn recht te laten komen (ii) om elke 
mens gelijke kansen te geven (iii) om elke mens zoveel 
mogelijk vrijheid te geven 

• Dit meningsverschil omtrent de finaliteit bemoeilijkt de 
taak van de rechter en van de wetgever 



De drie stollingsmomenten van het 
recht 

• Het contract (schrift./mond.) is stolling van een 
negociatieproces  
– Aangevuld door gewoonterecht of beste praktijken: blanco-

norm van de goede trouw (derogeert, interpreteert, vult aan) 

• Het vonnis (tegensprekelijk/verstek) is stolling van geschil-
proces 
– Resultaat van (i) 'feiten' die tot hun recht moeten komen; (ii) het 

'beleid van de rechter' binnen grenzen van de wet (W. Van 
Gerven) 

• De wet (basiswet/detailwet) is stolling van politiek proces 
– Resultaat van een parlementair meerderheidsbesluit (meestal 

samen met Regering) na expertise, lobbying, advies R.v.State 



Stollingsprodukten bewegen opnieuw: 
hoe geneest de wonde? 

• Contract: goed contract wordt (soms) model, slecht 
contract wordt (i) gerenegocieerd (ii) proces (iii) volgende 
keer meer detail (autoreg.)  

• Vonnis: goed vonnis wordt (soort) precedent, minder goed 
vonnis wordt (dikwijls) hervormd in beroep 
(autoregulerend) 

• Worden slechte contracten/minder goede vonnissen 
nieuwe wetgeving? Dit hoeft geenszins tenzij het gemeen 
recht dat de partijen en de rechter toepassen niet volstaat 
om aan de maatschappelijke behoeften te beantwoorden 

• Wat gebeurt er met minder goede wet: (i) Gw Hof (ii) EHJ of 
EHRM (iii) rechterlijke interpretatie/bijsturing na 
wetsevaluatie (iv) onbruik 
 



Van niet-regulering naar regulering 

• Wat is het probleem met het contract? 
• Transactiekosten 

• Informatie-asymmetrie, minstens ongelijke partijen 

• Externaliteiten 

• Wat is het probleem met het vonnis? 
• Gevolg van geen of slecht contract: schade dikwijls al 

onherstelbaar 

• Tijdrovend en kostelijk 

• Onvoorspelbaar qua uitkomst (des te meer als er geen 
duidelijke wetgeving is) 

 

 
 



Appel aan de wetgever: reguleer = 
gelijkheid 

• Contractsvrijheid wordt vervangen door een ‘soort’ 
instelling 
– Vb. huwelijk 
– Vb. vennootschapsvorm 

• Contractsvrijheid wordt soms aan banden gelegd door 
dwingend recht en openbare orde 
– Vb. consumentenrecht (waarvan financieel recht onderdeel is) 
– Vb. arbeidsrecht 

• Contractsvrijheid wordt soms aan banden gelegd door 
contractsplicht 
– Vb. verplicht beroep op een architect of een arts (vb. bepaald 

geneesmiddel) 
– Vb. enkel bepaalde monopolisten mogen diensten aanbieden  



Van regulering naar de-/herregulering 

• Emancipatorische golf van individu vraagt (contracts-
)vrijheid 
– Vb. Minder huwelijken dan vrijwillige samenwoningen 

• Internationalisering van het bedrijfsleven maakt 
strengheid moeilijk 
– Vb. Duitse flexijobs  
– Vb. Veel vestiging van bedrijven in vriendelijke buiten-

landen 

•  Concurrentievrijheid/technologie s.l. holt monopolies 
uit 
– Vb. bouwpromotie, generische geneesmiddelen 
– Vb. telecom, post, shadow banking  



Oproep a.wetgever: de/herreguleer= 
vrijheid 

• Instelling verliest haar wettelijk monopolie 
– Vb. geen onderscheid meer tussen kinderen op basis van huwelijk 
– Vb. vennootschapsvormen worden eenvoudiger-

gecontractualiseerd 

• Nationale goldplating wordt bestreden 
– Vb. Europese standaard: minimum wordt maximumharmonisatie 
– Vb. bij gebreke aan Europese standaard: race to the bottom dreigt 

• Monopolies worden omgezet in gereguleerde concurrentie 
– Vb. Telefoonlicenties, spoorgoederenvervoer, apothekerconcerns 

 



Wat is de volgende fase in 
reguleringsdebat? 

• Menselijke vrijheid en technologische/ethische 
evolutie(s) stellen rechter en politiek voor nieuwe 
problemen 

• Vb. Contract over niet-wettelijke samenwoning is 
meestal ongeschreven: hoe vult de rechter aan? 
A contrario? Analoog? 

• Vb. Contract over vrijwillig draagmoederschap: 
zelfs indien geschreven, hoe wordt er door de 
rechter aan gederogeerd, aangevuld 
geïnterpreteerd?  

• Moet (zo ja wanneer) de wetgever ingrijpen?   



In wezen ‘onderwerpt’ het recht de 
drie stollingsmomenten aan checks & 

balances 
• Contract bindt de partijen zoals een wet, niet de rechter, maar  … 

– rechter kan het contract interpreteren, vernietigen, ontbinden 

•  Vonnis wordt een uitvoerbare titel (vb. beslag, gevangenis), maar… 
– het moet met redenen omkleed zijn: motivatie- én antwoordplicht 
– het kan voorwerp uitmaken van beroep en cassatie  
– ook Cassatierechter kan teruggefloten worden door EHRM: art. 6 

EVRM  

• De wet wordt afgekondigd in het Staatsblad, maar  
– zij kan vernietigd (geheel, gedeeltelijk) worden door het 

Grondwettelijk Hof  
– zij kan onrechtstreeks buiten werking worden gesteld door de rechter 

wegens schending internationaal recht (bv. EVRM, IVBPR etc.) 
 

 



Het recht onderwerpt ook de 
uitvoerende macht en het volk aan 

‘rechts-statelijke’ regels 
• Uitvoerende macht van de Staat: geen immuniteit, d.i. 

onderworpen aan de rechtsregels  
– Vb. burgerlijke aansprakelijkheid: Flandria-arrest (1920) 
– Vb. Staat s.s. is zelfs burgerlijk aansprakelijk voor foutieve 

wetgeving/rechtspraak  
– Vb. nog niet voor strafrechtelijke aansprakelijkheid Staat (art. 5, vierde 

lid Swb.) 
– Vb. ministeriële verantwoordelijkheid, in strafrechtelijke zin (art. 103 

Gw., W. 1998) 

• Ook de eigenlijke heerser (in een democratie), nl. het volk, is voluit 
aan de rechtsregels onderworpen  
– vb. aanvaarden tegennatuurlijke coalitie (in vgl. met verkiezingsuitslag) 
– Vb. subjectieve rechten van burger: de gewone rechtsmachten 

beslissen 
– Vb. politieke rechten: administratieve rechtsmachten 



Wat is de ideale verhouding tussen 
recht en politiek: recht is altijd gestold 

beleid of politiek? 
• De burger in brede zin, m.i.b. van onderneming, loopt meestal 

voorop: zoekt steevast de grens op van de contractuele vrijheid, en 
betaalt daar dikwijls de prijs voor van onvoldoende rechtszekerheid 
 

• De rechter volgt en biedt rechtszekerheid in het individuele geval: 
– “De rechter moet bij het oplossen van het onderliggend waarden- en 

belangenconflict naar de grootst mogelijke consensus zoeken, zo nodig 
genoegen nemen met de meerderheidsopvatting, maar mag soms een 
minderheidsopvatting volgen” (Van Gerven, p. 149-153) 

 
• De wetgever komt bij voorkeur tussen wanneer een aantal 

elementen zijn uitgekristalliseerd:  
– “Law mostly reflects what was, sometimes what is, never what will be” 

(G. Gilmore) 
 

 
 

 
 


