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 “Strafrecht en vervolgingsbeleid” 

 

 

  

 

 

Dames en Heren, 

Mesdames, Messieurs,  

 

Inleiding  

 

Er werd mij gevraagd u vandaag te onderhouden over het strafrecht en 

daarmee samenhangend, het strafrechtelijke vervolgingsbeleid. 

Daarbij zal ik ook trachten inzoomen op de strafrechtelijk fenomenen 

waarmee u als financiële sector wordt geconfronteerd. 
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Daarmee moet ik mij  dus begeven in een van de schemerzones van 

het recht, met name deze van het financieel strafrecht en de aanpak 

van de economisch-financiële delinquentie in de brede zin van het 

woord. 

 

Het is een onderwerp waarbij men zich niet steeds even gemakkelijk 

voelt. Het situeert zich immers op de grens van eerbiedwaardig 

ondernemerschap en financieel beheer van de zakelijke belangen 

enerzijds en de aanpak van frauduleuze praktijken, die de 

fundamenten van ons financieel bestel in gevaar brengen anderzijds. 

 

Daarenboven is, net zoals de financiële sector en het financieel-

economisch recht ook het financieel strafrecht in opgang en evolutie. 

Deze ontwikkelingen volgen uiteraard de complexiteit en de 

toenemende regulering van het financieel bestel. 

 

Om de belangen van de sector te vrijwaren, is het van belang dat de 

spelregels correct worden nageleefd, en dat wie zich niet aan de 

spelregels houdt, effectief wordt aangepakt en waar nodig uit het spel 
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wordt gehaald. En hiervoor is zowel een rol voor de financiële 

instellingen zelf als voor de opsporings- en vervolgingsdiensten 

weggelegd. 

 

De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de financiële instellingen 

hun activiteiten uitoefenen volgens de regels van de kunst van het vak, 

en dat ze daarbij de spelregels zelf naleven en doen naleven! 

 

Ik hoef u niet te vertellen dat, met de financiële crisis van het voorbije 

decennium, het vertrouwen van de burger in haar financiële 

instellingen een ernstige knauw heeft gekregen. In die zin zitten de 

banksector en het gerecht een beetje in hetzelfde weinig 

benijdenswaardige schuitje. 

 

En dat vertrouwen van de burger is cruciaal! 
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Net zoals het vertrouwen van de spaarder, de investeerder, de 

belegger,…  in onze banken nodig is opdat de burger nog zijn vermogen 

aan onze financiële instellingen toevertrouwt, is het vertrouwen in ons 

rechtsbestel van belang opdat de burger zich nog tot justitie wendt 

voor een oplossing van zijn problemen of om recht te halen, in plaats 

van het recht in eigen handen te nemen. 

 

Het vertrouwen in een rechtmatige en rechtvaardige afhandeling van 

conflicten, al dan niet strafrechtelijk van aard, geeft Justitie haar 

maatschappelijke legitimiteit.  

 

Mesdames et Mesdames et Messieurs, force est de constater qu'en 

2014, la confiance du citoyen en la justice est bien affaiblie. 

 

Le baromètre de la justice, qui a été effectué pour la dernière fois en 

2010, montre que 61 % des citoyens ont confiance dans les institutions 

judiciaires, contre 85 % dans les services de police et 94 % dans les 

établissements scolaires. Pour être tout à fait clair : les institutions 

financières n'étaient pas comprises dans cette consultation. 
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Il en avait été conclu à l'époque que la confiance des Belges en la 

justice pouvait être améliorée mais avait quand même augmenté 

depuis 2002. Bien que la plupart des citoyens pensent qu'ils pouvaient 

bénéficier d’un procès équitable, conduit par des magistrats 

indépendants, l'idée d'une justice de classe reste tenace. Il faudra 

attendre les résultats d'une prochaine mesure de confiance mais les 

récentes informations sur les affaires prescrites et les 136 millions 

d'euros d'arriérés de factures laissent penser qu’elle ne va pas croître 

de manière spectaculaire. 

 

Chaque jour, je reçois à mon cabinet des messages de citoyens inquiets 

concernant des situations préoccupantes dans lesquelles ils se 

trouvent eux-mêmes, ou leurs familles et amis. C'est surtout un 

sentiment de mécontentement et d'indignation qui domine dans ces 

courriers.  
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La Justice doit redevenir positive, en se concentrant sur sa mission 

première : offrir une garantie pour le justiciable qu’il obtiendra la 

reconnaissance de ses droits, la réparation et un équilibre entre 

l'intérêt général de la société et les intérêts individuels. 

 

Lors de mes premiers entretiens après mon entrée en fonction, j'ai 

également dû constater une rupture de confiance chez les acteurs 

judiciaires eux-mêmes. Derrière la demande de la magistrature 

d’obtenir plus d'autonomie de gestion et de responsabilités se cache 

une méfiance à peine dissimulée vis-à-vis de l'autorité politique et 

l'administration centrale.  

 

Comme je l'ai déjà dit la semaine dernière lors de ma déclaration de 

politique générale au Parlement, j'ai donc l'ambition de rétablir au 

maximum la confiance des acteurs judiciaires dans la politique. 
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Les juges, les magistrats du ministère public, le personnel judiciaire et 

les collaborateurs de la Justice (traducteurs, interprètes et experts 

judiciaires), les services de police et de sécurité, la fonction publique 

propre (en ce compris les gardiens de prison)... doivent, en tant 

qu'exécutants, avoir confiance dans l'organisation et également 

transmettre cette confiance. Ce sont eux par excellence qui doivent se 

montrer à nouveau fiers de contribuer à une société juste, dans 

l'intérêt de la justice. 

 

Lors de ma désignation, j'ai déclaré que c'était un rêve qui se réalisait 

pour moi et je le pensais. Je suis moi-même fier de pouvoir y 

contribuer au sein du gouvernement et de pouvoir concrétiser le 

renouvellement auquel la justice aspire tant. 

 

Par ailleurs, le fait que les organisateurs de cette conférence ont pensé 

qu'il était intéressant d'inviter aujourd'hui le ministre de la justice pour 

vous parler du droit pénal et de la politique de poursuites pénale laisse 

penser que vous aussi avez des questions et des inquiétudes 

concernant la manière dont la justice agit avec les institutions 
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financières et dans le cadre de la protection des intérêts financiers de 

notre pays. 

 

Plusieurs facteurs ont contribué à la rupture de confiance en la justice : 

 

1. un manque de cohérence dans le droit pénal ;  

2. une procédure pénale trop complexe et donc défaillante ; 

3. l’absence d'une politique de recherches et de poursuites bien 

orientée ; 

4. une exécution des peines inefficace. 

 

Je vais aborder brièvement chacun de ces aspects : 
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1. Het strafrecht opnieuw coherent maken en moderniseren 

 

Zoals u wellicht weet, ligt ons huidige strafrecht nog steeds vervat in 

een Napoleontische code uit de negentiende eeuw, aangevuld en 

bijgestuurd door een aantal bijzondere strafwetten uit verschillende 

andere tijdsvakken om de nieuwe visies  op  de bescherming van de 

maatschappij en de bestraffing te incorporeren (cf. wet verzachtende 

omstandigheden, wet sociaal verweer, wet voorlopige hechtenis, enz.). 

 

Ons strafrecht gaat dus terug op een toentertijd coherente 

rechtsconstructie, die geschikt was voor het gewone misdrijf, maar 

niet voor de georganiseerde criminaliteit of voor de gesofisticeerde 

misdaad. 

 

Bovendien lijkt de voorbije decennia onze wetgever een belangrijk 

adagium uit de criminologie uit het oog te zijn verloren, met name dat 

de strafrechtelijke afhandeling, en in het bijzonder de gevangenisstraf, 

ultimum remedium moet zijn voor de maatschappelijke reactie. 
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Dat de gevangenisstraf voor de zwaarste inbreuken moet voorzien 

blijven, leidt geen twijfel, al was het maar ter beveiliging van de 

maatschappij, maar voor andere inbreuken moeten bij de bestraffing 

ook andere doelstellingen als het herstel en de vergoeding van de 

slachtoffers en de mogelijke resocialisatie van de dader in aanmerking 

worden genomen. 

 

Een breed debat over de doelstellingen en de doelmatigheid van de 

penale straf wordt op heden te weinig gevoerd. De casuïstiek heeft 

aanleiding gegeven tot een wildgroei aan strafrechtelijke bepalingen, 

waarbij de regel wordt gemodelleerd in functie van het specifieke 

geval in plaats van de generaliteit. 
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Ik geef u enkele voorbeelden: 

 

 de voorbije jaren werden vele aanpassingen doorgevoerd in het 

stelsel van de verjaring van strafrechtelijke inbreuken. Hierdoor 

werd de oorspronkelijke drieledige indeling van de 

verjaringstermijnen naar de classificatie van inbreuken ingeruild 

voor een patchwork van uitzonderingsbepalingen die variëren 

tussen zes maand en onverhaarbaar. 

 

 Een ander voorbeeld uit het financieel strafrecht is bijv. de 

valsheid in geschrifte en het neerleggen van valse jaarrekeningen. 

Na correctionalisering kunnen deze misdrijven bestraft worden 

met een geld boete van maximum tweeduizend euro (x 6 

opdeciemen), terwijl deze bij sociale valsheid in geschrifte tot  

zesduizend euro (x6) kan oplopen, en bij fiscale valsheid zelfs tot 

vijfhonderdduizend euro (x6) bovenop een gevangenisstraf van 

vijf jaar. Voor de wetgever is de ene valsheid dus de andere niet, 

terwijl een objectief criterium als bijvoorbeeld de financiële 

gevolgen en omvang van de daad ontbreekt. 
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Het resultaat van deze evolutie is dat zowel het openbaar ministerie, 

als aansturende instantie in het opsporings-, vervolgings- en 

strafuitvoeringsbeleid, als de rechter meer dan ooit hun discretionaire 

bevoegdheden inzake de opportuniteit van de vervolging en de 

modaliteiten van bestraffing moeten aanwenden om prioriteiten te 

stellen en een aangepaste maatschappelijke reactie te voorzien. 

 

Ten slotte moet ook worden vastgesteld dat de strafrechter evenmin 

nog handvaten vindt in het materieel strafrecht om op een coherente 

manier de straf toe te meten aan de dader. 

 

Een systeem van straftoemetingsrichtlijnen of vergelijkende tabellen, 

zoals in Nederland wordt gehanteerd, bestaat in België niet en wordt 

nog te gemakkelijk van de hand gewezen op grond van de 

onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.  
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Daarom heb ik de ambitie om in deze legislatuur het strafwetboek 

grondig te hernieuwen.  

En daarbij zal de coherentie van de straffen, de strafbepalingen en de 

strafmaten voorop staan. 

 

Waar mogelijk zal ook worden ingezet op codificatie van het bijzonder 

strafrecht. Het reeds bestaande Sociaal strafwetboek (ingevoerd bij 

Wet van 6/6/2010) en het recente Wetboek van economisch recht 

(ingevoerd bij Wet van 28/2/2013) zijn hiervan goede voorbeelden. Ze 

voorzien een beperkt aantal uniforme sanctieniveaus, die op 

coherente wijze verspreid worden in functie van de ernst en de sociale 

gevolgen van het misdrijf. 

 

Ik voorzie ook de invoering van nieuwe autonome straffen, om het 

beschikbare straffenpalet uit te breiden. Op stapel staan onder meer 

het elektronisch toezicht en de probatie, maar ook de bijzondere 

verbeurdverklaring als nieuwe autonome straffen, die dus los van een 

gevangenisstraf of geldboete kunnen opgelegd worden. 
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Daarmee zal de rechter de mogelijkheid krijgen om de meest 

effectieve straf in relatie tot de inbreuk uit te spreken.  
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2. Simplifier, accélérer la procédure pénale et la rendre plus 

efficace 

 

Chaque affaire qui n'aboutit à rien, que ce soit en raison de la 

prescription de la procédure ou à la suite de fautes dites « de 

procédure », ébranle la confiance du citoyen en la justice. 

 

Bien que la justice soit trop souvent caricaturée et que les problèmes 

rencontrés dans une seule affaire qui est ébruitée ou se déroule mal 

soient grossis et généralisés à la procédure pénale dans sa totalité, on 

ne peut nier que certains processus, que ce soit en première instance 

ou en appel, durent effectivement trop longtemps.  

 

Dans la pratique, les délais de traitement dans des affaires pénales 

économico-financières complexes sont excessivement longs et loin de 

la norme que nous voulons fixer par rapport à une affaire pénale 

moyenne (1 an maximum entre la citation et la décision). 
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Le risque des procédures qui tirent en longueur est la prescription ou 

le dépassement du délai raisonnable. L'auteur reste ainsi impuni ou se 

voit infliger une peine très légère, voire une simple déclaration de 

culpabilité purement symbolique, laissant aux victimes et à la société 

un sentiment d'injustice. La Belgique a déjà été plusieurs fois 

condamnée par la Cour européenne de Strasbourg à ce propos. 

 

Notre droit de la procédure pénale baigne encore trop dans une 

atmosphère de formalisme et les règles de procédure sont devenues 

opaques et complexes pour les parties. Il est trop souvent possible 

pour les parties de mauvaise foi d’obstruer la procédure judiciaire. 

Pendant tout ce temps, le procès reste une épée de Damoclès au-

dessus de la tête des parties. 

 

Il semble en outre que personne n'est prêt à en prendre la 

responsabilité. La politique du parapluie est utilisée à tous les 

échelons, mais cela n'empêche pas la pluie de tomber ! 
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À court terme, je veux donc faire en sorte de supprimer certaines 

procédures chronophages et apporter quelques améliorations à la 

procédure : quelques « quicks wins » procéduraux. 

 

J'ai par exemple récemment annoncé que je veux à court terme 

modifier la procédure d’opposition afin de lutter contre l'abus de la 

procédure par défaut. Je pense en l'espèce à l'introduction du critère 

restrictif de la force majeure. Quiconque comparaît lors de l'audience 

d’introduction, mais ne se fait volontairement plus entendre par la 

suite pourra encore uniquement interjeter appel. 

 

Cependant, l'objectif final de la réforme de la procédure est de 

simplifier celle-ci, de l'accélérer et de la rendre plus efficace. C'est pour 

cette raison que sous cette législature, je souhaite réaliser une réforme 

fondamentale de la procédure pénale, qui doit déboucher sur un 

nouveau Code d'instruction criminelle. 

 

Bien entendu, cela nécessitera beaucoup de temps. 
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Un groupe universitaire d'experts a déjà rédigé un rapport dans lequel 

les problèmes de la procédure pénale actuelle sont analysés en 

profondeur. Ce rapport constituera une bonne base pour la suite des 

discussions et des actions à entreprendre. 

 

3. Het vervolgingsbeleid optimaliseren 

 

Ten slotte moet ook het opsporings- en vervolgingsbeleid optimaal 

worden georganiseerd en afgestemd op de beleidsprioriteiten. 

 

Zoals u weet is het openbaar ministerie de leidende actor van het 

opsporingsbeleid en beoordeelt het autonoom de opportuniteit om in 

een zaak de vervolging in te stellen. 

 

Als minister van Justitie kan ik samen met het College van Procureurs-

generaal richtlijnen van strafrechtelijk beleid uitvaardigen en op die 

manier prioriteiten bepalen, en kan ik indien nodig in een welbepaalde 

zaak aan het parket uitzonderlijk de instructie tot vervolgen geven. 
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Maar het beleid moet natuurlijk in de eerste plaats worden gevoerd 

door de speurders en magistraten op het terrein. 

 

In de materie van de economische en financiële delinquentie zijn de 

beleidsprioriteiten vooral gericht op de fiscale fraude, corruptie en 

witwaspraktijken. Dergelijke feiten leiden immers tot een ernstige 

ontwrichting van de samenleving en het financieel en economisch 

bestel van ons land. Ze is dus niet minder ernstig te nemen dan de 

klassieke criminaliteit, maar vergt een andere aanpak. Bovendien heeft 

België zich in tal van internationale verdragen ertoe verbonden om 

deze vormen van criminaliteit hard aan te pakken. 

 

Om in dit domein resultaat te kunnen boeken, is er echter nood aan 

expertise.  

 

De financiële recherche vergt ervaren financiële speurders die in staat 

zijn om boekhoudkundige en administratieve documenten te 

analyseren en die goed op de hoogte zijn van de specifieke 

regelgeving.  
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Op het niveau van het openbaar ministerie werd door de procureur-

generaal van Brussel reeds een gespecialiseerde economisch-financiële 

sectie opgericht, waarbinnen de capaciteit wordt gebundeld. En vanuit 

de fiscale administratie kunnen er bijv. gespecialiseerde ambtenaren 

naar de parketten worden gedetacheerd om bijstand te verlenen. 

Daarenboven biedt de hervorming van het gerechtelijk landschap ook 

de mogelijkheid om gespecialiseerde teams van onderzoeksrechters in 

te stellen. 

 

Maar daarnaast moeten ook de gespecialiseerde politiediensten 

worden versterkt. Ik ben van mening dat in ieder van de vijf ressorten 

gespecialiseerde speurdersteams van de gerechtelijke politie moeten 

actief zijn. 

 

Parket en politie werken echter niet alleen. De expertise berust hier in 

de eerste plaats bij de specifieke controle- en inspectiediensten die de 

toepassing van de wetgeving controleren en afdwingen. Dikwijls 

beschikken zij in de eerste lijn over de nodige gegevens om de feiten 

vast te kunnen stellen. 
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Ik denk daarbij bijv. aan de financiële toezichthoudende autoriteit van 

de FSMA die evenzeer administratief kan sanctioneren, bijv. bij 

misbruik van voorkennis. 

 

Of de beroepskamers van het RIZIV, in het geval van fraude door 

medisch beroepen. 

 

De samenwerking tussen deze controle-instanties en het parket is 

fundamenteel, en ik wil in dat kader ook de mogelijkheden van de una 

via-procedure, zoals die in het sociaal strafwetboek is uitgewerkt, 

onderzoeken en veralgemenen. 

 

Una via (één weg) betekent dat er een duidelijke keuze wordt gemaakt 

tussen de administratieve afhandeling en sanctionering enerzijds, dan 

wel de strafrechtelijke afhandeling anderzijds. Dit betekent dat in een 

vroeg stadium wordt beslist over de opportuniteit om de fiscale of 

sociale administratie te  laten sanctioneren ipv de strafvervolging in te 

stellen. Op die manier kunnen de tijds- en capaciteitsrovende 
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gerechtelijke onderzoeken worden beperkt tot de zware fraudezaken 

waar het voor justitie écht om gaat. 

 

Op sommige punten is de samenwerking tussen parket en 

controlediensten ook nog voor verbetering vatbaar. Zo bijv. moet 

tussen het parket en de anti-witwascel de communicatie en de 

beleidsafstemming worden verbeterd, om een gezamenlijke, meer 

dossier- en resultaatsgerichte aanpak te verwezenlijken. 

 

Nochtans vormt de interactie tussen CFI en parket ook een mooi 

voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen de overheid en de 

financiële sector: in 2013 werden er door de meldingsplichtigen, 

waaronder de financiële instellingen, 22.966 verdachte transacties 

gemeld aan de anti-witwascel. Hiervan werden 1168 dossiers gemeld 

aan parketten voor een totaal bedrag van 1.179,76 miljoen euro. 

Tussen 2009 en 2013 werd een totaal bedrag van 168.615.386 euro 

aan boetes en verbeurdverklaringen uitgesproken door hoven en 

rechtbanken. In diezelfde periode waren er 140 veroordelingen, 107 

verwijzingen naar de correctionele rechtbank en 267 lopende 
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gerechtelijke onderzoeken in handen van een onderzoeksrechter. De 

inspanningen lonen dus wel degelijk. 

 

In dezelfde geest als ‘una via’ moet worden ingezet op andere vormen 

van buitengerechtelijke afhandeling waar dit opportuun lijkt.  

 

De minnelijke schikking, waarbij tegen betaling van een door het 

openbaar ministerie voorgestelde geldsom de strafvordering vervalt, 

werd reeds bij wetten van 14 april en 11 juli 2011 verruimd, waardoor 

ze onder meer ook kan worden toegepast voor fraudezaken of andere 

vormen van financieel-economische misdrijven. 

 

Deze wetten kregen in de media (ten onrechte) de negatieve 

connotatie van ‘afkoopwet’ mee, waarmee gesuggereerd wordt dat 

men voor deze misdrijven zijn straf kan afkopen. In opdracht van het 

college van procureurs-generaal werd de toepassing ervan reeds een 

eerste maal grondig geëvalueerd. Deze evaluatie toonde aan dat het 

instrument integendeel zeer omzichtig wordt gebruikt door het 
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openbaar ministerie. Bovendien is het niet zo dat men er met de 

minnelijke schikking noodzakelijk erg goedkoop van afkomt… 

 

Ik geef u enkele cijfers mee:  

 

Tijdens de evaluatieperiode van ongeveer 2 jaar, is er sprake van 337 

voorstellen van minnelijke schikking in een totaal van 213 zaken. 

Tegenover de beperkte toepassing staat een belangrijke omzet: het 

rapport spreekt van ongeveer 56 miljoen Euro tegenover ongeveer 9,5 

miljoen Euro uit de gewone minnelijke schikkingen. Het bedrag van de 

schikking komt bovendien bovenop de verplichte schadeloosstelling 

aan het eventuele slachtoffer of de fiscale of sociale schuld! De 

instemming van de administraties is een voorwaarde om in zaken van 

fiscale of sociale fraude te kunnen schikken. Het openbaar ministerie 

kan ten slotte ook vragen om afstand of afgifte te doen van goederen 

of vermogensvoordelen. 
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Mijn inziens blijkt hieruit dat het één van de instrumenten is, waarmee 

we ervoor kunnen zorgen dat de beperkte capaciteit van het 

strafrechtelijk apparaat optimaal wordt aangewend. 

 

De minnelijke schikking, waarvan de term verkeerdelijk doet 

vermoeden dat deze als pijnloos zou worden ervaren, is inderdaad één 

van de instrumenten waarmee zowel voor de maatschappij als voor de 

dader, die de feiten de facto erkent, een win-win-situatie kan worden 

gecreëerd: enerzijds vermijden we onnodige lange en kostelijke 

processen, anderzijds kan de dader tegen betaling van een fikse boete 

en vergoeding, de reguliere activiteit hernemen zonder verdere 

imagoschade, hetgeen in het geval van een zaakvoerende 

onderneming en haar ondernemers erg belangrijk kan zijn. 
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4. Rendre l’exécution des peines plus efficace 

 

La politique criminelle en matière de recherches et de poursuites ne 

peut avoir en définitive d'effet que si le maillon final de la chaîne 

pénale fonctionne de manière efficace et si la peine est donc 

effectivement exécutée. 

 

On entend trop souvent les services de police, les magistrats de 

parquet et les juges du siège déplorer que les peines prononcées ne 

sont pas suffisamment exécutées, de sorte qu'ils voient les récidivistes 

passer devant eux à répétition. 

 

L'exécution des peines est en effet fondamentale pour leur assurer un 

effet dissuasif, et ceci doit être analysé pour tous les types de peine, 

qu'il s'agisse d'une peine de travail, de mesures de probation, d'une 

peine de prison, d'une restriction de liberté sous surveillance 

électronique, d'une amende ou d'une autre peine pécuniaire. La 

diversité des peines, que je souhaite élargir (voir plus haut), permet 
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d'infliger la peine adéquate, mais le système ne peut fonctionner que 

si celle-ci est également exécutée dans la pratique. 

 

Depuis la loi de 2006, les modalités d'exécution de la peine de prison 

de plus de trois ans sont confiées au tribunal de l’application des 

peines. Dans la pratique, cela a entraîné un alourdissement de la 

peine. De plus, l'établissement pénitentiaire lui-même et la victime 

sont à présent aussi plus étroitement impliqués dans les débats sur la 

libération conditionnelle et la resocialisation de l'auteur.  Une 

application aveugle de la loi Lejeune, selon laquelle tout auteur serait 

déjà libéré après 1/3 de sa peine, n'est plus d'actualité depuis 

longtemps. 

 

Nous devons également continuer à investir dans une capacité 

pénitentiaire suffisante dans le cadre de laquelle nous pouvons opérer 

des différenciations en fonction de la population (peines lourdes ou 

légères, profil de sécurité, problématiques sous-jacentes comme la 

toxicomanie, etc.). Par exemple, il doit être possible d'aborder la 

question d'établissements moins sécurisés pour les détenus 
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présentant un risque de sécurité peu élevé et pour les peines de courte 

durée. 

 

La restriction de liberté sous surveillance électronique a entre-temps 

pris son rythme de croisière et constitue une alternative plus effective 

et plus sociale pour la prison. Nous évaluerons l'éventuelle nécessité 

d'en augmenter la capacité. 

 

Avec les nouveaux établissements des centres de psychiatrie légale, les 

internés ayant besoin de soins spécialisés seront retirés des prisons 

classiques et recevront des soins sur mesure dans des institutions 

prévues à cet effet et pourvues d'une sécurité adaptée. 

 

Une autre ligne de politique très importante à laquelle je souhaite être 

attentif est l'exécution des peines pécuniaires. Dans ce contexte, la 

justice dépend de la collaboration avec le fisc, qui assure le 

recouvrement effectif, et ici également, il y a encore du travail. Déjà 

sous la précédente législature, une concertation structurelle avait été 
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mise en place entre les deux services publics fédéraux afin d'améliorer 

la transmission des informations. 

 

La justice va donc entreprendre des efforts afin d'améliorer la lisibilité 

du dispositif du jugement en ce qui concerne les amendes pour les 

receveurs qui n'ont pas de formation juridique. Les informations 

relatives aux recouvrements seront disponibles pour les receveurs et la 

justice pourra suivre de près le processus de recouvrement et 

prononcer une peine de substitution si nécessaire. 

 

Nous devons également investir dans le régime de compensation des 

recouvrements fiscaux et non fiscaux. Lorsque les receveurs fiscaux 

pourront disposer de leur système informatique intégré, les personnes 

qui ont des amendes, des créances alimentaires et des dettes sociales 

exigibles qui sont encore impayées ne devront pas compter sur le 

remboursement de crédits fiscaux, et vice versa. Les dettes en cours 

seront également décomptées en cas de restitution éventuelle de 

fonds confisqués. 
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Conclusie 

 

U begrijpt, dames en heren, dat er heel wat werk voor mij op stapel 

staat. Vandaar dat ik ook de ruimte en tijd heb gevraagd om een aantal 

zaken te kunnen uitwerken. 

 

Als publiek uit de hoge zakenwereld begrijpt u als geen ander dat het 

geen sinecure is om een grote organisatie, die sinds jaar en dag 

functioneert volgens bepaalde procedures en gewoonten, of het nu 

een grootbank dan wel een federaal departement is, van koers te doen 

veranderen, terwijl wendbaarheid en de wil tot veranderen net de 

sleutel bieden om de problemen van vandaag aan te pakken. 

 

Mijn eerdere ervaring op het departement Financiën heeft mij geleerd 

dat het vertrouwen winnen van de mensen op het terrein, de mensen 

die de verandering zullen moeten uitvoeren, cruciaal is om daarin 

vooruit te gaan. 
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Een aantal “quick wins” kunnen dat vertrouwen versterken en doen 

dromen van wat verder nog mogelijk is. Dat tussen droom en daad, 

naast praktische bezwaren vooral wetten in de weg staan, mag een 

minister van Justitie niet afschrikken. 

 

Ik dank u. 

 

 

 

 

 

 

 


