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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE COMMISSION DE LA JUSTICE

van

WOENSDAG 15 MAART 2017

Namiddag

______

du

MERCREDI 15 MARS 2017

Après-midi

______

La réunion publique de commission est ouverte à 15.07 heures et présidée par M. Philippe Goffin.
De openbare commissievergadering wordt geopend om 15.07 uur en voorgezeten door de heer Philippe 
Goffin.

01 Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "het verlenen van 
strafvermindering mits een gift aan een goed doel" (nr. 17117)
01 Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "l'octroi d'une réduction de peine 
moyennant un don caritatif" (n° 17117)

01.01  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, politierechter 
Peter Vandamme verklaarde bereid te zijn om een dronken 
bestuurder strafvermindering te geven, als die bestuurder met een 
gulle gift het fonds voor verkeersslachtoffers steunt. Er wordt een 
signaal gegeven dat, mits men er iets voor wil betalen, ook al is het 
aan een mooie en goede organisatie, de rechter een mildere straf 
toekent.

Niet iedereen heeft geld over. De vraag is of het gaat om een 
schending van het gelijkheidsprincipe.

Eigenlijk luidt dan de boodschap dat het niet zo erg is, indien men rijdt 
en drinkt, zolang men maar spijt betoont, en als men dan bovendien 
geld over heeft en dat aan een goed doel geeft, ontloopt men de straf 
die men anders zou krijgen.

Naar mijn mening is dat een slag in het gezicht van iedereen die zich 
reeds jarenlang inzet voor de BOB-campagnes, waarin wij altijd horen 
dat rijden en drinken nooit samengaan.

Mijnheer de minister, graag had ik uw mening over die kwestie 
gekend.

01.01 Annick Lambrecht (sp.a): 
Le juge de police Peter Van Dam 
a déclaré être disposé à accorder 
une réduction de peine aux 
conducteurs en état d'ébriété pour 
autant que ceux-ci fassent un don 
généreux au fonds pour les 
victimes d’accidents de la 
circulation. En d'autres termes, le 
message semble être le suivant: 
en exprimant des regrets et en 
faisant un don à une bonne 
œuvre, vous échapperez à une 
sanction.

Tout le monde n'a pas les moyens 
de le faire et ne s'agit-il pas, dès 
lors, d'une violation du principe 
d'égalité? Qu’en pense le 
ministre?

01.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Lambrecht, als minister van 
Justitie onthoud ik mij van iedere vorm van commentaar op concrete 
gerechtelijke behandelingen en uitspraken door een strafrechter, 
uitgesproken bij volledige kennis van het dossier. In het door u 
aangehaalde geval heeft de politierechter de zaak uitgesteld voor 
verdere behandeling en dus is er nog geen definitieve uitspraak 
gedaan in openbare zitting.

De rechter heeft de plicht om bij de motivering van de schuld en de 
toemeting van de straf rekening te houden met alle relevante feiten en
omstandigheden, eigen aan de zaak en aan de persoonlijkheid van de 
beklaagde. Dat is het principe van de individuele behandeling in het 
strafrecht.

01.02 Koen Geens, ministre: En 
tant que ministre, je m'abstiendrai 
de tout commentaire à propos de 
procédures judiciaires concrètes et 
de décisions d'un juge pénal. Dans 
ce dossier particulier, le juge de 
police a remis l'affaire en 
continuation et aucun jugement 
définitif n'a dès lors été prononcé. 
La motivation de l'accusation et la 
fixation de la peine doivent en 
outre respecter le principe du 
traitement individuel. Sur la base 
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Uit de gegevens die u mij aanreikt, leid ik allerminst af dat de rechter 
de straffeloosheid benaarstigt of een discriminatie zou invoeren.

Beleidsmatig kan ik u meegeven dat ik samen met collega Bellot, 
minister van Mobiliteit, ernstige verkeersdelicten, waaronder 
alcoholintoxicatie, efficiënter wil aanpakken, met de mogelijkheid voor 
de rechter tot een strengere bestraffing. Morgen worden die 
voorstellen besproken in een interkabinettenwerkgroep.

des éléments présentés, il ne me 
paraît pas que le juge veuille 
instaurer l'impunité ou une 
quelconque forme de 
discrimination.

Avec mon collègue le ministre 
Bellot, je souhaite lutter plus 
efficacement contre les infractions 
routières graves, telles que l'abus 
d'alcool, et pouvoir infliger des 
sanctions plus sévères. Ces 
propositions seront examinées 
demain par un groupe de travail 
intercabinet.

01.03  Annick Lambrecht (sp.a): Dank u wel.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

02 Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Justitie over "de investeringen in 
de informatisering van Justitie" (nr. 17038)
02 Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur "les investissements 
réalisés dans l'informatisation de la Justice" (n° 17038)

02.01  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de minister, 
mijn vraag handelt inderdaad over de investeringen in de 
informatisering bij Justitie. De informatisering gaat met sprongen 
vooruit, in die zin dat bijna honderd procent van de uitspraken van 
hoven van beroep en arbeidshoven elektronisch beschikbaar zal zijn 
vanaf 1 januari 2018. Dit moet ook gelden voor de lagere 
rechtbanken.

In het kader van dit dossier inzake informatisering zou ik nog eens 
willen terugblikken op de gemoedelijke periode van 2005, toen het 
contract met het bedrijf Unisys werd ontbonden. Wij zijn intussen 
twaalf jaar verder en ik had graag eens een stand van zaken 
gekregen in dit dossier. 

Is dit volledig afgesloten? Heeft dit een invloed gehad op de snelheid 
en kwaliteit van de informatisering van de Rechterlijke Orde? Welke 
stappen zijn er in deze legislatuur al ondernomen om die achterstand 
ongedaan te maken?

Wanneer ik kijk naar de begroting van Justitie, is het onderscheid 
moeilijk te maken tussen de investeringen in het domein Rechterlijke 
Orde, enerzijds, en het gevangeniswezen, anderzijds. De kredieten 
voor ICT lijken allemaal samengenomen te zijn. 

Daarom had ik de volgende concrete vragen. Hoeveel werd en zal 
worden gespendeerd tijdens deze legislatuur aan kredieten voor ICT 
van de Rechterlijke Orde, enerzijds, en van het gevangeniswezen, 
anderzijds?

02.01 Sabien Lahaye-Battheu 
(Open Vld): L’informatisation de la 
Justice avance à grands pas. En 
2005, le contrat avec Unisys a été 
résilié. Ce dossier est-il 
complètement clôturé? A-t-il eu 
une influence sur la rapidité et la 
qualité de l’informatisation de 
l’ordre judiciaire? Quelles 
démarches ont-elles été 
entreprises au cours de cette 
législature en vue de résorber le 
retard pris en la matière?

Il semble que les crédits TIC 
soient inscrits dans le budget sans 
aucune forme de distinction. 
Combien a-t-on dépensé et 
dépensera-t-on encore pour l’ordre 
judiciaire et pour l’administration 
pénitentiaire sous cette 
législature?

02.02 Minister Koen Geens: De verbreking van het contract met 
Unisys en de daaropvolgende gerechtelijke procedure is een complex 
juridisch dossier dat ik heb geërfd uit de vorige legislaturen. De 

02.02 Koen Geens, ministre: La 
rupture du contrat avec Unisys et 
la procédure judiciaire à cet égard 
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raadslieden van beide partijen zijn actief in overleg om een oplossing 
te vinden. Om deze besprekingen een maximale kans op slagen te 
geven, is het aangewezen dat ik de vertrouwelijkheid van de 
onderhandelingen respecteer.

U hebt gelijk als u aangeeft dat het mislukken van het Phenix-project, 
dat specifiek de digitalisering van de werkprocessen van de 
Rechterlijke Orde beoogde, ons vele jaren tijd heeft doen verliezen op 
dat vlak. Met ambitie en doorzettingsvermogen, maar vooral ook met 
bescheidenheid, trachten wij het tij te keren.

Zoals u aangaf in uw verwijzing naar de media, maken wij 
vooruitgang, maar meer dan wie ook weet ik dat de weg nog lang is. 
Desalniettemin worden nu steeds meer stappen voorwaarts zichtbaar. 
Het zou ons te ver leiden om in het kader van deze mondelinge vraag 
een volledige toelichting te geven over de ICT-strategie en haar 
uitvoering. Liever verwijs ik op regelmatige tijdstippen naar de 
verwezenlijkingen. Er is e-Deposit en VAJA, waarnaar u verwees. Op 
1 april treedt RegSol, het elektronisch platform voor 
faillissementsdossiers in werking om onze griffiers te ontlasten van de 
200 000 neerleggingen van schuldvorderingen per jaar. Over enkele 
weken zal ook het elektronisch platform voor elektronische 
betekeningen opstarten.

Het is correct dat de begrotingsposten voor ICT van Justitie werden 
samengevoegd in de begroting van 2016 en 2017 en dat zal ook zo 
zijn in de volgende jaren. De investeringen en recurrente kosten 
inzake ICT van de verschillende entiteiten binnen Justitie zijn immers 
sterker met elkaar verbonden dan men denkt. Zo gebruiken nu alle 
diensten dezelfde gebruikersomgeving, qua desktop, laptop en 
Windows-basisgebruikerssoftware. De contracten inzake datalijnen, 
datacenters, de firewall enzovoort zijn gemeenschappelijk.

In het kader van de redesign zullen bovendien deze aankopen en 
dienstverleningscontracten in de toekomst steeds meer met de 
andere FOD’s worden gedeeld. Daarom werden ook alle 
begrotingskredieten inzake ICT van Justitie samengebracht om tot 
een meer coherent gebruik ervan te komen. Naarmate we steeds 
meer standaardiseren en schaalvoordelen opzoeken, is het 
onderscheid immers artificieel.

Door deze manier van werken hebben wij in de afgelopen jaren reeds 
enkele miljoenen euro’s aan besparingen kunnen realiseren.

constituent un dossier complexe 
transmis de législature en 
législature. Les conseils mènent 
une concertation active en vue de 
trouver une solution. Je respecte 
la confidentialité de ces 
négociations.

L’échec du projet Phénix nous a 
fait perdre de précieuses années. 
Nous nous efforçons à présent de 
remonter la pente. Des progrès 
ont déjà été réalisés, mais le 
chemin à parcourir est encore 
long. Cependant, de plus en plus 
d’avancées se profilent à l’horizon. 
Les projets VAJA et e-Deposit ont 
été mis en œuvre. La plate-forme 
électronique pour les dossiers de 
faillite, RegSol, sera mise en 
service le 1er avril 2017. Dans 
quelques semaines, une plate-
forme électronique pour les 
significations électroniques sera 
également lancée.

Les postes budgétaires consacrés 
à l'informatisation de la Justice ont 
en effet été fusionnés dans les 
budgets de 2016 et 2017. Il en 
sera également ainsi dans les 
années à venir. Les 
investissements relatifs aux coûts 
récurrents des diverses entités en 
matière d'informatique sont en 
effet fortement liés entre eux. 
Dans le cadre du redesign, les 
achats et les contrats de services 
seront de plus en plus partagés 
avec les autres SPF. Le 
regroupement de l'ensemble des 
crédits budgétaires nous a déjà 
permis d'économiser 
plusieurs millions d'euros au cours 
des dernières années.

02.03  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de minister, ik 
dank u voor het antwoord. Ik onthoud dat de onderhandelingen inzake 
de ontbinding van dat contract nog altijd lopen. Ik hoop dat dit 
binnenkort op een voor de overheid succesvolle manier kan worden 
afgerond.

Ik zal het antwoord nog eens aandachtig nalezen.

02.03 Sabien Lahaye-Battheu 
(Open Vld): J'espère que les 
négociations relatives à la rupture 
du contrat connaîtront bientôt une 
issue positive pour l'État.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

03 Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Justitie over "het 
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slachtofferfonds" (nr. 17039)
03 Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur "le Fonds d'aide aux 
victimes" (n° 17039)

03.01  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de minister, we 
weten allemaal dat iemand die in strafzaken veroordeeld wordt tot een 
boete vanaf 26 euro daarbovenop een bijdrage dient te betalen aan 
het slachtofferfonds. Ik heb de tijd nog gekend toen het ging om 
100 euro, maar dat is nu verhoogd naar 200 euro. Het bedrag werd 
verhoogd omdat er op een bepaald moment tekorten waren bij het 
fonds. Er was onvoldoende geld om alle slachtoffers te kunnen 
uitbetalen.

De bedragen waartoe veroordeelden gehouden zijn, zijn heel fel 
verhoogd. In de cijfers zien we dat er de voorbije jaren overschotten 
zijn bij het fonds. Ik heb de cijfers bij mijn vraag vermeld. Zo was er in 
2015 een overschot van 13,7 miljoen euro in het slachtofferfonds.

Vorig jaar werd over een wetswijziging gestemd die erop neerkomt 
dat de reguliere hulp opgetrokken werd tot 125 000 euro en de 
dringende hulp tot 30 000 euro, dat meer slachtoffers een beroep 
kunnen doen op het fonds en dat de rechtsplegingsvergoeding 
voortaan valt onder procedurekosten die vergoed kunnen worden.

Daarom heb ik een aantal vragen voor de minister.

Is het mogelijk om de cijfers te geven van ontvangsten en uitgaven 
voor het jaar 2016 en het aantal ingediende verzoeken en positieve 
beslissingen?

Is het mogelijk een vergelijking te maken sinds 2012 tussen de 
gerealiseerde inkomsten en het toegekende bedrag?

Is er al een mogelijke evaluatie van de wetswijziging van juni 2016, 
met in het bijzonder de nieuwe wijze van aangifte? Mensen kunnen 
voortaan ook elektronisch bij het fonds terecht voor hun verzoek.

Een aantal nabestaanden van slachtoffers klagen over de 
papierwinkel die ze toch nog steeds moeten verzamelen om hulp en 
vergoedingen te krijgen. Slaan die klachten evenzeer op dit fonds? Is 
de elektronische mogelijkheid nog onvoldoende bekend tot vandaag?

03.01 Sabien Lahaye-Battheu 
(Open Vld): Toute personne 
condamnée au pénal à une 
amende de plus de 26 euros doit 
verser une contribution au fonds
d'aide aux victimes. Ces dernières 
années, ce fonds a accumulé des 
excédents non négligeables. En 
2015, l'excédent s'est élevé à 
13,7 millions d'euros. La loi a été 
modifiée en juin 2016 pour 
augmenter les montants de l'aide 
régulière et de l'aide urgente, pour 
permettre à un plus grand nombre 
de victimes de faire appel au fonds 
et pour veiller à ce que les 
indemnités de procédure puissent 
être remboursées.

Le ministre peut-il me 
communiquer les recettes et les 
dépenses relatives à l'année 2016, 
le nombre de requêtes introduites 
et le nombre de décisions 
positives? Est-il possible d'établir 
une comparaison avec 2012? La 
modification de la loi a-t-elle déjà 
fait l'objet d'une évaluation, en 
particulier en ce qui concerne la 
déclaration électronique qu'elle a 
rendue possible?

03.02 Minister Koen Geens: De commissie nam in 2016 
1 464 beslissingen voor een totaal bedrag van 11 513 482 euro, 
waarvan 1 101 865 euro voor slachtoffers van terrorisme.

Hierbij moet onmiddellijk worden opgemerkt dat de beslissingen van 
de commissie niet noodzakelijk in hetzelfde jaar worden betaald en 
vereffend. De reden hiervoor vindt zijn oorzaak in het feit dat het 
rekeningnummer waarop de toegekende financiële hulp wordt gestort, 
niet altijd onmiddellijk volgt na de betekening van de beslissing. Dit 
kan soms meerdere maanden aanslepen. Voor 2016 werden de 
ontvangsten geraamd op 40,8 miljoen euro.

De stand van zaken in 2016 vóór de wetswijziging ziet er als volgt uit. 
Er volgen nu heel veel cijfers. Mag ik u die zo meedelen, want het is 
onleesbaar? Allemaal interessante cijfers natuurlijk.

03.02 Koen Geens, ministre: En 
2016, la Commission pour l’aide 
financière aux victimes d'actes 
intentionnels de violence et aux 
sauveteurs occasionnels a pris 
1 464 décisions pour un montant 
total de 11 513 482 euros, dont 
1 101 865 euros pour les victimes 
du terrorisme.

Il arrive souvent que, faute du 
numéro de compte où verser 
l'indemnité, les décisions de la 
commission ne soient pas 
nécessairement exécutées l'année 
même. Pour 2016, les recettes ont 
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Wat de vraag naar de papierwinkel voor de slachtoffers betreft, kan ik 
melden dat de slachtoffers van de aanslagen zeer tevreden zijn over 
de rol van het slachtofferfonds. Er werd onmiddellijk na de aanslagen 
een uniek telefoonnummer en mailadres gecreëerd dat 24 op 24 en 
7 dagen op 7 beschikbaar was. Het slachtofferfonds is zeer proactief 
tewerkgegaan, heeft de slachtoffers zelf gecontacteerd alsook de 
ambassades voor de buitenlandse slachtoffers, om ondersteuning te 
bieden bij de samenstelling van het dossier. Men moet begrijpen dat 
een minimum aan gegevens nodig is om adequate financiële hulp te 
kunnen bieden. Het volstaat bovendien dat de slachtoffers één 
dossier indienen bij het slachtofferfonds om in aanmerking te worden 
genomen voor het statuut van nationale erkenning. Op de website van 
de FOD zijn er meerdere modelverzoekschriften terug te vinden.

Wat de elektronische procedure betreft, worden de resultaten van de 
e-box binnen Justitie afgewacht, om verspilling van de middelen en 
afwijkende procedures te vermijden.

été estimées à 40,8 millions 
d'euros. Je vous transmettrai le 
détail des chiffres pour 2016 par 
écrit.

Les victimes des attentats sont 
très satisfaites du Fonds d'aide 
aux victimes, lequel avait mis à 
leur disposition un numéro de 
téléphone accessible en 
permanence. Le fonds a en outre 
pris contact avec les victimes et 
leur a proposé de les aider à 
constituer leur dossier. Il suffit aux 
victimes d'introduire un dossier 
unique auprès du Fonds d'aide 
aux victimes pour être prises en
considération en vue de l'obtention 
du statut de reconnaissance 
nationale. Des modèles de 
requête sont disponibles sur le site 
internet du SPF.

Nous attendons les résultats de la 
messagerie électronique du SPF 
Justice avant de procéder à une 
évaluation de la procédure 
électronique.

03.03  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Dank u voor dit 
antwoord. Ik zal de cijfers aandachtig bekijken.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

04 Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Justitie over "het recente arrest 
van het Grondwettelijk Hof in verband met de verbeurdverklaring in strafzaken" (nr. 17070)
04 Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur "le récent arrêt de la Cour 
constitutionnelle relatif à la confiscation en matière pénale" (n° 17070)

04.01  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de minister, 
vandaag verplicht onze strafwet alle rechters om de zaken die hebben 
gediend om een misdrijf te plegen, alsook de vermogensvoordelen 
die zich in het patrimonium van de veroordeelde bevinden, verbeurd 
te verklaren. 

In drugszaken betekent dit bijvoorbeeld dat de wagen die diende om 
de drugs te vervoeren, verbeurd wordt verklaard, evenals de omzet 
die werd gerealiseerd dankzij deze drugshandel. Deze omzet — en 
niet de winst — kan honderdduizenden tot miljoenen euro's bedragen. 
In de praktijk betekent dit dat deze bedragen, die middels bijzondere 
verbeurdverklaring op effectieve wijze worden aangerekend, vaak 
onmogelijk terug te betalen zijn door de veroordeelden. Daarom 
neemt de rechter soms zijn toevlucht tot een deel voorwaardelijke en 
een deel effectieve verbeurdverklaring. 

In de eerste helft van vorige maand heeft het Grondwettelijk Hof in dit 
verband beslist dat de huidige wet en de verplichte verbeurdverklaring 

04.01 Sabien Lahaye-Battheu 
(Open Vld): La Cour 
constitutionnelle a jugé que la 
confiscation spéciale obligatoire 
viole la Constitution, les 
condamnés étant souvent dans 
l'impossibilité de rembourser les 
avantages patrimoniaux résultant 
de l'infraction commise. En effet, 
la Convention européenne de 
sauvegarde des Droits de 
l'Homme (CEDH) protège le droit 
de toute personne à jouir de ses 
biens.

Quelle analyse le ministre fait-il de 
cet arrêt? Comment compte-t-il 
résoudre le problème? Pourrait-on 
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de Grondwet schenden. Rechters moeten rekening kunnen houden 
met de financiële toestand van de beklaagde, als zij over een 
bijzondere verbeurdverklaring oordelen. Zij mogen daar niet meer 
automatisch toe overgaan omdat het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens het ongestoord genot van ieders eigendom 
beschermt. Elke aantasting daarvan moet billijk zijn. 

Ik heb in dit verband drie vragen. 

Ten eerste, heeft uw kabinet ondertussen dit arrest geanalyseerd en 
de gevolgen ervan kunnen bekijken? 

Ten tweede, wil u op termijn een ontwerp voorstellen inzake dit 
probleem?

Ten derde, is het volgens u een optie om artikel 43bis, laatste lid van 
het Strafwetboek, zodanig te wijzigen dat de daarin vervatte 
matigingsbevoegdheid van de rechter uitgebreid wordt naar de zaken 
bedoeld in artikel 42, 1° en eventueel artikel 42, 2°?

envisager d'étendre les 
compétences du juge inscrites à 
l'article 43bis, dernier paragraphe 
du Code pénal aux choses visées 
à l'article 42, point 1 et 
éventuellement point 2?

04.02 Minister Koen Geens: Mijheer de voorzitter, mevrouw Lahaye-
Battheu, het arrest van het Grondwettelijk Hof en de gevolgen ervan 
op het terrein worden momenteel besproken door het 
expertisenetwerk strafrechtspleging van het College van procureurs-
generaal. Ik wens dan ook graag de zienswijze van het College te 
kennen alvorens een concrete aanpassing van de betreffende 
wetsbepalingen voor te stellen. 

In zijn arrest nr. 12/2017 van 9 februari 2017 heeft het Grondwettelijk 
Hof geoordeeld dat de verplichte bijzondere verbeurdverklaring, bij 
toepassing van artikel 43 van het Strafwetboek, slechts een 
schending inhoudt van artikelen 10 en 11 van de Grondwet in 
samenhang gelezen met artikel 1 van het eerste aanvullend protocol 
bij het EVRM, in zoverre het de rechter ertoe verplicht een straf op te 
leggen die dermate afbreuk doet aan de financiële toestand van de 
persoon aan wie deze is opgelegd dat zij een schending van het 
eigendomsrecht inhoudt. 

De rechter zal dus voortaan nagaan of de bijzondere 
verbeurdverklaring de financiële situatie van de persoon niet dermate 
aantast dat er een onbillijk evenwicht ontstaat tussen het algemeen 
belang en de grondrechten van het individu. 

Het komt mij voor dat ook het openbaar ministerie met de billijkheid 
en de proportionaliteit van deze bijzondere straf rekening zal moeten 
houden in de strafvordering. Het klopt dat voor de 
vermogensvoordelen uit het misdrijf en de goederen en de waarden 
die in de plaats ervan zijn gesteld, bedoeld in artikel 42, 3° van het 
Strafwetboek, een dergelijke aanpassing werd opgenomen in het 
laatste lid van artikel 43bis van het Strafwetboek. Een mogelijke 
oplossing bestaat erin een soortgelijke bepaling in artikel 43 op te 
nemen. Prima facie lijkt het mij echter beter dit niet in artikel 43bis op 
te nemen, aangezien heel dit artikel uitsluitend de verbeurdverklaring 
van de zaken in artikel 42, 3° betreft.

04.02 Koen Geens, ministre: 
Avant de proposer des adaptations 
concrètes, j'attends l'analyse du 
réseau d'expertise de la procédure 
pénale du Collège des procureurs 
généraux. En vertu de l'arrêt 
n° 12/2017 du 9 février 2017 de la 
Cour constitutionnelle, la 
confiscation spéciale obligatoire 
viole la Constitution ainsi que la 
CEDH, dans la mesure où le juge 
est obligé d'infliger une peine telle 
qu'elle porte atteinte à la situation 
financière de la personne à 
laquelle elle est infligée et 
constitue une violation du droit de 
propriété. Désormais, le ministère 
public et le juge devront veiller à 
respecter un juste équilibre entre 
l'intérêt général et les droits 
fondamentaux de l'individu.

À première vue, une extension de 
l'article 43bis du Code pénal ne 
me paraît pas opportune, cet 
article traitant uniquement de la 
confiscation des choses visées à 
l'article 42,3.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
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05 Question de M. Emir Kir au ministre de la Justice sur "le rapatriement à Bagdad d'un suspect de 
terrorisme" (n° 17094)
05 Vraag van de heer Emir Kir aan de minister van Justitie over "de repatriëring van een 
terreurverdachte naar Bagdad" (nr. 17094)

05.01  Emir Kir (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, en 
février dernier, j'ai interpellé le secrétaire d'État, M. Francken, sur le 
rapatriement à Bagdad d'un suspect de terrorisme. L'homme aurait eu 
des contacts avec des suspects de terrorisme en Allemagne et aurait 
été renvoyé de force de Belgique vers l'Irak. Le secrétaire d'État m'a 
alors répondu que cette question ne relevait pas de ses compétences 
ni de celles de l'Office des Étrangers et qu'elle devait être posée aux 
ministres de la Justice et de l'Intérieur.

J'avoue que nous étions en plein débat sur la loi du 9 février sur 
l'expulsion des étrangers. Cette loi a été déposée par M. Francken, 
alors qu'elle était présentée sous le signe de la sécurité. Je lui avais 
alors fait observer que ces matières relevaient de vos compétences et 
de celles du ministre de l'Intérieur, M. Jambon. Mais ne faisons pas 
de formalisme.

Monsieur le ministre de la Justice, je voudrais vous poser les 
questions suivantes. Des concertations avec les pays concernés sont-
elles prévues dans ce genre de cas? En l'espèce, les autorités 
allemandes ont-elles été contactées, voire ont-elles donné leur aval, 
avant cette expulsion? 

Pouvez-vous nous confirmer que les enquêtes nécessaires, quant à 
l'existence d'éventuels réseaux terroristes en Union européenne et en 
Belgique, ont été faites avant l'expulsion? 

Nous sommes évidemment soucieux comme vous de la sécurité 
nationale et de celle de tous nos concitoyens mais, au vu des 
éléments avancés dans la presse, on parle de quelqu'un qui a eu des 
contacts avec des personnes suspectes. Qui détermine-t-il et 
contrôle-t-il le fait qu'une personne constitue effectivement une 
menace pour la sécurité nationale? 

Par ailleurs, notre pays dispose désormais de toute une série 
d'instruments judiciaires visant à lutter contre le terrorisme, mais c'est 
au final l'option "expulsion" qui a été retenue ici. Comment la décision 
finale est-elle prise dans ce genre de cas?

05.01 Emir Kir (PS): België heeft 
een man die in Duitsland 
contacten zou gehad hebben met 
terreurverdachten, onder dwang 
teruggestuurd naar Irak.

Wordt er in dat geval overlegd met 
de betrokken landen? Hebben de 
Duitse diensten ingestemd met die 
uitzetting? Werd er vooraf 
onderzoek gedaan naar eventuele 
terreurnetwerken in Europa en in 
België? Wie bepaalt en controleert 
of een persoon een bedreiging 
vormt voor de nationale veiligheid? 
We beschikken over een resem 
instrumenten om terrorisme te 
bestrijden en toch werd er voor 
uitzetting gekozen. Hoe wordt die 
beslissing genomen?

05.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur Kir, je 
regrette de devoir indiquer que votre question ne me permet pas 
d'identifier le cas individuel concerné et que, de toute façon, je ne 
pourrais pas commenter si une procédure pénale est en cours. Elle 
ne me permet pas non plus de déterminer le type de situation qui est 
visé.

Je crois comprendre qu'il s'agit d'une expulsion, donc une mesure 
administrative vis-à-vis d'une personne connue, d'une manière ou 
d'une autre, pour terrorisme. Je n'ai pas d'indication sur le type de 
procédure liée au terrorisme qui serait visée ni même s'il existe ou s'il 
a existé une procédure pénale.

Dans un récent cas d'expulsion vers l'Irak, il s'agissait d'une personne 
ayant été condamnée en Belgique mais qui avait purgé sa peine et 

05.02 Minister Koen Geens: Ik 
weet niet over welk geval het hier 
gaat en ik mag overigens geen 
commentaar geven indien er een 
strafprocedure hangende is. Ik 
weet niet over welk type procedure 
het gaat, noch of er een 
strafprocedure loopt. In een recent 
geval van uitzetting naar Irak was 
de betrokkene in België 
veroordeeld en had zijn straf in 
ons land uitgezeten. De uitzetting 
is dus een louter administratieve 
beslissing die geen verband houdt 
met de strafprocedure.



15/03/2017 CRIV 54 COM 622

KAMER-4E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE 2016 2017 CHAMBRE-4E SESSION DE LA  54E LEGISLATURE

8

était sortie de prison. La décision d'expulsion est donc une décision 
purement administrative sans lien avec la procédure pénale en 
Belgique, puisque celle-ci est clôturée. Si la personne dont l'expulsion 
est envisagée par l'Office des Étrangers fait l'objet d'une enquête 
pénale, l'expulsion requiert l'accord du ministère public ou du juge 
d'instruction.

Si la personne dont l'expulsion est envisagée par l'Office des 
Étrangers a été condamnée et est en train de purger une peine de 
prison de plus de trois ans, l'expulsion nécessite une décision du 
tribunal d'application des peines et le ministère public est entendu. Si 
la peine, en train d'être purgée, est de moins de trois ans, l'accord de 
l'administration pénitentiaire suffit. 

L'administration pénitentiaire est évidemment sensibilisée aux 
besoins de la lutte antiterroriste et est en contact permanent avec les 
services de police et de renseignements. Des règles précises existent 
pour assurer la relation entre la procédure d'expulsion et la procédure 
pénale, en particulier dans les dossiers de terrorisme, afin d'éviter les 
contradictions entre les différentes décisions. 

S'agissant de la relation entre les mesures administratives belges 
d'éloignement du territoire, d'une part, et d'une enquête pénale dans 
un État membre de l'Union européenne, d'autre part, il est ici aussi 
difficile de se prononcer sans mieux connaître le type de situation 
visée. Néanmoins, si la personne est suspecte dans une procédure 
pénale dans un autre État européen et emprisonnée sur notre 
territoire, l'État européen en question aura le plus souvent émis un 
mandat d'arrêt européen afin de s'assurer de garder le contrôle de la 
personne une fois la peine belge purgée. L'exécution du mandat 
d'arrêt européen prime sur la procédure administrative d'éloignement 
du territoire. 

Enfin, s'agissant du motif de l'éloignement du territoire, cette question 
relève du secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.

Indien de persoon die de Dienst 
Vreemdelingenzaken wil uitzetten, 
het voorwerp is van een 
strafrechtelijk onderzoek, dan 
moet het Openbaar Ministerie of 
de onderzoeksrechter instemmen 
met de uitzetting.

Als de betrokkene werd 
veroordeeld en een 
gevangenisstraf van meer dan drie 
jaar uitzit, is er een beslissing van 
de strafuitvoeringsrechtbank nodig 
voor een uitwijzing en wordt het 
Openbaar Ministerie gehoord. Bij 
een kortere gevangenisstraf 
volstaat het akkoord van het 
gevangeniswezen. 

Om tegenstrijdige beslissingen te 
voorkomen, werden er precieze 
regels vastgelegd met betrekking 
tot het verband tussen de 
uitwijzings- en de strafprocedure, 
meer bepaald in 
terrorismedossiers.

Indien de betrokkene een 
verdachte is in een strafprocedure 
in een andere EU-lidstaat en in 
België is opgesloten, wordt er een 
Europees aanhoudingsbevel 
uitgevaardigd om hem in de gaten 
te houden nadat hij zijn straf in 
België heeft uitgezeten. De 
uitvoering van dat bevel primeert 
op de administratieve procedure 
inzake de verwijdering van het 
grondgebied.

05.03  Emir Kir (PS): Monsieur le président, je remercie le ministre 
pour la réponse.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

06 Question de M. Éric Thiébaut au ministre de la Justice sur "l'avenir de la police scientifique de 
Mons-Tournai" (n° 17112)
06 Vraag van de heer Éric Thiébaut aan de minister van Justitie over "de toekomst van de 
wetenschappelijke politie van Bergen-Doornik" (nr. 17112)

06.01  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le président, monsieur le 
ministre, c'est peu dire que le projet du gouvernement de réduire le 
nombre de laboratoires de la police technique et scientifique de 
quatorze à cinq pour toute la Belgique suscite d'énormes inquiétudes 
auprès du personnel concerné.

06.01 Éric Thiébaut (PS): Het 
plan van de regering om het aantal 
laboratoria van de technische en 
wetenschappelijke politie in te 
krimpen van veertien tot vijf voor 
heel België verontrust het 
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Si je prends l'exemple des agents de la police judiciaire fédérale de 
Mons - Tournai, c'est l'incompréhension et la crainte qui dominent. Ils 
vivent déjà une situation compliquée du fait d'un désinvestissement 
chronique de leur service, tant en personnel qu'en matériel. Ils ne sont 
ainsi que dix-sept personnes à travailler au sein du laboratoire de 
Mons - Tournai alors qu'ils devraient être au moins trente-quatre, 
selon le cadre.

Dès lors, lorsque votre collègue ministre de l'Intérieur affirme que 
"pour un pays d'une surface réduite tel que la Belgique, il va de soi 
qu'une organisation composée de cinq laboratoires accrédités est 
réaliste pour l'exécution de ces tâches", cela passe assez mal.

Le risque que les délais d'intervention s'allongent et nuisent à la 
qualité du travail des enquêteurs est réel. Dans leur avis rendu l'an 
dernier, le Conseil des procureurs du Roi, suivi par le Collège des 
procureurs généraux, ne s'y trompent pas: ils souhaitent qu'il y ait au 
minimum un laboratoire par police judiciaire fédérale, soit, au 
minimum quatorze laboratoires pour le pays. C'est essentiel pour le 
travail tant de la police que de la justice.

Dès lors, monsieur le ministre, voici mes questions.

Quel est l'objectif réel visé par ce projet? Ne risque-t-il pas de 
détériorer encore davantage un service en faveur des citoyens et le 
travail des enquêteurs sur le terrain? Quelle serait la plus-value de la 
réduction du nombre de labos?

Défendez-vous auprès du ministre de l'Intérieur l'avis conjoint du 
Collège des procureurs généraux et du Conseil des procureurs du Roi 
qui plaide pour le maintien de quatorze laboratoires sur tout le pays?

Quelle réponse pouvez-vous apporter aux agents concernés qui 
craignent pour leur avenir et leurs conditions de travail?

betrokken personeel in grote mate.

De agenten van de federale 
gerechtelijke politie van Bergen-
Doornik worden bijvoorbeeld al 
geconfronteerd met een chronisch 
gebrek aan personele en materiële 
middelen in hun dienst. Er werken 
maar zeventien mensen in dit 
laboratorium, terwijl er minstens 
vierendertig nodig zijn.

Een dergelijke inkrimping tot vijf 
geaccrediteerde laboratoria houdt 
een reëel risico in op langere 
interventietermijnen en bijgevolg 
op een negatieve weerslag op de 
kwaliteit van het werk van de 
onderzoekers. In het advies dat hij 
vorig jaar uitbracht, vraagt de 
Raad van procureurs des Konings, 
daarin gevolgd door het College 
van procureurs-generaal, om ten 
minste een laboratorium per 
federale gerechtelijke politie en 
dus minstens veertien laboratoria 
voor het land te handhaven.

Wat is het eigenlijke doel van dit 
project? Zal dit geen negatieve 
impact hebben op de 
dienstverlening voor de burger en 
het terreinwerk van de 
onderzoekers? Verdedigt u de 
handhaving van veertien 
laboratoria? Kan u de bezorgde 
agenten geruststellen?

06.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur 
Thiébaut, le principe de la réforme des laboratoires de la police 
technique et scientifique n'est pas un but en soi mais une nécessité 
juridique imposée par l'Europe avec la décision-cadre 2009/905/JAI 
du 30 novembre 2009.

L'obligation de l'accréditation constitue une garantie formelle pour la 
qualité de l'analyse de traces, de la fiabilité des résultats et d'un 
échange aisé avec d'autres pays de l'Union européenne soumis 
identiquement à cette norme.

Pour ce qui concerne les laboratoires de la police, le champ 
d'application de la décision-cadre européenne se limite à l'analyse 
des empreintes digitales effectuées dans les locaux de la police en 
tant que back office. La décision-cadre ne s'applique donc pas au 
relèvement des traces sur le terrain par ce qu'on appelle le 
front office.

On compte actuellement quatorze laboratoires de la police, dont celui 
de Mons - Tournai, répartis sur vingt-six sites. S'y ajoutent le 

06.02 Minister Koen Geens: De 
hervorming van de laboratoria voor 
technische en wetenschappelijke 
politie is geen doel op zich, maar 
een juridische vereiste die Europa 
oplegt via het kaderbesluit 
2009/905/JBZ van 30 november 
2009.

De verplichte accreditatie is een 
formele garantie voor de kwaliteit 
van de analyse van de sporen, 
voor de betrouwbaarheid van de 
resultaten en voor een makkelijke 
uitwisseling met andere lidstaten 
van de Europese Unie die aan 
dezelfde norm onderworpen zijn.

Het Europese kaderbesluit is 
alleen van toepassing op het 
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laboratoire central et les services d'identification judiciaire de la 
direction centrale de la police technique et scientifique.

Du fait de l'obligation européenne d'accréditation, la police fédérale a 
élaboré différents scénarios pour atteindre les normes de qualité 
imposées. Comme cette accréditation entraîne évidemment un coût 
budgétaire supplémentaire, chaque scénario tient compte du 
management, des ressources humaines, de l'ICT, de la logistique et 
de l'infrastructure. À la demande de mon collègue M. Jambon et de 
moi-même, un certain nombre de scénarios sont encore en cours 
d'élaboration. C'est pourquoi je ne peux pas faire maintenant de 
déclaration définitive sur une éventuelle répartition entre front et 
back office, sur le nombre et sur l'implantation au sein du paysage 
policier.

Je suis conscient que c'est cet aspect surtout qui préoccupe le 
personnel des laboratoires. Je peux néanmoins déjà vous confirmer 
que l'absolue nécessité d'atteindre la norme de qualité en matière 
d'accréditation imposée par l'Europe sera conciliée, aussi bien que 
possible, avec un service à la population et aux divers partenaires de 
la police aussi efficace que possible.

onderzoek van de vingerafdrukken 
die in de politiekantoren als 
backoffice worden genomen, en 
dus niet op de sporen die door de 
frontoffice in het veld worden 
verzameld.

Naast het centrale laboratorium en 
de diensten Gerechtelijke 
Identificatie van de Centrale 
directie zijn er 14 politielaboratoria 
waaronder dat van Bergen-
Doornik.

Gelet op de Europese 
accreditatieverplichting en de 
daaraan verbonden kosten heeft 
de federale politie meerdere 
scenario's uitgewerkt om de 
kwaliteitsnormen te halen, 
rekening houdend met het 
management, de human 
ressources, de ICT, de logistiek en 
de infrastructuur. Daar de studies 
nog aan de gang zijn, kan ik me 
niet uitspreken over een verdeling 
tussen de front- en backoffices, 
noch over het aantal en de plaats 
ervan in het politionele landschap. 
Ik begrijp wel dat het personeel 
daar bezorgd over is. 

Niettemin moet de Europese 
kwaliteitsnorm worden verzoend 
met een zo doeltreffend mogelijke 
dienstverlening aan de bevolking 
en de partners van de politie.

06.03  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie. 
Vous n'avez pas beaucoup répondu à mes questions, mais je prends 
acte.

06.03 Éric Thiébaut (PS): Ik 
neem nota van die informatie, 
hoewel ze niet echt een antwoord 
biedt op mijn vragen. 

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

07 Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "het zelf bekostigen van 
een defibrillator" (nr. 17118)
07 Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "le financement d'un 
défibrillateur par fonds propres" (n° 17118)

07.01  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, onlangs 
hebben de magistraten van het hof van beroep van Antwerpen zelf 
een automatische defibrillator in hun hal bekostigd. Zij hebben onder 
meer een pannenkoekenslag moeten organiseren om het geld voor 
zo'n toestel bijeen te krijgen.

De FOD Justitie is blijkbaar momenteel niet in staat om automatische, 

07.01 Annick Lambrecht (sp.a): 
Les magistrats de la cour d'appel 
d'Anvers ont collecté eux-mêmes 
des fonds en vue de l'acquisition 
d'un défibrillateur. Selon la loi 
néerlandaise sur les conditions de 
travail, il appartient à l'employeur 
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externe defibrillators te plaatsen in de gerechtsgebouwen van het 
land. Dat is het zoveelste voorbeeld waaruit blijkt dat de FOD Justitie 
de grootste moeilijkheden heeft om te voorzien in een 
basisinfrastructuur in de gerechtsgebouwen, in het belang van zowel 
het gerechtspersoneel als de rechtzoekenden. Volgens de Arbowet is 
de werkgever verplicht om voor de veiligheid en het welzijn van de 
werknemers en de bezoekers te zorgen. Men kan dus opperen dat 
het plaatsen van een defibrillator in openbare gebouwen daaronder 
valt.

Mijnheer de minister, acht u een defibrillator noodzakelijk in een 
gerechtsgebouw?

Bent u van plan om binnenkort budget vrij te maken om te voorzien in 
defibrillators in de gerechtsgebouwen?

de veiller à la sécurité et au bien-
être de son personnel.

Le ministre estime-t-il qu'il faut 
équiper les bâtiments judiciaires 
d'un défibrillateur? Compte-t-il 
dégager des moyens à cet effet?

07.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Lambrecht, ik verwijs naar het 
antwoord dat ik in de commissie al een aantal keer heb gegeven en 
dat nog steeds toepasselijk is. Ik wil het gerust nog even herhalen.

Het plaatsen van een AED-apparaat is actueel geen wettelijke 
verplichting. Het is ook niet standaard geïnstalleerd in de 
gerechtgebouwen. Dat neemt niet weg dat de correcte inzet van 
dergelijke toestellen bij bepaalde acute hartaandoeningen 
onmiskenbaar een levensreddend karakter kan hebben. Daarbij zijn 
mijn diensten een optie aan het uitwerken om een 
samenwerkingsverband aan te gaan met een vzw, om via een 
gedeelde financiering toch toestellen te kunnen installeren. Dat 
voorstel wordt binnenkort ter akkoord voorgelegd aan het 
gemeenschappelijk beheerscomité met de gerechtelijke diensten, 
waarna het nog de normale validatieprocedure moet doorlopen.

Tot slot wil ik nog meegeven dat zo’n installatie alleen maar nuttig is 
indien ook wordt voorzien in de nodige omkadering qua opleiding, 
nazicht en onderhoud van de toestellen.

07.02 Koen Geens, ministre: J'ai 
déjà répondu à plusieurs reprises 
ici que l'installation d'un 
défibrillateur n'est pas une 
obligation légale. Il n'en demeure 
pas moins que cet appareil peut 
sauver des vies. Mes services 
examinent actuellement la 
possibilité de mettre en oeuvre un 
partenariat avec une ASBL ou 
d'acquérir tout de même des AED 
en passant par un système de 
cofinancement. Cette proposition 
sera soumise prochainement au 
comité de gestion commun avec 
les services judiciaires. 

Il y aura lieu de prévoir une 
formation, ainsi qu'un contrôle et la 
maintenance de ces appareils.

07.03  Annick Lambrecht (sp.a): Dank u voor uw antwoord, mijnheer 
de minister. Als het toestel er hangt, spreekt het voor zich dat de 
mensen een toelichting moeten krijgen bij de werking ervan. Dat 
gebeurt bijvoorbeeld ook in de sporthallen in Brugge.

07.03 Annick Lambrecht (sp.a): 
Cela va sans dire.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

08 Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "de voorwaardelijke 
celstraf voor de verkrachting van een minderjarige met een mentale handicap" (nr. 17132)
08 Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "la peine d'emprisonnement avec 
sursis pour le viol d'une mineure atteinte d'une déficience mentale" (n° 17132)

08.01  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, de 
correctionele rechtbank in Turnhout heeft een eenentwintigjarige man 
tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van veertig maanden 
veroordeeld voor verkrachting en aanranding van een minderjarige 
van vijftien jaar met een mentale achterstand. Zij hebben elkaar leren 
kennen op een jongerenkamp in 2015, waarna het seksueel misbruik 
voortduurde tot in de zomer van 2016. De man moet zich enkel aan 
bepaalde voorwaarden houden en moet niet terug naar de 

08.01 Annick Lambrecht (sp.a): 
Le tribunal correctionnel de 
Turnhout a condamné un homme 
de 21 ans à une peine 
d'emprisonnement conditionnelle 
de 40 mois pour le viol d'une 
mineure de 15 ans atteinte d'une 
déficience mentale. Le coupable 
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gevangenis. Hij mag geen enkel contact hebben met het slachtoffer 
en haar ouders. Hij mag niet deelnemen aan activiteiten die gericht 
zijn op minderjarigen, of deze organiseren. Hij moet een begeleiding 
volgen voor zijn seksuele problematiek.

Daarover heb ik twee vragen. Bent u van oordeel dat dit een gepaste 
veroordeling is voor seksueel misbruik bij een minderjarige met een 
mentale achterstand? Oordeelt u niet dat ons gerechtelijk systeem 
ondermaats presteert inzake veroordelingen van verkrachtingen? 

devra respecter plusieurs 
conditions, parmi lesquelles une 
interdiction de contact.

Le ministre n'estime-t-il pas qu'il 
s'agit d'une peine particulièrement 
légère au regard des faits 
commis?

08.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Lambrecht, als minister van 
Justitie onthoud ik mij van iedere vorm van commentaar op concrete 
gerechtelijke uitspraken. In de straftoemeting kiest de rechter de 
meest doeltreffende straf met het oog op de bescherming van de 
maatschappij en de slachtoffers en het vermijden van recidive door 
bijvoorbeeld het opleggen van strikte voorwaarden in het kader van 
therapie en begeleiding. 

Beleidsmatig kan ik u verwijzen naar talrijke projecten die wij in deze 
legislatuur reeds hebben opgestart om het strafrechtelijk beleid inzake 
verkrachtingen en andere vormen van seksueel geweld te versterken. 

Naast concrete richtlijnen aan de parketten nemen we initiatieven om 
de aangiftebereidheid te verhogen, om beter bewijsmateriaal te 
verkrijgen en om een optimale opvang en ondersteuning van de 
slachtoffers te waarborgen. In het kader van het nieuwe Strafwetboek 
worden door de expertencommissie ook de strafbepaling en de 
strafmaat onder de loep genomen om tot een meer coherent en 
accuraat instrumentarium te komen. 

08.02 Koen Geens, ministre: En 
tant que ministre, je ne m'exprime 
pas sur des décisions judiciaires 
concrètes. En ce qui concerne la 
fixation de la peine, le juge opte 
pour la peine la plus efficace. De 
nombreux projets ont été mis en 
œuvre au cours de cette 
législature en vue de durcir la 
politique pénale en matière de 
viols et d'autres formes de 
violence sexuelle. Les efforts se 
portent également sur la mise en 
place d'un arsenal de peines 
adéquat.

08.03  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor 
uw antwoord. 

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

09 Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "de verkoop van een 
onroerend goed via e-mail" (nr. 17149)
09 Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "la vente d'un bien immobilier 
par e-mail" (n° 17149)

09.01  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, bij het kopen 
of verkopen van een huis wordt er vaak via e-mail onderhandeld over 
een bod, of wordt op basis daarvan een verkoopovereenkomst 
opgemaakt. Het Antwerpse hof van beroep heeft nu geoordeeld dat 
de overeenkomst tussen koper en verkoper per mail geen enkele 
juridische waarde heeft. Deze beslissing druist in tegen de filosofie 
van de digital act, waarbij men digitale documenten op gelijke voet
plaatst met papieren tegenhangers.

Tegenwoordig kan men e-mails niet meer wegdenken. Het lijkt mij 
dus frappant dat de wetgeving ter zake nog niet is aangepast.

Minister De Croo wil ingrijpen en de wet aanpassen, zodat een 
verkoopovereenkomst ook kan worden afgesloten via digitale weg.

Mijnheer de minister, bent u het eens met het voorstel van uw collega 
De Croo, die bereid is een wetgevend initiatief te nemen om het 

09.01 Annick Lambrecht (sp.a): 
La cour d’appel d’Anvers a jugé 
qu’un contrat conclu par courrier 
électronique entre l’acheteur et le 
vendeur d’une habitation ne revêt 
aucune valeur juridique. Cette 
décision est contraire aux 
principes du Digital Act, qui place 
les documents numériques sur un 
pied d’égalité avec les documents 
papier.

Le ministre De Croo souhaite 
modifier la loi en vue de permettre 
la conclusion de contrats par 
courrier électronique. Le ministre 
Geens adhère-t-il à cette 
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mogelijk te maken dat men per e-mail contracten kan afsluiten? proposition?

09.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Lambrecht, ik wil u er in eerste 
instantie op wijzen dat specifiek voor het tot stand komen van 
vastgoedtransacties, naast de algemene rechtsprincipes van 
contractrecht en bewijsrecht, ook bijzondere regels gelden die zowel 
vervat zijn in de federale wetgeving, bijvoorbeeld de voorafgaande 
identiteitscontrole en het verstrekken van informatie, als in de 
gewestelijke decreten, bijvoorbeeld aangaande de bodemtoestand, de 
stedenbouwkundige informatie en het verstrekken van voorafgaande 
informatie ter zake.

Los hiervan kan worden opgemerkt dat e-mail en andere vormen van 
elektronische communicatie in de huidige maatschappij inderdaad 
niet meer weg te denken zijn bij het afsluiten van contracten. Zoals ik 
reeds in december van vorig jaar heb aangegeven in mijn plan tot 
hercodificatie van de basiswetgeving, is het bewijsrecht in burgerlijke 
zaken in het algemeen verouderd en niet aangepast aan de 
technologische ontwikkeling.

De vraag tot aanpassing rijst niet enkel in deze specifieke zaak 
waarover het hof van beroep te Antwerpen moest oordelen, maar ook 
in het bewijsrecht, vervat in het Wetboek van economisch recht, dat 
aan de oorzaak van het probleem ligt.

Ik deel dan ook uw bezorgdheid met betrekking tot de nood de 
wetgeving op dit vlak te moderniseren. Ik zal elk initiatief in die zin 
ondersteunen. Tegelijk zal ik ook de werkgroep die belast is met de 
hervorming van het bewijsrecht vragen bij de globale hervorming van 
de bewijsregels in het Burgerlijk Wetboek de nodige aandacht aan dit 
vraagstuk te willen besteden.

09.02 Koen Geens, ministre: Des 
règles particulières s’appliquent 
également aux transactions 
immobilières en vertu des 
principes du droit des contrats et 
du droit de la preuve. Ceci étant, il 
est clair que dans notre société, 
les courriers électroniques 
constituent un outil incontournable 
pour la conclusion de contrats.

En décembre 2016, je signalais 
déjà que le droit de la preuve était 
dépassé en matière civile et qu’il 
devait être adapté. Je soutiendrai 
toute initiative prise dans ce sens. 
Je demanderai également au 
groupe de travail chargé de la 
réforme du droit de la preuve 
d’accorder à cette question 
l’attention nécessaire.

09.03  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, dank u wel. Ik 
ben een beetje gerustgesteld, maar ik heb niet helemaal begrepen of 
minister De Croo daarvoor de nodige stappen zal ondernemen of dat 
dit verder via u gaat. Dat was niet heel duidelijk.

09.03 Annick Lambrecht (sp.a): 
Vos propos sont rassurants. 
Cependant, nous ne savons pas 
encore très bien si la loi sera 
adaptée à l’initiative du ministre De 
Croo ou du ministre Geens.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

10 Vraag van de heer Johan Klaps aan de minister van Justitie over "de code voor statistische 
gegevens" (nr. 17170)
10 Question de M. Johan Klaps au ministre de la Justice sur "le code des données statistiques" 
(n° 17170)

10.01  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
minister, om een dossier inhoud te geven, zijn cijfers en statistieken 
uiteraard van cruciaal belang. Op die manier krijgen wij een beeld van 
een bepaalde problematiek en kunnen wij daarop zo nodig inspelen. 
De cijfers moeten dan uiteraard wel beschikbaar zijn. Als 
plaatsvervanger in deze commissie heb ik slechts beperkt nood aan 
statistieken uit de commissie. Ik vraag dan ook enkel cijfers op als zij 
noodzakelijk zijn voor een dossier in een andere commissie of als zij 
betrekking hebben op de stad waar ik woon. 

Zo stelde ik onlangs een vraag naar cijfers met betrekking tot het 

10.01 Johan Klaps (N-VA): Les 
chiffres et les statistiques sont 
essentiels pour étayer un dossier 
tel que celui des interdictions 
professionnelles visant les 
condamnés. La peine additionnelle 
prévue par l'article 4, § 3 de la loi 
relative aux drogues ne prévoit 
cependant aucun code sanctionnel 
spécifique.
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beroepsverbod bij veroordeelden. Het antwoord hierop was dat voor 
de bijkomende straf die het artikel 4, § 3 van de drugswet omvat, in 
geen specifieke strafcode is voorzien voor statistische gegevens op 
basis van het strafregister. Het is in dit geval de 
nomenclatuurcommissie die beslist om al dan niet een code aan te 
maken. 

Gezien het belang van die cijfers, maar ook van andere cijfers, had ik 
graag het volgende geweten. 

Op basis van welke criteria beslist de nomenclatuurcommissie of een 
code voor statistische gegevens al dan niet wordt aangemaakt? 

Wat is de volledige procedure voor het aanmaken van een dergelijke 
code? 

Kunnen er van buiten de nomenclatuurcommissie suggesties worden 
gedaan om bepaalde straffen van een code te voorzien met het oog 
op verdere opvolging? Zo ja, hoe moeten wij dat dan doen? Zo niet, 
vindt u dat dit mogelijk zou moeten zijn?

Quels sont les critères retenus par 
la commission de la nomenclature 
pour la création ou non d'un code 
pour les données statistiques? 
Quelle est la procédure de 
fabrication d'un tel code? La 
commission de nomenclature 
peut-elle recueillir des suggestions 
externes concernant l'attribution 
d'un code à certaines peines?

10.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Klaps, 
in de tweede helft van de jaren ’90, toen er nog diverse politiediensten 
waren, zoals de gemeentepolitie, de rijkswacht en de gerechtelijke 
politie bij het parket, richtten de ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Justitie een nomenclatuurcommissie op met als doel de 
uniformiteit in de nomenclatuur te behouden tussen de verschillende 
diensten, zoals politie en parket, alsook de politionele 
basisnomenclatuur af te stemmen met de overige niveaus in de 
strafrechtsbedeling, zoals het parket en de griffie. 

De nomenclatuurcommissie is echter niet bevoegd voor de 
nomenclatuurcodes van het strafregister. Het strafregister bevat 
codes op basis van de uitgesproken straffen, die op hun beurt 
verwijzen naar het betrokken artikel uit de wet dat het feit strafbaar 
stelt. Zo is er ook een code voor het beroepsverbod, met name 
code 700, met subcodes. De codetabel wordt opgesteld door de 
dienst van het strafregister, die deel uitmaakt van de FOD Justitie, en 
hij wordt bij elke wetswijziging betreffende strafbare feiten aangepast. 
De codetabel is een intern instrument voor de dienst van het 
strafregister. Buitenstaanders kunnen er geen wijzigingen in 
aanbrengen. 

10.02 Koen Geens, ministre: La 
commission de la nomenclature 
n'est pas compétente pour les 
codes du casier judiciaire. Celui-ci 
contient des codes qui sont 
fonction des peines prononcées et 
ces codes renvoient à leur tour à 
l'article de la loi rendant le fait 
punissable. L'interdiction 
professionnelle est assortie du 
code 700 et de sous-codes. Le 
tableau des codes est établi par le 
service du Casier judiciaire du 
SPF Justice et est adapté lors de 
chaque révision de la loi relative 
aux faits punissables. Ce tableau 
est un instrument interne à usage 
du service du Casier judiciaire et 
les personnes externes ne sont 
pas habilitées à y apporter des 
modifications.

10.03  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de minister, wij moeten toch 
eens zoeken naar een systeem om het eventueel wel consulteerbaar 
te maken, want in verschillende beroepscategorieën is een 
beroepsverbod een van de elementen op basis waarvan wordt 
beoordeeld of iemand al dan niet een licentie krijgt om zijn beroep uit 
te voeren. Als buitenstaanders daar weinig of geen informatie over 
krijgen, dan rijst in de praktijk wel een groot probleem. Ik roep u dus 
op om daar toch eens naar te kijken en een oplossing voor te leggen 
aan de commissie. 

10.03 Johan Klaps (N-VA): Il faut 
trouver un système qui rende ce 
tableau éventuellement 
consultable. Dans plusieurs 
catégories professionnelles, une 
interdiction professionnelle 
constitue l'un des éléments 
d'évaluation en vue de l'octroi ou 
non d'une licence. Si les 
personnes extérieures au service 
n'obtiennent que peu 
d’informations à ce sujet ou n’en 
obtiennent pas du tout, cela pose 
un énorme problème.
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L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

11 Question de M. Olivier Maingain au ministre de la Justice sur "l'annulation de la loi réformant les 
droits de greffe par la Cour constitutionnelle" (n° 17126)
11 Vraag van de heer Olivier Maingain aan de minister van Justitie over "de vernietiging door het 
Grondwettelijk Hof van de wet tot hervorming van de griffierechten" (nr. 17126)

11.01  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le président, monsieur le 
ministre, je sais que Mme Lambrecht est déjà intervenue à ce sujet et
que nous connaissons les circonstances de l'arrêt de la Cour 
constitutionnelle du 9 février dernier annulant la loi du 28 avril 2015, 
portant réforme des droits de greffe, ce qui, à l'époque, avait été 
largement contesté. En somme, celle-ci s'inscrit dans la logique 
juridique de l'avis du Conseil d'État et, en conséquence, je ne 
reviendrai pas sur les aspects juridiques. 

Par contre, je reviendrai sur un élément de réponse que vous aviez 
donné à Mme Lambrecht, lors de son intervention du 22 février 
dernier en commission, lorsque vous avez déclaré avoir initié une 
concertation en vue d'examiner la manière de régler cette question 
avant le 31 août 2017, délai imposé par la Cour constitutionnelle, et 
que votre administration proposerait prochainement une solution. 
J'ose le croire!

En conséquence, monsieur le ministre peut-il me faire savoir quels 
acteurs sont-ils concernés par cette concertation? Les barreaux 
seront-ils représentés - ils sont quand même à la base de cet arrêt? 
Dans le cas où vous me répondriez que la réflexion est en cours, ce 
dont je me doute, n'y a-t-il pas lieu de prendre des engagements 
précis pour peut-être énoncer un de ces principes exorbitants qui 
voulait que la perception de droits de greffe soit fixée "demandeur par 
demandeur" et non plus "cause par cause", ce qui engendrait des 
conséquences préjudiciables quant à l'accès à la justice.

11.01 Olivier Maingain (DéFI): 
Het arrest van 9 februari 2017 van 
het Grondwettelijk Hof vernietigt 
de wet van 28 april 2015 tot 
wijziging van het Wetboek der 
registratie-, hypotheek- en 
griffierechten teneinde de 
griffierechten te hervormen.

Op 22 februari zei u dat u overleg 
had opgestart om na te gaan hoe 
het probleem vóór 31 augustus 
2017, de door het Grondwettelijk 
Hof opgelegde deadline, kan 
worden opgelost.

Welke actoren zijn er bij dat 
overleg betrokken? Zijn de balies 
vertegenwoordigd? Welke 
verbintenissen kunt u al aangaan? 
Ziet u af van de inning van het 
griffierecht per eiser?

11.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Maingain, comme déjà 
énoncé en commission de la Justice le 22 février dernier, je réfléchis 
avec mon administration et le SPF Finances à la manière de réformer 
la législation relative aux droits de greffe suite à l'arrêt de la Cour 
constitutionnelle du 9 février 2017. La réflexion est toujours en cours 
mais je peux néanmoins déjà confirmer que les différents acteurs 
concernés par cette réforme seront consultés en temps utile et que 
l'accès à la justice restera un objectif poursuivi par la réforme.

11.02 Minister Koen Geens: Mijn 
administratie bekijkt momenteel, 
naar aanleiding van het arrest van 
het Grondwettelijk Hof, samen met 
de FOD Financiën hoe de 
wetgeving inzake het griffierecht 
kan worden hervormd. De 
betrokken actoren zullen tijdig 
worden geraadpleegd. De toegang 
tot justitie blijft een van de 
doelstellingen.

11.03  Olivier Maingain (DéFI): Je remercie le ministre pour sa 
réponse totalement évasive. Mais il ne nous dit toujours pas quels 
acteurs seront associés à sa concertation. Ce serait souhaitable. Mais 
j'entends qu'il garde le silence sur le sujet. On verra bien le résultat. 
Plus il concertera, plus il préviendra les risques juridiques.

11.03 Olivier Maingain (DéFI): Ik 
dank de minister voor zijn volstrekt 
ontwijkende antwoord!

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

12 Question de M. Olivier Maingain au ministre de la Justice sur "les 'boîtes à bébés' et la nécessité 
d'un cadre légal sur l'accouchement anonyme ou discret" (n° 17127)
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12 Vraag van de heer Olivier Maingain aan de minister van Justitie over "de vondelingenschuiven en 
de nood aan een wettelijk kader inzake anoniem of discreet bevallen" (nr. 17127)

12.01  Olivier Maingain (DéFI): Le sujet est très différent, il faut le 
reconnaître. Je n'aime pas l'expression "boîte à bébés". Je le dis tout 
de suite, bien qu'elle soit en usage. Récemment, monsieur le ministre, 
une telle boîte a été installée à Evere, fin janvier. On en connaît le 
principe. On sait que cette pratique crée la polémique. Le délégué 
général aux droits de l'enfant en Communauté française considère 
que ces boîtes constituent un palliatif malheureux à l'absence de 
possibilité légale d'accoucher dans la discrétion en Belgique. 

Au niveau international, les Nations unies ont également considéré 
que ce mode d'accueil des bébés constituait une entrave au droit des 
enfants à connaître leurs origines. Plus concrètement, il faut bien 
avouer que ces boîtes posent problème, en ce que les bébés sont 
abandonnés avec l'impossibilité totale d'obtenir des informations sur 
leur patrimoine génétique ou sur d'éventuelles anomalies. 

L'Allemagne en a tenu compte et a adopté en 2013 une loi permettant 
l'accouchement dans la discrétion, garantissant l'anonymat de la 
femme qui donne naissance tout en assurant la transmission 
d'informations médicales importantes et la possibilité pour l'enfant, à 
ses seize ans, de solliciter auprès d'un juge la levée de cet anonymat. 
On sait que la France a également légiféré, plutôt en privilégiant 
l'accouchement anonyme. 

Si ce système n'est pas exempt de critiques, on observe malgré tout 
que, sur les 600 femmes qui accouchent annuellement sous X en 
France, entre 50 et 100 d'entre elles seraient de nationalité belge. Il y 
a donc une attente en Belgique pour la mise en place d'un cadre 
légal, sans compter que, sans celui-ci et sans des soins périnataux de 
qualité, les accouchements clandestins, de même que les infanticides 
à la naissance, resteront malheureusement une réalité, même si, 
heureusement, on ose le croire, celle-ci est totalement marginale. Elle 
n'est cependant pas totalement inexistante.

Monsieur le ministre, avez-vous une idée du nombre de bébés qui 
sont ainsi recueillis chaque année, notamment dans d'autres boîtes, 
dont celle qui existe à Borgerhout? Constatez-vous une évolution de 
ce mode d'abandon des enfants – puisqu'il faut bien parler 
d'abandon? A-t-on une idée du nombre d'infanticides à la naissance 
enregistrés par an en Belgique? J'ose espérer que la statistique sera 
quasiment nulle. Prendrez-vous l'initiative de modifier le Code civil 
pour aller vers une législation proche de celle qui a été adoptée en 
France et en Allemagne ou assez similaire à celle-ci, ou laisserez-
vous ce soin au Parlement, avec une réelle marge d'initiative? Avez-
vous éventuellement constitué un groupe d'experts, un réseau 
d'information, à ce propos? Bref, je souhaiterais connaître votre 
position sur cette problématique.

12.01 Olivier Maingain (DéFI): 
Voor de délégué général aux 
droits de l'enfant van de Franse 
Gemeenschap is de 
vondelingenschuif een kwalijk 
lapmiddel voor de discrete 
bevalling, die in België wettelijk 
niet mogelijk is. De Verenigde 
Naties vinden ook dat deze vorm 
van opvang afbreuk doet aan het 
recht van het kind om zijn afkomst 
te kennen.

Duitsland heeft een wet 
aangenomen die de anonimiteit 
van de vrouw die bevalt, 
waarborgt. Deze wet verzekert ook 
dat belangrijke medische 
gegevens worden overgedragen 
en biedt het kind de mogelijkheid 
om op de leeftijd van zestien jaar 
via de rechter te weten te komen 
wie zijn moeder is. Ook in 
Frankrijk is er wetgeving die 
anoniem bevallen mogelijk maakt. 
Van de 600 vrouwen die jaarlijks 
anoniem bevallen in Frankrijk 
zouden er 50 à 100 Belg zijn.

In België is het wachten op een 
wettelijk kader dat clandestiene 
bevallingen en de moord op 
pasgeborenen kan voorkomen.

Hoeveel kinderen worden er elk 
jaar in de vondelingenschuiven 
aangetroffen? Is er een evolutie 
waar te nemen in die vorm van 
verlating? Hoeveel kindermoorden 
worden er jaarlijks geregistreerd? 
Bent u van plan om het Burgerlijk 
Wetboek te wijzigen naar het 
Franse of het Duitse voorbeeld?

12.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Maingain, dans ma réponse, 
je m'inspirerai largement de la réponse que j'ai donnée à une question 
écrite de Mme Fonck le 10 mars 2017.

Selon les chiffres qui m'ont été communiqués, l'officier de l'état civil 
de la ville d'Anvers, district Borgerhout, a dressé et inscrit en 2007 un 
procès-verbal d'abandon dans les registres de naissance. Il a dressé 

12.02 Minister Koen Geens: De 
ambtenaar van de burgerlijke 
stand van Borgerhout heeft in 
2007 één proces-verbaal voor te 
vondeling leggen opgemaakt, in 
2009 één, in 2012 twee, in 2014 
één, in 2015 twee en in 2017 tot 
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un procès-verbal en 2009, deux en 2012, un en 2014, deux en 2015 
et un en 2017.

Le Collège des cours et tribunaux n'a pas été en mesure de me 
communiquer en temps utile le nombre d'infanticides par année. 
Néanmoins, les statistiques du service de la politique criminelle me 
permettent de déterminer le nombre de condamnations pour 
infanticide de ces dernières années: un cas en 2009, deux cas en 
2010, deux cas en 2011, pas de cas en 2012, un cas en 2013, pas de 
cas en 2014, un cas en 2015.

Plusieurs propositions de loi qui visent à permettre l'accouchement 
discret ont déjà été introduites au Parlement et sont toutes traitées en 
commission de la Justice. Plusieurs parlementaires partagent en effet 
vos préoccupations concernant la création d'un cadre législatif pour 
l'accouchement anonyme ou discret. Cette question doit cependant 
être examinée avec attention.

Comme vous l'indiquez, il convient de tenir compte de l'article 7 de la 
Convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la 
Convention européenne des droits de l'Homme qui consacrent 
respectivement le droit des enfants de connaître leurs origines et le 
droit à l'identité. Par ailleurs, il faut que le droit au respect de la vie 
privée et familiale des parents, fondé sur l'article 8 de la Convention 
européenne des droits de l'Homme, soit également respecté. En 
outre, il faut examiner soigneusement si l'introduction de ce régime ne 
comporte pas d'autres conséquences indésirables. Ainsi, il est 
susceptible d'ouvrir la porte à la cession d'enfants à des fins qui ne 
sont pas visées par un tel régime, tels des motifs commerciaux dont il 
peut être question en cas de gestation pour autrui. De même, le 
recours à semblable régime pourrait avoir lieu dans des situations 
autres que des cas de force majeure.

Certes, l'expérience à l'étranger est indubitablement utile dans ce 
débat, mais je rappelle qu'il existe déjà pas mal de mécanismes 
d'accueil, comme l'assistance organisée par les Communautés.

Vu ce qui précède, il me semble indiqué que le débat se poursuive en 
commission de la Justice en prenant en compte les différents facteurs 
énoncés ci-dessus.

nu toe één.

De cijfers van de Dienst voor het 
Strafrechtelijk beleid geven het 
aantal veroordelingen voor 
kindermoord: één in 2009, twee in 
2010, twee in 2011, één in 2013 
en nog één in 2015.

Er werden wetsvoorstellen voor 
discreet bevallen ingediend, die in 
de commissie voor de Justitie 
worden behandeld. Men moet 
rekening houden met artikel 7 van 
het Kinderrechtenverdrag en met 
artikel 8 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens met 
betrekking tot het recht om zijn 
afkomst te kennen en het recht op 
identiteit. Daarnaast moet ook het 
recht op privé- en gezinsleven van 
de ouders gerespecteerd worden 
en moeten de eventuele 
ongewenste effecten van de 
regeling worden geëvalueerd. We 
denken dan aan situaties waarin 
afstand van kinderen wordt 
gedaan voor commerciële 
doeleinden of waarin er geen 
sprake is van overmacht.

Bij de komende debatten moet er 
met dit alles rekening worden 
gehouden.

12.03  Olivier Maingain (DéFI): Monsieur le ministre, je vous 
remercie pour vos réponses.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

13 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "de minimale dienstverlening in 
gevangenissen" (nr. 17131)
- mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "de stand van zaken van de invoering van 
de gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen" (nr. 17240)
13 Questions jointes de
- Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "le service minimum dans les prisons" 
(n° 17131)
- Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur "l'état d'avancement de l'instauration du service 
garanti dans les prisons" (n° 17240)
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13.01  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, eind 
vorig jaar werd de Belgische Staat door het hof van beroep te Luik 
veroordeeld tot het betalen van dwangsommen aan gedetineerden in 
de gevangenis van Lantin. Dat was de uitkomst van een procedure 
die werd ingesteld door enkele gedetineerden naar aanleiding van de 
cipiersstaking in mei en juni 2016.

De dwangsommen waren aanzienlijk. Mijnheer de minister, mijn 
fractie dringt al geruime tijd aan – wij hebben daarvoor verschillende 
voorstellen ingediend – op de invoering van een gegarandeerde 
dienstverlening in de gevangenissen. De afwezigheid van die regeling 
werd al een aantal keer opgemerkt door het Europees Comité ter 
preventie van foltering en mensonwaardige behandeling.

In december 2016 verklaarde u dat u hopelijk op korte termijn zou 
kunnen communiceren over een gegarandeerde dienstverlening. Wij 
zijn ondertussen andermaal een aantal maanden later. Wij wachten 
op uw antwoord.

Mijnheer de minister, wanneer heeft het Europees Comité ter 
preventie van foltering en mensonwaardige behandeling ons land nog 
aangesproken over de afwezigheid van de minimale dienstverlening in 
de gevangenissen? Welke timing hebt u toen vooropgesteld om te 
komen tot een dergelijke regeling?

Wanneer kunnen wij effectief een ontwerp tot invoering van de 
minimale dienstverlening verwachten? Kunt u duidelijkheid geven over 
de eventueel opgelopen vertraging?

Hoe vaak werd ons land in het verleden al veroordeeld tot de betaling 
van dwangsommen aan gedetineerden naar aanleiding van het 
ontbreken van de minimale dienstverlening? Over welke bedragen 
spreken wij dan?

13.01 Carina Van Cauter (Open 
Vld): Cela fait bien longtemps que 
mon groupe défend l'instauration 
d'un service minimum dans les 
prisons, une demande que 
partage le Comité européen pour 
la prévention de la torture (CPT). 
En décembre 2016, le ministre 
avait laissé entendre qu'il 
escomptait une solution rapide.

Où en est ce projet? Quel est le 
calendrier du ministre? Combien 
de fois notre pays a-t-il été 
condamné à payer des astreintes 
à des détenus en raison de 
l'absence d'un service minimum? 
Quel est le montant concerné?

13.02  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, ik ga nog een 
beetje verder terug in de tijd dan mevrouw Van Cauter, namelijk naar 
het regeerakkoord, waarin de gegarandeerde dienstverlening is 
opgenomen. Wij moeten die invoeren, om de basisrechten van 
gedetineerden te vrijwaren, te meer daar het Europees Comité ter 
preventie van foltering en mensonwaardige behandeling ons land in 
gebreke heeft gesteld.

Bovendien is er het protocolakkoord nr. 351, dat het Sectorcomité III 
intussen al sinds 2010 heeft gesloten. Ik herinner mij de vragen en 
antwoorden daarover met uw voorganger De Clerck nog zeer
levendig.

Er werd steeds gezegd dat modaliteiten van de gegarandeerde 
dienstverlening zouden worden bepaald in overleg met de sociale 
partners. Dat die nodig is, hebben de stakingen in de gevangenissen 
vorig jaar nog maar eens aangetoond. Nu moet de Belgische Staat 
zelfs dwangsommen of schadevergoedingen betalen aan een aantal 
van die gedetineerden ten gevolge van die stakingen.

Bovendien moet bij een staking in de gevangenis de politie inspringen 
en deze keer moest af en toe ook het leger ingezet worden. Dat kan 
toch niet de bedoeling zijn. De gegarandeerde dienstverlening biedt 
een essentieel antwoord en maakt het mogelijk dat iedereen bij zijn 

13.02 Sophie De Wit (N-VA): Le 
service minimum figure également 
dans l'accord de gouvernement. 
Son instauration ne doit pas 
uniquement servir à préserver les 
droits fondamentaux des détenus 
ou à répondre à une mise en 
demeure du CPT, mais elle doit 
résulter également du protocole 
n° 351 de 2010 et du Comité 
sectoriel n° 3. Par ailleurs, le 
problème n'est pas seulement les 
astreintes ou les dommages-
intérêts à payer, mais aussi le fait 
que la police et les militaires ont 
d'autres priorités que le 
remplacement des gardiens en 
grève. 

En décembre, le ministre avait 
répondu qu'il était en concertation 
avec les syndicats depuis 
longtemps déjà. Quelle est 
actuellement la situation? L'État 
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kerntaken blijft en geen taken moet uitvoeren die de zijne niet zijn. 
Trouwens, de politie heeft wel andere prioriteiten. 

Mijnheer de minister, ik heb u hierover reeds regelmatig vragen 
gesteld. Ook in december heb ik er nog eentje gesteld. U bevestigde 
mij toen dat u reeds geruime tijd overleg voerde met de vakbonden 
over de gegarandeerde dienstverlening en dat u daarover op korte 
termijn concreet wilde communiceren.

Ondertussen zijn wij iets meer dan drie maanden verder. Hoever staat 
het nu met de invoering van de gegarandeerde dienstverlening?

Zult u erin slagen om ze in overleg met de sociale partners in te
voeren? Als dat niet zo is, zal het Parlement immers een initiatief 
moeten nemen.

Ten slotte, zijn er sinds mijn vraag van december gerechtelijke 
procedures afgerond waarbij de Belgische Staat veroordeeld werd tot 
een definitieve schadevergoeding of dwangsom?

belge a-t-il encore été condamné 
depuis lors au versement de 
dommages-intérêts ou 
d'astreintes?

13.03 Minister Koen Geens: Het European Committee for the 
Prevention of Torture heeft ons op 17 november van vorig jaar 
gevraagd naar pertinente informatie betreffende het installeren van 
een gegarandeerde dienstverlening in gevangenissen. De regering 
heeft geantwoord de ambitie te hebben om tegen de komende zomer 
een kaderovereenkomst rond te hebben die de organisatie van de 
continuïteit van de detentie waarborgt. Het is mijn overtuiging dat wij 
hiertoe kunnen komen in overleg met de sociale partners.

In zijn antwoord van 13 maart jongstleden laat het CPT weten dat het 
op basis van de evolutie van het dossier tijdens zijn plenaire 
vergadering van 6 tot 10 maart 2017 beslist heeft om geen public 
statement uit te vaardigen en het dossier verder op te volgen. In de 
context van het bezoek van vertegenwoordigers van het CPT aan 
België in de komende weken zullen zij trouwens hierover met mij 
overleg plegen.

Er wordt continu gewerkt aan het bereiken van de doelstelling.

Wat het bedrag van de dwangsommen betreft, kan ik u op dit moment 
enkel een overzicht geven voor 2016. Naar aanleiding van de 
stakingen in Brussel en in de Franstalige gevangenissen zijn er twee 
soorten procedures tegen de Belgische Staat opgestart: eenzijdige 
verzoeken en kort gedingen. Die twee acties resulteerden in 
135 veroordelingen van de Belgische Staat om ervoor te zorgen dat 
de detentieomstandigheden in overeenstemming zouden zijn met de 
menselijke waardigheid en dat op straffe van dwangsommen. De 
bedragen en de details van de dwangsommen zijn variabel, van 20, 
250, 300, 500, 1 000, 2 000 of in één geval 10 000 euro per dag voor 
de niet-naleving van of de inbreuk op het bevel, in alle gevallen vanaf 
de datum van betekening van het bevel. In de overgrote meerderheid 
van de gevallen heeft de Belgische Staat derdenverzet aangetekend 
en/of is hij in beroep gegaan tegen de beslissing. Een groot deel van 
de zaken is nog aan de gang en de besluiten zijn nog niet definitief.

In de gevallen waarin de Belgische Staat derdenverzet heeft 
aangetekend, werden 24 vorderingen op eenzijdige verzoeken 
ingetrokken en derhalve de dwangsommen opgeheven. In de zaken 

13.03 Koen Geens, ministre: Le 
gouvernement a fait savoir au 
Comité européen pour la 
prévention de la torture (CPT) qu'il 
entendait conclure un accord-
cadre sur l'organisation de la 
continuité de la détention d'ici l'été 
prochain. Le 13 mars, le CPT a fait 
savoir qu'il assurerait un suivi de 
ce dossier. Ce point sera 
également abordé lors de la visite 
des représentants du CPT en 
Belgique, qui aura lieu dans les 
semaines à venir.

En 2016, l'État belge a fait l'objet 
de 135 condamnations avec 
astreintes à la suite de grèves à 
Bruxelles et dans les prisons 
francophones. Ces astreintes 
varient de 20 à – dans l’un des cas 
– 10 000 euros par jour et 
prennent cours à la date de la 
signification. Dans la grande 
majorité des cas, l'État a formé 
tierce opposition ou interjeté appel. 
Une grande partie des procédures 
sont toujours en cours.

Vingt-quatre demandes ont été 
retirées par voie de requête 
unilatérale et trente-quatre 
dossiers ont mené à une révision 
du jugement initial. Aucun arrêt n'a 
encore été rendu dans environ la 
moitié des affaires pour lesquelles 
il a été interjeté appel. L'État belge 
n'a encore payé aucune astreinte 
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waarin de Belgische Staat in beroep is gegaan, hetzij rechtstreeks na 
een beslissing in kort geding, hetzij na een ongunstige beslissing na 
het derdenverzet, hebben 34 zaken tot nu toe geleid tot een 
herziening van het oorspronkelijke bevel en dus tot de opheffing van 
de dwangsom. In ongeveer 50 % van de zaken in hoger beroep werd 
er nog geen arrest afgeleverd. Alle beslissingen in hoger beroep zijn 
nog steeds vatbaar voor beroep.

Vandaag heeft de Belgische Staat nog geen enkele dwangsom 
betaald met betrekking tot een zaak ten gevolge van de stakingen in 
de lente van 2016.

relative aux grèves du printemps 
2016.

13.04  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, het is in 
ieder geval een goede zaak dat u verder werkt aan de totstandkoming 
van een akkoord, maar u zult, samen met mij, moeten toegeven dat 
men nu toch al lang overleg aan het plegen is. Het is al in te voeren. 
Vandaag heeft de overheid al heel wat inspanningen geleverd om de 
werk- en leefomstandigheden in de gevangenissen zoveel mogelijk te 
verbeteren.

U moet gebruikmaken van de rust, die nu heerst op het terrein, nu de 
gemoederen niet verhit zijn, om gestaag voort te werken aan de 
gegarandeerde dienstverlening. Het heeft geen zin dat probleem 
verder voor ons uit te schuiven. Wij hebben nood aan die 
gegarandeerde dienstverlening en ik hoop dat u ze zo spoedig 
mogelijk zult invoeren. Wij blijven de kwestie uiteraard van nabij 
volgen.

13.04 Carina Van Cauter (Open 
Vld): Je me réjouis que le ministre 
se penche sur cette question, mais 
la concertation s’éternise. Le 
ministre doit profiter du calme qui 
règne actuellement sur le terrain 
pour clôturer la concertation 
relative au service garanti.

13.05  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, dank u voor uw 
antwoord. Ik heb genoteerd dat u tegen de zomer een kadernota wilt 
uitwerken met de sociale partners.

Ik kijk uit naar de zomer, zoals iedereen van ons, maar wanneer ik u 
over de aangehaalde kwestie hoor zeggen dat u tegen de zomer met 
een oplossing komt, dan is dat, eerlijk gezegd, voor mij een déjà vu. 
Dat hoor ik al sedert 2011 en 2012. Het jaar nadien zal het weer tegen 
de zomer zijn. Ondertussen is het al 2017 en is de gegarandeerde 
dienstverlening er nog steeds niet. Ik reken daar heel erg op.

Ik ben het eens met collega Van Cauter. Momenteel is er rust, 
gelukkig maar. U moet het ijzer smeden nu het heet is. Na de 
inspanningen van vorig jaar door uw medewerkers en uw kabinet is 
het ogenblik aangebroken om een oplossing te vinden voor de 
gegarandeerde dienstverlening, waarvan iedereen op termijn beter 
kan worden. Daar ben ik ten stelligste van overtuigd. Onze steun hebt 
u. Ik hoop echt dat ik hier volgend jaar samen met u niet zal moeten 
uitkijken naar de zomer van 2018 om die gegarandeerde 
dienstverlening te verkrijgen, maar dat het voor één keer deze zomer 
kan zijn. Er bestaat een liedje van Rob De Nijs “Het werd zomer”, 
welnu laat het de komende zomer worden alstublieft.

13.05 Sophie De Wit (N-VA): 
Comme tout le monde, j'attends 
impatiemment l'été, mais j'entends 
parler de solutions depuis 2011 et 
2012. Il est vrai que le ministre doit 
battre le fer tant qu'il est chaud et il 
peut compter sur notre soutien. 
J'espère que nous nous ne 
retrouverons pas ici l'année 
prochaine, en attendant cette fois 
l'été 2018.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

14 Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "de onbetaalde 
gerechtskosten" (nr. 16873)
14 Question de Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "les frais de justice impayés" 
(n° 16873)
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14.01  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, dit is een vraag waarvan ik uit het verslag heb 
begrepen dat ze reeds gedeeltelijk is beantwoord aan een collega. 
Het is een vraag die door mij werd gesteld naar aanleiding van de 
berichtgeving over een aantal forensische tanddeskundigen die niet 
betaald zijn voor prestaties die ze hebben verricht, onder meer naar 
aanleiding van de identificatie van de slachtoffers van 22 maart. Hun 
facturen zouden tot nu toe onbetaald zijn gebleven.

Mijnheer de minister, ik heb gelezen dat een aantal van die facturen 
inmiddels reeds betaald zijn. Er zou nog één factuur openstaan. Ik 
kan mij dan ook beperken tot de vraag of die resterende factuur ook 
effectief is betaald.

Mijn vraag heeft nog een tweede onderdeel en dat gaat meer in het 
algemeen over de problematiek van de achterstallige betalingen van 
de gerechtskosten.

Mijnheer de minister, men heeft inspanningen gedaan om in 
bijkomende middelen te voorzien, zodat de achterstallige facturen van 
Justitie konden worden betaald. Naar we kunnen lezen in de pers is er 
voor meer dan 140 miljoen euro aan achterstallige facturen betaald. 
We kunnen dit ook gedeeltelijk afleiden uit de bespreking van de 
begroting voor het afgelopen jaar.

Mijnheer de minister, ik weet dat u inspanningen hebt gedaan om 
enige uniformiteit en systematiek te krijgen in de registratie van de 
opdrachten, de facturen en de betaalopdrachten, zodat een en ander 
vlot kan verlopen. Blijft nog de vraag hoe het nu zit met die 
achterstallige facturen? Is er nog een achterstand in de betalingen? 
Zo ja, hoeveel bedraagt die achterstand? Hoeveel achterstallige 
facturen zijn er inmiddels betaald en dat voor de verschillende jaren, 
zoals ik dit schriftelijk heb gevraagd?

14.01 Carina Van Cauter (Open 
Vld): Ma question relative aux 
retards de paiement pour des 
actes d'orthodontie médico-légale 
est partiellement dépassée. La 
dernière facture a-t-elle été 
réglée?

Qu'en est-il en règle générale des 
factures impayées de la Justice? 
Existe-t-il toujours un arriéré de 
paiement? À combien se monte-t-
il? Combien de factures en 
souffrance ont-elles été honorées 
entre-temps pour les différentes 
années, comme je l'ai demandé 
dans une question écrite?

14.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Van 
Cauter, de aanstelling van een deskundige in het kader van een 
strafrechtelijk onderzoek, waarbij bijkomende onderzoeksdaden 
moeten worden verricht, gebeurt op initiatief van het parket, van een 
onderzoeksrechter of van de politie.

De FOD Justitie kan kostenstaten enkel behandelen indien zij in een 
centraal boekhoudkundig systeem werden geregistreerd. Dat 
veronderstelt dat een opdracht aan een deskundige op een correcte 
manier op de griffie of op het parketsecretariaat werd geregistreerd. 
Dat veronderstelt dat een magistraat de vordering van een 
deskundige heeft gecontroleerd en dat de griffie de vraag tot betaling 
van de kostenstaat heeft geregistreerd.

De kostenstaten worden pas daarna voor controle en 
inbetalingstelling naar de dienst Gerechtskosten van de FOD Justitie 
doorgestuurd. Indien de kostenstaat door een griffie of parket niet 
wordt doorgegeven, is ze door de FOD niet gekend en kan ze dus ook 
niet worden betaald.

De drie tandartsen kregen hun opdrachten van twee 
onderzoeksrechters. Intussen werden de administratieve formaliteiten 
vervuld om alle facturen in betaling te stellen. De grootste facturen zijn 

14.02 Koen Geens, ministre: 
L'expert est désigné par un 
parquet, un juge d'instruction ou la 
police. Le SPF Justice ne peut 
traiter les états d'honoraires que 
lorsque ceux-ci ont été saisis dans 
le dossier comptable central, 
après avoir suivi la procédure 
correcte.

Les trois dentistes ont été 
désignés par deux juges 
d'instruction. Les formalités 
administratives ont été remplies 
entre-temps et les factures les 
plus importantes ont été payées. 
Pour de plus amples détails, je 
vous renvoie à la réponse à la 
question n° 16808 de 
Mme Lambrecht.

L'allocation de base du budget 
Justice dont relèvent les frais de 
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inmiddels betaald. Ik verwijs voor nadere details graag naar het 
antwoord op vraag nr. 16808 van mevrouw Lambrecht.

De basisallocatie in de begroting van Justitie, waarin de kredieten 
voor de uitgaven inzake de gerechtskosten op strafzaken zitten, is 
letterlijk al jaren op rij onderhevig aan een onderfinanciering, 
waardoor in het verleden zowat elk jaar een niet onbelangrijk volume 
aan achterstallen naar een volgend jaar diende te worden 
meegenomen. Bij mijn aantreden in 2014 bleek dat volume van 
onbetaalde kostenstaten tot meer dan 62 miljoen euro te zijn 
opgelopen.

Door het verkrijgen van extra kredieten via de begroting voor de 
interdepartementale provisie en door interne herverdelingen op het 
budget van Justitie zelf, kon sinds 2014 de hiernavolgende evolutie 
worden gerealiseerd op de kredieten voor uitgaven inzake de 
gerechtskosten in strafzaken. In 2014 was er een initieel krediet van 
87,5 miljoen euro, dat na een vastleggingskrediet tegen eind 2014 
naar 100 miljoen euro evolueerde, waarbij concreet voor 97,3 miljoen 
euro kon worden vereffend, wat ten aanzien van het initiële budget 
12,5 miljoen euro extra is.

In 2015 was er een initieel krediet van 70,9 miljoen euro, dat na een 
vastleggingskrediet tegen eind 2015 naar 146,3 miljoen evolueerde, 
waarbij concreet voor 147 miljoen euro werd vereffend, wat 
75,4 miljoen euro extra is.

In 2016 was er een initieel krediet van 73 miljoen euro, dat na een 
vastleggingskrediet tegen eind 2016 naar 105,9 miljoen euro 
evolueerde, waarbij concreet voor 105,8 miljoen euro werd vereffend, 
wat 32,9 miljoen euro extra is.

In 2017 is er een initieel krediet van 77 miljoen euro, waarbij naar 
analogie van 2016 en ingevolge de opgedreven acties rond 
terreurbestrijding extra middelen uit de interdepartementale provisie 
zullen worden geput.

Ik doe er alles aan om tot een correcte kredietvoorziening op de 
begroting te komen die overeenstemt met het gemiddeld jaarlijkse 
consumptieniveau van ongeveer 106 miljoen euro aan gerechtskosten 
in strafzaken. Ik kan u echter meedelen dat er op dit moment geen 
belangrijke achterstallen bestaan.

justice en matière pénale souffre 
depuis des années d'un sous-
financement. Chaque année, un 
volume considérable d'arriérés doit 
être reporté à l'année suivante, 
même si la situation s'améliore 
depuis 2014. Je mets tout en 
œuvre afin d'obtenir des crédits 
corrects, correspondant au niveau 
de consommation annuel moyen 
en frais de justice en matière 
pénale. Aucun arriéré substantiel 
n'est enregistré à ce jour. 

14.03  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, ik noteer 
alvast, en dat is volgens mij een goede zaak, dat er geen 
achterstallen in de betalingen meer zijn, althans niet wat de 
geregistreerde en voor betaling doorgegeven facturen betreft. Ik weet 
niet of het eenmalig was of dat het gebruikelijk is dat tussen het 
overmaken van de factuur en de registratie ervan, de controle en 
vervolgens de opdracht tot betalen en de effectieve betaling een jaar 
verstrijkt. Als dit wel nog het geval is, blijft de perceptie bestaan dat er 
nog altijd niet correct wordt betaald.

Ik neem aan dat uw diensten dit opvolgen, mijnheer de minister. Het 
zou volgens mij Justitie sieren, mocht men op de ingeslagen weg 
doorgaan. Ook wat het tijdsverloop betreft tussen het aanleveren van 
de factuur, enerzijds, en de effectieve betaling, anderzijds, zou men 
nog wat bijkomende inspanningen kunnen leveren, zodat sneller kan 

14.03 Carina Van Cauter (Open 
Vld): Nous ne pouvons que nous 
réjouir de la résorption des 
arriérés, mais si une année entière 
doit toujours s’écouler entre 
l'enregistrement, le contrôle et le 
paiement, il sera difficile de lutter 
contre la perception, dans l’opinion 
publique, d'une Justice qui 
n'honore pas correctement ses 
factures. Elle se grandirait en 
maintenant le cap.
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worden overgegaan tot de betaling van de facturen.

Het is alvast een heel goede zaak dat de historische achterstand 
gaandeweg is weggewerkt.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

15 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "het sluiten van 34 vredegerechten in 
Vlaanderen" (nr. 17152)
- de heer Alain Top aan de minister van Justitie over "het hervormingsplan van de vredegerechten" 
(nr. 17153)
- de heer Stéphane Crusnière aan de minister van Justitie over "de sluiting van het vredegerecht in 
Tubeke" (nr. 17210)
- mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "de sluiting van vredegerechten in de 
provincie Antwerpen" (nr. 17239)
15 Questions jointes de
- Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "la fermeture de 34 justices de paix en Flandre" 
(n° 17152)
- M. Alain Top au ministre de la Justice sur "le plan de réforme des justices de paix" (n° 17153)
- M. Stéphane Crusnière au ministre de la Justice sur "la disparition de la justice de paix de Tubize" 
(n° 17210)
- Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur "la fermeture des justices de paix dans la province 
d'Anvers" (n° 17239)

15.01  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
minister, het is al eventjes bekend dat u een plan hebt om de 
gerechtelijke kantons te hertekenen op basis van wat u denkt dat een 
betere geografische verdeling en werklast kan zijn. In totaal gaan er 
34 vredegerechten in Vlaanderen dicht, terwijl er in eerste instantie 
slechts sprake was van 29 sluitingen. 

In West-Vlaanderen verdwijnen de vredegerechten van Diksmuide, 
Wervik en Harelbeke. In Geel wordt, op vraag van Justitie, zelfs een 
nieuw vredegerecht gesloten dat nog niet in gebruik genomen was. 

Mijnheer de minister, zal de afstand tussen de burger en het gerecht 
hierdoor niet nog meer vergroten? Is het nu werkelijk de bedoeling dat 
de mensen de weg naar de vrederechter niet meer vinden? 

Is al bekend wanneer deze vredegerechten zullen sluiten?

Wat gebeurt er met de gebouwen die dan zullen leegstaan?

15.01 Annick Lambrecht (sp.a): 
Dans la perspective d'une 
meilleure répartition géographique 
et d'une meilleure distribution de la 
charge de travail, le ministre 
entend procéder à un 
redécoupage des cantons 
judiciaires, ce qui entraînera la 
fermeture de 34 justices de paix 
en Flandre. Les justices de paix de 
Dixmude, Wervik et Harelbeke 
sont condamnées. À Geel, une 
justice de paix flambant neuve 
sera même fermée.

Le fossé entre la population et la 
Justice ne risque-t-il pas ainsi de 
se creuser davantage? Un 
calendrier des fermetures 
précitées a-t-il déjà été établi? 
Qu'adviendra-t-il des bâtiments 
devenus inoccupés? 

15.02  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le ministre, je vous pose 
aussi une question sur cette fermeture des justices de paix, plus 
spécifiquement celle de Tubize.

Dans le cadre de la réforme des justices de paix, vous avez donc 
décidé de fermer la justice de paix de Tubize. Cette décision est, pour 
moi, regrettable étant donné le caractère de proximité de cette 
juridiction. Les citoyens de Tubize, Ittre et Rebecq devront désormais 
se rendre à la justice de paix de Nivelles. 

15.02 Stéphane Crusnière (PS): 
In het kader van de hervorming 
van de vredegerechten heeft u 
beslist het vredegerecht te Tubeke 
te sluiten. Daar die rechtscolleges 
dicht bij de burger staan is dat een 
spijtige zaak. De rechtzoekenden 
zullen zich dus naar Nijvel moeten 
begeven.
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Dès lors, monsieur le ministre, pour aller droit au but, j'ai trois 
questions à vous poser.

Alors que les justices de paix de Nivelles, Braine-I'Alleud, Jodoigne et 
Wavre sont maintenues, quelles ont été les raisons qui vous ont 
poussé à fermer celle de Tubize? Sur base de quels critères objectifs 
avez-vous pris cette décision?

Pouvez-vous me dire quelle incidence cette décision aura en termes 
de perte d'emplois? Le personnel de la justice de paix de Tubize sera-
t-il entièrement reclassé dans d'autres postes de travail? 

Il ne faudrait pas que le justiciable soit le perdant de cette réforme des 
justices de paix. Que prévoyez-vous en matière de renfort pour la 
justice de paix de Nivelles, étant donné que celle-ci voit ses 
compétences élargies aux communes de Rebecq, Tubize et Ittre? 

Waarom en op grond van welke 
objectieve criteria werd die 
beslissing genomen terwijl de 
vredegerechten te Nijvel, 
Eigenbrakel, Geldenaken en 
Waver behouden blijven? Welke 
gevolgen zal die sluiting voor de 
tewerkstelling hebben? Zullen alle 
personeelsleden in Tubeke in 
andere functies geherklasseerd 
worden? De rechtzoekende mag 
niet de verliezer van die 
hervorming worden. Zal u daarom 
de personeelsformatie van het 
vredegerecht te Nijvel, waarvan 
het rechtsgebied wordt uitgebreid 
met Roosbeek, Tubeke en Itter, 
versterken?

15.03  Alain Top (sp.a): Mijnheer de minister, ik sluit mij aan bij deze 
vragen van mijn collega’s. Ik heb de vraag van collega Annick 
Lambrecht wel niet gehoord. Het gaat evenwel in dezelfde zin.

In het voorjaar van 2015 hebt u uw justitieplan gelanceerd. Hierin 
werd ook een hoofdstuk gewijd aan de vredegerechten. Dit alles heeft 
aanleiding gegeven tot een grondige rationalisatieoefening en een 
driefasig plan voor de vredegerechten. Intussen hebt u besloten dat 
34 vredegerechten de deuren zullen sluiten. Hierbij zijn ook de 
vredegerechten van Harelbeke, Diksmuide en Wervik in West-
Vlaanderen, dit terwijl Wervik nog een spiksplinternieuw gebouw liet 
optrekken. Het gebouw is pas 2,5 jaar in gebruik. Er loopt een 
huurcontract waarin staat dat de Regie der Gebouwen het pand nog 
tot 2032 moet huren. Er werd nooit contact opgenomen met de 
burgemeesters van de betrokken steden en gemeenten. Ook over de 
sluitingsprocedure is niets geweten.

Mijnheer de minister, graag kreeg ik een antwoord op enkele vragen. 
Vierendertig vredegerechten zullen sluiten. Op basis van welke 
criteria hebt u beslist welke gerechten de deuren moeten sluiten? In 
antwoord op een parlementaire vraag van de heer Goffin bleek dat bij 
de keuze voor de nieuwe zetel de volgende criteria zouden worden 
gehanteerd: de geografische ligging, de staat en de status van het 
gebouw, de voorkeur van de betrokken vrederechters en voorzitters, 
waarbij rekening wordt gehouden met de meest praktische plaats en 
de werklast. Hebt u op basis van diezelfde criteria een beslissing 
genomen?

Ten tweede, als dat het geval is, hoe verklaart u dan dat het nieuwe 
gebouw in Wervik niet meer zal worden gebruikt? Weegt het ene 
criterium eventueel zwaarder door dan het andere?

Ten derde, in welke mate hield u rekening met het voorstel van de 
voorzitters van de vredegerechten?

Ten vierde, wat zal er gebeuren met het nieuwe gebouw in Wervik, 
dat nog vijftien jaar gehuurd moet worden?

15.03 Alain Top (sp.a): Le 
ministre a décidé de fermer 
34 justices de paix, parmi 
lesquelles Harelbeke, Dixmude et 
Wervik où un nouveau bâtiment a 
été érigé il y a 2 ans et demi.

En fonction de quels critères le 
ministre a-t-il choisi? D'après une 
réponse antérieure, il semblerait 
qu'il se soit basé sur la situation 
géographique, l'état et le statut du 
bâtiment, ainsi que sur la 
préférence exprimée par les juges 
de paix et les présidents 
concernés. S'il s'agit bien de ces 
critères, comment explique-t-il la 
fermeture de Wervik? 
Qu'adviendra-t-il du tout nouveau 
bâtiment qui doit encore être loué 
pendant 15 ans?

Dans quelle mesure le ministre a-
t-il tenu compte de la proposition 
des présidents? Que va-t-il advenir 
des juges de paix des justices de 
paix qui ferment aujourd'hui? Le 
Conseil des ministres a-t-il déjà 
avalisé cette décision?
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Ten vijfde, wat zal de toekomst zijn van de vrederechters die wel 
degelijk voor een vredegerecht in een welbepaald kanton werden 
benoemd dat nu wordt gesloten?

Ten slotte, werd deze beslissing reeds goedgekeurd door de 
Ministerraad?

15.04  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb niet de 
gewoonte om heel lokale vragen te stellen, maar vorige week was ik 
enigszins verrast toen ik het bericht over de sluiting van de 
vredegerechten hoorde. Verrast is eigenlijk niet het juiste woord, want 
ik wist dat u van plan was om een efficiëntieoefening te doen. Toen ik 
hoorde om welke vredegerechten het ging, specifiek in het 
Antwerpse – ik ken die regio natuurlijk het beste –, heb ik toch een 
paar keer vreemd opgekeken. Mijn man vond toch dat ik heel raar 
keek aan tafel, toen ik dat aan het lezen was. Met mijn iPad aan tafel, 
ik mag dat eigenlijk niet doen.

Ik schrok een beetje, want in Antwerpen gaat het over de sluiting van 
Hoogstraten, Arendonk, Herentals, Geel, Borgerhout, Berchem, 
Ekeren en Schilde. Dat is toch heel wat.

Mijnheer de minister, mijn vragen zijn gelukkig wel algemeen. Ik had 
graag van u vernomen welke besparing u eigenlijk realiseert met die 
sluiting. Hoeveel is dat voor heel het land en hoeveel specifiek ook 
voor het Antwerpse? Die cijfers mag u mij altijd geven natuurlijk.

Wat heel belangrijk zal zijn in de communicatie – die vragen komen 
natuurlijk ook binnen – is op basis van welke objectieve criteria 
besloten werd welke vredegerechten openblijven en welke er gesloten 
zouden worden.

Bovendien, welke toekomst krijgen die gebouwen? Er zijn immers, 
naar ik meen, gebouwen bij die eigendom zijn van de Belgische Staat. 
Wat gaat er dan met die gebouwen gebeuren?

Ten slotte, heel belangrijk in uw communicatie ook, werden de lokale 
besturen van de betrokken steden en gemeenten op voorhand door 
uw kabinet op de hoogte gebracht van de beslissing of is dat niet het 
geval?

Ik weet dat men binnen de vredegerechten en tussen de verschillende 
zetels op voorhand overleg had gepleegd en zelf voorstellen had 
gedaan. Deze beslissing wijkt daarvan toch een beetje af. Ik had 
daarbij graag enige toelichting gekregen van u.

15.04 Sophie De Wit (N-VA): J'ai 
été choquée d'apprendre que dans 
l'arrondissement d'Anvers, le 
ministre voulait fermer les justices 
de paix de Hoogstraten, Arendonk, 
Herentals, Geel, Borgerhout, 
Berchem, Ekeren et Schilde. Sa 
décision pourrait être lourde de 
conséquences.

Quelles sont les économies 
engrangées par le ministre grâce à 
ces fermetures, tant à l'échelon 
national qu'à Anvers? Quels sont 
les critères objectifs retenus pour 
décider de ces fermetures? Quelle 
sera l'affectation future des 
bâtiments évacués? Les 
administrations locales des villes 
et des communes concernées ont-
elles été informées 
préalablement?

15.05 Minister Koen Geens: Goede collega’s, over deze derde fase 
van het plan vredegerechten, waarover ik al in het justitieplan van 
maart 2015 heb gesproken was er sedert enige tijd een politiek 
akkoord bereikt. Daarover is er een ruime consultatie geweest, zowel 
met de voorzitters van de vrederechters als met de 
partijverantwoordelijken. Uiteraard is dit een kwestie waarin nooit 
iedereen gelukkig wordt. Ik zou toch durven zeggen dat dit zo goed 
gebeurd is als onder de omstandigheden mogelijk was. Iedereen lang 
op voorhand verwittigen die niet gekend is door zijn eigen instanties 
levert alleen gevaren op voor grote lekken. Zo werkt dat. Diegenen 
onder u die ooit verantwoordelijkheid genomen hebben weten dat.

15.05 Koen Geens, ministre: Un 
accord politique existait depuis un 
certain temps à propos de cette 
troisième phase du plan relatif aux 
justices de paix figurant dans le 
plan Justice de mars 2015 et qui 
avait fait l'objet d'une large 
concertation avec les présidents 
des justices de paix et les 
responsables des partis. Tout le 
monde ne sort évidemment pas 
gagnant d'un tel exercice, mais les 
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De regering is in het kernkabinet hiermee akkoord gegaan. Het is 
geen persoonlijke beslissing van uw dienaar. Het is een politieke 
beslissing van heel de regering. Ze moet nog in de Ministerraad 
passeren op het ogenblik waarop wij het wetsontwerp klaar hebben –
heel binnenkort – over de wijziging van de grenzen van de kantons 
die, zoals u weet, in de bijlage bij het Gerechtelijk Wetboek staan. Dit 
zal dus via het Parlement moeten passeren. U weet ook dat de 
afstanden van onze kantons berekend zijn op de afstand die 
een paard met kar in één dag kan afleggen. Dat brengt met zich mee 
dat een zekere actualisering dus wel mogelijk was. De meesten onder 
u zullen zich realiseren dat een reductie met 10 % in deze derde fase 
absoluut geen overdrijving is, absoluut niet.

Er is ook in de mogelijkheid van sous l’arbre voorzien, wat hier ook al 
meermaals werd toegelicht. Dat is een bepaling die in potpourri V is 
opgenomen en die nu voor advies naar de Raad van State is 
verzonden. Ze zal het mogelijk maken de nabijheid te behouden in die 
plaatsen waar het vredegerecht wordt afgeschaft.

De betrokken gemeenten hebben allemaal onmiddellijk na de 
bekendmaking een persoonlijke brief en een mail ontvangen. Er is, 
zoals ik al aanhaalde, uitvoerig contact geweest tussen alle 
regeringspartijen.

De criteria die werden gebruikt voor de definitieve lijst sommen de 
meesten onder u terecht op, zoals de werking, de werklast, de ligging, 
de staat en het statuut van het gebouw, de economische activiteit, de 
oppervlakte, het inwonersaantal en dies meer.

Het is zeldzaam dat al deze criteria naar een en dezelfde plaats 
verwijzen. Dat is nogal moeilijk, wanneer zes criteria worden gebruikt. 
Er moet dan een keuze worden gemaakt.

Voor het vredegerecht te Wervik zal mijn administratie contact 
opnemen met de Regie der Gebouwen, die de verbreking met de 
eigenaar zal dienen te onderhandelen. Zoals voor alle gebouwen is 
dat de bevoegdheid van de Regie der Gebouwen.

Wanneer het vredegerecht een gebouw verlaat, zal Justitie het 
opnieuw aan de Regie der Gebouwen overdragen, waarna de Regie 
der Gebouwen het nodige zal doen om dat gebouw te valoriseren 
door de opzegging van het huurcontract, door het te verkopen of door 
er een andere nuttige invulling aan te geven.

Het is daar dat de grootste besparing voor de federale overheid ligt, 
naast een aantal vrederechtersmandaten, die op lange termijn zullen 
verdwijnen. Het cijfer zal dus later beter kunnen worden ingeschat 
door de heer Jambon, die voor de Regie der Gebouwen bevoegd is.

choses ont été organisées au 
mieux. Eu égard au risque de 
fuites d'informations, nous n'avons 
pas pu aviser les intéressés 
longtemps à l'avance. Il s'agit 
d'une décision politique prise par 
l'ensemble du gouvernement, qui 
sera à nouveau discutée au 
Conseil des ministres lorsque le 
projet de loi relatif au re-
découpage des frontières des 
cantons judiciaires aura été 
finalisé. Le calcul des distances 
séparant nos cantons reposait 
toujours sur la distance qu'un 
cheval tirant une charrette est 
capable de parcourir en une 
journée et, à notre époque, une 
réduction de 10 % n'est 
absolument pas excessive. 

Il a été demandé au Conseil d'État 
de donner un avis sur la possibilité 
de rendre la justice "sous l'arbre". 
Cette disposition nous permettra 
de maintenir la proximité de la 
justice de paix dans les 
communes dans lesquelles elle 
sera supprimée.

Les communes concernées ont 
reçu un courrier et un courriel 
personnalisés immédiatement 
après l'annonce de la mesure. Les 
critères appliqués pour 
l'élaboration de la liste définitive 
étaient entre autres le 
fonctionnement de la justice de 
paix, la charge de travail, la 
situation géographique, l'état et le 
statut des bâtiments, l'activité 
économique, la superficie et le 
nombre d'habitants. Il est rare que 
l'ensemble de ces critères 
s'appliquent à un même lieu, aussi 
a-t-il fallu opérer des choix.

Pour Wervik, mon administration
prendra contact avec la Régie des 
Bâtiments. Le département de la 
Justice transfère à la Régie des 
Bâtiments les immeubles devenus 
inoccupés à la suite du départ de 
la justice de paix. Pour l'État 
fédéral, les plus grandes 
économies proviennent de ces 
transferts de bâtiments et viennent 
s'ajouter à la disparition, à long 
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terme, de plusieurs mandats de 
juges de paix. Je laisse à 
M. Jambon, compétent en ce qui 
concerne la Régie des Bâtiments, 
le soin de procéder à des 
estimations.

En ce qui concerne la justice de paix de Tubize, je comprends que 
cela soit difficile, mais il en va ainsi de tous les sites où une justice de 
paix sera fermée. On a d'ailleurs déjà reçu le juge de paix de Tubize 
depuis lors.

Ici aussi, les critères généraux ont été appliqués. Pourquoi l'une et 
pas l'autre? Cela est et reste une question d'appréciation des pour et 
des contre. Il est tenu compte autant que possible de tous les 
arguments disponibles, mais à un moment donné, il faut trancher.

Wat Tubeke betreft, werden de 
algemene criteria toegepast. Bij de 
beoordeling wordt er rekening 
gehouden met alle argumenten 
maar op een gegeven moment 
moet de knoop doorgehakt 
worden.

Nu de beslissing is genomen, is mijn administratie de concrete 
toepassing aan het uitwerken. Het gaat hier onder andere over een 
aanpassing van de wet. Het bijvoegsel van het Gerechtelijk Wetboek 
bevat de opsomming van alle kantons en dat moet worden gewijzigd. 
Ook een aantal overgangsbepalingen zijn nodig. 

Dit dossier zal langs de Ministerraad passeren. 

La décision étant prise, mon 
administration travaille à sa mise 
en oeuvre, en y apportant les 
adaptations juridiques requises et 
en y incluant les dispositions 
transitoires nécessaires. Ce 
dossier doit encore être approuvé 
par le Conseil des ministres.

Lorsque ce travail préparatoire aura été achevé – ce qui sera bientôt 
le cas –, un calendrier concret sera communiqué. L'objectif est de 
réaliser le déploiement complet sur environ deux ans. Un plan détaillé 
sera également établi pour tous les membres du personnel et on 
examinera où ils seront réaffectés, là où les besoins sont les plus 
grands mais en tenant compte, dans la mesure du possible, des 
souhaits.

Die voorbereidende werk-
zaamheden zullen weldra worden 
afgerond en er zal een tijdpad 
worden meegedeeld. Het is de 
bedoeling het plan in twee jaar tijd 
volledig ten uitvoer te brengen. De 
reaffectatie van het personeel zal 
gebeuren in functie van de noden 
en, in de mate van het mogelijke, 
de wensen.

15.06  Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, velen 
betreuren, samen met mij, dat de nabijheid van Justitie flink 
verslechtert, en dan nog op het niveau waarop de meest kwetsbaren 
ermee in contact komen. Ik hoor de vergelijking van een afstand die 
een paard met kar in één dag aflegt. Dat is natuurlijk een mooie 
boutade, maar veel mensen beschikken niet over een eigen wagen en 
zullen nu in veel moeilijker omstandigheden het vredegerecht, dat 
Justitie toch vertegenwoordigt, kunnen bereiken.

Ik hoop dat niet alles zo definitief is als het nu lijkt te zijn.

15.06 Annick Lambrecht (sp.a): 
La comparaison avec la distance 
parcourue en une journée par un 
cheval attelé à une charrette est 
bien sûr une simple boutade. 
Cependant, de nombreuses 
personnes ne possèdent pas de 
voiture et accéderont désormais 
beaucoup plus difficilement à la 
justice de paix.

15.07  Alain Top (sp.a): Mijnheer de minister, ik wil aanvullen wat 
mijn collega zegt. Sommige mensen beschikken niet over een 
voertuig of over de mogelijkheid zich te verplaatsen met het openbaar 
vervoer. Zij beschikken ook niet over paard en kar. Ik vind het jammer 
dat deze vergelijking gemaakt wordt.

Ik wil wel even ingaan op de besparing.

15.07 Alain Top (sp.a): En effet, 
certaines personnes ne pas 
motorisées ou n’ont pas la 
possibilité d’emprunter les 
transports publics. Je trouve cette 
comparaison malheureuse.

15.08 Minister Koen Geens: Excuseer mij, ik weet dat ik niet mag 
onderbreken, maar ik vind het niet zo netjes mij op dat paard met kar 

15.08 Koen Geens, ministre: Je 
considère inélégant de vous en 
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te pakken. Het is heel evident dat wij op een aantal plaatsen de 
nabijheid zullen verzekeren. Daar waar het openbaar vervoer 
problematisch is, zeker.

prendre à moi sur ce point de 
détail. Il est, en effet, évident que 
nous préserverons la proximité 
dans un certain nombre de lieux.

15.09  Alain Top (sp.a): Ik wil even ingaan op de andere punten. Als 
u het dan toch over besparen en herstructureren hebt, kijk dan naar 
de twee lokale situaties waarnaar ik verwezen heb.

Ik zal beginnen met Wervik. Mijn collega heeft er ook naar verwezen. 
Daar staat een nieuwbouw die, als ik het goed voorheb, gebouwd is 
door de stad Wervik, en waarvoor de Regie der Gebouwen nu een 
huurovereenkomst heeft lopen voor twintig jaar, waarvan al 
tweeënhalf jaar afgelopen zijn.

Dit betekent dat er de volgende 17,5 jaar nog verder betaald zal 
moeten worden. Ik maak de opmerking dat, enerzijds, deze huur 
verder betaald zal moeten worden, terwijl de samenvoeging wordt 
voorgesteld met Menen, waar de Regie der Gebouwen op zoek is 
naar een geschikte locatie voor uw diensten omdat het vredegerecht 
daar moeite heeft een plaats te vinden. Ik begrijp dus niet de 
beslissing om het vredegerecht over te brengen naar Menen, waar er 
geen geschikte locatie is, terwijl in Wervik nog een huur loopt voor 
17,5 jaar.

Ik wil ook verwijzen naar het overleg. Ik begrijp dat er discretie aan de 
dag moet worden gelegd, maar ik begrijp niet dat tot voor een paar 
maanden in mijn eigen stad, Harelbeke, mensen van uw diensten 
actief op zoek waren naar een nieuwe locatie voor het vredegerecht. 
Dat is dus verloren moeite geweest voor die mensen. Het kwam ook 
als een donderslag bij heldere hemel dat de vrederechter in 
Harelbeke hiermee werd geconfronteerd. 

Meer, en dat is dan de volgende vraag waarop ik vandaag geen 
antwoord heb gekregen of dat ik niet zo duidelijk heb begrepen. 
Sommige vrederechters worden benoemd op de locatie zelf. Als ik het 
goed voorheb, zijn de meeste vredegerechten die nu op de lijst staan 
voor samenvoeging en die zullen verdwijnen, plaatsen waar de
vrederechters binnenkort met pensioen gaan of niet benoemd zijn in 
het kanton zelf, maar op een andere wijze, waardoor ze kunnen 
worden verplaatst. Heel specifiek is dit voor Harelbeke niet het geval, 
dus kan men daar geen besparing realiseren. 

Een laatste bemerking. Ik heb een persaankondiging van de 
meerderheid gelezen over de strafbaarstelling van krakers. Wie wordt 
daar genoemd? De vrederechter die in deze zaak meer bevoegdheid 
krijgt om op te treden. Dat is wel een contradictie: enerzijds wordt de 
nabijheid van de rechtbank in vraag gesteld, anderzijds pleit de 
meerderheid er vandaag in een persmededeling voor om de 
vrederechter inzake krakers meer bevoegdheden te geven. 

15.09 Alain Top (sp.a): À Wervik, 
un nouveau bâtiment fait l’objet 
d’un contrat de location de la 
Régie des Bâtiments pour 20 ans, 
dont seulement deux ans et demi 
se sont écoulés. Nous devons 
donc encore payer un loyer 
pendant dix-sept ans et demi, 
alors que nous souhaitons 
procéder à une fusion avec 
Menen, où la Régie des Bâtiments
recherche un lieu approprié pour la 
justice de paix – ce qui est 
compréhensible.

En ce qui concerne la 
concertation, je comprends qu’il 
faille faire preuve de discrétion, 
mais pourquoi, jusqu’il y a 
quelques mois, des membres de 
la Justice ont-ils cherché 
activement un nouveau lieu pour la 
justice de paix à Harelbeke? La 
décision était, par ailleurs, 
totalement inattendue pour le juge 
de paix d’Harelbeke.

De plus, certains juges de paix 
sont affectés à un canton en 
particulier. La plupart des justices 
appelées à disparaître semblent 
être celles où les juges seront 
prochainement admis à la retraite 
ou ne sont pas nommés dans le 
canton-même. À Harelbeke, ce 
n’est pas le cas et la fermeture ne 
permettra donc pas de réaliser des 
économies.

Enfin, il est ironique que la 
proximité du tribunal soit remise 
en cause, alors que la majorité 
plaide précisément aujourd’hui, 
dans un communiqué de presse, 
en faveur de l’octroi de davantage 
de compétences aux juges de paix 
en ce qui concerne les squatteurs.

15.10  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, je remercie 
M. le ministre pour ses réponses. Je ne vous cache pas qu'elles me 
laissent un peu sur ma faim. Je vous demandais des précisions sur 
les critères; vous avez effectivement cité six critères généraux pour 
ces fermetures. J'entends bien, mais j'aurais voulu avoir un peu plus 

15.10 Stéphane Crusnière (PS): 
Ik vroeg u om toelichtingen bij de 
criteria, maar u hebt zes –
algemene – criteria opgesomd. Ik 
had graag gedetailleerde 
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de détails sur la comparaison, selon ces différents critères, entre les 
différentes justices de paix, principalement évidemment dans ma 
circonscription du Brabant wallon. Je vous ré-interrogerai par écrit afin 
d'obtenir ces précisions car cela m'interpelle tout de même 
grandement, surtout qu'in fine, vous avez dit également que la 
décision était difficile, qu'il avait été compliqué de trouver un seul 
endroit. Il faut prendre des décisions, certes, mais ce qui me perturbe 
le plus, ce sont évidemment les consultations qui ont été faites. Vous 
avez dit avoir consulté les présidents des justices de paix - cela me 
paraît logique - mais également les responsables des partis; ce qui 
me semble nettement moins logique. J'ai l'impression que, 
spécifiquement pour le Brabant wallon, c'est effectivement une 
décision politique que vous avez prise, puisqu'on peut constater que 
toutes les justices de paix des villes dirigées par les ministres libéraux 
ont été maintenues, alors que celles qui le sont par un bourgmestre 
socialiste ont été supprimées.

Je vais donc vous reposer des questions écrites sur ces 
comparaisons. Comme ma collègue, je trouve que dans un dossier 
pareil, l'accès à la justice est rendu de plus en plus difficile. Il y a une 
nécessité, surtout dans les justices de paix, d'une certaine proximité. 
Je peux vous dire que pour les habitants de Rebecq qui devront se 
rendre devant la justice de paix de Nivelles, l'accès à la justice ne 
sera pas facile.

informatie over de vergelijking 
tussen de vredegerechten. Ik zal u 
een schriftelijke vraag stellen.

Dat de voorzitters van de 
vredegerechten worden 
geraadpleegd, lijkt me logisch, dat 
ook de partijverantwoordelijken 
worden geconsulteerd veel 
minder. Voor Waals-Brabant hebt 
u een politieke beslissing 
genomen, aangezien de 
vredegerechten in de door een 
liberaal bestuurde steden 
gehandhaafd blijven, maar die in 
een 'socialistische' stad worden 
opgedoekt.

15.11  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, ten eerste, 
collega’s van de sp.a, inzake het kraken: er wordt niet zozeer meer 
bevoegdheid aan de vrederechter gegeven, een snellere procedure is 
nog iets helemaal anders. Men zal daar sneller kunnen werken. Ik heb 
de voorbije dagen uitspraken van mensen van uw partij genoteerd. Ik 
weet dat u uit economische overtuiging het kraken liever toelaat in 
Gent, dat u het zelfs ziet als een oplossing voor een falend 
woonbeleid, maar dat geheel ter zijde.

Ten tweede, mijnheer de minister, het is misschien toch wel zinvol om 
sommige collega’s nog eens uit te leggen wat sous l’arbre eigenlijk is, 
het rechtspreken onder de boom, eigenlijk gewoon in lokalen, in 
gemeentehuizen. Ik heb u destijds gezegd dat ik mijn bureau als 
burgemeester ter beschikking stel van de vrederechter als die ter 
plaatse zou willen komen, als dat nodig zou zijn. Dat is pas een echte 
nabijheid, en een veel grotere nabijheid dan vandaag. Dat is een mooi 
principe waar wij aan tegemoet moeten komen.

Ten derde, wat uw beslissing zelf betreft, ik ga even helemaal terug 
naar mijn roots. Ik ben destijds begonnen aan de balie in Herentals, 
een van de vredegerechten die gaan sluiten. Ik begrijp de 
efficiëntieoefening. Had u mij op voorhand een pronostiek gevraagd, 
dan had ik gegokt op Geel of Mol en Herentals, maar ik had nooit 
gedacht dat Westerlo het zou halen. De beslissing dat Westerlo het 
haalt, zal waarschijnlijk met het gebouw te maken hebben. U haalt 
objectieve criteria aan, wat nabijheid, bereikbaarheid en contentieux 
betreft, maar ik vind het een heel rare oplossing. Herentals is een 
kleine stad – op mijn eerste werkdag op kantoor heb ik het een dorp 
durven noemen, wat uiteraard een vergissing was – met 
socialehuisvestingsmaatschappijen en ziekenhuizen, dus nabijheid en 
contentieux zou misschien een belangrijker criterium zijn geweest. Ik 
begrijp die beslissing dus niet goed. Het is echt belangrijk dat u 
hierover goed communiceert naar de actoren op het terrein en uitlegt 

15.11 Sophie De Wit (N-VA): En 
ce qui concerne les squatteurs, je 
souhaiterais dire aux 
représentants du sp.a qu’il ne 
s’agit pas tant de renforcer les 
compétences du juge que 
d’accélérer la procédure.

Pour le surplus, je souhaiterais 
que le ministre explique une fois 
encore à certains parlementaires 
le principe dit "sous l’arbre", car il 
s’agit en réalité simplement du 
principe de dire le droit localement, 
dans les maisons communales, 
notamment. C’est donc un beau 
principe.

Je comprends l’exercice qui 
consiste à recherche davantage 
d’efficacité mais, même en 
prenant en compte les critères 
cités, je n’aurais jamais pensé que 
le petit Westerlo l’emporterait sur 
le grand Herentals. Il est très 
important que le ministre informe 
correctement les acteurs de terrain 
sur les raisons qui motivent ce 
choix, qui constitue pour moi une 
surprise.
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waarom die keuze is gemaakt, want voor mij was het alleszins een 
verrassende keuze. Dat er eentje zou wegvallen, wist ik, maar dat het 
mooie maar kleinere Westerlo het zou halen op het grotere Herentals 
was voor mij wel een verrassing, en voor de mensen ter plaatse ook.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

16 Vraag van de heer Johan Klaps aan de minister van Justitie over "het aankaarten van de 
onbillijkheid van een betalingstermijn tussen ondernemingen op Europees niveau" (nr. 17171)
16 Question de M. Johan Klaps au ministre de la Justice sur "la mise en évidence de l'inégalité des 
délais de paiement entre les entreprises au niveau européen" (n° 17171)

16.01  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb u in het 
verleden al vragen gesteld met betrekking tot de betalingstermijn 
tussen ondernemingen. De wet van 2 augustus 2002 betreffende de 
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties werd 
met de invoering van Europese richtlijn 2011/7 verstrengd met als 
doel de kleine en middelgrote ondernemingen in Europa te 
ondersteunen. De betalingstermijn tussen ondernemingen werd 
hierdoor vastgelegd op maximaal zestig kalenderdagen, tenzij de 
termijn contractueel wordt verlengd. Ook de controle- en 
verificatietermijn werd wettelijk beperkt tot dertig dagen, tenzij het 
contract een langere termijn toelaat.

In de wet zijn echter enkele beperkingen ingebouwd die ervoor 
moeten zorgen dat grote bedrijven geen misbruik kunnen maken van 
hun machtspositie. Zo is het overschrijden van de maximumtermijn, 
zowel qua betaling als qua controle en verificatie, enkel mogelijk 
indien dat contractueel werd vastgelegd en mits er geen sprake is van 
een kennelijk onbillijk karakter van dat contract jegens de schuldeiser. 
Een rechter kan bij onbillijkheid de termijn inperken.

In het antwoord op vraag nr. 13512 van september vorig jaar 
antwoordde u dat uw diensten geen meldingen of klachten hadden 
ontvangen over ondernemingen die systematisch handig 
gebruikmaken van de wettelijk toegestane termijnen om zo een 
gunstig betalingscontract te verkrijgen.

Op de vraag hoeveel ondernemingen er vorig jaar naar de rechtbank 
zijn gestapt om de onbillijkheid van een betalingstermijn aan te tonen, 
was het antwoord dat hieromtrent geen gegevens ter beschikking zijn.

Niettemin is het een bestaand probleem dat het beste op Europees 
niveau kan worden aangepakt. De reeds vermelde Europese richtlijn 
is een belangrijke eerste stap, maar schiet duidelijk tekort in de 
uitvoering. Het is logisch dat er weinig gevallen zijn van onbillijke 
betalingstermijnen. Wanneer kleine bedrijven procederen tegen grote 
bedrijven, kunnen de kleine bedrijven namelijk belangrijke 
handelsrelaties en inkomsten verliezen, terwijl het voor de grote 
bedrijven relatief eenvoudig is om nieuwe leveranciers te vinden.

Een voorbeeld van die gang van zaken kwam onlangs naar boven in 
een persmededeling van Telenet. Het bedrijf stelde daarin dat zijn 
kasstroom was verhoogd, mede dankzij een 
leverancierskredietprogramma waardoor het de betalingstermijn bij 
bepaalde leveranciers heeft kunnen verlengen tot maar liefst 
360 dagen.

16.01 Johan Klaps (N-VA): Une 
directive européenne fixe à 60 
jours ouvrables au maximum le 
délai de paiement entre 
entreprises, sauf si le contrat 
autorise un délai plus long.

En septembre 2016, le ministre 
avait répondu que ses services 
n'avaient pas reçu de plaintes 
concernant des entreprises qui 
utiliseraient systématiquement les 
délais autorisés pour obtenir un 
contrat de paiement favorable. Le 
ministre ne disposait pas non plus 
de données sur le nombre 
d'entreprises qui avaient saisi la 
justice pour démontrer le caractère 
inéquitable d'un délai de paiement.

Il s'agit pourtant d'un problème 
existant qui doit être traité à 
l'échelon européen. L'actuelle 
directive est insuffisante et les 
petites entreprises en font les 
frais. Un communiqué de presse 
nous a, par exemple, appris 
récemment que Telenet avait 
augmenté son cash flow grâce à 
un délai de paiement prolongé qui 
atteint pas moins de 360 jours!

Le ministre a-t-il déjà pris contact 
avec le secteur pour mieux cerner 
ce problème? Le ministre 
abordera-t-il cette question à 
l'échelon européen?
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Omdat die praktijk voor vele kleine en middelgrote ondernemingen 
voor liquiditeitsproblemen zorgt en een echte oplossing gevonden 
moet worden, had ik graag van u het volgende vernomen. Hebt u al 
contact gehad met de sector om een beter beeld te krijgen van het 
probleem? Zo niet, bent u van plan om met de sector in overleg te 
gaan?

Zult u de problematiek aankaarten bij uw Europese collega's om tot 
een oplossing te komen die ook in de praktijk werkt?

16.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, ik wil eerst een 
punt van orde aanbrengen. Om 16 u 45 moet ik absoluut tien minuten 
buiten, omdat er een zendwagen van de radio wacht. Ik kom terug, 
maar als u uw antwoorden allemaal wilt voor 17 u 00, zal ik snel 
moeten lezen. Het is zoals u wilt. Men kan de vragen ook omzetten. Ik 
kom in elk geval terug, maar ik zeg het u maar, ik wil niet onbeleefd 
zijn.

Mijnheer Klaps, artikel 4 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties laat 
inderdaad ondernemingen toe een langere betalingstermijn overeen 
te komen dan dewelke in de wet is ingeschreven. Artikel 7 van 
dezelfde wet voorziet echter in de mogelijkheid voor de schuldeiser 
om de rechter te verzoeken een contractuele bedinging die, alle 
omstandigheden in aanmerking genomen, een kennelijke onbillijkheid 
tegen hem behelst, te herzien.

Het voorbeeld dat u aanhaalt, namelijk de verlengde betalingstermijn 
die Telenet minstens met een aantal van zijn leveranciers is 
overeengekomen, in casu 360 dagen, wijst op zichzelf niet 
noodzakelijk op het ontstaan van onbillijkheden in de verhouding 
tussen de onderneming-schuldenaar en de onderneming-schuldeiser. 
Een kleine leverancier-schuldeiser zal immers niet automatisch in een 
zwakkere positie staan ten opzichte van een grote onderneming-
schuldenaar waaraan desgevallend goederen of diensten worden 
geleverd.

16.02 Koen Geens, ministre: 
L'exemple de Telenet qui a 
convenu, avec certains de ses 
fournisseurs, d'un délai de 
paiement prolongé de 360 jours 
n’est pas nécessairement un 
indice d'iniquités. Un petit 
fournisseur n'est pas toujours plus 
faible qu’une grande entreprise. 

16.03  Catherine Fonck (cdH): (…)

16.04  Koen Geens, ministre: Vous ne m'avez pas écouté. C'est 
parce qu'on m'attend.

16.05  Catherine Fonck (cdH): (…)

16.06  Koen Geens, ministre: L'interprète ne doit pas suivre; ce n'est 
pas nécessaire. J'ai dit pourquoi.

Je peux le faire en français, si vous le désirez.

16.07  Catherine Fonck (cdH): Non, non.

16.08 Minister Koen Geens: Veel zal immers afhangen van de vraag 
of de producten of diensten gemakkelijk door een gelijkaardig en 
evenwaardig alternatief kunnen worden vervangen.

Toch kan het inderdaad gebeuren dat een kleine onderneming-
leverancier uit vrees om de commerciële relatie schade toe te 

16.08  Koen Geens, ministre: 
Tout dépend en effet de 
l'existence ou non d'une solution 
de rechange analogue et 
équivalente.
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brengen, haar rechten als schuldeiser niet steeds zal uitoefenen. Dat 
werd ondertussen erkend door de Europese Commissie in haar 
verslag aan het Europees Parlement en de Raad over de 
tenuitvoerlegging van de genoemde richtlijn en wordt door haar 
gezien als een factor die de doeltreffende toepassing van de richtlijn 
kan belemmeren.

De Commissie stelt echter dat die onevenwichtigheden, die inherent 
zijn aan de markt, niet volledig kunnen worden gecorrigeerd door 
wetgevende initiatieven alleen, zodat een meer systematisch gebruik 
van zachte maatregelen en buitengerechtelijke geschillenprocedures, 
zoals bemiddeling en alternatieve regelingen voor 
geschillenbeslechting, nuttig lijkt.

De Commissie beveelt in haar verslag dan ook aan de richtlijn in haar 
huidige vorm te behouden. Zij stelt ook vast dat er meer tijd nodig is, 
vooraleer alle effecten ervan zichtbaar zullen worden. De Commissie 
zal evenwel richtsnoeren verstrekken voor de vaststelling van een 
gemeenschappelijke methodologie voor de berekening van 
betalingstermijnen.

Aangezien de Europese Commissie, het Europees Parlement en de 
Raad van de EU door het verslag op de hoogte zijn van de 
problematiek, lijkt het opportuun om de richtsnoeren van de 
Commissie ter zake af te wachten.

Il arrive cependant en effet que, 
par crainte de préjudice 
commercial, une petite entreprise 
n'exerce pas ses droits de 
créancier.

La Commission européenne le 
reconnaît dans le rapport qu'elle a 
adressé au Parlement européen et 
considère que cette donnée est 
susceptible d'entraver l'application 
de la directive. Elle estime 
toutefois que des initiatives 
législatives ne peuvent corriger 
complètement ces déséquilibres. 
Des procédures de règlement de 
litiges extrajudiciaires semblent 
être plus pertinentes dans ce 
cadre. La Commission souhaite 
dès lors maintenir la directive, tout 
en fournissant des instructions 
pour le calcul des délais de 
paiement. Il me paraît opportun 
d'attendre ces instructions.

16.09  Johan Klaps (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw 
antwoord.

Niemand verwacht hier van u een concrete oplossing binnen de 
maand. Dat is onmogelijk. Een eventuele oplossing moet op 
Europees niveau worden uitgewerkt. Ook dat is duidelijk.

Het feit dat er weinig klachten zijn, wil echter niet zeggen dat er geen 
probleem is. Het is nu eenmaal in de praktijk voor de kleine 
toeleveranciers bijna onmogelijk om hieraan zelf contractueel iets te 
doen, omdat zij afhankelijk zijn van de grote firma's, waarvoor zij vaak 
zelfs exclusief werken.

Ik vraag u met aandrang om het punt op de Europese agenda te 
houden en, indien mogelijk, stappen in de goede richting te zetten.

16.09 Johan Klaps (N-VA): 
J'insiste auprès du ministre pour 
que celui-ci maintienne ce point à 
l'ordre du jour des discussions à 
l'échelon de l'UE et prenne des 
initiatives appropriées.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

17 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Justitie over "de deradicalisering in de 
gevangenissen" (nr. 17178)
- de heer Koen Metsu aan de minister van Justitie over "de radicalisering in gevangenissen" 
(nr. 17219)
17 Questions jointes de
- Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la Justice sur "la déradicalisation dans les prisons" 
(n° 17178)
- M. Koen Metsu au ministre de la Justice sur "la radicalisation dans les prisons" (n° 17219)

17.01  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, dit 
is een opvolgingsvraag, want in november van vorig jaar heeft de 
minister mij geantwoord dat op dat moment veertien gedetineerden 

17.01 Sabien Lahaye-Battheu 
(Open Vld): Ma question est une 
question de suivi. Le ministre a 
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verbleven op de afdeling Deradex van de gevangenis in Itter en negen 
gedetineerden in Hasselt. Ongeveer 160 gedetineerden, die op dat 
ogenblik wegens feiten gerelateerd aan radicalisering in de 
gevangenis verbleven, zaten toen opgesloten in gewone afdelingen. 

Mijnheer de minister, u zei dat er op korte termijn werk zou worden 
gemaakt van een gemeenschappelijk draaiboek met alle initiatieven 
die worden genomen om het hoofd te bieden aan het probleem van 
het extremisme en radicalisme. In het bijzonder gaat het over de 
manier waarop de samenwerking tussen de federale diensten en de 
gemeenschapsdiensten kan worden geoptimaliseerd. Dit initiatief was 
geagendeerd op de Conferentie Justitiehuizen van 5 december. De 
lancering van uw actieplan, dat ook voorzag in een gespecialiseerde 
omkadering, lag toen al anderhalf jaar achter ons.

Intussen raakte begin januari bekend dat een netwerk van experts 
tegen radicalisering en polarisering, met name UFUNGU, naar 
buitenlands voorbeeld werkt aan een nieuw programma. U gaf ook 
mee dat er negen islamconsulenten bijkomend zouden worden 
aangeworven.

Ik zou u vandaag de volgende opvolgingsvragen willen stellen.

Hoeveel gedetineerden verblijven momenteel in de 
deradicaliseringsvleugels? Wat is de respectievelijke 
maximumcapaciteit? Hoeveel gedetineerden, die worden verdacht 
van feiten in verband met radicalisering, verblijven in de gewone 
afdelingen van onze gevangenissen?

Is het gemeenschappelijk draaiboek intussen klaar? Zo ja, kunt u het 
toelichten?

Hoe staat u tegenover het initiatief van het netwerk UFUNGU? Hoe 
verhoudt een en ander zich tot het draaiboek?

Zijn de negen bijkomende islamconsulenten intussen aangeworven? 

indiqué précédemment qu’il 
s’attellerait prochainement à 
l’établissement d’un manuel 
commun reprenant toutes les 
initiatives en vue de lutter contre 
l’extrémisme et le radicalisme. Ce 
manuel porterait plus 
particulièrement sur la manière 
dont sera optimisée la coopération 
entre les services fédéraux et des 
communautés. Il était inscrit à 
l’ordre du jour de la conférence 
des maisons de justice du 
5 décembre dernier. Le lancement 
du plan d’action remontait déjà à 
dix-huit mois. Dans l’intervalle, 
nous avons appris début janvier 
qu’un réseau d’experts contre la 
radicalisation et la polarisation –
Ufungu – planche sur un nouveau 
programme. Neuf conseillers 
musulmans seraient également 
recrutés.

Combien de détenus séjournent 
encore aujourd’hui dans les ailes 
de déradicalisation? Quelle est la 
capacité maximale respective de 
ces dernières? Combien de 
détenus suspectés de faits liés au 
radicalisme séjournent dans les 
sections non spécialisées de nos 
prisons? Le manuel commun, a-t-il 
dans l’intervalle été finalisé? 
Quelle est l’attitude du ministre à 
l’égard de l’initiative du réseau 
Ufungu et comment celui-ci se 
positionne-t-il par rapport au
manuel? Les neuf conseillers 
musulmans supplémentaires ont-
ils été recrutés dans l’intervalle?

17.02  Koen Metsu (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
minister, ik zal de context bij mijn vraag weglaten, want ik sluit mij 
volledig aan bij de vraagstelling van collega Lahaye-Battheu. Ik kom 
gewoon meteen tot mijn vragen.

Hoeveel gedetineerden zitten er momenteel in de gespecialiseerde 
vleugels in Ittre en Hasselt? Hoeveel gedetineerden met een 
risicoprofiel of terreurgerelateerde achtergrond zitten er momenteel in 
de gewone afdelingen? Hoeveel gedetineerden met een risicoprofiel 
of terreurgerelateerde achtergrond zitten er momenteel in de vijf 
satellietinstellingen? Is het mogelijk om een opsplitsing en dus een 
cijfer per instelling te krijgen? 

Gebeurt het regelmatig dat een gedetineerde van de aparte vleugel 
terug naar het gewone regime verhuist? Zo ja, waarom? Betekent dit 
dan dat de gedetineerde volgens het gevangenispersoneel geen 

17.02 Koen Metsu (N-VA): 
Combien de détenus séjournent 
actuellement dans les ailes 
spécialisées à Ittre et à Hasselt? 
Combien de détenus présentant 
un profil à risques ou ayant un 
passé lié au terrorisme séjournent 
dans les sections non 
spécialisées? Combien de 
détenus répondant à ce profil 
séjournent-ils dans les cinq 
établissements satellites? Est-il 
possible d’obtenir un chiffre par 
établissement? Se produit-il 
régulièrement qu’un détenu qui 
séjournait dans l’aile séparée 
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bedreiging meer vormt? retourne vers un régime normal? 
Dans l’affirmative, pourquoi?

17.03 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Metsu, 
in Hasselt zitten momenteel tien gedetineerden op de bijzondere 
afdeling voor geradicaliseerden, de zogenaamde Deradex. In Itter 
zitten momenteel vijftien gedetineerden op die afdeling. De 
maximumcapaciteit van elke vleugel is twintig gedetineerden. 

Sinds het opstarten van de afdelingen Deradex werden er nog geen 
gedetineerden teruggeplaatst van deze specifieke afdelingen naar het 
gewone regime. Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen is 
momenteel wel bezig met het uitwerken van een procedure en de 
criteria die voor de door- en uitstroom van deze gedetineerden uit 
deze specifieke afdelingen moeten zorgen. 

In de satellietinstelling te Brugge zitten momenteel elf gedetineerden 
die door Celex, de cel binnen het DG EPI die de aanwezigheid van 
geradicaliseerde gedetineerden monitort, worden opgevolgd. Tien 
gedetineerden verblijven in de satellietgevangenis te Gent, vijftien in 
Sint-Gillis, negen in Andenne en tien in Lantin. 

In de andere gevangenissen is een meer gedetailleerde opsplitsing 
van de aanwezige geradicaliseerde gedetineerden nog niet te 
bezorgen, maar deze kan u worden bezorgd in een aparte tabel die ik 
ter beschikking stel van het secretariaat. 

Er bestaan structurele contacten en overlegmomenten tussen het 
DG EPI en de Gemeenschappen. De uitwerking van 
samenwerkingsafspraken en draaiboeken tussen de partners over de 
opvolging van geradicaliseerde gedetineerden tijdens de detentie 
heeft daarin een centrale plaats. Omdat alle betrokken actoren, in het 
bijzonder de diensten van de gevangenissen, de diensten van de 
Gemeenschappen en de islamconsulenten, volop invulling geven aan 
hun opdrachten ten aanzien van deze populatie, kunnen deze nog niet 
gefinaliseerd worden, maar de werken vorderen. 

In de gevangenissen zijn momenteel vijftien Nederlandstalige en 
veertien Franstalige islamconsulenten actief. Van het vastgelegde 
kader van 27 voltijdse equivalenten zijn er momenteel 22,7 voltijds 
werkzaam, inclusief drie islamconsulenten die binnenkort in dienst 
treden. De Moslimexecutieve heeft een versnelde procedure 
gelanceerd om de resterende 4,3 voltijdse equivalenten aan te 
werven. 

Wat het UFUNGU-netwerk betreft, kan ik u bevestigen dat tijdens de 
gespecialiseerde opleiding van directieleden en medewerkers van de 
psychosociale diensten van de gevangenis met een Deradexafdeling, 
in dit geval deze te Hasselt, alsook in de Vlaamse 
satellietgevangenissen, de directeur van de Dossinkazerne als trekker 
van dit netwerkproject een opleidingsmodule heeft verzorgd met 
betrekking tot radicalisering en disengagement. In dat opzicht heeft dit 
netwerk dus bijgedragen tot de expertiseverwerving van het 
gevangeniswezen rond het fenomeen radicalisering.

Het draaiboek waarvan hierboven sprake, richt zich echter tot de 
samenwerking tussen de drie vermelde actoren wat de concrete 
initiatieven ten aanzien van de gedetineerden betreft. 

17.03 Koen Geens, ministre: Dix 
détenus sont enfermés à Hasselt 
dans la section spéciale "De-
Radex" réservée aux radicalisés. 
À Ittre, ce type de section 
comprend 15 détenus. La capacité 
maximale de chaque aile s'élève à 
20 détenus.

Depuis la mise en place de ces 
sections, aucun détenu n'a encore 
été replacé sous un régime 
normal. La Direction générale des 
Établissements pénitentiaires (DG 
EPI) élabore actuellement une 
procédure visant à régler les 
transferts de détenus de et vers 
ces sections spécifiques.

Dans l'établissement satellite de 
Bruges, 11 détenus font 
actuellement l'objet d'un 
monitorage par Celex, la cellule 
qui surveille la présence de 
détenus radicalisés. Dix 
séjournent dans la prison satellite 
de Gand, 15 à Saint-Gilles, 9 à 
Andenne et 10 à Lantin. Je vous 
remettrai un tableau mentionnant 
les chiffres des autres prisons.

Des contacts structurels ont été 
établis entre la DG EPI et les 
Communautés. L'élaboration de 
manuels relatifs au suivi des 
détenus radicalisés pendant leur 
détention est au centre de cette 
collaboration.

Tous les acteurs concernés y 
travaillent.

Quinze conseillers musulmans 
néerlandophones et quatorze 
conseillers musulmans 
francophones sont actifs dans les 
prisons. Sur le cadre qui compte 
27 équivalents temps plein, 22,7 
sont actuellement occupés, en ce 
compris les 3 qui entreront 
prochainement en service. 
L’Exécutif des musulmans a lancé
une procédure accélérée pour 
recruter les 4,3 qui manquent 
encore.
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Le réseau Ufungu a créé, à 
l’attention du personnel des 
prisons, un module de formation 
sur la radicalisation et le 
désengagement. De la sorte, il a 
contribué à l’acquisition, par les 
établissements pénitentiaires, 
d’une expertise concernant le 
phénomène de la radicalisation.

17.04  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de minister, ik 
verneem dat het draaiboek dat op korte termijn aangekondigd werd 
over de samenwerking van de federale diensten en de 
gemeenschapsdiensten er nog steeds niet is. Ik zou er toch op willen 
aandringen. Dat is namelijk erg belangrijk voor een zo efficiënt 
mogelijke aanpak van zulke gedetineerden. Men kan niet naast elkaar 
werken, men moet samenwerken, zo niet zijn de resultaten heel 
moeilijk te boeken. 

17.04 Sabien Lahaye-Battheu 
(Open Vld): J’insiste pour que l’on 
accélérer l’élaboration de la feuille 
de route qui doit organiser la 
coopération entre les services 
fédéraux et des communautés. 
Pour obtenir des résultats, il faut 
travailler ensemble.

17.05  Koen Metsu (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw 
antwoord en wens u veel succes met uw radio-interview.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

18 Question de Mme Catherine Fonck au ministre de la Justice sur "la sécurité des médecins 
généralistes" (n° 17185)
18 Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Justitie over "de veiligheid van de 
huisartsen" (nr. 17185)

18.01  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le ministre, je ne suis pas 
sûre de pouvoir parler aussi vite que vous. Je vais d'ailleurs éviter de 
le faire, ne fût-ce que pour les services de traduction.

Au cours des dernières années, j'ai déjà eu l'occasion de poser 
plusieurs questions à ce sujet puisque nous avons malheureusement 
dû assister à plusieurs situations dramatiques. La violence vis-à-vis 
des médecins s'est encore accentuée ces derniers mois. L'Ordre des 
médecins a d'ailleurs mis en place un point de contact. De juin à 
septembre 2016, plus de vingt faits de violences graves ont été mis 
en évidence, sans compter les chiffres noirs pour des cas de violence 
moins sévères.

Par rapport à cela, deux avancées me semblaient importantes. D'une 
part, le volet de l'appel d'urgence avec une application 112 sur les 
smartphones, et d'autre part, la mise en place d'une liste de patients à 
risque de dérapage violent qui ne seraient reçus au cabinet que dans 
des conditions de sécurité renforcée et stricte.

J'ai donc appris que les médecins, et plus particulièrement l'ABSyM, 
avaient eu l'occasion de vous rencontrer il y a quelques jours. J'aurais 
voulu voir avec vous les conclusions que vous avez tirées de cette 
réunion avec la délégation de médecins. Au-delà de vous, comme 
ministre de la Justice, ne serait-il pas temps d'avancer au sein du 
gouvernement, avec les différents ministres concernés - l'Intérieur, la 
Santé - au moins en tout cas deux de vos collègues, pour qu'on 
puisse être plus efficace et surtout plus concret en termes d'actions et 

18.01 Catherine Fonck (cdH): 
Tussen juni en september 2016 
werden er meer dan 20 ernstige 
gewelddaden tegen artsen 
aangegeven bij het meldpunt dat 
door de Orde der artsen werd 
opgericht. De noodoproep via een 
112-app voor smartphones is een 
stap voorwaarts, net zoals de 
invoering van een lijst van 
risicopatiënten die enkel onder 
strikte veiligheidsvoorwaarden in 
de praktijk zouden worden
ontvangen. 

Welke conclusies trekt u uit uw 
recente onderhoud met een 
delegatie van artsen? Kunnen er 
geen andere acties worden 
ondernomen samen met de 
ministers van Binnenlandse Zaken 
en van Volksgezondheid? Het is 
tijd om de daad bij het woord te 
voegen.
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de décisions? Beaucoup de choses ont été dites mais les actes n'ont 
pas suivi. C'est évidemment l'occasion de refaire le point avec vous. 
Je vous remercie.

18.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, j'ai 
effectivement reçu une large délégation de médecins généralistes 
vendredi dernier, mais aussi d'autres prestataires de soins qui se 
sentent vulnérables lorsqu'ils tiennent des consultations et effectuent 
des visites à domicile. Ils sont effectivement confrontés de temps à 
autre à de l'agression verbale ou physique. Leur demande d'avoir 
davantage de sécurité me paraît justifiée. L'important point 
d'achoppement se situe ici dans l'échange d'informations entre les 
groupes professionnels concernés, tous soumis au secret 
professionnel, et les autorités administratives, policières et judiciaires.

Pouvoir communiquer aux prestataires de soins des incidents 
éventuels ou des pathologies qui accroissent le danger de 
comportements violents ou même des informations judiciaires aux 
prestataires de soins quand c'est pertinent, est important pour pouvoir 
évaluer correctement les risques pour les prestataires de soins et 
prévoir des mesures de sécurité. Toutefois, tant le secret 
professionnel que le secret de l'enquête l'empêchent dans une large 
mesure.

Donner aux prestataires de soins un accès direct aux bases de 
données judiciaires, par exemple le casier judiciaire ou à l'inverse, 
donner à la police et à la Justice l'accès aux fichiers des patients, se 
heurte évidemment à des objections sur le plan de la protection de la 
vie privée et va donc trop loin. Il en est de même sur la constitution de 
ce qu'on appelle les "listes noires" de patients à risque ou le refus de 
donner suite à certains appels à l'aide.

Compte tenu de ces éléments, je favoriserais une concertation 
régulière au niveau des zones de police locales, par exemple entre le 
coordinateur à la sécurité délégué des cercles de garde de médecins 
généralistes et autres prestataires de soins, et le triangle de sécurité 
que constituent le bourgmestre, le procureur du Roi et le chef de la 
police de la zone locale.

Pour répondre à la problématique du secret professionnel, une telle 
concertation pourrait être considérée comme une concertation de cas, 
au sens du nouvel article n° 458 ter du Code pénal en projet, comme 
je le propose au parlement dans ma cinquième loi "pot-pourri", à 
savoir une concertation mise en place en vue de la protection de 
l'intégrité physique et psychique de prestataires de soins. Lors d'une 
telle concertation, des accords discrets pourraient alors être pris sur la 
nécessaire sécurisation des visites à domicile présentant des risques, 
sur la révision d'un numéro d'appel central à la police, sur 
l'enregistrement de certains cas d'agression, etc. et ces informations 
peuvent être diffusées au sein des cercles de garde.

Les groupes professionnels concernés peuvent aussi être sensibilisés 
à déclarer d'éventuels faits de violence dont ils sont eux-mêmes 
devenus victimes et qu'ils peuvent eux-mêmes signaler à la police, 
nonobstant leur secret professionnel.

Sur la base de ma compétence, j'insisterai auprès du collège des 
procureurs généraux, une fois que ce motif d'exception 'secret 

18.02 Minister Koen Geens: Ik 
heb een delegatie van huisartsen 
en andere zorgverstrekkers 
ontvangen die zich kwetsbaar 
voelen tijdens hun raadplegingen 
en huisbezoeken. De uitwisseling 
van informatie tussen de 
autoriteiten en beroepscategorieën 
die aan het beroepsgeheim 
onderworpen zijn, vormt een 
struikelblok.

Door de zorgverleners incidenten, 
ziekten of relevante gerechtelijke 
informatie mee te delen zouden ze 
de risico's kunnen evalueren of 
veiligheidsmaatregelen kunnen 
treffen. Het beroeps- en 
onderzoeksgeheim verhinderen 
dat echter in grote mate. Met een 
directe toegang tot de 
gerechtelijke databanken voor de 
zorgverleners, of tot de 
patiëntenbestanden voor de politie 
en het gerecht, zou de privacy 
worden geschonden. Dat zou te 
ver gaan, net als een 'zwarte lijst' 
van gevaarlijke patiënten of de 
weigering om in sommige gevallen 
gehoor te geven aan een verzoek 
om hulp.

Ik verkies regelmatig overleg op
het niveau van de politiezones 
tussen de huisartsenwachtkringen 
en de 'veiligheidsdriehoek' (die 
bestaat uit de burgemeester, de 
procureur des Konings en de 
korpschef). Dat soort 
ontmoetingen zou kunnen worden 
beschouwd als een 'casusoverleg' 
in de zin van het nieuwe 
artikel 458ter van het ontwerp van 
Strafwetboek. Er zouden discrete 
akkoorden kunnen worden 
gesloten met betrekking tot het 
beveiligen van gevaarlijke 
huisbezoeken, de invoering van 
een centraal oproepnummer bij de 
politie of het registreren van 
bepaalde gevallen van agressie. 
Die informatie zou in de 
wachtkringen verspreid kunnen 
worden.
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professionnel' sera devenu loi, pour que les parquets soient 
également sensibilisés. D'autres initiatives, comme par exemple une 
sonnette d'alarme, l'organisation d'appels durant les services de 
garde ou des campagnes de sensibilisation contre la violence sur les 
groupes-cibles concernés, qui peuvent également contribuer à 
accroître la sécurité, relèvent plutôt des compétences de mon 
collègue de la Sécurité et de l'Intérieur et de ma collègue des Affaires 
sociales et de la Santé publique. J'espère réunir tôt ou tard les 
collègues sur le sujet en vue d'accords conjoints pour une approche 
plus intégrale de la problématique.

De betrokken beroepsgroepen 
kunnen worden gesensibiliseerd 
om eventuele geweldincidenten te 
melden. Ik zal er bij het College 
van procureurs-generaal op 
aandringen dat de parketten 
gesensibiliseerd worden.

Ik hoop dat ik mijn collega’s van 
Binnenlandse Zaken, Sociale 
Zaken en Volksgezondheid zal 
kunnen bijeenbrengen zodat we 
gezamenlijk akkoorden kunnen 
sluiten.

18.03  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le ministre, merci. Je veux 
déjà insister sur le fait que ça ne concerne pas seulement les visites à 
domicile mais également les consultations au cabinet. Un médecin 
généraliste a encore été très récemment agressé très gravement à 
son cabinet.

J'ai bien entendu les concertations régulières avec les polices locales, 
les autorités de justice, etc. Dois-je conclure, par ailleurs, que les 
accords discrets dont vous parlez offrent la possibilité d'obtenir une 
liste de patients à hauts risques de dérapages violents de manière à 
permettre de renforcer les conditions de sécurité des professionnels 
de la santé, quels qu'ils soient, lorsqu'ils sont amenés à avoir des 
contacts avec ces patients-là?

18.03 Catherine Fonck (cdH): 
Het risico bestaat ook voor 
raadplegingen in het 
dokterskabinet.

Bieden de discrete akkoorden 
waar u het over heeft de 
mogelijkheid een lijst te verkrijgen 
van de patiënten die in hoge mate 
een gewelddadig risicogedrag 
vertonen opdat de practitioners 
zich beter zouden kunnen 
beveiligen?

18.04  Koen Geens, ministre: Je ne peux pas y répondre trop en 
détail. Beaucoup de choses dépendront de la bonne collaboration 
entre la zone de police locale et la zone locale de garde des 
médecins. Si eux s'entendent bien, je crois que beaucoup de choses 
deviendront possibles sous la nouvelle loi.

18.04 Minister Koen Geens: Ik 
kan niet in details treden. Veel zal 
afhangen van de samenwerking 
tussen de lokale politiezones en 
de huisartsen. Als de 
verstandhouding goed is, zal er 
dankzij de nieuwe wet veel kunnen 
worden gerealiseerd.

18.05  Catherine Fonck (cdH): Je peux comprendre que vous ne 
vouliez pas vous exprimer plus avant sur ce point, mais je me 
permets tout de même de vous signaler que les contacts locaux ne 
vont pas suffire. Rien que dans les grandes villes, cela dépasse le 
quartier ou la zone d'une ville. Par ailleurs, cela peut concerner aussi 
des agressions commises envers les ambulanciers ou les hôpitaux. 
Les patients ne restent pas nécessairement dans leur quartier, dans 
leur commune, ni dans leur ville. Je crois vraiment, monsieur le 
ministre, qu'il faut envisager un système balisé. En effet, le secret 
professionnel est important mais on ne peut plus continuer à fermer 
les yeux sur ces dérapages violents qui ciblent de manière particulière 
les professionnels de la santé. Ceci est d'autant plus vrai que ces 
derniers ont une obligation d'intervention auprès des patients.

18.05 Catherine Fonck (cdH): Ik 
begrijp dat u niet in details kunt 
treden, maar de lokale contacten 
zullen niet volstaan. Patiënten 
blijven niet per se in hun wijk. 
Voorts zijn er ook gevallen van 
agressie tegen ambulanciers of 
ziekenhuispersoneel. Er moet 
nagedacht worden over een 
vastomlijnd systeem. Het 
beroepsgeheim is belangrijk, maar 
men kan niet langer de ogen 
sluiten voor het toenemende 
geweld tegen gezondheids-
werkers. Temeer daar zij een 
behandelplicht hebben ten aanzien 
van de patiënten. 



15/03/2017 CRIV 54 COM 622

KAMER-4E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE 2016 2017 CHAMBRE-4E SESSION DE LA  54E LEGISLATURE

38

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

La réunion publique de commission est levée à 16.47 heures.
De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.47 uur.


