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I n 2021 domineerde corona nog steeds ons leven. Maar het was ook een jaar van hoop, waarin ons geduld echter langer op de proef werd gesteld 
dan voorzien. Onze vrijheid hebben we stap voor stap kunnen herwinnen dankzij de vaccinatiecampagne. Verderop kunt u lezen hoe er in de gevan-
genissen prioritair werd gevaccineerd ter bescherming van de gedetineerden en het personeel.  

Een jaar waarin vreselijke overstromingen het zuiden van het land teisterden. Het veroorzaakte enorm leed maar we zagen ook massaal veel solidariteit. Ook 
justitie ondervond de overstromingen aan den lijve, met noodevacuaties in de vredegerechten in Spa en Limbourg en duizenden beschadigde dossiers in het 
archiefgebouw van de rechtbank van Verviers. Hoe onze diensten erin slaagden om die archieven te recupereren, beschrijven we eveneens in dit jaarverslag.

Maar 2021 was vooral het jaar van een nieuwe start, waarbij alle entiteiten samen de plannen voorstelden voor de toekomst van justitie. Met het 
verhoogd budget kunnen tegen eind 2022 1400 extra mensen aangeworven worden. Geen sinecure, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Maar 
dankzij de juiste mensen in de cockpit om al die aanwervingen in goede banen te leiden en een employer brandingcampagne als Da’s Just, tonen we 
justitie als een aantrekkelijke werkgever.

Een nieuwe start voor justitie betekent ook een stroomversnelling inzake digitalisering. Met als mijlpaal de lancering van Just-on-web, de online 
toegangspoort van justitie. Stap voor stap voegen we hier bouwstenen aan toe, om te komen tot een volwaardige digitale dienstverlening. In 2021 
zijn we ook gestart met het verdelen van nieuwe laptops met moderne software voor al onze medewerkers, via het project Jupiter. Zeker in tijden 
waarin telewerk, videoconferenties en videobezoeken in de gevangenissen intussen meer en meer ingeburgerd raken, is goed materiaal onmisbaar. 

De pandemie maakte het werk van ons gevangenispersoneel er niet makkelijker op. Het succes in de SKY ECC-dossiers zorgde bovendien voor nog 
meer overbevolking. Maar de stille revolutie in de gevangenissen krijgt meer en meer vorm. Een huis verbouwen terwijl je erin woont, is nooit evident. 
Maar stap voor stap evolueren we naar een strafuitvoering die meer inzet op zinvolle detentie en het terugdringen van recidive. Niet alleen met de 
nieuwe gevangenis in Haren, maar ook met detentiehuizen waar detentiebegeleiders vanaf dag 1 werken aan succesvolle re-integratie. Alleen zo 
zullen we de chronische overbevolking kunnen aanpakken. 

Terugblikkend was 2021 een jaar waarin justitie de rug rechtte en toonde waar het tot in staat is. In dit jaarverslag vindt u enkele van de vele realisaties 
bij justitie. Ze worden stuk voor stuk toegelicht door gedreven mensen. Ze zijn trots op wat ze doen en maken elke dag het verschil, net zoals de 27.000 
andere mensen bij Team Justitie. Zij maken de nieuwe start van justitie waar. 

Uw minister 
Vincent Van Quickenborne
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H et jaar 2021 was er een van initiatief en beweging in ons departement. Dat kwam ook tot uiting in het groot aantal aanwervingen. Ik zag meer 
en meer nieuwe gezichten. Toen helaas nog hoofdzakelijk via videogesprekken. In 2021 begonnen er 1512 nieuwe medewerkers. Nieuwe 
krachten brachten extra zuurstof en frisse ideeën. Ook binnen het directiecomité verwelkomden we twee nieuwe mandaathouders. Een 

constructieve samenwerking tussen de nieuwkomers en de “oudgedienden” zorgde voor een nieuwe dynamiek. Daar kan ik als voorzitter alleen maar 
heel blij mee zijn.

De getuigenissen in dit jaarverslag bewijzen hoeveel talent dit huis rijk is. Samen voeren ze een hele waaier aan taken uit: van verpleegkundigen in de 
gevangenissen tot informatici, van juristen tot logistiek deskundigen in hoven en rechtbanken. In de toekomst hebben we nog veel meer mensen nodig. 
Niet evident met een krappe arbeidsmarkt. Gelukkig hebben we heel wat te bieden. Om dat duidelijk te maken, lanceerden we een trendy campagne om 
van onze identiteit een sterk merk te maken. Onze slagzin “Werken bij Justitie?: Da’s just” vat het mooi samen.     

Daarnaast komt het er vooral op aan om sterk te waken over ieders welzijn. Het is een open deur intrappen, maar onze medewerkers zijn ons hoogste 
goed. Meer dan ooit zullen wij hen bij alle grote veranderingen moeten ondersteunen door een weldoordacht change management.

Een moderne en aantrekkelijke organisatie kan ook niet meer functioneren zonder een eigentijdse ICT. Ook op dat vlak zijn er in 2021 bakens verzet. Denk 
maar aan het Jupiter-programma en de portaalsite Just-on-web.

Die trajecten zijn van cruciaal belang voor onze interne werking en/of voor onze diensten aan de burger. De mensen achter de schermen vertellen je er 
alles over in dit verslag.

Ik ben een fiere en optimistische voorzitter. We boeken, getuige de verhalen in deze publicatie, knappe resultaten, maar we zetten ze vaak te weinig in het 
licht. We tonen veel te weinig onze goede prestaties. Soms sluipt er een gebrek aan positief denken in onze bedrijfscultuur, en dat kan besmettelijk zijn. 
Laat ons daarom allen samen onze successen uitdragen!

In deze heel onzekere en volatiele tijden zal er geen gebrek zijn aan uitdagingen. Ik ben er echter van overtuigd dat ons departement alle stormen met 
brio kan trotseren.

Veel leesplezier!

Voorzitter van het directiecomité 
Jean-Paul Janssens 
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INJECTIE VAN VISIE EN ERVARING  
AAN DE TOP

Niet alleen bij de vacatures, 
maar ook bij andere commu-
nicatieproducten en -acties 
integreren we de Da’s Just-stijl 
geleidelijk aan. Het zet de 
aantrekkelijkheid van de FOD 
Justitie als werkgever in de 
verf en straalt dynamisme uit. 

 
In de eerste helft van 2021 verwelkomde het directiecomité van de FOD twee nieuwe mandatarissen: Sarah 
Blancke werd directeur van de stafdienst Personeel & Organisatie, en Michaël Lamhasni nam de leiding van het 
directoraat-generaal Rechterlijke organisatie op zich.  

Sarah Blancke (voorheen o.a. NMBS, FOD Financiën) zag al vrij snel een paar belangrijke werven. “We willen de rekruteringen 
sneller afhandelen en daarom krijgt de dienst Talent Acquisiton aanzienlijke versterking. Die injectie zal naast de externe 
aanwervingen ook de interne bevorderings- en promotieprocedures ten goede komen. Belangrijk daarbij is dat we blijven 
investeren in employer branding, zodat potentiële kandidaten makkelijker de weg vinden.” 

Verder ziet de nieuwe personeelsdirecteur vooral uitdagingen in een efficiëntere aanpak van het procesmatig werken - “we 
willen geen doorgeefluik zijn” -, in doorgedreven digitalisering en in meer klantgerichtheid, onder meer via een centraal 
ticketingsysteem voor alle binnenkomende vragen. “Persoonlijk stip ik meer transparantie en betere communicatie aan als 
belangrijk. Geef vertrouwen aan je mensen door ze te responsabiliseren, te coachen en autonomie te geven. Als we de war for 
talent willen winnen, moeten we daarop inzetten.”

Rechterlijke orde autonoom

Ook voor Michaël Lamhasni (voorheen o.a. Defensie, Waals gewest) zijn de prioriteiten voor de komende jaren bij het direc-
toraat-generaal Rechterlijke organisatie duidelijk. “Vooreerst ligt onze focus natuurlijk op het autonomiseringsproces van de 
rechterlijke orde, maar er zijn ook de hervormingen van de gerechtskosten en die van het gebouwenbeheer die onze aandacht 
vragen. Intern denk ik dan vooral aan het project just@yourservice waarmee we de ondersteuningsdiensten van de FOD gaan 
reorganiseren.” 
 
Erg uiteenlopende projecten, maar toch ziet Michaël Lamhasni een constante. “Wat alles overstijgt, is de ambitie om de FOD 
sterker te positioneren binnen de wereld van justitie en om de soms gespannen relaties met onze partners te herstellen. 
Daarom is de autonomie van de rechterlijke orde zo belangrijk: we verduidelijken onze eigenheden en versterken elkaars core 
business.”

Michaël Lamhasni, directeur-generaal 
DG Rechterlijke organisatie

Sarah Blancke, directeur stafdienst 
Personeel & Organisatie

De ervaring die ik opdeed 
bij de FOD Financiën en 
bij de NMBS komen me nu 
goed van pas. Ook hier kon 
het P&O-beleid een boost 
gebruiken. Met de Da’s 
just-brandingcampagne zijn 
we alvast goed gestart.
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Dit evenement was hét moment om te 

tonen dat wij ons als overheidsinstelling 

en werkgever engageren om antwoor-

den te bieden op tendensen die we zien 

op het terrein. Met deze reeks colloquia 

tonen we dat we een actieve organisa-

tie zijn die openstaat voor verandering, 

die in staat is aan zelfreflectie te doen 

en die de verworven kennis te baat 

neemt. Voor mij was het een leerrijke en 

boeiende dag die een nieuw licht heeft 

geworpen op enkele basisbeginselen.

Katrien Van Melckebeke, attaché dienst Strategische 
ondersteuning (Diensten van de voorzitter)

TERUGBLIK OP HET EERSTE  
COLLOQUIUM ‘TOEGANG 
TOT JUSTITIE’
 
 
Op 30 november 2021 hebben minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, Europees commissaris Didier 
Reynders en talrijke experten deelgenomen aan het eerste colloquium over de toegang tot justitie. In het fraaie 
Flageygebouw in Brussel stonden de topics digitalisering en sociale e-inclusie op het programma. 

Meer dan 200 deelnemers vonden de virtuele weg naar deze eerste editie van een reeks van drie colloquia. Met deze evene-
menten wil de FOD de verschillende actoren binnen de Belgische justitie aanmoedigen om kennis en ervaringen met elkaar 
uit te wisselen. Door te luisteren naar de behoeften in het veld, moet de FOD in staat zijn om justitie, in de woorden van de 
minister, “sneller, menselijker en straffer” te maken.

Digitaliseren is de dag van vandaag een must en levert tal van voordelen op: meer en makkelijker beschikbare gegevens, min-
der uitgaven en een toegankelijkere justitie. Toch mogen we het werkveld van justitie niet zomaar vertalen naar een virtuele 
omgeving, want de digitalisering gaat helaas nog altijd aan sommige rechtzoekenden voorbij. 

De sociale en digitale dimensie verbonden

Christine Mahy (secretaris-generaal Waals netwerk voor de strijd tegen armoede) herinnerde eraan dat het justitieel systeem 
ten dienste staat van alle burgers, slachtoffers en mensen in nood. Een gemeenschappelijk inclusief beleid is dan ook nood-
zakelijk, en de behoeften van de zwaksten moeten dienen als maatstaf. Dat kan op verschillende manieren: een toegankelijk 
taalgebruik hanteren, burgers beter informeren over de verschillende opties bij de dienstverlening of hen sterker aanmoedi-
gen om hun rechten te laten gelden.

Tijdens het colloquium kwamen concrete oplossingen naar voor, waaronder een pilootproject van multidisciplinaire rechtspraktijken. 
Dat focust op het idee dat de rechtzoekende op een en dezelfde plaats terecht kan bij een team van advocaten, maatschappelijk 
werkers en andere deskundigen.

8 9



11

NAAR EEN NIEUW DETENTIEMODEL
 
Doorgedreven begeleiding en een actieve voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij: dat is wat de nieuwe  
detentiehuizen vanaf 2022 zullen bieden aan kortgestraften. Op termijn komen er in het hele land 15 detentiehuizen.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn de kernbegrippen van dit project, dat in 2021 in het leven werd geroepen. De 
gedetineerden die in de toekomstige detentiehuizen verblijven, zullen met de hulp van begeleiders hun tijdsgebruik zinvol 
invullen: een opleiding kiezen, werk zoeken ... 

De maximaal 20 tot 60 gedetineerden krijgen van bij de eerste stappen in hun re-integratietraject begeleiding om hun zo alle 
kansen op slagen te bieden. De belangrijkste doelen van het project zijn het risico op recidive en, op lange termijn, de druk op 
de overbevolkte gevangenissen verminderen.

Detentiehuis vs. klassieke gevangenis

Een detentiehuis onderscheidt zich van een gewone gevangenis door de beperktere grootte ervan, het minder strenge regime, 
het lage beveiligingsniveau en het activiteitenaanbod. De gedetineerden die er verblijven, zitten korte straffen uit (maximaal 
drie jaar) en hebben geen hoog risicoprofiel.

Het detentiehuis is dus geen gevangenis zoals de andere, al moeten de gedetineerden er wel een aantal ‘samenlevingsregels’ 
naleven. Zo zijn ze onder andere verantwoordelijk voor de huishoudelijke taken. Ze hebben ook dezelfde verplichtingen als de 
gedetineerden die in een gevangenis verblijven en ze moeten aan specifieke voorwaarden voldoen om naar buiten te mogen. 
Als ze zich niet kunnen aanpassen, zitten ze hun straf verder uit in een klassieke gevangenis. 

De veroordeelden worden bij voorkeur verwezen naar een detentiehuis in de buurt van hun woonplaats, zodat ze maximaal 
geïntegreerd kunnen blijven in de maatschappij. Er zullen ook contacten worden gelegd met het plaatselijke economische 
weefsel om tewerkstellingsperspectieven te creëren. 

Ik sta mee in voor het aanwer-

ven van detentiebegeleiders. In 

dat kader heb ik intern heel wat 

interessante contacten waardoor 

ik onze FOD snel beter leer ken-

nen. In de procedure zelf gaan 

we vooral na of kandidaten het 

zorgende aspect, zeer belangrijk 

in de detentiehuizen, in voldoen-

de mate beheersen. Dit doen 

we door een extra rollenspel in 

te bouwen. De improvisatie die 

hierbij komt kijken, zorgt ook vaak 

voor onverwachte én leuke mo-

menten!

Jeroen Neirinckx, 
selectieverantwoordelijke (SD P&O)
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AKTEN BURGERLIJKE STAND 
ONDER WETTELIJKE LOEP
Sinds april 2019 onderwerpt de Centrale autoriteit Burgerlijke Stand buitenlandse akten aan een wettelijke verifi-
catie en adviseert ze Belgische gemeenten en consulaten. Eind 2021 vormde de gelegenheid om een eerste balans 
op te maken. 
 
De geboorte, het huwelijk, de erkenning, de afstamming, de echtscheiding, een naamsverandering … het zijn grote momenten 
en gebeurtenissen die het leven van veel mensen richting geven. De akten van de burgerlijke stand die eruit voortvloeien zijn 
er de wettelijke getuigen van. Om die akten te bekomen, volstaat het voor sommige burgers om langs te gaan bij de gemeen-
ten. Anderen moeten zich vaak wenden tot instanties zoals het Belgisch consulaat. Justitie tracht ook het leven van dat deel 
van de bevolking te vereenvoudigen.

Op vraag van de gemeenten en de Belgische consulaten onderzoekt de centrale autoriteit namelijk de buitenlandse authentie-
ke akten en de buitenlandse rechterlijke beslissingen gelinkt aan de burgerlijke stand. Sinds haar oprichting heeft de centrale 
autoriteit 1137 dossiers behandeld, waarvan 588 in 2021. 

Al dan niet conform internationaal privaatrecht

De centrale autoriteit bepaalt of de akte overeenstemt met het recht dat van toepassing is volgens het Wetboek van inter-
nationaal privaatrecht. Daarna brengt ze binnen een termijn van drie maanden een niet-bindend advies uit aan de Belgische 
ambtenaar van de burgerlijke stand of aan het consulaat zodat zij hun beslissing kunnen nemen. 

Afghanistan, de Democratische Republiek Congo, Marokko, de Palestijnse gebieden en Irak vormen de top vijf van de landen 
die het meest voorkomen in deze dossiers.

We schetsen even een concreet geval. Een man met de Congolese nationaliteit, die in de Democratische Republiek Congo (DRC) is 
geboren, contacteert de gemeente omdat hij in België een huwelijk wil afsluiten. Hij legt zijn Congolese geboorteakte voor die in de 
DRC is opgesteld op grond van een vervangend vonnis. De akte moet volgens de criteria van het Wetboek van internationaal privaat-
recht in overeenstemming zijn met het Congolese recht. Indien er twijfel bestaat over de geldigheid van de documenten volgens het 
Congolese recht, kan de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand de centrale autoriteit vragen om een advies uit te brengen. 

Wanneer de burger zich bij 

de gemeente aanmeldt en zijn 

dossier klaar is om naar ons te 

worden verstuurd, is de wettelijke 

termijn duidelijk. De termijn van 

drie maanden begint te lopen. Tot 

nu toe zijn we er gelukkig steeds 

in geslaagd om binnen de termijn 

onze adviezen te versturen. Ik ben 

blij daaraan te kunnen bijdragen. 

Laura Hanson, attaché dienst Burgerlijke stand 
en Nationaliteit (DG WL)



14

Deze overstroming viel onmoge-

lijk te voorspellen, en dan nog, 

er was niks aan te doen. We zul-

len hieruit zeker lessen trekken, 

maar weten hoe dan ook dat we 

de gevolgen meedragen tot in 

2023. De directie Infrastructuur 

zet in elk geval de nodige werk-

zaamheden verder, zolang als 

nodig.

Nicolas Nys, 

Coördinator Facility Direction Infrastructure (DG RO) 
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WATERSNOOD STELT  
INFRASTRUCTUUR OP DE PROEF
West-Europa, België en meer in het bijzonder Wallonië werden in juli 2021 getroffen door ongeziene overstromingen. 
En ook justitie werd niet gespaard want de impact op het personeel van de betrokken rechtscolleges en op een deel 
van het archief was aanzienlijk.

Het justitiegebouw waar archiefmateriaal van het gerechtsgebouw van Verviers is ondergebracht, bevindt zich op meer dan 
200 meter in vogelvlucht van de rivier de Vesder. Wie had dus ooit dit onvoorstelbare rampscenario durven voorspellen? De 
stortvloed aan regen zorgde voor een waterpeil van anderhalve meter à twee meter hoog en dat veroorzaakte noemenswaar-
dige materiële schade en vernietigde een groot deel van het archiefmateriaal.

De overstromingen in Verviers verstoorden dan ook de dagelijkse werking van veel rechtscolleges in de omgeving, en ook de vredege-
rechten van Spa en Limbourg werden getroffen. In Limbourg werd zelfs het noodplan afgeroepen wat betekende dat het personeel 
en een deel van het archief op enkele uren tijd werden geëvacueerd. En zoals we allemaal weten, een ongeluk komt nooit alleen. Het 
door het water geteisterde gebouw bood sinds eind januari 2021 plaats aan archiefmateriaal uit een ander gebouw dat te kampen 
had gekregen met een brand, en dus moest extra snel gereageerd worden om genoeg andere opslagoplossingen te vinden.

Archiefmateriaal redden

Zodra de verschillende sites weer toegankelijk waren, hebben de gedecentraliseerde teams van de directie Infrastructuur 
van de rechterlijke orde samen met de rechtscolleges, het Rijksarchief en de Regie der Gebouwen de handen uit de mouwen 
gestoken. Eerste werk: bepalen welk archiefmateriaal moest worden gered en in welke volgorde van prioriteit. 

Het team kon bepaalde gerechtelijke dossiers grotendeels recupereren, zoals de notulen en registers. Het materiaal dat niet 
te recupereren viel, hebben ze vernietigd. Ander materiaal werd dan weer ingevroren om de verspreiding tegen te gaan van 
schimmels die het papier kunnen vernietigen. Een deel verhuisde naar zogenaamd veilige opslagplaatsen, terwijl andere docu-
menten werden afgezonderd om een langzame aantasting door schimmels te voorkomen. 

De focus van de operatie lag op het bewaren van die documenten waarvoor de staat een wettelijke verplichting tot neerleg-
ging bij het Rijksarchief heeft. 
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WERKEN BIJ JUSTITIE: 
DA’S JUST.
 
Je kan er niet naast kijken: justitie heeft grote plannen. Dat uit zich onder meer in de onmiskenbare behoefte om 
het team te versterken. Om de rekruteringsacties in de verf te zetten, pakt de FOD Justitie uit met een gloednieu-
we marketingcampagne met de slagzin: ‘Werken bij Justitie: Da’s just.’  
 
Op 16 juni 2021 stelde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een aanzienlijke investering in justitie voor aan de pers. 
De focus: extra budgettaire en personele middelen. Deze investering weerklinkt in de nieuwe campagne van de FOD Justitie. 
Met deze campagne - die focust op employer branding - trekken we de aandacht en ondersteunen zo de rekrutering van 1400 
nieuwe collega’s.

We zetten medewerkers in de spotlights die vertellen waarom werken bij justitie ‘just’ is. Want justitie heeft bijzondere troeven 
als werkgever. Werken bij justitie betekent bouwen aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Het is een boeiende en 
uitdagende job met veel kansen en een goede balans tussen werk en privé.

Minisite en social media

In de eerste plaats rekruteren we juristen en penitentiair bewakingsassistenten. Maar we werven ook IT’ers, verpleegkundigen, 
maatschappelijk assistenten en opvoeders aan. Met de hulp van de nieuwe collega’s zetten we alles op alles om de straffeloos-
heid aan te pakken, de rechterlijke achterstand weg te werken en justitie te digitaliseren.

De rekruteringsacties worden ondersteund door een marketingcampagne via social media, zoeksites en onze nieuwe minisite. 
Bovendien publiceren we alle openstaande vacatures op de website van Selor en delen deze via de social mediakanalen van 
de FOD Justitie. Ook in 2022 zetten we de (nu al succesvolle) campagne verder. 

>> Meer info over de campagne: werkenbijjustitie.be 

Sinds ik in oktober 2021 gestart 

ben, mag ik mijn schouders mee on-

der deze campagne zetten. Dankzij 

de campagne kunnen we laten zien 

dat de FOD Justitie een werkgever is 

met een veelheid aan boeiende jobs. 

Door onze collega’s aan het woord 

te laten, leggen we de nadruk op 

de collegialiteit die hier heerst. We 

hebben allemaal hetzelfde doel voor 

ogen: bijdragen aan de maatschap-

pij van morgen. Dit geeft een extra 

dimensie. Je voelt dat je inzet impact 

heeft. Da’s just. voor mij.

Lisa Fonteyne,

attaché communicatie (SD P&O) 
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JUST-ON-WEB: VISITEKAARTJE 
VAN DIGITALISERING BINNEN 
JUSTITIE
 
De FOD Justitie trekt momenteel volop de kaart van de digitalisering. Een prima bewijs voor die stelling vinden 
we bij Just-on-web: het portaal voor de online diensten van justitie dat moet leiden naar een moderne en 
toegankelijk justitie.   

De voormalige website www.verkeersboetes.be integreerde in Just-on-web en kreeg enkele nieuwe digitale functies. Burger en 
ondernemingen kunnen vandaag na het inloggen met eID of itsme, een overzicht bekomen van al hun overtredingen van de 
laatste 36 maanden. Betwistingen kunnen nu volledig digitaal worden afgehandeld. Daarnaast hebben de burgers en onderne-
mingen ook de mogelijkheid om de geschiedenis van hun dossier te raadplegen en een kopie van hun documenten op te vragen. 

Tegelijk kunnen ondernemingen met enkele muisklikken voldoen aan hun wettelijke verplichting inzake het identificeren van 
de bestuurder (artikel 67ter van de wegcode). Ten slotte zorgt de vernieuwde keuzestructuur van de online hulp ervoor dat 
burgers en/of ondernemingen gemakkelijker aan de juiste, gewenste juridische informatie komen in een begrijpbare taal. 

En er is meer …

Just-on-web omvat eveneens de eerste bouwstenen van het digitaal gerechtelijk dossier. Zo is het mogelijk om het vonnis 
(niet-ondertekend afschrift) van de politierechtbanken te raadplegen na identificatie met eID of itsme. Daarnaast kan je nu via 
Just-on-web een gerechtelijk beschermingsdossier aanvragen, documenten voor een rechtbank neerleggen en je als deskundi-
ge registreren. 
En ook 2022 heeft alvast een mooi vervolg in petto met de uitbreiding van de online diensten naar burgers, ondernemingen 
en beroepsgroepen. 

Zara Chokor, communciation officer Crossborder

Voordat ik voor justitie werkte, had 

ik een compleet ander beeld van 

hoe het in elkaar zat. De diensten 

waar je als burger mee in contact 

komt zijn vaak complex. Interes-

sant om te zien hoe de FOD zich 

inzet om alles zo gebruiksvriende-

lijk én duidelijk mogelijk te maken. 

De lancering van Just-on-web is 

dan ook een belangrijke mijlpaal 

binnen de visie om justitie digitaal 

en toegankelijk te maken voor 

externe gebruikers. Leerrijk en 

boeiend tegelijk, ik ben blij dit pro-

ces mee te mogen begeleiden.



20 2120

VEILIGHEIDSBOOST VOOR  
AFGIFTEN UITTREKSELS CENTRAAL 
STRAFREGISTER
2021 bleek een vruchtbaar jaar voor de dienst Centraal Strafregister. Niet alleen kregen de uittreksels een elek-
tronische handtekening, met de e-boxconnectie verhoogt ook de veiligheid van afgifte. 

Vanaf 22 juni zijn de uittreksels die de dienst Centraal Strafregister ter beschikking stelt elektronisch ondertekend. Daarmee 
garandeert justitie meteen de inhoud én authenticiteit van het uittreksel, en moet de aanvrager die echtheid - tenzij het 
uittreksel op papier werd afgeleverd - niet meer verifiëren via een QR-code. Die QR-code - die in 2020 geïntroduceerd werd als 
verificatie-element tegen eventuele vervalsing - blijft evenwel ook nu nog actief. Veiligheid voor alles. Daarnaast levert de elek-
tronische handtekening ook minder administratieve rompslomp op voor de gemeentebesturen die het gros van de uittreksels 
afleveren. Bijkomend voordeel: als het uittreksel bestemd is voor het buitenland en legalisatie vereist is, zorgt de elektronische 
handtekening ervoor dat de connectie met de FOD Buitenlandse Zaken automatisch gebeurt.

E-box

En er is meer. Sinds midden december kunnen de steden en gemeenten, die sinds 2018 allen zijn aangesloten op het centraal 
strafregister, de aangevraagde (digitale) uittreksels afleveren in de e-box van burgers. Zo zullen naar schatting 3000 uittreksels 
per dag in de sterk beveiligde e-boxen belanden. Met deze innovatie wil de dienst Centraal Strafregister zo veel mogelijk de 
bezorging per e-mail vermijden die een stuk minder secuur is. Bijkomstig blijft ook de afgifte van uittreksels op papier en per 
post bestaan.

Voor burgers die niet zijn ingeschreven in het Belgisch bevolkingsregister en voor rechtspersonen is er nu ook een online 
aanvraagformulier voor uittreksels op de website van de FOD Justitie. Zowel voor de aanvrager als voor de verwerker zorgt het 
formulier voor meer efficiëntie. Op naar de toekomst!

De stappen die we hebben gezet bevorderen de veiligheid en de authentici-

teit van de documenten, zowel voor ons als voor de gemeentediensten. De 

elektronische handtekening levert ook tijdswinst op. Begin 2021 hadden we 

nog 2 à 3 dagen nodig om een aanvraag te behandelen, vandaag doen we 

dat in 2 uur. Vanuit het gelijkheidsbeginsel was het ook nodig om de papie-

ren versie te verlaten: al zit hij of zij aan de andere kant van de wereld, elke 

burger krijgt zijn documenten.

Willy Lebrun, administratief assistent dienst Centraal Strafregister (DG RO)
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STEVIGE INZET 
OP INTERNATIONALE RELATIES
 
In 2021 werden 91 niet-Belgische gedetineerden overgeplaatst naar hun land van herkomst waar ze dan verder 
hun straf uitzitten. Ondanks een relatief kleinere gevangenispopulatie, schaart ons land zich hiermee bij de Euro-
pese top in absolute cijfers.

Sinds 2013 is het mogelijk om niet-Belgische veroordeelden zonder hun toestemming terug te sturen naar hun land van her-
komst. Waar voorheen overbrengingen gewoonlijk alleen op verzoek van de gedetineerde plaatsvonden, screent de FOD Justitie 
nu de gevangenispopulatie proactief om zelf overplaatsingsprocedures in te leiden, al dan niet met instemming van de gede-
tineerde. Zo’n 40% van de betrokken gedetineerden is bereid tot samenwerking. In de andere gevallen zien we dat de gedeti-
neerden ook doorgaans meewerken omdat ze beseffen dat hun sociale re-integratie en toekomst in hun land van herkomst ligt. 
Nederland, Frankrijk, Roemenië, Bulgarije en Italië voeren de lijst aan van meest gefrequenteerde bestemmingslanden.

Deze overdrachten verminderen niet alleen de druk op de overbevolking in onze gevangenissen, ze zijn ook kostenbesparend 
voor ons land. Voor de gedetineerde komen ze hun re-integratie ten goede. In de toekomst wil justitie nog meer gedetineer-
den proactief screenen en procedures voor overbrenging opstarten.

Nieuwe internationale samenwerkingsakkoorden 

In 2021 sloot ons land twee nieuwe verdragen inzake wederzijdse rechtshulp af: een met India en een met de Verenigde 
Arabische Emiraten. Zo’n verdrag dient als wettelijke grondslag wanneer Belgie het andere land (of andersom) verzoekt om 
maatregelen uit te voeren (bv. een huiszoeking) in het kader van een strafrechtelijk onderzoek in België. Naast het rechtshulp-
verdrag is met de VAE ook een uitleveringsverdrag afgesloten dat o.m. mikt op uitleveringen van drugscriminelen die hun straf 
in ons land willen ontlopen door zich schuil te houden in de VAE. Zodra het verdrag in werking treedt, na ratificatie door ons 
parlement, zal dat dus een halt toegeroepen worden. 

Globalisering maakt dat het 

maatschappelijk leven zich 

steeds minder aan de landsgren-

zen houdt. Dit geldt zeker ook 

voor criminaliteit. Daarom is de 

versterking van internationale 

samenwerking in strafzaken een 

must. Ik ben dan ook blij dat 

ik mee kan helpen om nieuwe 

internationale instrumenten te 

ontwikkelen en internationale 

contacten in deze materie te 

behouden.

Wout Declercq,

attaché dienst Internationale samenwerking in strafzaken (DG WL)
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Dit Jupiter-project is voor mij een schoolvoorbeeld van hoe je een project 

aanpakt. De communcatie is duidelijk, betrouwbaar en helder en er wordt 

snel bijgestuurd wanneer het nodig is. Dit schept vertrouwen.

Philippe Vandaele, verbindingsmagistraat ICT - coördinator BU ICT - College van hoven en rechtbanken 

PROJECT JUPITER: DIGITALE  
TRANSFORMATIE OP KRUISSNELHEID
Door de pandemie is de samenleving in een digitale stroomversnelling beland. Anno 2021 kan je je hele leven organiseren 
in enkele clicks en swipes. Justitie blijft niet achter. Met het project Jupiter geven we onze mensen nieuwe laptops, vlotte en 
veilige software en verhogen we de IT-dienstverlening. 
 
Fulltime telewerk, videozittingen en online verkeersboetes in een mum betalen: het kon allemaal in 2021. Justitie is nu echt 
op de trein van de digitalisering gesprongen. Met het project Jupiter geven we verder vorm aan een doorgedreven digitale 
transformatie.
Sinds voorjaar 2021 werden meer dan 9000 oude laptops en desktops ingeruild voor nieuwe exemplaren. Eind 2022 zal iede-
re medewerker van justitie toegang hebben tot een toestel dat niet ouder is dan 5 jaar.

Ambassadeurs

Maar project Jupiter is meer dan een inruiloperatie van oude PC’s. Meer dan 3000 medewerkers stapten al over op de verga-
der- en samenwerkingstoepassing MS Teams. En het gaat verder dan dat. Jupiter staat voor een nieuwe manier van werken, 
waarbij communicatie en change management cruciaal zijn. Er werd een netwerk van ambassadeurs, Local Power Users en 
interne trainers opgezet. Cruciale partners om iedereen mee te nemen in het nieuwe verhaal.  
 
Om de IT-infrastructuur van justitie sneller en veiliger te maken, schakelden we in 2021 ook een versnelling hoger op het vlak 
van rekrutering. Extra mensen moeten zorgen voor betere dienstverlening en ondersteuning zodat de digitale trein onder 
stoom blijft. 
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Het beheer van budget en boekhouding ondergaat al enkele jaren een grondige make-over bij Justitie. Sinds 2021 
werken bijna al onze medewerkers op dezelfde manier en volgens dezelfde logica. 

Het Fedcom-systeem is al langer de federale standaard en deed in 2018 zijn intrede bij de centrale diensten. Op 1 juni 2021 
stapten het DG Rechterlijke organisatie en de steundiensten van de rechterlijke orde mee op de trein, gevolgd door de peni-
tentiaire inrichtingen in november. Enkel de gerechtskosten worden nog apart beheerd. 

De omkadering van die omwenteling noemen we binnen Justitie ‘JustFinance’. Dat verhaal is gelaagd: enerzijds worden alle 
rollen en processen uitgeklaard en op punt gezet. Daarnaast, om alles administratief op te volgen, werken we consequent met 
dezelfde applicatie: Fedcom.

‘Just Finance’ is dus een resolute switch: het hele kader voor financieel beheer is hertekend. De focus ligt op budgetplanning en 
duidelijke standaarden voor elke stap bij aankopen: van het bepalen van een behoefte, over bestelling tot levering en betaling. 
Facturen worden nu rechtstreeks afgehandeld tussen de leverancier en de facturatiedienst. Intern is duidelijk afgelijnd wie wat 
doet en hoe. Zo worden leveranciers sneller betaald en kunnen onze medewerkers zich meer concentreren op hun kerntaken.

Op naar 140 000 facturen per jaar in Fedcom

Om ‘Just Finance’ succesvol uit te breiden in 2021 moesten heel wat mensen de switch maken: op één jaar tijd verdrievoudigde 
het aantal Fedcom-gebruikers namelijk van 310 naar 1020. Elk van hen kreeg en krijgt zowel voor als na de lancering tekst en 
uitleg. Dankzij een uitgebreid gamma aan (virtuele) opleidingen, een digitaal informatieportaal en vaste hulplijnen, maken ze 
zich wegwijs in de nieuwe manier van werken. En met succes: in 2020 verwerkte Justitie 20 847 facturen in Fedcom. In 2021 
verdubbelde dat naar 41 713 facturen. In 2022 loopt dat aantal wellicht op tot maar liefst 140 000 facturen. 

De enige kosten die buiten Fedcom beheerd worden, zijn de gerechtskosten. Om die facturen sneller te kunnen verwerken, 
zijn vorig jaar 10 extra vacatures uitgeschreven: vier nieuwe collega’s zullen de dienst Gerechtskosten op het hoofdbestuur 
versterken. Zes profielen gaan aan de slag bij de lokale vereffeningsbureaus. Bovendien wordt hard gewerkt aan modernise-
ring zodat gerechtsdeskundigen, vertalers en tolken binnenkort vlotter kunnen factureren op een centraal digitaal portaal.

BOOST VOOR  
FINANCIEEL BEHEER

Irma Symens, administratief assistent Centraal bureau Gerechtskosten (DG RO)

Eind vorig jaar vervoegde ik dit team. Ik help de verschillende soorten gerechts-

kosten in kaart te brengen om ze zo vlotter te kunnen opvolgen en om een nuttig 

overzicht te krijgen voor het beleid. Het is fijn dat mijn leidinggevende mijn ta-

lenten erkent en me de uitdaging laat aangaan om onze werking te versterken.
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COMPUTERRECYCLING VOOR 
EEN DUURZAME MODERNISERING
 
Omdat de FOD Justitie duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, kreeg de modernisering van het informatica-
materiaal zowel een economische als ecologische insteek: het oude materiaal werd overgelaten aan een firma 
voor IT-recycling, terwijl de afgeschreven uitrusting begin 2022 verdween uit de verschillende opslagplaatsen.

 
In november heeft de FOD Justitie nagenoeg 5000 apparaten (laptops, desktops, schermen, printers, muizen en toetsenborden) 
via de FinShop van de FOD Financiën overgelaten aan de Brusselse firma voor IT-recycling Togo Techs Recycl. Het doel van deze 
roll-outoperatie is om de medewerkers in de toekomst te voorzien van modern materiaal dat minder dan vijf jaar oud is.

Meer dan 74 000 euro winst

Het oude materiaal was over maar liefst 225 gebouwen in het hele land verspreid. Na een inventarisatieoperatie konden de 
FinShop, de stafdienst ICT, het directoraat-generaal RO en de dienst Duurzame ontwikkeling alles verzamelen in 40 ophaalpun-
ten. Het materiaal werd vervolgens bezorgd aan de firma Togo Techs Recycl om te worden gerecycleerd. Deze win-winoperatie 
leverde 74 223 euro op voor de schatkist.

Door deze roll-out kon vanaf september parallel een andere actie worden opgestart: de inzameling van het verouderde en 
defecte informaticamateriaal dat nog in de verschillende rechtscolleges lag opgeslagen. Het gaat om uitrusting die al jaren is 
afgeschreven en in de gerechtsgebouwen is gestockeerd. Die actie zit in de startfase en de coördinatie ervan ligt in handen 
van het DG RO in samenwerking met de FinShop, het College van de hoven en rechtbanken, het openbaar ministerie en de 
directie Infrastructuur.
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Rebecca Darville,  
attaché directie Infrastructuur (DG RO)

Wij helpen de kleinste rechtscolle-

ges, met name de vredegerechten, 

bij het verwijderen van hun  

afgeschreven informaticamateriaal. 

Dat is een goede zaak,  

aangezien dat materiaal een  

beetje overal is opgeslagen, maar 

niet meer wordt gebruikt en dus 

onnodige plaats inneemt. Eens de 

operatie is afgerond, zal er in de 

gerechtsgebouwen extra ruimte 

vrijkomen en die zullen de gebrui-

kers vast en zeker verwelkomen.
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Ik ben als verpleegkundige in de 

gevangenis gestart in april 2021, 

in het heetst van de strijd dus. Ik 

hou van variatie in mijn dagtaak, 

maar dit was een fameuze uit-

daging. De vaccinaties kwamen 

bovenop de gewone medische 

consultaties én de zorgen voor 

coronapatiënten. Informatie geven, 

vaccins voorbereiden, attesten 

opmaken, … Het was ook zoeken 

naar oplossingen op maat. Voor 

wie prik 1 in de buitenwereld 

kreeg, moesten we dosis 2 in dat 

vaccinatiecentrum halen. Maar 

het harde werk was het waard. 

De vaccinaties zijn vlot verlopen. 

Corona-uitbraken vermijden, daar 

gingen we volle bak voor.Julie Baetslé, 
verpleegkundige in de gevangenis van Dendermonde

MASSAAL VACCINEREN 
IN DE GEVANGENIS
 
Eind april 2021 gaven de ministers van Volksgezondheid groen licht voor de prioritaire vaccinatie van gevan-
genispersoneel en kwetsbare gedetineerden. De op maat gesneden vaccinatiecampagnes waren broodnodig 
ter bescherming van ieders gezondheid. Want gevangenissen zijn broeihaarden voor het virus en de tol van de 
pandemie was zwaar. 

De vaccinatie van gedetineerden startte begin mei, met bijhorende sensibilisatiecampagne. Net zoals in de buitenwereld 
kregen 65-plussers en risicopatiënten voorrang. Samen met de brede bevolking, konden de overige 8000 gedetineerden zich 
vanaf juni vrijwillig laten vaccineren. 

Gedetineerden naar vaccinatiecentra laten gaan kon niet, dus vond de vaccinatie binnen de muren plaats. Een mobiel team 
met zorgverleners van het gevangeniswezen kwam langs in elke gevangenis. Samen met o.a. de medische dienst van elke 
inrichting creëerde het team een gelijkaardige belevingssituatie zoals bij een extern vaccinatiecentrum, met extra aandacht 
voor de veiligheid in elke ruimte. De voorbereiding was een organisatorisch en logistiek huzarenstuk: van het opmaken van 
de dagplanning voor de gedetineerden, over het opzetten van speciale procedures om vaccins in ontvangst te nemen tot de 
infrastructurele aanpassingen om wacht-, behandel- en recoveryruimtes te voorzien.

Twee mobiele vaccinatieteams werkten 2 rondes af langs alle 34 gevangenissen. De lokale medische diensten stonden in voor 
basis- of vervolgvaccinaties en boosterprikken. 

Eigen vaccinatiecentra voor personeel 

De gevangenismedewerkers konden voor hun vaccin terecht in 10 gevangenissen waar administratieve lokalen waren om-
gevormd tot vaccinatiecentra, 5 in Vlaanderen en 5 in Wallonië. Het gevangeniswezen richtte de centra in en verzorgde de 
omkadering, Empreva - verantwoordelijk voor het medisch toezicht op federaal personeel - deed de vaccinaties. De eerste prik 
vond plaats op 4 mei, gevolgd door een intensieve vaccinatieperiode van 8 weken. 



3333

95 % de la population 
carcérale est masculine

31 639
brochures commandées

119 518
pages publiées au Moniteur belge

nouveau record depuis 2017

2024
tutelles

10 559
détenus *

1912
personnes en surveillance électronique *

1232
demandes en grâce

7 accordées

23 089
nombre de collaborateurs *

12 228

10 861

Un total de 20 693 en équivalents temps plein

4563
mineurs non accompagnés 

signalés

*

*

Entités autonomes

Services centraux

Ordre judiciaire

Etablissements pénitentiaires

4 %

5 %

50 %

41 %

Répartition du personnel par entité et par langue

*
Population journalière moyenne

*

1 948 320 582 euros
de budget total en crédits de liquidation

En cours d’année 2019, le SPF Justice a reçu, à plusieurs reprises,  
des crédits de liquidation supplémentaires pour un total de 97 873 582 euros.

 

Budget

FR 11 367
NL 11 722

 All  4
moyenne d’âge 46 ans

Cijfers

In 2021 publiceerde het Belgisch Staatsblad 127 808 pagina's,
29 512 meer dan in 2020

Een totale begroting 
van € 2 116 903 588 
aan liquidatiekredieten

Op 31 december 2021 telde de FOD Justitie 24 987 werknemers 
13 458 vrouwen en 11 529 mannen

2 001 360 opgestelde uittreksels uit het strafregister,
264 836 meer dan in 2020

Gemiddeld per dag telden de Belgische penitentiaire instellingen 
10 438 gedetineerden 
55% zijn veroordeelde gevangenen, 
37% zitten in voorarrest en er zijn 7% geïnterneerden 

Gemiddeld 2279 mensen worden dagelijks gecontroleerd 
via een elektronische armband

4881 
eerste signaleringen 
van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 
 
542 
voogden zijn actief

2453 
identificatiebesluiten 
(leeftijdsbepalingstesten)
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Dit jaarverslag geeft slechts een kleine selectie 
weer van de activiteiten van de FOD Justitie in 
2021. Veel meer realisaties vind je in de nieuwsru-
briek op www.justitie.belgium.be.  
 
In de rubriek statistieken kan je terecht voor allerlei 
cijfergegevens. 

Volg ons ook op sociale media 
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www.justitie.belgium.be/nl/pers/contact/

press@just.fgov.be 
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Jean-Paul Janssens  
Voorzitter van het directiecomité  
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1000 Brussel 
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