THEMAWERKGROEP TOEKOMSTFORUM VERSTEDELIJKING EN INTEGRALE
VEILIGHEID
Datum: 8/09/2015
Uur: uur
Plaats: Haviland, Zellik.
Aanwezig:

Verontschuldigd:

1. Agendapunten:
- Toelichting context “justitiehuizen en parket” door de Procureur des Konings Thierry Freyne
- Presentatie knelpunten m.b.t. de werking van het justitiehuis door de directeur van het Justitiehuis,
Peter Pletincx
- Actiepunten n.a.v. de presentatie “knelpunten Justitiehuis”
- Status Onderzoek ‘behoefte’ ANPR-camera’s bij de lokale besturen
2. Bespreking agendapunten:
I.
-

PARKET EN JUSTITIEHUIZEN
Toelichting context “ justitiehuizen en parket” door de Procureur des Konings Thierry
Freyne
o Situatieschets : Door de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Halle
Vilvoorde overstijgen de uitdagingen, verbonden aan de werking van het parket en
het justitiehuis, de mogelijkheden en de middelen waarover we beschikken
o Bevraging omtrent strafbemiddeling : Tussen 1 januari 2013 en 31/12/2013 zijn er
+_ 200 strafbemiddelingen opgestart. De periode nà de splitsing heeft geresulteerd
in een toename van 300 strafbemiddelingen. Sedert januari 2015 zijn er 270
strafbemiddelingen gericht naar het justitiehuis.
o De Procureur des Konings beaamt hierbij dat de grenzen bereikt zijn, ook op het
niveau van de rechtbank. Het probleem situeert zich voornamelijk op het niveau van
de bestaffing.

-

Presentatie knelpunten m.b.t. de werking van het justitiehuis door P. Pletincx
o Context : Sedert 1 januari 2015 maken de Justitiehuizen volledig deel uit van de
Vlaamse Overheid en zijn ze ingekanteld in het Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin. Concreet :
 Van Federale naar Gemeenschapsbevoegdheid
 Afsplitsing van de twee Brusselse Jutitiehuizen
 Gerechtelijke hervorming: van 1 naar 2 parketten
Minister Vandeurzen, nu bevoegd voor de Justitiehuizen, heeft in zijn beleidsnota
2014-2019 een aparte en bijzonder sterke ambitie opgenomen . “We bouwen de
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Vlaamse Bevoegdheden zo uit dat we geloofwaardig zijn in de uitvoering van straffen
en maatregelen en sterk in de omkaderingen van daders en slachtoffers”
o Enkele kerntaken /mandaten van het Justitiehuis :
 Eerstelijns rechtshulp
 Slachtofferonthaal
 Sociale studies in burgerrechtelijke zaken
 Bemiddeling in strafzaken
 Vrijheid onder voorwaarden
 Probatie
 Voorlopige invrijheidstelling
 Beperkte detentie
 Elektronisch toezicht
 Ter beschikking stelling strafuitvoeringsrechtbank
 Internering
o Knelpunten n.a.v. deze staatshervorming bij de werking van het Justitiehuis :
 Werklast : evolutie van 843 dossiers tot 1400 dossiers . 42% stijging op 5
jaar, terwijl de personeelscapaciteit inkrimpt tot 22 justitieassistenten. (
werklasttoename voor de diverse type taken worden grondig toegelicht in de
presentatie ). (cfr. bijlage)
 Wachttijden. Bijvoorbeeld : Door het toenemend aantal strafzaken lopen de
wachttermijnen op tot 6-7 maanden voor dossiers van het parket. In het
kader van de bemiddeling tussen dader en slachtoffer, welke een
arbeidsintensief proces betekent, is het risico reëel op een mindere straf,
gezien de lange wachttijden. De doorlooptijd kan oplopen tot 8 maanden in
de behandeling van 1 dossier
o Vragen, vaststellingen en bedenkingen vanuit de themawerkgroep :
 Is de situatie gelijkaardig bij andere justitiehuizen? Als we deze problematiek
van het kleinste Justitiehuis afzetten t.a.v. andere justitiehuizen, wat is dan
het resultaat ? Volgens de Heer Pletincx is er behoefte aan minimum 30
justitie-assistenten om de werklast op heden te kunnen beheersen.
 In de rand leeft het idee er behoefte is aan een eigen justitiehuis. Heeft het
Parket Halle-Vilvoorde behoefte aan een aparte justitiehuis in de Rand?
Minimum 2/3 van de dossiers hebben te maken met de Rand. 1/3 van de
behandelde dossiers zijn Franstalig. Dit resulteert in een bijkomende
moeilijkheid m.b.t. de taal van de rechtspleging. Bovendien kunnen
anderstaligen ook voorwerp uitmaken van een strafbemiddeling.
 De bepaling van het grondgebied van Parket + justitiehuis is heel moeilijk.
Wat is de meerwaarde in Brussel ? De bereikbaarheid is hier een belangrijke
troef. (dichtbij de rechtbanken)
 Dit brengt ons tot de essentiële vraag : Wat wensen we te bereiken :
 Dichtbij de burgers (initieel de bedoeling)
 Dichtbij de opdrachtgever
 Eén justitiehuis in Vlaams Brabent kan niet opereren met minder middelen,
gegeven de toename van bvb. de criminaliteit
II.

BEVRAGING NAAR INVESTERINGSBEHOEFTE IN ANPR CAMERA’S : DE HEER JACQUES
SPREUTELS
- 4 politiezones wensen investeren in ANPR-camera’s. Trajectcontroles
“krijgen” een politiefunctie. (mobiliteit + strafrechtelijk)
- Bepaling van tracés in Vlaanderen én in Brussel is noodzakelijk.
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- Pijnpunten:
1. : de capaciteit van de servers én het personeel (AIK) en CIC (federaal
betaald maar uitdovend
2. Toename van aantal camera’s resulteert in meer werk (=
retroactieve dataverwerking)
- Noodzaak tot versterking van de backoffice
3. Acties
- Korte termijn
o PARKET EN JUSTITIEHUIZEN
 Gegeven de huidige situatie m.b.t. de werking van de justitiehuizen, is
een objectivering noodzakelijk om de werklast , de doorlooptijd van de
behandeling van de dossiers én de wachttijd te meten. Wat is de situatie
bij de andere justitiehuizen ? In dat kader stelt de voorzitter voor om een
benchmarking te voeren met andere justitiehuizen.
 Een gedecentraliseerde werking in Halle Vilvoorde is noodzakelijk met
verschillende antennes (contactpunten) in de regio. Dit verlaagt eveneens
de drempel van de burger naar justitie.
 De problematiek aanbrengen op de conferentie met” een verzuchting” op
zijn minst. De conferentie met als thema “ Hoe moet de Vlaamse
Gemeenschap omgaan met de nieuwe bevoegdheden” vindt plaats in
november/december
 Samenvattende nota opmaken voor de vergadering van de 35
burgemeesters
o ANPR CAMERA’s
 Nood aan middelen vanuit de federale regering ter versterking van het
ingezet personeel + de capaciteit van de server
- Middellange termijn
o PARKET EN JUSTITIEHUIZEN
 Afvaardiging samenstellen om de problemen aan te kaarten én de druk
op te voeren bij de 2 ministers (januari 2016)
 Versterking van het parket +uitbouw labo
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