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COMMISSION DE LA JUSTICE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE

du

MERCREDI 12 OCTOBRE 2011

Après-midi

______

van

WOENSDAG 12 OKTOBER 2011

Namiddag

______

De vergadering wordt geopend om 14.03 uur en voorgezeten door mevrouw Daphné Dumery.
La séance est ouverte à 14.03 heures et présidée par Mme Daphné Dumery.

01 Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over "het jaarverslag van de SIOD" 
(nr. 6389)
01 Question de M. Raf Terwingen au ministre de la Justice sur "le rapport annuel du SIRS" (n° 6389)

01.01  Raf Terwingen (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de 
staatssecretaris, ik heb een heel korte vraag in verband met de cijfers 
die terug te vinden zijn in het jaarverslag van het SIOD meer bepaald
waar het gaat over het aantal controles per cel en per maand. Daaruit 
blijkt dat bijvoorbeeld in Antwerpen er 873 controles per maand zijn, 
terwijl er in Limburg 2014 zijn. Hoe komt dit, mijnheer de 
staatssecretaris? Vanwaar dit verschil?

01.01  Raf Terwingen (CD&V): 
D’après le rapport annuel du 
Service d’information et de 
recherche sociale (SIRS) relatif 
aux contrôles par cellule et par 
mois, il y aurait eu 873 contrôles à 
Anvers contre 2 014 au Limbourg. 
Pourquoi cette différence?

01.02 Staatssecretaris Carl Devlies: Mevrouw de voorzitter, geachte 
collega, SIOD werd opgericht door de programmawet van 
27 december 2006 en werd daarna bestendigd in het Sociaal 
Strafwetboek dat in werking getreden is op 1 juli 2011. Zowel de 
programmawet als het Sociaal Strafwetboek voorzien in de oprichting 
van een arrondissementscel per gerechtelijk arrondissement. Deze 
arrondissementscellen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de federale en regionale sociale inspectiediensten en 
vertegenwoordigers van de controlediensten, van de fiscus, van het 
parket, van de procureur des Konings en van de politie. Deze 
arrondissementscellen worden voorgezeten door de territoriaal 
bevoegde arbeidsauditeur. 

Er wordt aan de arrondissementcellen gevraagd om twee 
controleacties per maand uit te voeren, zoals de wet het overigens 
bepaalt – ik verwijs naar artikel 13, paragraaf 1, van het Sociaal 
Strafwetboek. Deze regel van twee controleacties per maand is 
opgenomen in het jaarlijks actieplan van de SIOD. Alle 
arrondissementen leven deze vraag na, behalve de Limburgse 
arrondissementscellen namelijk deze van Tongeren en Hasselt, die 
omwille van historische redenen meer controles uitvoeren. Het betreft 
een strafbeleid dat specifiek is voor de arbeidsauditeurs te Tongeren 
en te Hasselt.

Wanneer men het aantal controles door de arrondissementscellen 
analyseert, stelt men vast dat de twee Limburgse 
arrondissementscellen in 2010 overgegaan zijn tot 2014 controles, 
terwijl de twintig andere arrondissementscellen samen in dezelfde 
periode slechts tot 10 816 controles zijn overgegaan. Indien men 
daarentegen voor 2010 de resultaten van de controles bestudeert, 

01.02  Carl Devlies, secrétaire 
d'État: Le SIRS a été créé par la 
loi-programme de 2006 et péren-
nisé par le Code pénal social. 
Dans ce cadre, une cellule 
d’arrondissement a été érigée par 
arrondissement judiciaire. Ces 
cellules d’arrondissement doivent 
mener deux actions de contrôle 
par mois. Tous les arrondisse-
ments respectent cette fréquence, 
hormis Tongres et Hasselt qui, 
pour des raisons historiques, 
effectuent davantage de contrôles. 
En 2010, ces dernières ont mené 
2 014 contrôles contre 10 816 
dans l’ensemble des vingt autres 
cellules d’arrondissement. En 
2010, une infraction en matière de 
travail au noir a été constatée en 
moyenne dans 30,1 % des 
contrôles. Pour les cellules 
d’arrondissement limbourgeoise, 
ce chiffre n’était que de 18,7 %.
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stelt men vast dat het gemiddelde van de positieve controles –
hiermee bedoelen we de controles waarbij een inbreuk werd 
vastgesteld inzake zwartwerk - voor de arrondissementscellen 30,1 % 
bedraagt, terwijl voor 2010 het gemiddelde van de positieve controles 
voor de Limburgse arrondissementscellen 18,7 % bedraagt.

01.03  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank 
u voor uw antwoord alsook voor de interessante cijfers.

Ik begrijp dat Limburg op sociaal vlak braver is, want de kennelijk 
historisch gegroeide meercontroles hebben ertoe geleid dat er minder 
zwartwerk wordt vastgesteld. Het is misschien wel de bedoeling van 
uw beleid om door de verhoging van het aantal controles een 
afschrikeffect teweeg te brengen, waardoor minder zwartwerk wordt 
vastgesteld.

Ik stel dus samen met u vast dat de controles in Limburg veel 
frequenter zijn. Slechts in een op vijf gevallen geven zij echter 
aanleiding tot de vaststelling van zwartwerk.

Wat was eerst: de kip of het ei? Is er met andere woorden minder 
zwartwerk door de frequentere controles, waardoor er een soort 
angstreflex ontstaat, of niet?

Sowieso is het goed dat de SIOD zijn werk doet. Ook over het aantal 
controles ben ik lovend. Er moet alles aan worden gedaan om sociaal 
misbruik te belemmeren, op te sporen en te vervolgen. Maar moeten 
de andere arrondissementscellen ook geen inhaalbeweging doen?

Ik heb begrepen dat het kader twee controles per maand per 
arrondissementscel is. Limburg zit ruim boven dat kader. Limburg is 
sowieso de beste leerling van de klas, zoals zo dikwijls het geval is. 
Misschien wil Limburg ter zake echter een te goede leerling zijn. Wij 
mogen uit die vaststelling dan ook onze conclusies trekken.

01.03  Raf Terwingen (CD&V): La 
question est de savoir si l’augmen-
tation du nombre de contrôles au 
Limbourg a effectivement entraîné, 
par un effet de dissuasion, un 
recul du travail au noir dans cette 
province. Quoi qu’il en soit, les 
autres cellules d’arrondissement 
ne feraient-elles pas mieux 
d’intensifier leurs contrôles?

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

De voorzitter: Ik schors de vergadering tot de komst van de minister van Justitie.

La réunion publique de commission est suspendue de 14.08 heures à 14.22 heures.
De openbare commissievergadering wordt geschorst van 14.08 uur tot 14.22 uur.

Présidente: Sarah Smeyers.
Voorzitter: Sarah Smeyers.

02 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "de werking van de griffie voor 
collectieve schuldenregeling bij de arbeidsrechtbanken" (nr. 5940)
- mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de onvrede bij de griffiers van 
de arbeidsrechtbanken" (nr. 6369)
02 Questions jointes de
- Mme Daphné Dumery au ministre de la Justice sur "le fonctionnement du greffe dans le cadre du 
règlement collectif de dettes auprès des tribunaux du travail" (n° 5940)
- Mme Kristien Van Vaerenbergh au ministre de la Justice sur "le mécontentement des greffiers des 
tribunaux du travail" (n° 6369)

02.01  Daphné Dumery (N-VA): Mijnheer de minister, er is een 02.01  Daphné Dumery (N-VA): 
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schrijven van de griffie bij de arbeidsrechtbank te Gent die een 
drastische maatregel heeft aangekondigd, wegens het 
personeelstekort en wegens de werklast op de afdeling collectieve 
schuldenregeling. De griffie zal voortaan enkel in de voormiddag open 
zijn, van 8 u 30 tot 12 u 30. Natuurlijk stel ik mij daar vragen bij. 
Collectieve schuldenregeling wordt immers vaak aangevraagd. 
Misschien wordt zij zelfs te vaak aangevraagd, maar dan vel ik 
eigenlijk al een oordeel.

Op dit moment wordt er in de commissie voor de Volksgezondheid 
een wetsvoorstel besproken dat eerder in de commissie voor de 
Justitie behandeld is, waar hoorzittingen hebben plaatsgevonden.

Ik kom tot mijn vragen over deze drastische maatregel van de griffie 
en de implicaties ervan.

Hebt u weet van een stijging van het aantal verzoeken voor collectieve 
schuldenregeling? Welke evolutie is de jongste jaren merkbaar? Zijn 
er regionale verschillen? Kunt u die met cijfers staven?

Hebt u weet van verzoeken van de andere arbeidsrechtbanken om 
meer personeel voor de afdeling collectieve schuldenregeling? Ik 
weet dat mijn collega’s hierover al enkele vragen gesteld hebben, en 
ook mevrouw Van Vaerenbergh zal u straks enkele vragen stellen.

Mijnheer de minister, zult u positief kunnen antwoorden op die 
verzoeken van de arbeidsrechtbanken? Zo nee, welk alternatief kunt 
u de griffies aanbieden? Misschien hebt u een alternatief voor de 
maatregel de griffies enkel in de voormiddag te openen?

Steunt u de maatregel die genomen werd door de Gentse griffie om 
de bereikbaarheid van het loket collectieve schuldenregeling te 
verminderen?

Le greffe du tribunal du travail de 
Gand a décidé de limiter les 
heures d'ouverture de 8 h 30 à 
12 h 30 le matin. Le manque de 
personnel et la surcharge de 
travail de la section du règlement 
collectif de dettes sont à l'origine 
de cette mesure draconienne.

Est-il exact que le nombre de 
demandes de règlement collectif 
de dettes est en forte augmen-
tation? Y a-t-il des différences 
régionales? Les autres tribunaux 
demandent-ils également du 
personnel supplémentaire pour la 
section du règlement collectif de 
dettes? Le ministre leur accordera-
t-il le personnel supplémentaire? 
Que pense-t-il de la mesure prise 
à Gand?

02.02  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de minister, mijn 
vraag gaat over dezelfde problematiek. Zij sluit aan bij eerdere vragen 
over dit onderwerp.

U hebt, in antwoord op een eerdere vraag, gesteld dat er een 
bijeenkomst zou komen in augustus en dat er een werkgroep zou 
worden samengesteld die de juridische vereenvoudiging van de 
wetgeving op collectieve schuldenregeling zou uitwerken. Op 
28 september zou er een overleg plaatsvinden om de maatregel die u 
eerder had aangekondigd te evalueren.

U hebt ook geantwoord dat de informatisering van de 
arbeidsrechtbanken een absolute topprioriteit was en dat dit project 
eind dit jaar volledig gerealiseerd zou zijn.

Vandaar mijn volgende vragen, mijnheer de minister.

Welke resultaten werden er bereikt door de werkgroep voor juridische 
vereenvoudiging? Wat zijn de resultaten van uw overleg met de 
betrokkenen op 28 september?

Hoe ver staat het met de informatisering van de collectieve 
schuldenregeling? Zult u de vooropgestelde timing kunnen 
behouden?

02.02  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): En août, un groupe de 
travail a été mis en place pour 
simplifier la législation relative au 
règlement collectif de dettes. Le 
ministre a en outre accordé la 
priorité absolue à l'informatisation 
des tribunaux du travail.

Quels résultats le groupe de travail 
a-t-il enregistrés? Où en est 
l'informatisation du règlement 
collectif de dettes?
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02.03 Minister Stefaan De Clerck: Mevrouw de voorzitter, ik heb 
geprobeerd hier op tijd te zijn. Het is nu nog steeds niet 14 u 30. Ik 
vind het ook een vreemde toestand dat ik tijdens de lopende zaken 
negentig vragen moet beantwoorden. Ik ben altijd beschikbaar, maar 
tijdens de lopende zaken is dat niet altijd evident.

Bovendien stel ik vast dat collega’s-parlementsleden rechtstreeks aan 
het parket-generaal vragen stellen. Het parket-generaal spreekt mij 
daarover aan. Dat kan niet. Straks zal ik misschien een voorbeeld 
geven van collega’s die rechtstreeks vragen stellen aan de 
procureurs-generaal. Straks zal ik u het concrete dossier daarover 
bezorgen.

02.03  Stefaan De Clerck, 
ministre: Tout d'abord, je voudrais 
dire combien il me paraît incongru 
de devoir répondre cet après-midi, 
dans cet hémicycle, à pas moins 
de 90 questions alors que je suis 
ministre de la Justice en affaires 
courantes.

De plus, le parquet général m'a fait 
savoir que certains commissaires 
lui posent apparemment leurs 
questions directement. Ce n'est 
pas normal. Je transmettrai à la 
présidente les informations dont je 
dispose à ce sujet.

De voorzitter: Dat is inderdaad niet fatsoenlijk. Maar nu moeten wij 
de vraagstellers de mogelijkheid bieden naar het antwoord te 
luisteren.

La présidente: Effectivement, cela 
ne se fait pas.

02.04 Minister Stefaan De Clerck: De organisatie binnen de 
arbeidsrechtbanken vormt het eerste onderdeel van de vraag. Het 
koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen 
en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open 
zijn, stelt dat de griffies van de hoven en de rechtbanken alle 
werkdagen van 8 u 30 tot 12 u 30 en van 13 u 30 tot 16 u 00 voor het 
publiek toegankelijk zijn. Voor de arbeidsrechtbank te Gent wordt in 
dit KB geen uitzondering bepaald. De griffie van de arbeidsrechtbank 
te Gent heeft een quasi normaal ingevuld kader. Het personeelskader 
telt 22 eenheden en heeft een effectief van 21,8. Ik denk dat dit dus 
een quasi volledig kader is.

Ik verwijs uiteraard naar de antwoorden die ik vroeger al heb gegeven 
op deze verschillende vragen. Ik heb toen toegelicht dat ik op 30 juni 
2011 een overleg heb georganiseerd met vertegenwoordigers van de 
magistratuur en van het gerechtspersoneel van de arbeidsgerechten, 
alsook met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie, 
met betrekking tot de collectieve schuldenregeling. Hoewel het 
verzamelde statistische materiaal niet toelaat eenduidige conclusies 
te maken omtrent de werklast, werd door de deelnemers vooral 
aangehaald dat de aard van de procedure, het vooral administratieve 
werk dat ermee verbonden is, een grote impact heeft op de griffies 
van de arbeidsrechtbank, en dus niet op de werking van de 
arbeidsrechtbank. Ook de onverwachte toename van de procedures 
ten gevolge van de economische crisis werd daarbovenop vermeld.

Het overleg richtte zich voornamelijk op drie thema’s: de 
personeelsproblematiek, de ICT-ondersteuning en de wijzigingen op 
het wetgevende vlak.

De vertegenwoordigers van de arbeidsgerechten betwisten geenszins 
dat naar aanleiding van de overdracht van de collectieve 
schuldenregeling een inspanning werd geleverd op het niveau van de 
uitbreiding. De kaders werden uitgebreid met 9 griffiers en 
36 medewerkers. Een verdeling van deze 45 eenheden kwam tot 
stand op eenduidig advies van de hoofdgriffiers van de 

02.04 Stefaan De Clerck, 
ministre: L'arrêté royal du 10 août 
2001 prévoit que les greffes des 
cours et tribunaux doivent être 
accessibles au public tous les 
jours ouvrables de 8 heures à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 heures. 
Ce règlement s'applique égale-
ment au greffe du tribunal du 
travail de Gand dont le cadre du 
personnel est, du reste, complété 
presque entièrement.

Le 30 juin 2011, j'ai organisé une 
concertation au sujet du règlement 
collectif de dettes avec des 
représentants de la magistrature, 
du personnel judiciaire des 
juridictions du travail et du Conseil 
supérieur de la Justice. Quoique 
les données statistiques ne 
permettent pas de mesurer 
objectivement la charge de travail, 
les participants à cette concerta-
tion ont indiqué que la procédure 
relative au règlement collectif de 
dettes – et en particulier le travail 
administratif qu'elle implique – a 
pour effet de mettre les greffes 
sous pression. La croissance in-
opinée du nombre de procédures 
en raison de la crise économique 
a été mentionnée également.

La concertation a principalement 
porté sur les questions de 
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arbeidsgerechten. In overleg met de eerste voorzitters van de hoven 
van beroep en de arbeidshoven heb ik daarenboven eveneens 10 
referendarissen ter beschikking gesteld. Een verdere uitbreiding van 
het personeelskader is, mede gezien de budgettaire toestand, niet 
realistisch. Wel werd met de vertegenwoordigers van de magistratuur 
en het gerechtspersoneel afgesproken om de bestaande kaders van 
de arbeidsgerechten maximaal in te vullen en prioriteit te verlenen aan 
de aanvragen van de arbeidsrechtbanken.

Cruciaal in de afbouw is natuurlijk de ICT-applicatie. Op het 
strategisch overleg van het ICT-platform van de rechterlijke 
organisatie, waar het geheel van de magistratuur nu samen zit om 
hun prioriteiten mee vast te leggen, werd reeds in december 2010 op 
mijn verzoek de informatisering van de arbeidsgerechten als 
topprioriteit aangemerkt, waarbij het gedeelte omtrent de collectieve 
schuldenregeling dit jaar nog moet worden gerealiseerd.

Vandaar het belang van het wetsvoorstel om een afzonderlijke rol 
mogelijk te maken voor de collectieve schuldregeling. Dit is voor de 
vakantie goedgekeurd.

Tot nu toe zijn er twee algemene vergaderingen georganiseerd met 
de vertegenwoordigers van de griffies en de magistratuur, 
respectievelijk op 28 juni en 28 september 2011.

Er is ook een specifiek juridische werkgroep die zicht buigt over 
mogelijke wetsaanpassingen betreffende de procedure van de 
collectieve schuldenregeling. Deze werkgroep is al twee keer 
samengekomen, namelijk op 28 augustus en 23 september 2011.

Binnen de juridische werkgroep werd overeengekomen om zich toe te 
spitsen op wijzigingen van puur technische aard, zijnde wijzigingen die 
een onmiddellijke verlichting van het werk van de griffies inhouden, 
zonder dat hierbij fundamenteel wordt geraakt aan de procedure zelf 
van de collectieve schuldenregeling. Op deze wijze hoopt de 
werkgroep ellenlange debatten te vermijden en een regeling uit te 
werken die op korte termijn kan worden geïmplementeerd.

De werkgroep heeft voorlopig reeds enkele pistes weerhouden die in 
aanmerking komen voor het definitieve voorstel. Zo wordt onder meer 
gedacht aan de opheffing van de verplichting om een kopie van het 
verzoekschrift op te sturen naar de schuldenaars, aan de 
kennisgeving van de vervanging van de schuldbemiddelaar door de 
nieuwe schuldbemiddelaar in plaats van door de griffie, aan de 
mogelijkheid om nog een verzoekschrift te kunnen indienen na een 
herroeping op basis van artikel 1675 van het Gerechtelijk Wetboek en 
aan de opheffing van de kennisgeving van bepaalde beslissingen, 
bijvoorbeeld inzake taxatie. Dit debat wordt binnen die werkgroep 
hernomen op 21 oktober. Er dient op het belang gewezen te worden 
van de uitwisseling van goede praktijken tussen de verschillende 
arbeidsgriffies, die kunnen leiden tot een aanzienlijke 
werklastvermindering.

Ondertussen werd ook een analyse opgestart of een tijdelijk gebruik 
van de applicatie die bij de arbeidsrechtbank te Luik nu reeds wordt 
gebruikt, eventueel kan veralgemeend worden, zodat op korte termijn 
overal een aanzienlijke werklastvermindering kan gerealiseerd 
worden. Alhoewel hier op het eerste gezicht mogelijkheden op korte 

personnel, le support ICT et les 
modifications législatives.

Les représentants des juridictions 
du travail reconnaissent que le 
transfert de la procédure de 
règlement collectif de dettes est 
allé de pair avec une sérieuse 
extension du cadre, mais, d'un 
point de vue budgétaire, toute 
nouvelle extension du cadre est 
peu réaliste. Certes, il existe un 
accord avec la magistrature et le 
personnel judiciaire pour pourvoir 
en priorité les cadres des 
tribunaux du travail.

Dans ce domaine, l'application ICT 
est évidemment cruciale. Le volet 
concernant le règlement collectif 
de dettes doit être achevé avant la 
fin de l'année. Cela explique 
l'importance de la proposition de 
loi autorisant la mise en place d'un 
rôle séparé pour le règlement 
collectif de dettes qui a été 
adoptée avant les vacances 
parlementaires.

À ce jour, deux assemblées 
générales ont été organisées avec 
les représentants des greffes et 
des magistrats, respectivement en 
juin et en septembre. Un groupe 
de travail examine d'éventuelles 
modifications législatives. Il s'est 
déjà réuni à deux reprises. 

Le groupe de travail juridique se 
concentre sur des modifications 
purement techniques qui débou-
chent sur un allègement immédiat 
du travail des greffes, sans 
toucher à la procédure proprement 
dite. Quelques idées ont été rete-
nues pour la proposition définitive 
comme la suppression de l’obliga-
tion d’envoyer une copie de la 
requête aux débiteurs, la notifica-
tion de remplacement du média-
teur de dettes par le nouveau 
médiateur de dette au lieu du 
greffe et la suppression de la 
notification de certaines décisions. 
Le débat se poursuivra le 
21 octobre. L’échange de bonnes 
pratiques entre les greffes du 
travail pourrait mener à une 
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termijn liggen, dient de analyse nog te worden doorgedreven opdat in 
de arbeidsrechtbanken per rechtbank kan beslist worden of zij deze 
applicatie tijdelijk in hun arrondissement geïnstalleerd wensen te zien. 
Er zijn immers voordelen, bijvoorbeeld de mogelijke uitrol op korte 
termijn in een efficiëntere werking, maar ook nadelen. Zo is het 
tweemaal veranderen in anderhalf jaar van applicatie, ook niet 
evident. Dat is er allemaal aan verbonden.

De applicatie die in Hasselt wordt gebruikt, zal ook op korte termijn 
vanuit dit oogpunt worden doorgelicht.

Het ontwikkelingsproces van een nieuwe definitieve applicatie is reeds 
opgestart, maar vereist een aangepast wettelijk kader. Deze nieuwe 
applicatie moet kunnen leiden tot een reductie van de werklast tot 
minder dan 50 % en een nog sterkere vermindering van de 
werkingskosten van de griffies. De werkelijke aanpassing die 
daarvoor nodig is, stelt de principes van de collectieve 
schuldenregeling niet ter discussie, maar moet wel belangrijke 
aanpassingen teweegbrengen in de manier van communiceren inzake 
collectieve schuldenregeling.

Het is immers de enorme verzendingslast en de werkingslast van 
ingaande post die voor de ondraagbare werklast zorgt, zeker nu het 
volume aan dossiers door de crisis is toegenomen. Dit is mogelijk 
door de introductie van een globaal elektronisch dossier waar alle 
professionele betrokkenen hun informatie ophalen en elektronisch 
neerleggen, in plaats van te ontvangen en te verzenden op papier. Dit 
zal een Copernicaanse revolutie betekenen. Wij hebben al 
verschillende keren gezegd dat wij dit moeten introduceren. Het zou 
wel eens kunnen dat het in eerste instantie volledig wordt toegepast 
op de schuldenregeling.

Ik durf voor dit alles verwijzen naar de toelichting die begin dit jaar 
werd gegeven in de commissie naar aanleiding van de toelichting over 
de informatisering. Ter gelegenheid van de neerlegging van de 
noodzakelijke teksten in het Parlement kan over dit alles meer 
toelichting worden gegeven. Zoals gezegd, kunnen los van deze ICT-
vernieuwingen reeds een aantal voorbereidende vereenvoudigingen 
worden ingevoerd door aanpassing van de wetgeving en een aantal 
best practices worden gedeeld. De eerste testopstelling van de 
nieuwe methode – los van hetgeen op bepaalde rechtbanken al werd 
ontwikkeld – moet tegen het einde van dit jaar gebeuren. De 
opgedane ervaring inzake procesverbetering zal uiteraard 
meebepalend zijn voor het wettelijke debat over het kader dat moet 
worden gewijzigd.

Ik vat samen. Iedereen erkent de gedane inspanningen inzake 
bijkomend personeel en begrijpt dat, als de kaders volledig zijn 
ingevuld, wij aan de limiet zitten. Het moet echter haalbaar zijn om 
hiermee te functioneren. De juridische werkgroep doet op korte 
termijn voorstellen van technische wetsaanpassingen om een 
werklastvermindering te realiseren. Best practices tussen griffies 
worden uitgewisseld. Een tussentijdse oplossing wordt aangeboden 
aan de griffies die zij naar wens en na evaluatie van de pro en contra 
kunnen laten installeren. Met andere woorden, het gaat hier over zij 
die nu onmiddellijk de bestaande applicaties willen. Het nadeel is dan 
wel dat zij dan misschien nog eens zullen moeten veranderen als er 
later een geüniformiseerd systeem komt. Dat is de pro en de contra.

diminution considérable de la 
charge de travail.

Le tribunal du travail de Liège 
utilise une nouvelle application.
Nous étudions la possibilité de la 
généraliser. L’analyse doit encore 
être affinée de sorte que la 
décision relative à l’installation pro-
visoire de cette application puisse 
être prise pour chaque tribunal, 
car elle présente des avantages 
mais aussi des inconvénients. 
L’application mise en œuvre à 
Hasselt sera également soumise à 
un examen attentif à court terme.

Le processus de mise au point 
d’une application définitive a donc 
démarré, mais il exige un cadre 
légal adapté. Cette nouvelle 
application devrait déboucher sur 
une réduction de la charge de 
travail de plus de moitié et sur une 
réduction plus importante encore 
des frais de fonctionnement des 
greffes. Les principes du règle-
ment collectif de dettes ne sont 
pas mis en cause mais des adap-
tations importantes doivent 
intervenir en matière de 
communication.

L'énorme afflux de courrier alourdit 
la charge de travail, d'autant plus 
qu'en raison de la crise, le nombre 
de dossiers de médiation de 
dettes explose. La création d'un 
dossier électronique global peut 
remédier au problème. Nous 
devons assurer la mise en place 
de ce système et je vous renvoie à 
l'exposé sur l'informatisation pré-
senté en début d'année à la 
commission. Outre les innovations 
en matière d'ICT, une série de 
simplifications peuvent déjà être 
introduites dans la loi. Une 
nouvelle méthode sera testée d'ici 
à la fin de l'année. L'expérience 
acquise en matière d'amélioration 
de la gestion des procédures sera 
déterminante pour arrêter les mo-
difications qui seront proposées.

Les cadres sont entièrement 
pourvus et devraient permettre 
d'assurer un bon fonctionnement 
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De definitieve, doorgedreven informatisering die ook een nieuw 
technisch wettelijk kader vraagt, is opgestart en leidt vóór het einde 
van dit jaar tot een testopstelling. Na goedkeuring van de 
testopstelling kan de uitrol begin volgend jaar worden veralgemeend. 
Wij volgen dit van heel nabij op, in overleg met alle partners. Het zal 
maar mogelijk zijn de precieze statistische gegevens te bezorgen op 
het moment dat er sprake is van een veralgemeende automatisering. 
Momenteel zijn de cijfers zeer verschillend en onbetrouwbaar om 
algemeen statistisch te gebruiken.

du système. Le groupe de travail 
juridique propose des adaptations 
législatives d'ordre technique de 
manière à alléger la charge de 
travail. Les greffes procèdent à 
des échanges de bonnes 
pratiques et peuvent, s'ils le 
souhaitent demander l'installation 
des applications existantes. 
L'inconvénient est qu'en cas 
d'installation d'un nouveau 
système, ils seront peut-être 
obligés d'apporter de nouvelles 
modifications. Le système pourra 
être généralisé début de l'année 
prochaine, après validation des 
tests. Des données statistiques 
précises ne pourront en effet être 
fournies qu'après l'automatisation 
généralisée du système.

02.05  Daphné Dumery (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor 
uw hoopvol antwoord. Ik heb eruit geleerd dat een juridische 
werkgroep een aantal voorstellen zal doen. Ik hoop natuurlijk dat de 
voorstellen die nu ter bespreking in de Kamer liggen, in het 
bijzonder…

02.06 Minister Stefaan De Clerck: (…)

02.07  Daphné Dumery (N-VA): Ja, zodat wij niet naast elkaar of 
contraproductief werken en zodat er vanuit de Kamer geen initiatief 
komt dat de administratieve werklast nog meer verhoogt. Het zou zeer 
nuttig zijn om ons de bevindingen van de juridische werkgroep te 
bezorgen, via de commissie voor de Justitie of de commissie voor de 
Volksgezondheid, waar dit momenteel ter bespreking ligt.

02.07  Daphné Dumery (N-VA): Il 
serait utile de nous communiquer 
les constats établis par le groupe 
de travail juridique en vue d'éviter 
que de nouvelles propositions 
soient élaborées en parallèle avec 
la Chambre, un travail qui pourrait 
s'avérer contre-productif.

02.08 Minister Stefaan De Clerck: Ook omgekeerd hoop ik dat bij de 
bespreking van de voorstellen geen bijkomende administratieve 
lasten worden opgelegd. Wij moeten, met andere woorden, de beide 
richtingen op elkaar afstemmen.

02.08  Stefaan De Clerck, 
ministre: Nous devons en effet 
coordonner nos travaux de façon à 
éviter de nouvelles charges 
administratives.

02.09  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de minister, ik 
dank u ook voor uw zeer uitgebreid en hoopvol antwoord. Ik kan mij 
aansluiten bij de repliek van mevrouw Dumery. Ik hoop ook dat de 
aanbevelingen van de juridische werkgroep ons zullen bereiken en 
dat het resultaat in overeenstemming zal zijn met het wetsvoorstel dat 
nu al voorligt.

02.09  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): J'espère également que 
nous recevrons les recommanda-
tions formulées par le groupe de 
travail juridique et que le résultat 
correspondra aux dispositions 
figurant dans la proposition de loi.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

03 Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "het inzetten van Roemenen 
en Bulgaren in cannabisplantages" (nr. 6336)
03 Question de Mme Daphné Dumery au ministre de la Justice sur "le recours à des Roumains et à 
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des Bulgares dans des plantations de cannabis" (n° 6336)

03.01  Daphné Dumery (N-VA): Mijnheer de minister, wij lezen 
geregeld in de krant dat er in ons land cannabisplantages worden 
opgerold waarbij personen van vreemde origine aangetroffen worden 
die ingezet worden voor het kweken van de plantjes, voor het oogsten 
en voor het in orde brengen van die plantages.

Is degene die daarachter zit, een Belg? Is dat er een van ons, die 
uiteindelijk de winsten opstrijkt en gebruikmaakt van de 
landbouwtechnische kennis van bijvoorbeeld Bulgaren?

In Zwijndrecht werd in de nacht van 28 op 29 september zo’n 
cannabisplantage opgerold en daar werden 15 Bulgaren betrapt op 
het kweken van cannabis.

Ik heb daarbij, net zoals ongetwijfeld uzelf en de parketten, vragen. 
Neemt het aantal gearresteerde Oost-Europeanen bij het oprollen van 
cannabisplantages toe? Ziet men daar een patroon? Heeft men 
netwerken kunnen blootleggen? Verblijven die personen legaal in ons 
land of niet?

03.01  Daphné Dumery (N-VA): 
Dans notre pays, on démantèle 
régulièrement des plantations de 
cannabis où travaillent des Euro-
péens de l’Est.

Le nombre d’Européens de l’Est 
arrêtés lors de la découverte de 
plantations de cannabis 
augmente-t-il? Des réseaux ont-ils 
été également été découverts à 
cette occasion? Ces personnes 
séjournent-elles légalement dans 
notre pays?

03.02 Minister Stefaan De Clerck: Mevrouw de voorzitter, ik kan niet 
uit de databanken distilleren wat de nationaliteit is van de 
gearresteerde personen na het oprollen van cannabisplantages. Er 
zijn ook nog onvoldoende aanwijzingen om te spreken van een trend 
dat het aantal gearresteerde Oost-Europeanen is toegenomen bij 
acties gericht tegen cannabisplantages in het arrondissement.

Het onderzoek is dus nog te jong. De procureur des Konings zegt mij 
dat ook. Hij gaat ervan uit dat er een netwerk schuilgaat, dat Bulgaren 
tewerkstelt bij het oogsten op cannabisplantages. Het is echter te 
vroeg om daarover reeds met zekerheid stelling in te nemen.

De opgepakte Bulgaarse vrouwen verbleven in Nederland, in Bergen-
op-Zoom. Ze waren niet in het bezit van Nederlandse 
verblijfsdocumenten. Er kan dus redelijkerwijze worden gesteld dat zij 
illegaal in Nederland, en dus ook in ons land, aanwezig waren op het 
ogenblik van de vaststelling van de feiten.

03.02  Stefaan De Clerck, 
ministre: La nationalité des 
personnes arrêtées lors de la 
découverte de plantations de 
cannabis n’est pas enregistrée 
dans les bases de données. On ne 
peut pas parler non plus d’une 
tendance ou d’une augmentation 
du nombre d’Européens de l’Est 
arrêtés, car l’enquête sur ce sujet 
est encore trop récente. Le 
procureur du Roi considère qu’il 
existe des réseaux, mais ne peut 
pas le confirmer avec certitude.

Les femmes bulgares arrêtées à la 
suite d’une action récente séjour-
naient illégalement aux Pays-Bas 
et étaient donc également en 
situation illégale dans notre pays 
au moment des faits.

03.03  Daphné Dumery (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor 
het antwoord. Wij moeten inderdaad een onderzoek daarnaar voeren. 
De parketten moeten daar zeker alert voor zijn.

Gelet op de vele krantenartikels kan ik niet anders dan concluderen 
dat er sprake is van een trend en het onderzoek zal dat ongetwijfeld 
aantonen.

De band met Nederland lijkt mij evident. Men voert daar een andere 
politiek als het over cannabisplantages gaat. Wij moeten daarvoor 
dus ook alert zijn.

Ik vrees alleen dat die Bulgaren ingezet worden voor iets waarvan 
men bijna zou kunnen zeggen dat het een knelpuntberoep is. Men 

03.03  Daphné Dumery (N-VA): 
Je crains que les Européens de 
l’Est soient activement attirés pour 
travailler dans ce secteur. Les 
Pays-Bas mènent une autre 
politique en matière de plantations 
de cannabis et nous devons rester 
vigilants.
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trekt die Bulgaren actief aan.

Ik ben benieuwd naar het resultaat van het onderzoek van de 
parketten.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

04 Questions jointes de
- Mme Karine Lalieux au ministre de la Justice sur "la démission du juge d'instruction Wim De Troy" 
(n° 6005)
- Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "la démission du juge d'instruction Wim 
De Troy" (n° 6128)
- M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur "la démission du juge d'instruction Wim De Troy" 
(n° 6131)
- Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur "la démission du juge d'instruction Wim De Troy" 
(n° 6132)
- Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur "le refus par le ministre de la démission du juge 
d'instruction Wim De Troy" (n° 6250)
04 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Justitie over "het ontslag van onderzoeksrechter Wim 
De Troy" (nr. 6005)
- mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "het ontslag van onderzoeksrechter
Wim De Troy" (nr. 6128)
- de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over "het ontslag van onderzoeksrechter Wim 
De Troy" (nr. 6131)
- mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "het ontslag van onderzoeksrechter Wim 
De Troy" (nr. 6132)
- mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "de weigering van het ontslag van 
onderzoeksrechter Wim De Troy door de minister" (nr. 6250)

04.01  Karine Lalieux (PS): Monsieur le ministre, j'avais déposé ma 
question au moment où M. De Troy avait annoncé sa démission, 
consécutive à la décision prise par le président du tribunal de lui 
retirer sa greffière. Je me suis demandé ce qu'il en était d'un dossier 
qui a préoccupé le parlement pendant des mois. Je veux évidemment 
parler de l'affaire "Calice" relative aux faits de pédophilie dans l'Église.

M. De Troy a ensuite expliqué qu'il allait réintégrer ses fonctions. 
D'ailleurs, vous aviez refusé sa démission. Si j'ai bien compris, son 
mandat prendra fin en mars ou avril 2012.

J'en viens à mes questions. Quelles sont les raisons qui ont motivé le 
déplacement de la greffière? Son départ est-il encore à l'ordre du 
jour?

Qu'arrivera-t-il au dossier "Calice" lorsque le juge quittera sa fonction?

Est-il vrai que c'est la première fois en Belgique qu'un juge 
d'instruction décide de démissionner pour des raisons autres que 
personnelles? Si oui, comment pouvez-vous expliquer ce choix si 
exceptionnel?

04.01  Karine Lalieux (PS): Als 
gevolg van de beslissing van de 
voorzitter van de rechtbank om 
hem zijn griffier te onttrekken, had 
onderzoeksrechter De Troy zijn 
ontslag aangeboden. U heeft dat 
evenwel geweigerd. 

Waarom werd die griffier overge-
plaatst? Wat zal er na het vertrek 
van de onderzoeksrechter met 
Operatie Kelk gebeuren? Klopt het 
dat dit de eerste keer in België is 
dat een onderzoeksrechter beslist 
om wegens andere dan persoon-
lijke redenen ontslag te nemen?

04.02  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, ik zal de 
vraag van collega Lalieux niet hernemen. Wel zou ik het wat ruimer 
willen kaderen.

Hoe zit het met het aantal dossiers en de werklast van de 

04.02  Carina Van Cauter (Open 
Vld): Qu'en est-il de la charge de 
travail des juges d'instruction dans 
notre pays? Les juges d'instruction 
doivent-ils être assistés par un 
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onderzoeksrechters in ons land? Klopt het dat de onderzoeksrechters 
bijgestaan worden door één griffier? Klopt het dat zij op die manier 
leiding moeten geven aan de gerechtelijke onderzoeken?

Ik heb begrip, niet onmiddellijk voor het ontslag, maar wel voor de 
houding van onderzoeksrechter De Troy. Hij zegt dat het bijna 
onwerkbaar is om op een goede manier leiding te geven aan een 
onderzoek wanneer men zijn enige medewerker, met wie hij 
waarschijnlijk een tamelijk nauwe samenwerkingsband heeft kunnen 
opbouwen, om redenen die eigen zijn aan de dienst – dat zult u 
kunnen duiden in uw antwoord op de vraag van mevrouw Lalieux –
vervangt.

In gerechtelijke onderzoeken moet de leiding strikt aangehouden 
worden. Eén iemand moet kunnen beschikken over alle informatie om 
de nodige verdere instructies te geven in het dossier. Dat is niet alleen 
in het rapport van het comité P aangekaart, maar ook al herhaaldelijk 
in andere commentaren van praktijkjuristen, tot in de rechtsleer toe.

Mijnheer de minister, vandaar dat ik mijn vragen wat ruimer wil 
plaatsen. Klopt het dat de onderzoeksrechter het moet stellen met 
één medewerker, één griffier?

Wat is de werklast? Over hoeveel dossiers heeft een 
onderzoeksrechter de leiding, per arrondissement? Dat is een 
onderdeel van mijn vraag.

Zou u er niet beter voor zorgen dat onderzoeksrechters beschikken 
over een equipe om daadwerkelijk leiding te geven over het 
onderzoek?

Meer specifiek aangaande het dossier-De Troy, u hebt zijn ontslag 
niet aanvaard. Dat heb ik zo tenminste begrepen. U zult ons daar 
tekst en uitleg over willen geven. Ik neem aan dat de onderzoeken 
kunnen worden voortgezet.

Is het normaal dat een onderzoeksrechter totaal geen inspraak heeft 
in de aanstelling van zijn medewerker?

greffier et piloter ainsi les 
enquêtes judiciaires? Dans ces 
conditions, je comprends que le 
juge d'instruction De Troy vive 
péniblement le remplacement de 
son unique collaborateur. De 
combien de dossiers un juge 
d'instruction a-t-il la direction par 
arrondissement? Ne vaudrait-il 
pas mieux à l'avenir mettre une 
équipe à la disposition des juges 
d'instruction?

Le ministre a refusé la démission 
de M. De Troy. Pourquoi? Est-il 
normal qu'un juge d'instruction 
n'ait pas voix au chapitre 
concernant la désignation de son 
collaborateur?

04.03  Renaat Landuyt (sp.a): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de 
minister, collega’s, deze vraagstelling laat ons toe om na te gaan of 
het waar is wat we in de krant over de organisatie en de sfeer in de 
rechtbank in Brussel lezen.

Klopt het dat de griffier van onderzoeksrechter De Troy de partner van 
de procureur van Brussel is?

04.03  Renaat Landuyt (sp.a): 
Est-il exact que la greffière du juge 
d’instruction M. De Troy est la 
partenaire du procureur de 
Bruxelles?

Il convient de clarifier ce qui est ou non ‘people’. On lit dans les 
journaux que ‘la copine’, si je traduis bien ‘de partner’…

Certains disent que je suis plus clair en français qu’en néerlandais, 
parce que parler français m’oblige à penser avant de parler!

Men moet verduidelijken wat men 
in het Frans precies onder 'people' 
verstaat. In de kranten staat te 
lezen dat de griffier van de heer 
De Troy de 'partner' – de vriendin 
dus – is van de procureur des 
Konings van Brussel.

Sommigen beweren dat ik 
makkelijker te begrijpen ben in het 
Frans dan in het Nederlands. Als 
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ik Frans spreek, moet ik immers 
nadenken alvorens ik iets zeg.

Om hier nuttig bezig te zijn, lijkt het raadzaam om wat we in de 
kranten lezen, recht te zetten. Mijn vraag betreft de uitspraak dat de 
vriendin van de procureur door de voorzitter van de rechtbank wordt 
weggehaald bij de onderzoeksrechter, die eigenlijk tot de school van 
de procureur behoort. Misschien kunt u het publiek duidelijk maken 
dat de rechtbank niet op die manier wordt geleid, in de mate dat u 
over argumenten beschikt. Ik heb de voorzitter op tv horen uitleggen 
dat het daarmee allemaal niets heeft te maken. Waar het dan op het 
vlak van de organisatie van de rechtbank wel mee te maken heeft, 
was evenwel niet echt duidelijk.

Het zal immers niet alle dagen voorkomen dat een onderzoeksrechter 
de minister van Justitie aanschrijft om mee te delen dat hij ontslag 
neemt omdat zijn voorzitter zijn griffier heeft afgenomen. Dergelijke 
brieven krijgt u niet elke dag, denk ik. Vanuit justitiekringen appelleert 
men dan toch aan de bevoegde minister van Justitie, van wie men 
bijstand verwacht. Het rare is dat we nadien dan lezen dat de 
onderzoeksrechter zijn ontslag niet meer indient. Ik denk dan dat er 
iets is gebeurd: er is iets geregeld of men heeft personen 
gerustgesteld. Misschien gaat ze na haar zwangerschap, als alles 
goed afloopt, toch opnieuw bij hem werken, of wat dan ook. Om het 
publiek beter voor te lichten probeer ik te weten te komen wat er 
allemaal aan de gang is en wat uw bijdrage is aan het verhaal.

Il n’est pas fréquent qu’un juge 
d’instruction adresse au ministre 
de la Justice un courrier par lequel 
il annonce sa volonté de 
démissionner parce que son 
président l’a "privé" de sa greffière. 
Plus étrange encore: nous 
apprenons par la suite qu’il a 
finalement retiré sa décision. 
Qu’en est-il précisément?

De voorzitter: Dat was inderdaad uw vraag op papier.

04.04  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, de tijd gaat snel. 
Er was eerst een vraag ingediend over het ontslag. Nadien diende ik 
er een in over de weigering. Dan liet de betrokken onderzoeksrechter 
verstaan dat hij bleef. Intussen circuleert het bericht dat hij maar blijft 
tot 1 april 2012 als zijn mandaat afloopt. Hij vraagt om niet opnieuw 
benoemd te worden. Of de griffier na haar zwangerschap terugkomt, 
dat staat daar los van.

Er zijn al heel wat vragen gesteld, die ik niet zal herhalen. Ik ga enkel 
in op het managementaspect. Een korpschef moet voor zijn diensten 
en het personeel een goed manager zijn. Als we ooit het gerecht voort 
willen hervormen, als we meer autonomie en verantwoordelijkheid 
willen geven, dan is het belangrijk dat de juiste managementkeuzes 
worden gemaakt. Daarin kaderen beslissingen die getuigen van een 
goed en performant personeelsbeheer. We horen allerlei redenen, 
van continuïteit over eigengereidheid tot relaties. Het maakt niet uit 
wat het is, er is een bepaalde managementkeuze ingegeven door 
bepaalde aspecten uit de feitelijke toestand. Kunt u daarover wat 
toelichting geven?

Mogen wij afleiden uit uw weigering van het ontslag dat u vindt dat de 
managementkeuze van de korpschef of de voorzitter niet de meest 
opportune beslissing is geweest?

Onderzoeksrechter De Troy heeft een aantal belangrijke dossiers 
onder zijn hoede. Het behoud van zijn ervaring en kennis van die 
dossiers is belangrijk. Ik gebruik niet het woord ‘fout’ maar de 
managementkeuze van de korpschef was niet opportuun. Dat moeten 
we bekijken in het kader van de hopelijk nakende hervorming van 

04.04  Sophie De Wit (N-VA): 
Nous avons d’abord été informés 
de la démission de M. De Troy, qui 
a ensuite été retirée, puis nous 
avons appris que l’intéressé 
partirait à la fin de son mandat, le 
1er avril 2012. La greffière, quant à 
elle, reviendra après son congé de 
maternité.

Un chef de corps doit être un bon 
manager pour son personnel. S’il 
a refusé la démission, pouvons-
nous en conclure que, pour le 
ministre, le choix opéré en matière 
de management par le chef de 
corps ou le président n’était pas le 
plus approprié? Qu’adviendra-t-il 
après le 1er avril 2012?
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justitie.

U hebt het ontslag geweigerd, maar toch blijft hij maar tot 1 april 2012. 
Wat gebeurt er daarna? Het probleem van de continuïteit zal tegen 
dan nog niet opgelost zijn. Als de man toch wil vertrekken en de 
griffier niet terugkomt, dan moet dat worden voorbereid. Dat is in het 
belang van alle slachtoffers.

04.05 Minister Stefaan De Clerck: In eerste instantie wil ik herhalen 
dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 
een bepaald ogenblik gesignaleerd heeft dat er een probleem was 
met onderzoeksrechter De Troy, omdat zijn mandaat door hem niet 
verlengd kon worden.

Er bestaan twee methodes om een onderzoeksrechter aan te stellen. 
De algemene regel is in principe dat de minister de 
onderzoeksrechters of de bijzondere mandaten aanstelt. Zij zijn dan 
aangesteld voor een bepaalde periode, meestal voor een jaar. Er is in 
het Gerechtelijk Wetboek echter ook bepaald dat het maximaal voor 
zes jaar kan zijn. Iemand kan twee keer benoemd worden, met dien 
verstande dat, behalve de minister, ook de voorzitter de kans heeft 
om voor de noodwendigheden van de dienst iemand aan te stellen. 
Dat kan maar twee keer. Een derde keer of voor een langere periode 
kan niet meer, met als gevolg dat men verplicht was om bij mij te 
komen, in het kader van de werkzaamheden van onderzoeksrechter 
De Troy.

Ik heb, in lopende zaken, heel wat inspanningen geleverd, opdat zijn 
mandaat verlengd kon worden. Het is een verlenging voor één jaar. Ik 
heb dat een beetje geforceerd, want tot op dat ogenblik had ik geen 
enkele beslissing meer genomen inzake tijdelijke mandaten, gelet op 
het feit dat de regering ontslagnemend is en er gevraagd is om 
voorzichtigheid aan de dag te leggen. Het is met de bijzondere 
inspanning van de regering, die de verlenging van het mandaat ook 
besproken heeft, dat onderzoeksrechter De Troy een jaar langer kan 
aanblijven.

Vandaar mijn verrassing toen ik vernam dat, na al die inspanningen, 
onderzoeksrechter De Troy zou stoppen of ontslag nemen als 
onderzoeksrechter, omdat hij niet meer zou beschikken over een 
bepaalde medewerkster.

Wat die medewerkers betreft, het is in principe de hoofdgriffier die 
verantwoordelijk is voor het personeel. De hoofdgriffier wordt echter 
dikwijls door zijn voorzitter gepasseerd. Dat is overigens een klassiek 
discussiepunt en een reden tot frustratie bij de hoofdgriffiers. Zij 
worden geregeld gepasseerd door hun voorzitter, die hun zaken 
oplegt. Ik heb recentelijk nog de verantwoordelijke van CENEGER bij 
mij gehad. Zij vragen duidelijkheid daarover. Zo komen wij weer bij de 
globale hervorming van Justitie en bij de vraag voor een beter 
personeelsmanagement. Wie is verantwoordelijk? Wie neemt de 
beslissingen? De hoofdgriffiers zijn absoluut vragende partij om eens 
en voor altijd een helder antwoord te krijgen op de vraag wie er baas 
is over het personeel. Wie schikt het personeel? Wie verplaatst? Wie 
beslist over de flexibiliteit?

Dit gezegd zijnde, het was de voorzitter die hier deze positie heeft 
ingenomen. Ik heb kennis genomen van die ontslagbrief. Voor mij 

04.05  Stefaan De Clerck, 
ministre: À un moment donné, le 
président du tribunal de première 
instance m’a indiqué qu’il y avait 
un problème concernant la 
prolongation du mandat du juge 
d’instruction De Troy. Bien que le 
gouvernement soit démissionnai-
re, j’ai tout de même pu veiller à 
ce que le mandat de M. De Troy 
puisse encore être prolongé. J’ai 
donc été assez surpris d’appren-
dre plus tard qu’il souhaitait 
démissionner pour une raison liée 
à sa collaboratrice.

En principe, c’est le greffier en 
chef qui est responsable du 
personnel. Toutefois, dans la 
pratique, c’est souvent son 
président qui se substitue à lui. La 
réforme de la justice devra 
assurément éclaircir ce point qui 
relève de la gestion du personnel. 
Dans le cas qui nous occupe, c’est 
effectivement le président qui a 
pris la décision. 

Je n'avais jamais reçu de lettre de 
démission d'un juge d'instruction. 
Si j'avais accepté la démission de 
M. De Troy, cela aurait eu des 
répercussions très néfastes sur 
les dossiers qu'il traite. Cela aurait 
entraîné un retard de nombreux 
mois. C'est la raison pour laquelle 
j'ai décidé que l'argumentaire 
présenté M. De Troy – une affaire 
de personnel – pour justifier sa 
démission ne suffisait pas à me 
convaincre de l'accepter. M. De 
Troy a accepté la motivation de 
ma décision de refus et décidé de 
continuer à exercer ses fonctions. 
Il espère néanmoins qu'une 
solution sera trouvée en temps 
opportun. La question de savoir si 
cette solution consiste à ce que la 
dame en question revienne après 
son congé de maternité ou non est 
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was het de eerste keer in mijn loopbaan dat ik zo’n ontslag kreeg. Ik 
heb vroeger nooit een ontslagbrief van een onderzoeksrechter 
gekregen. Aanvankelijk denkt men dat dit bijna automatisch moet 
worden toegekend, zoals vele andere ontslagen omdat men 
bijvoorbeeld met vervroegd pensioen wil gaan. Dan is dat bijna een 
automatisme. 

Uiteindelijk heb ik mij even geïnformeerd en heb ik vastgesteld dat dit 
zeer negatieve gevolgen zou hebben voor het dossier. Reëel zou dit 
tot vele maanden vertraging hebben geleid in de dossiers die hij 
behandelt, omdat er tal van plichtplegingen moesten worden vervuld 
in overleg met de federale procureur om de dossiers te laten 
vooruitgaan.

Op basis van deze basisoverwegingen – ten eerste, de continuïteit 
van de dossiers en maken dat wat voor het einde van het jaar moest 
gebeuren nu zeker zou gebeuren en, ten tweede, alle inspanningen 
die speciaal gedaan zijn om de betrokkene benoemd te krijgen en de 
continuïteit te verzekeren – heb ik besloten dat een argument van 
personeel niet voldoende was om het ontslag te aanvaarden.

Hij heeft zich in zijn brief aan mij zeer expliciet aangesloten bij deze 
argumentatie. Hij stelt dat hij akkoord gaat met de argumentatie en 
dat hij ook akkoord gaat om verder te gaan. Hij rekent er dan ook op 
dat ten gepaste tijde de geschikte oplossingen zullen worden 
gevonden. Er is dus geen instructie van mij en ook geen engagement 
om na het zwangerschapsverlof van de dame in kwestie te stellen dat 
zij of iemand anders moet terugkomen. Daar heb ik mij niet mee te 
bemoeien. Ik wil mij op dat niveau ook niet mengen in het debat.

Ik zal mij ook niet uitspeken over de argumenten of de elementen 
inzake ‘people’ waar collega Landuyt over spreekt.

U verwijst naar de media. Ik wil mij wel afzetten tegen de insinuaties 
inzake complotten, machinaties en interventies. Daar wil ik mij wel 
formeel tegen afzetten. Ik betreur de commentaar van meester 
Van Steenbrugge, om hem met naam te noemen. Hij heeft dat direct 
in verband proberen te brengen met allerlei andere interventies. Ik 
distantieer mij heel expliciet van dat soort geruchten. Ze berusten op 
niets. Het zou dan ook bijzonder pervers zijn als ze zouden blijven 
circuleren.

Wat de werklast van de onderzoeksrechters betreft, kan een 
hoofdgriffier of een voorzitter in theorie meer mensen aanduiden. Er is 
traditioneel een enkele griffier en de griffier bij een onderzoeksrechter 
heeft een bijzondere rol. Als het een bijzonder geval zou zijn, belet 
echter niets dat er een tweede persoon zou worden aangeduid. 
Bijkomende hulp kan indien de voorzitter of de hoofdgriffier daartoe 
beslist door een administratieve kracht bijkomend ter beschikking te 
stellen.

une question dans laquelle je n'ai 
pas à m'immiscer.

Je ne me prononcerai pas 
davantage sur ce que M. Landuyt 
appelle les éléments people. En 
revanche, je tiens à dire très 
clairement ici mon rejet des 
multiples insinuations au sujet de 
complots ou de machinations. 
Aussi, je déplore que Me Van 
Steenbrugge se soit empressé 
d'évoquer diverses interventions. Il 
s'agit là de rumeurs totalement
infondées. 

En théorie, un greffier en chef ou 
un président peut désigner du 
personnel supplémentaire. Il est 
de tradition qu'un seul greffier soit 
désigné mais rien n'empêche 
qu'une seconde personne soit 
désignée si les circonstances le 
requièrent. Un employé admini-
stratif peut par exemple être mis à 
disposition.

En ce qui me concerne, c'est la première fois que j'ai connaissance 
d'un tel cas. Certes, je n'ai pas effectué de recherches approfondies 
afin de vérifier dans les annales judiciaires si un juge d'instruction 
avait déjà remis sa démission.

C'était pour ainsi dire un "plaisir" de la lui refuser et de l'enjoindre à 
poursuivre l'examen de ses dossiers pendant un an, soit le délai 

Ik heb geen weet van eerdere 
gevallen, al heb ik het niet 
opgezocht in de gerechtelijke 
annalen. Het was bij wijze van 
spreken ‘een plezier' hem te 
kunnen opdragen om nog een jaar 
voort te werken aan zijn dossiers. 
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normal, sous peine de provoquer des retards.

C'était également la position du procureur fédéral qui craignait que 
cette démission empêche des dossiers d'être traités correctement. Ce 
fut également un des motifs de refus de la démission.

De federale procureur vreesde dat 
het ontslag de correcte 
afhandeling van de dossiers in de 
weg zou staan.

Ik denk dat ik daarmee de voornaamste elementen van de vragen 
heb beantwoord.

04.06  Karine Lalieux (PS): Madame la présidente, je remercie le 
ministre pour sa réponse.

Il est vrai que je ne connais pas tous les dossiers dont le juge 
d'instruction De Troy a la charge, mais j'en connais un en particulier et 
il s'agit, comme vous l'avez dit, d'un énorme dossier.

La question se pose de savoir s'il dispose de collaborateurs 
supplémentaires afin de mener à bien ce dossier puisque l'on sait qu'il 
doit s'en aller le 1er avril 2012, ce qui pourrait entraîner un retard dans 
la gestion.

04.06  Karine Lalieux (PS): De 
vraag rijst of onderzoeksrechter 
De Troy extra medewerkers krijgt 
om dat omvangrijke dossier af te 
handelen. Hij moet immers op 
1 april 2012 vertrekken.

04.07  Stefaan De Clerck, ministre: (…) Cela n'est pas sûr qu'il parte. 
L'exercice de sa fonction a été prolongé d'un an.

04.07 Minister Stefaan De Clerck: 
Het is niet zeker dat hij vertrekt. 
Zijn mandaat als onderzoeksrech-
ter werd met een jaar verlengd.

04.08  Karine Lalieux (PS): Il n'est donc pas certain qu'il s'en aille.

04.09  Stefaan De Clerck, ministre: Je pense qu'il est juge 
d'instruction depuis quatre ans.

04.10  Karine Lalieux (PS): Par conséquent, il peut encore 
demander une prolongation d'un an puisqu'il peut occuper la fonction 
durant six ans. J'espère donc qu'il va demander une prolongation afin 
de mener à bien le dossier.

Comme je l'ai dit, la question se pose de savoir s'il dispose d'un 
nombre suffisant de collaborateurs pour traiter un dossier qui est très 
important pour de très nombreuses victimes.

04.10  Karine Lalieux (PS): Hij 
kan nog een verlenging van een 
jaar vragen, aangezien hij die 
functie zes jaar lang mag uitoefe-
nen. Beschikt hij over voldoende 
bekwame medewerkers?

04.11  Stefaan De Clerck, ministre: Il ne s'agissait pas d'un problème 
de nombre, mais de qualité.

04.12  Karine Lalieux (PS): Je ne sais pas si vous pouvez me dire 
aujourd'hui s'il dispose de collaborateurs de qualité en nombre 
suffisant.

04.13  Stefaan De Clerck, ministre: Il n'a jamais demandé de pouvoir 
disposer d'un plus grand nombre de collaborateurs. Il a simplement 
demandé qu'on lui désigne une collaboratrice spécifique.

04.13 Minister Stefaan De Clerck: 
Hij heeft nooit om extra mede-
werkers gevraagd. Hij heeft alleen 
gevraagd dat hij één bepaalde 
medewerkster toegewezen zou 
krijgen.

04.14  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, u zegt 
dat bijkomende steun kan. De mogelijkheid bestaat dus dat een 
onderzoeksrechter een team van medewerkers krijgt, die elk hun 
eigen specialiteit hebben, met het oog op de leiding over het grote 

04.14  Carina Van Cauter (Open 
Vld): Le ministre affirme qu'un 
soutien supplémentaire est possi-
ble. Dans quel arrondissement un 
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aantal dossiers waarmee de onderzoeksrechters belast zijn? Kunt u 
een voorbeeld geven van een arrondissement waar een 
onderzoeksrechter meer dan één griffier heeft?

juge d'instruction dispose-t-il de 
plusieurs greffiers?

04.15 Minister Stefaan De Clerck: Er is niet meer dan één griffier. Er 
zijn wel meer medewerkers die administratieve steun bieden.

04.15  Stefaan De Clerck, 
ministre: Il n'y a jamais plus d'un 
greffier. Cependant, il est possible 
de disposer de plusieurs collabo-
rateurs administratifs.

04.16  Carina Van Cauter (Open Vld): Zijn er zulke 
onderzoeksrechters?

04.17 Minister Stefaan De Clerck: Dat zou ik moeten navragen. Ik 
kan mij best voorstellen dat het gebeurt.

04.17 Stefaan De Clerck, 
ministre: J'ignore si cette situation 
s'appli-que à des juges 
d'instruction. Je devrais m'informer 
à ce sujet. Je suppose que cette 
configuration existe.

04.18  Carina Van Cauter (Open Vld): Onderzoeksrechter De Troy 
sprak over de kwaliteit van die ene onderzoeker. Hij vraagt nu 
bijkomende steun. Wanneer vragen om bijkomende steun toch 
negatief beantwoord worden, begrijp ik de wijze waarop hij zijn vraag 
stelt. Als u zegt dat een onderzoeksrechter een beroep kan doen op 
zo’n schare medewerkers – ik heb daar geen weet van, maar u zegt 
dat het kan – is het nuttig te weten op wie hij dan een beroep kan 
doen.

Wat dit specifieke dossier betreft, sluit ik mij aan bij collega Lalieux. 
Alles moet worden gedaan om de continuïteit van het onderzoek –
niet alleen dit onderzoek, maar alle onderzoeken – zo goed mogelijk 
te verzekeren. Ik neem aan dat dit één van uw aandachtspunten was 
en is.

Mijnheer de minister, u hebt geen antwoord gegeven op mijn vraag 
over de werklast per onderzoeksrechter en per gerechtelijk 
arrondissement. Hebt u die cijfers?

04.18  Carina Van Cauter (Open 
Vld): Je comprends la réaction du 
juge d'instruction De Troy au vu 
des réponses négatives reçues 
pour certaines demandes d'appui 
supplémentaire. Tout doit être mis 
en œuvre, dans ce dossier 
spécifique, pour assurer la 
continuité de toutes les enquêtes.

Le ministre dispose-t-il des 
statistiques relatives à la charge 
de travail par juge d'instruction et 
par arrondissement judiciaire?

04.19 Minister Stefaan De Clerck: Nee, ik heb die cijfers nu niet. Ik 
heb die vraag niet gezien.

04.20  Carina Van Cauter (Open Vld): Ik heb het expliciet gevraagd. 
Met hoeveel dossiers zijn de onderzoeksrechters belast? Ik krijg 
graag een antwoord per onderzoeksrechter en per gerechtelijk 
arrondissement.

04.21 Minister Stefaan De Clerck: Ik zal die statistieken opvragen en 
u schriftelijk antwoorden.

04.21 Stefaan De Clerck, 
ministre: Je demanderai ces 
statistiques et vous les 
communiquerai par écrit.

04.22  Carina Van Cauter (Open Vld): Dat is goed.

04.23 Minister Stefaan De Clerck: In het OMtranet van het openbaar 
ministerie is te zien hoeveel dossiers bij elke onderzoeksrechter 
terechtkomen. Het moet dus mogelijk zijn die cijfers te distilleren uit 
de statistieken van het openbaar ministerie. Het zal waarschijnlijk om 

04.23  Stefaan De Clerck, 
ministre: Le nombre de dossiers 
confiés à chaque juge d'instruction 
figure sur l'Omptranet du ministère 
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relatief ruwe cijfers gaan. De werklast van het ene dossier is niet even 
groot als die van een ander dossier.

public. Il s'agit probablement de 
chiffres assez bruts. La charge de 
travail varie bien entendu en 
fonction des dossiers.

04.24  Carina Van Cauter (Open Vld): Ik kan mij voorstellen dat er 
zoiets bestaat als een ‘gemiddeld dossier’. Wij verwachten van de 
onderzoeksrechter dat hij daadwerkelijk de leiding neemt over elk 
dossier. Dat moet dan ook mogelijk zijn. Als er 10 000 dossiers zijn, is 
het volgens mij niet mogelijk.

04.24  Carina Van Cauter (Open 
Vld): Je suppose qu'il est possible 
de se baser sur un "dossier 
moyen". Nous attendons du juge 
d'instruction qu'il dirige réellement
les opérations pour chaque 
dossier. Or il est impossible de 
prendre en charge 10 000 
dossiers.

04.25 Minister Stefaan De Clerck: 10 000 lijkt mij wel een beetje 
veel…

04.25  Stefaan De Clerck, 
ministre: Le chiffre de 10 000 
dossiers me paraît toutefois
quelque peu supérieur à la 
réalité…

04.26  Renaat Landuyt (sp.a): Mijnheer de minister, ik voel mij een 
beetje op de rechtbank. We lopen de feiten achterna. Ik weet niet wat 
u meer heeft gezegd dan wat er in de media is verschenen.

04.27 Minister Stefaan De Clerck: Het is opgelost.

04.28  Renaat Landuyt (sp.a): Ik wil de vraag actualiseren: mij is niet 
duidelijk hoe u dat hebt opgelost. Ik heb nu vernomen dat de 
voorzitter aan de hoofdgriffier is voorbijgegaan en dat u de verlenging 
hebt geforceerd, ik citeer maar. Wat is er nu eigenlijk gebeurd met de 
vriendin van de procureur?

04.28  Renaat Landuyt (sp.a): 
Nous sommes dépassés par les 
événements. Je n'ai toujours pas 
compris comment le ministre s'y 
est pris pour résoudre ce pro-
blème. Qu'est-il finalement advenu 
de l'amie du procureur?

04.29  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, als die vriendin 
moet bevallen, kan ik me zeer goed voorstellen wat daarmee gebeurt. 
Hier zijn meerdere ervaringsdeskundigen aanwezig.

Alle gekheid op een stokje. Ik blijf ongerust. U zegt dat het voorlopig is 
opgelost en dat niet zeker is dat hij weggaat per 1 april. Volgens de 
laatste berichten zegt hij nochtans dat hij na 1 april wel weg is. Ik blijf 
dan ongerust. Zo heeft het in de pers gestaan: “De Troy blijft dan toch 
niet”. Om maar te zeggen dat dit een aandachtspunt kan zijn om na te 
kijken. Als het zo is, moet er toch voor opvolging en continuïteit 
worden gezorgd.

Als u spreekt over medewerkers van onderzoeksrechters, raakt u een 
heikel punt aan. Net als gewone magistraten hebben ook 
onderzoeksrechters nood aan een bestand aan medewerkers die 
inhoudelijke voorbereiding of begeleiding kunnen leveren. Het parket 
heeft dit dankzij de parketmagistraten. Dat zou de onderzoeksrechters 
helpen bij hun opdracht, als we tenminste de onderzoeksrechter als 
instelling behouden. Maar dat is een ander debat.

04.29  Sophie De Wit (N-VA): 
Après avoir entendu la réponse du 
ministre, je ne suis pas complète-
ment rassurée non plus. Le 
ministre nous a dit en effet qu'il 
n'est pas tout à fait certain que 
l'intéressé s'en aille à la date du 
1er avril mais les communiqués de 
presse le contredisent. Je pense 
qu'il faut pourvoir à la succession 
de l'intéressé et veiller à la 
continuité du service.

Comme les magistrats ordinaires, 
les juges d'instruction ont besoin 
d'effectifs de collaborateurs capa-
bles de préparer ou d'accom-
pagner leur travail de fond.

04.30 Minister Stefaan De Clerck: Het fundamentele debat over de 
onderzoeksrechter zal ooit gevoerd worden en dat zal waarschijnlijk 
niet lang meer uitblijven. Verder heb ik alleen maar vastgesteld dat bij 

04.30  Stefaan De Clerck, 
ministre: Il est vraisemblable que 
nous ne pourrons faire encore 
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de invoering van Salduz de onderzoeksrechters expliciet hebben 
gezegd dat ze geen bijkomende steun vragen.

longtemps l'économie d'un débat 
de fond sur le juge d'instruction. 
Cela étant dit, j'ai constaté au 
moment de l'entrée en vigueur de 
la loi Salduz que les juges 
d'instruction ont dit explicitement 
qu'ils ne revendiquent pas un 
soutien supplémentaire.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

05 Question de Mme Jacqueline Galant à la ministre de l'Intérieur sur "la tentative d'évasion de deux 
détenus en visite encadrée au parc Pairi Daiza" (n° 6010)
05 Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de 
ontsnappingspoging van twee gedetineerden die het Pairi Daizapark onder begeleiding bezochten" 
(nr. 6010)

05.01  Jacqueline Galant (MR): Madame la présidente, monsieur le 
ministre, au mois de juillet, lors d'une visite au parc Pairi Daiza, deux 
personnes détenues à la prison de Tournai ont tenté de s'évader; il 
s'agissait d'un pédophile et d'un criminel. 

La police a pris contact avec moi concernant cette affaire car elle 
n'avait pas été prévenue que ces deux dangereux détenus étaient en 
visite dans le parc Pairi Daiza, qui accueille dix mille personnes par 
jour en haute saison. Elle n'a été prévenue qu'au moment de la 
tentative d'évasion. 

Monsieur le ministre, est-il normal qu'on n'avertisse pas la police 
locale quand de tels détenus visitent un parc aussi fréquenté? Les 
détenus ont-ils souvent la possibilité de faire des excursions? 
Comment s'opère la sélection des détenus qui peuvent participer à 
ces excursions? Il est choquant de constater qu'un pédophile puisse 
participer à une excursion dans un parc d'attraction fréquenté par des 
enfants!

Quel est l'encadrement prévu et quelles mesures sont-elles prises 
pour assurer la sécurité lors de ce genre d'excursions?

Les gardiens de prisons et les éducateurs n'étant pas armés, la police 
n'étant pas présente, quelles solutions envisagez-vous afin d'éviter 
que ce genre de situation ne se reproduise?

05.01  Jacqueline Galant (MR): 
Twee gedetineerden van de 
gevangenis van Doornik, een 
pedofiel en een andere 
misdadiger, probeerden tijdens 
een bezoek aan Pairi Daiza in juli 
te vluchten. De politie werd pas op 
het ogenblik van de vluchtpoging 
ingelicht. Waarom wordt de politie 
niet vooraf van dergelijke 
bezoeken op de hoogte gebracht? 
Mogen gedetineerden vaak op 
uitstap? Hoe komen zij daarvoor in 
aanmerking?

Het is schokkend dat een pedofiel 
een park mag bezoeken waar ook 
vaak kinderen zijn. Hoe worden 
die personen begeleid? Welke 
maatregelen zult u nemen om dit 
soort situaties in de toekomst te 
vermijden?

05.02  Stefaan De Clerck, ministre: Madame la présidente, chère 
collègue, la fugue de deux internés durant une excursion au parc Pairi 
Daiza ne concerne pas la prison de Tournai. Il s'agit de deux patients 
internés de la section fermée de défense sociale du centre régional 
de soins psychiatriques (CRP) Les Marronniers situé à Tournai, 
organisé sur base du décret wallon du 6 avril 1995. Ces deux 
personnes ont été placées à Tournai sur base d'une décision de la 
commission de défense sociale de Forest ainsi que de celle de 
Namur. 

D'après le rapport du directeur des Marronniers, le 28 juillet, vers 
12 h 30, deux internés ont faussé compagnie à leurs 
accompagnateurs lors d'une sortie à visée socio-thérapeutique. Ils ont 
été ramenés au CRP le 28 juillet à 21 h 00 pour l'un et le 29 juillet à 

05.02 Minister Stefaan De Clerck: 
Het betrof in feite twee gedetineer-
den van de gesloten afdeling tot 
bescherming van de maatschappij 
van het psychiatrisch centrum Les 
Marronniers. Zij waren niet 
opgesloten voor moord of het 
plegen van misdrijven van 
seksuele aard. De ene had een 
diefstal met braak gepleegd en de 
andere zat een straf uit voor het 
toebrengen van slagen en 
verwondingen. De commissie tot 
bescherming van de maatschappij 



12/10/2011 CRIV 53 COM 309

CHAMBRE-3E SESSION DE LA  53E LÉGISLATURE 2011 2012 KAMER-3E ZITTING VAN DE 53E ZITTINGSPERIODE

18

10 h 00 pour l'autre.

Les deux fugueurs ne font pas l'objet d'une mesure d'internement 
pour des faits d'infractions à caractère sexuel ni pour meurtre ni pour 
pédophilie. La nature des faits ayant entraîné leur internement sont, 
pour l'un, vol avec effraction et, pour l'autre, coups et blessures sur 
ascendant et destruction de mobilier.

La décision de la commission de défense sociale, dans le cadre de la 
resocialisation progressive des intéressés, est, pour l'un, des sorties 
accompagnées par du personnel et des sorties à Tournai 
accompagnées par son père et, pour l'autre, une sortie non 
accompagnée par mois et plusieurs sorties accompagnées par du 
personnel.

Sur base de ces décisions, l'équipe de soins établit un programme de 
soins individualisé, sous la direction du psychiatre. Les sorties à 
caractère sportif, culturel ou ludique font partie du panel d'activités 
thérapeutiques.

La décision finale d'inclure un patient dans une activité revient au 
psychiatre qui juge l'état mental de l'interné au moment de la sortie. 

Le CRP Les Marronniers étant un hôpital psychiatrique, ces normes 
d'encadrement en personnel sont prescrites par la loi sur les hôpitaux. 
Il s'agit essentiellement, pour les équipes de soins, de personnel 
infirmier, éducateurs, auxiliaires de soins, psychologues, 
ergothérapeutes. L'encadrement, lors des sorties, est réalisé par ce 
personnel. Les sorties revêtent un objectif de resocialisation et sont 
préparées et évaluées par l'équipe soignante.

La direction du CRP a fixé les règles concernant les mesures de 
sécurité à prendre lors des sorties d'internés. À mon sens, il s'agit 
donc bien de leur responsabilité, mais je tenais à vous donner 
davantage d'informations pour objectiver le dossier. 

had in het kader van hun 
geleidelijke resocialisatie besloten 
dat de ene onder begeleiding op
uitstap mocht gaan in Doornik en 
dat de andere één niet-begeleide 
uitstap per maand en verschei-
dene begeleide uitstappen mocht 
maken.

Op basis van de beslissingen van 
de commissie stellen de 
verzorgers onder leiding van de 
psychiater een individueel 
programma op. Uitstappen van 
sportieve, culturele of ludieke aard 
kaderen in een geheel van 
therapeutische activiteiten.

De psychiater beslist of een 
patiënt mag deelnemen aan een 
activiteit. De omkaderingsnormen 
voor het centrum Les Marronniers 
zijn vastgelegd in de wet op de 
ziekenhuizen. Het personeel 
begeleidt de uitstappen. De 
directie stelt de regels voor de 
uitstappen van de geïnterneerden 
vast en draagt er bijgevolg ook de 
verantwoordelijkheid voor.

05.03  Jacqueline Galant (MR): Monsieur le ministre, je vous 
remercie. La police locale avait été informée qu'un pédophile était l'un 
des internés en sortie; elle était choquée de ne pas avoir été 
prévenue. 

05.03  Jacqueline Galant (MR): 
De lokale politie nam er aanstoot 
aan dat ze niet verwittigd was dat 
er zich onder de geïnterneerden 
die de uitstap maakten, een 
pedofiel bevond.

05.04  Stefaan De Clerck, ministre: Selon mes informations, cela 
n'est pas correct.

05.04 Minister Stefaan De Clerck: 
Dat is niet bewezen.

05.05  Jacqueline Galant (MR): Il s'agit du rapport rédigé par la 
police locale. Selon moi, quinze détenus pour neuf éducateurs n'est 
pas justifiable alors que certains sont détenus pour des faits assez 
graves. Il conviendrait de mener une réflexion pour cerner le type de 
sorties à autoriser. Bien que ce domaine risque d'être attribué aux 
Régions et Communautés, il reste néanmoins intéressant d'organiser 
un tel débat.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

05.05  Jacqueline Galant (MR): 
Negen opvoeders voor vijftien 
geïnterneerden, van wie er enkele 
ernstige feiten hebben gepleegd, 
dat is niet te verantwoorden. Er 
zou nagedacht moeten worden 
over het soort uitstappen dat 
toegestaan kan worden.

De voorzitter: Vraag nr. 6019 van de heer Maingain vervalt. La présidente: La question 
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Gelet op de vele vragen op de agenda kunnen wij beter het principe 
hanteren dat de vraag van degene die er niet is en niets laat weten, 
vervalt. Zo niet kunnen wij de achterstand nooit wegwerken.

n° 6019 de M. Maingain est 
supprimée.

06 Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de 
fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister 
van Justitie, over "de stand van zaken betreffende synthetische drugs" (nr. 6034)
06 Question de M. Peter Logghe au secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, 
adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, sur "la situation 
concernant les drogues synthétiques" (n° 6034)

06.01  Peter Logghe (VB): Mijnheer de minister, dit is een 
opvolgingsvraag.

Uit een recent rapport van het Europese waarnemingscentrum voor 
drugs en drugsverslaving blijkt dat vorig jaar 41 nieuwe psychoactieve 
stoffen met eenzelfde verslavende werking als gewone drugs op de 
markt zijn gekomen.

Een van de grootste handelaars in de synthetische drugs opereerde 
vanuit België. De federale politie kon zijn distributiecentrum 
ontmantelen en hem oppakken, maar moest de verdachte weer 
vrijlaten. De nieuwe drugs zijn officieel nog niet verboden. Politie en 
parket zeggen dat ze machteloos staan.

Ik heb in de commissie bij uw collega, de staatssecretaris, samen met 
verschillende collega’s aangedrongen op wetgevende actie. Een 
dergelijk initiatief, zelfs op vrij korte termijn, werd ons toegezegd.

Ondertussen bleek in een Nederlandse televisie-uitzending dat de 
drugswereld niet stilzit. Alle mogelijke nieuwe soorten drugs blijken 
netjes en keurig, zoals wij dat van Nederland gewoon zijn, te bestellen 
via internet en worden dan thuis afgeleverd. Mijnheer de minister, het 
lijkt wel alsof men hierin berust en er hier eigenlijk heel weinig 
beweegt.

Mijn concrete vragen waren gericht aan de staatssecretaris, maar ze 
komen bij u terecht.

U hebt natuurlijk ook kennisgenomen van de opmerkelijke resultaten 
van het Nederlandse televisieprogramma. Hebt u hierop een eerste 
reactie?

Bestaat de mogelijkheid om de webstek waarop men vrij drugs kan 
bestellen in Nederland, vanuit België af te sluiten of te vervolgen?

Wat is de stand van zaken inzake de synthetische drugs en de 
wetswijziging die door uw collega in het vooruitzicht werd gesteld?

Op het Europese niveau werd aangekondigd dat er strengere wetten 
zouden komen. Ook hier zou ik u willen vragen of u zicht hebt op de 
stand van zaken, op wijzigingen die daar worden voorbereid en onder 
andere een hardere aanpak van de niet ongevaarlijke synthetische 
drugs tot doel zouden hebben?

06.01  Peter Logghe (VB): Un 
rapport européen récent a fait 
apparaître que l'an passé, 41 
nouvelles substances psychoacti-
ves produisant un effet 
d'accoutumance identique à celui 
produit par des drogues ordinaires 
ont été commercialisées. La police 
fédérale a été contrainte de 
relâcher l'un des plus importants 
fabricants de ces stupéfiants 
synthétiques en raison du fait que 
ces drogues ne sont pas encore 
prohibées officiellement. Lors 
d'une émission de télévision aux 
Pays-Bas, l'on a appris que toutes 
ces nouvelles drogues peuvent 
être commandées par l'internet et 
livrées à domicile. 

Que pense le ministre de ce type 
de pratiques? Quel bilan peut-il 
dresser en ce qui concerne ces 
drogues synthétiques et où en est 
la modification légale en la 
matière? Les choses évoluent-
elles sur ce plan à l'échelon 
européen?

Voorzitter: Kristien Van Vaerenbergh.
Présidente: Kristien Van Vaerenbergh.
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06.02 Minister Stefaan De Clerck: Het koninklijk besluit dat het 
koninklijk besluit van 22 januari 1998, het algemene koninklijk besluit, 
houdende de regeling van sommige psychotrope stoffen en 
betreffende de risicobeperkingen en therapeutisch advies, wijzigt en 
aan de lijst 16 stoffen toevoegt, ligt ter ondertekening bij collega 
Onkelinx.

Dat ligt dus klaar. Zij is bevoegd daarvoor en zij moet dat dus 
ondertekenen. Anderzijds, heb ik u ook al gezegd, het NICC heeft zich 
gebogen over de mogelijkheid om een groep basisstoffen te 
definiëren waarmee meteen hele groepen van nieuwe opduikende 
synthetische drugs onder het toepassingsgebied van de strafwet 
zouden vallen, waardoor niet iedere keer specifiek, maar meer 
generiek kan worden gewerkt. De bevindingen van het NICC zullen nu 
worden besproken in een werkgroep die in de schoot van de 
algemene drugs zal worden opgericht, om voor de zogenaamde legal 
highs, drugs die omwille van hun samenstelling niet onder de strafwet 
vallen, de verschillende mogelijke pistes van oplossingen te 
onderzoeken en te bespreken. Het is nog even afwachten tot welke 
voorstellen men is gekomen. De conclusies zullen eerst worden 
besproken op de bijeenkomst van de Algemene cel Drugsbeleid, die 
nu in oktober nog doorgaat. 

Wat betreft de mogelijkheid om websites met criminele inhoud af te 
sluiten. Justitie en de federale politie werken momenteel volop aan 
een blokkeringsysteem voor domeinnamen die leiden naar websites 
met illegale inhoud en die beschikbaar worden gesteld via een 
buitenlandse server. Wat internetdiensten met illegale inhoud op 
Belgische servers betreft, kunnen de bevoegde magistraten de 
provider rechtstreeks gelasten om de betrokken diensten te doen 
stopzetten. De beslissing om een domeinnaam te blokkeren wordt 
genomen door het openbaar ministerie dat bevoegd is de providers te 
gelasten informaticasystemen ontoegankelijk te maken. Dit gebeurt 
indien de gegevens het onderwerp zijn van het misdrijf of daaruit zijn 
voortgekomen, indien ze strijdig zijn met de openbare orde et cetera. 
Artikel 39bis van het Wetboek van strafvordering voorziet daar 
expliciet in. 

Het is een belangrijke Europese materie. Het is juist, want alleen 
kunnen we de strijd nooit winnen. Het huidige Poolse voorzitterschap 
wil inderdaad de aanpak van nieuwe psychoactieve substanties 
versterken en heeft daar een prioriteit van gemaakt. In de tweede helft 
van 2011 worden in de schoot van, wat wij noemen, de horizontale 
groep drugs daartoe debatten opgezet. 

Het voorzitterschap richt zich op twee instrumenten. 

Ten eerste, het afsluiten van een Europees pact in de strijd tegen de 
synthetische drugs. Het pact richt zich op de specifieke uitdagingen 
die de productie van synthetische drugs stellen en omvat vier grote 
luiken. De productie van de synthetische drugs, de handel en de 
precursoren, ten derde, de maatregelen tegen nieuwe psychoactieve 
stoffen die worden aangetroffen en, ten vierde, de opleiding van de 
opsporingsdiensten om beter de installaties te kunnen ontmantelen. 

De tweede grote actie is de evaluatie van het besluit van 2005 wat 
betreft de informatie-uitwisseling, risico-evaluatie en de controle over 

06.02  Stefaan De Clerck, 
ministre: L'arrêté royal concerné, 
qui ajoute 16 substances à la liste 
des substances psychotropes, a 
été soumis pour signature à la 
ministre Onkelinx. 

L'Institut National de Criminalis-
tique et de Criminologie (INCC) 
examine la possibilité de définir un 
groupe de substances de base qui 
permettrait de dresser immédiate-
ment le catalogue générique des 
nouvelles drogues synthétiques. 
Les conclusions de cet examen 
seront analysées par un groupe de 
travail chargé d'étudier les legal 
highs (jeu de mot sur legalize). Il 
nous faut donc patienter un peu 
avant de recevoir les propositions 
que formulera ce nouveau groupe 
de travail.

En outre, la Justice et la police 
fédérale planchent actuellement 
sur un système de blocage des 
noms de domaine renvoyant à des 
sites web qui diffusent un contenu 
illégal par l'intermédiaire d'un 
serveur étranger. Dans le cas de 
serveurs belges, les magistrats 
compétents sont habilités à enjoin-
dre directement au fournisseur 
d'accès de bloquer les services 
concernés. Cette compétence 
appartient au ministère public. 

Sous l'actuelle présidence polonai-
se, l'Union européenne entend 
renforcer par priorité l'approche 
des nouvelles substances 
psychoactives. Au cours du 
second semestre de 2011, des 
débats seront organisés à cette 
fin, le but visé étant de parvenir à 
conclure un pacte européen de 
lutte contre les drogues 
synthétiques, tant sur le plan de la 
production que du commerce, tant 
du point de vue des mesures à 
prendre que de la formation des 
services policiers de recherche. 
Mais il y a un autre objectif: 
l'évalutation de l'arrêté de 2005 
concernant l'échange d'informa-
tions, l'évaluation des risques et le 
contrôle des nouvelles 
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nieuwe stoffen. Dat besluit heeft een Europees systeem in werking 
gesteld om informatie uit te wisselen waarmee er omtrent nieuw 
aangetroffen stoffen, een soort ‘early warning-systeem’ wordt 
gerealiseerd, zodat iedereen direct weet: “Oei, er is iets nieuws op de 
markt. Let op, wat gebeurt er?”. Dat zal nu dus worden bekeken. 

Conform het EU-drugsactieplan 2009-2012 werd een en ander in juni 
2011 geëvalueerd. De Commissie heeft in haar evaluatie het nut van 
het raadsbesluit onderstreept, maar zij heeft ook problemen 
gesignaleerd, namelijk de moeilijkheid om snel het hoofd te bieden 
aan de toename van nieuwe psychoactieve substanties op de markt. 
Ik heb het vroeger ook al gezegd dat volgens het verslag dat wij 
hebben gekregen, in 2009 maar liefst 25 nieuwe stoffen werden 
ontdekt. Het gaat elk jaar om grote aantallen.

Er kwam ook commentaar op het gebrek aan preventieve acties en 
de afwezigheid van voldoende opties inzake controlemaatregelen. 
Daarom wil de Europese Commissie de nood aan een meer efficiënt 
juridisch instrument onderzoeken. Zij heeft daartoe een impactstudie 
besteld, tegen april 2012. Op basis daarvan wil zij een wijziging van 
het raadsbesluit voorbereiden. België ondersteunt al die acties op een 
duidelijke manier.

substances. 

Dans ce cadre, la Commission 
européenne a souligné la difficulté 
de rapidement faire face à 
l'augmentation des substances 
psychoactives sur le marché. 
Chaque année, de nombreuses 
nouvelles substances y font en 
effet leur apparition. On a 
également critiqué le manque 
d’actions préventives et d'options 
en matière de mesures de 
contrôle. C’est la raison pour 
laquelle la Commission européen-
ne a commandé une étude 
d'impact pour avril 2012. La 
Belgique soutient explicitement 
toutes ces actions.

06.03  Peter Logghe (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw 
antwoord. Het was vrij volledig.

Wij moeten absoluut vermijden dat wij, zoals vroeger, achter de feiten 
aanhollen. Dat zal altijd wel een beetje het geval zijn. Alleszins 
moeten wij proberen om instrumenten te creëren waarmee wij de 
termijn zo kort mogelijk kunnen houden.

Ik neem nota van het feit dat het NICC zoekt naar de definitie van een 
groep basisstoffen, om sneller op nieuwe producten te kunnen 
reageren. Ik heb alleen niet horen vermelden wanneer het de 
resultaten bekend zal maken.

Ik neem er nota van dat de cel Drugsbeleid in oktober nog zal 
vergaderen. Ik hoop dat wij zo snel mogelijk in kennis zullen worden 
gesteld van de resultaten van die werkgroep en dat men dan ook in 
actie zal komen. Ik hoop dat er eindelijk resultaten komen uit de 
samenwerking van de werkgroep en het NICC met het oog op de 
uitvoering van het Europese pact ter zake. Ik denk aan de opleiding 
van mensen en de maatregelen om nieuwe stoffen snel in kaart te 
brengen en de productie ervan aan te pakken. Ik volg het verder op.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

07 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "de bouw van de nieuwe gevangenis 
van Dendermonde" (nr. 6037)
- de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over "de aan aannemers te betalen 
schadevergoeding wegens het niet kunnen starten van de bouw van de gevangenis te Dendermonde" 
(nr. 6062)
- de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "de bouw van de nieuwe gevangenis 
van Dendermonde" (nr. 6072)
- de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "de bouw van de nieuwe gevangenis in 
Beveren" (nr. 6435)



12/10/2011 CRIV 53 COM 309

CHAMBRE-3E SESSION DE LA  53E LÉGISLATURE 2011 2012 KAMER-3E ZITTING VAN DE 53E ZITTINGSPERIODE

22

- mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "de schadevergoedingen voor het 
uitstellen van de bouw van de gevangenis van Dendermonde" (nr. 6523)
07 Questions jointes de
- Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "la construction de la nouvelle prison de 
Termonde" (n° 6037)
- M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur "l'indemnisation des entrepreneurs qui se trouvent 
dans l'impossibilité d'entamer les travaux de construction de la prison de Termonde" (n° 6062)
- M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice sur "la construction de la nouvelle prison de 
Termonde" (n° 6072)
- M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice sur "la construction d'une nouvelle prison à Beveren" 
(n° 6435)
- Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur "les indemnisations pour le report de la 
construction de la prison de Termonde" (n° 6523)

07.01  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, naar 
aanleiding van de begrotingsbesprekingen hebt u een stand van 
zaken gegeven inzake de bouw van de gevangenis te Dendermonde. 
U hebt toen gezegd dat er gesprekken aan de gang waren met de 
preferred bidder, met het oog op de toewijzing van de vergunning. U 
hebt toen ook toegelicht dat het gaat over een DBFM-opdracht, 
waarbij het consortium instaat voor het verkrijgen van de 
vergunningen. U hebt er toen ook op gewezen dat er een procedure 
liep bij de Raad van State inzake het ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat 
laatste hebt u niet met zoveel woorden gezegd, maar dat hadden wij 
al uit de pers begrepen.

Ik kom tot mijn concrete vragen, mijnheer de minister.

Wat is nu de stand van zaken inzake de vergunningsprocedure voor 
de bouw van de gevangenis te Dendermonde?

Er is naar verluidt een contract ondertekend met BAM PPP. Heeft dit 
consortium intussen een bouwaanvraag ingediend? Dat zou gebeurd 
zijn op 5 mei. Of is het toch de Regie der Gebouwen die de aanvraag 
heeft ingediend?

Wat is het gevolg van de schorsing door de Raad van State van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op 12 augustus 2011? Eerder, in 
november 2009, was er trouwens ook al een schorsing. Wat is het 
effect van de nieuwe schorsing op het bouwdossier? Betekent dit dat 
de mogelijkheid om een bouwvergunning toe te kennen vandaag niet 
meer aanwezig is? Of is er toch al een bouwvergunning die ongeldig 
geworden is doordat het afwegingskader en het ruimtelijke kader 
ontbreken? Kunt u daar toelichting bij geven?

Klopt het dat er een schadevergoeding moet worden betaald van 
30 000 euro per dag, met ingang van 10 of 26 oktober 2011? De 
media geven daar omfloerst uitleg over. U zegt dat het bedrag niet zo 
hoog is, en dat de ingangsdatum uitgesteld is. Kunt u dat concreet 
toelichten? Klopt het dat er vanaf 10 oktober, of vanaf 26 oktober, 
30 000 euro per dag moet worden betaald? Hoe lang, schat u, blijft 
die schadevergoeding verschuldigd?

Ten slotte, waarom werd – indien het bericht correct is – een 
overeenkomst ondertekend met de bouwgroep BAM PPP op 28 juni 
2011, volgens dewelke het verkrijgen van de vergunningen een 
opdracht is van de bouwgroep, terwijl de Belgische Staat – dus de 
belastingbetaler – een schade zou moeten betalen van 30 000 euro 

07.01  Carina Van Cauter (Open 
Vld): Lors des discussions 
budgétaires, le ministre a fait le 
point sur la construction de la 
nouvelle prison de Termonde. Où 
en est actuellement la procédure 
d’autorisation? Une demande de 
permis de bâtir a-t-elle été 
introduite par le consortium 
BAM PPP ou par la Régie des 
Bâtiments?

Le 12 août 2011, le Conseil d’État 
a suspendu le plan d’exécution 
spatial provincial, ce qu’il avait 
d’ailleurs déjà fait en novembre 
2009. Cette suspension empêche-
t-elle l’octroi d’un permis de bâtir? 
Ou existe-t-il déjà un tel permis, 
mais qui n’est plus valable en 
raison de cette suspension?

Est-il exact qu’une indemnité de 
30 000 euros par jour est due à 
partir du 10 ou du 26 octobre 
2011? Pendant combien de temps 
cette indemnité sera-t-elle due? 
Pourquoi, dans l’accord conclu le 
28 juin 2011 avec le consortium 
BAM PPP, a-t-on prévu une 
indemnisation aussi exorbitante au 
cas où le permis de bâtir 
nécessaire ne serait pas délivré? 
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per dag indien deze vergunning niet kan worden verkregen en niet 
kan worden begonnen met de bouw van de gevangenis?

Als de opdracht toegewezen werd aan BAM PPP, begrijp ik dat niet, 
mijnheer de minister. Kunt u het uitleggen? Misschien heb ik een en 
ander verkeerd begrepen, of is wat ik vernomen heb niet correct?

07.02  Renaat Landuyt (sp.a): Ik wil dit forum gebruiken om te weten 
te komen wat er van die geruchten aan is. Ik hoor dat er een 
schadevergoeding zou zijn van 20 000 euro per dag. Ik meen te 
weten dat het contract met de bouwgroep zeer recent is getekend. Ik 
begrijp niet dat men een contract tekent met dwangsommen terwijl 
men weet hoe moeilijk de situatie inzake bouwvergunningen en 
ruimtelijke ordening is.

Welk risico nam u met het ondertekenen van die overeenkomst?

07.02  Renaat Landuyt (sp.a): Je 
n’arrive pas à comprendre que l’on 
puisse signer un contrat prévoyant 
des astreintes quand on connaît la 
complexité de la situation en 
matière de permis de bâtir et 
d’aménagement du territoire. Ce 
faisant, le ministre n’a-t-il pas pris 
un risque?

07.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Mijn collega’s hebben de 
geschiedenis al geschetst. Op 12 augustus 2011 heeft de Raad van 
State de bestemmingswijziging geschorst. Er is nog geen 
bouwvergunning voor de gevangenis. De milieuvergunningsaanvraag 
voor de gevangenis zou nog lopende zijn. Toch hebt u op 28 juni 2011 
getekend voor de bouw van de gevangenis. Op de radio hebt u zelfs 
verklaard dat het een berekend risico was. Nu blijkt dat het verslag 
van de auditeur al op 20 juni 2011 voorhanden was, acht dagen voor 
u het contract hebt ondertekend.

Wat bedoelt u met ‘een berekend risico’? Is het de normale gang van 
zaken dat u berekende risico’s neemt in zulke dossiers?

Was u al op de hoogte van het advies van de auditeur op het moment 
dat u het contract ondertekende? Zo ja, waarom ging u dan toch over 
tot het ondertekenen van het contract? Zo neen, is het niet heel 
onvoorzichtig om een contract te sluiten nog voor er zekerheid is over 
de juridische basis waarop het contract wordt uitgevoerd.

07.03  Stefaan Van Hecke 
(Ecolo-Groen!): Le 12 août 2011, 
le Conseil d’État a suspendu le 
changement de destination. Il n’y a 
toujours ni permis de bâtir ni de 
permis d’environnement. Pourtant, 
le ministre a, le 28 juin 2011, signé 
un contrat portant sur la 
construction de la prison tout en 
déclarant à la radio qu’il s’agissait 
d’un risque calculé. Aujourd’hui, il 
apparaît que le rapport de 
l’auditeur était déjà établi le 20 juin 
2011, soit huit jours avant la 
signature du contrat.

Qu’entend le ministre par “risque 
calculé”? Est-il normal de prendre 
des risques calculés dans ce type 
de dossiers? Le ministre était-il 
déjà au courant de l’avis de l’audit-
eur au moment de la signature du 
contrat? Dans l’affirmative, 
pourquoi l’a-t-il signé?

De voorzitter: Mijnheer Van Hecke, u mag meteen uw vraag over de gevangenis van Beveren stellen.

07.04  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): We kunnen bijna praten 
over recidive. In het dossier van Beveren is ongeveer hetzelfde 
gebeurd. Ook op 28 juni 2011 is het contract voor de bouw van 
gevangenis in Beveren getekend. Op dat moment was er nog geen 
bouwvergunning verleend. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
dat noodzakelijk was om het project te realiseren is pas op 
10 augustus 2011 in het Staatsblad verschenen, anderhalve maand 
nadat u het contract hebt ondertekend. De inspraakprocedure voor de 
bouwaanvraag was nog lopende. Die liep nog tot 4 juli 2011. Het is 
toch vreemd dat burgers bezwaren formuleren in een bepaalde 
inspraakprocedure in het raam van de ruimtelijke ordening terwijl u op 
de radio aankondigt dat het contract wordt ondertekend. U veegt er 
vierkant uw voeten aan.

07.04  Stefaan Van Hecke 
(Ecolo-Groen!): Il s’est produit 
quasiment la même chose dans le 
dossier de la prison de Beveren. 
Un contrat a été signé le 28 juin 
2011, avant la délivrance du 
permis de bâtir. La procédure de 
consultation préalable au permis 
de bâtir ne se terminait que le 
4 juillet 2011. Il est tout de même 
étrange que les citoyens puissent 
encore formuler des réclamations 
après que le ministre a annoncé à 
la radio que le contrat a été signé. 
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Beschouwt u deze gang van zaken ook als een berekend risico zoals 
dat in Dendermonde het geval is?

Hoe valt deze aanpak te verzoenen met het recht op inspraak van de 
burgers? Waarom wacht u de procedure niet af voor u contracten 
ondertekent?

Voorzien de contracten die u tekent vooraleer de juridische 
procedures zijn voltooid in een clausule die de Belgische Staat 
beschermt tegen schadevergoedingen tegen de bouwheer? Indien 
niet, waarom wordt niet in dergelijke clausules voorzien? Anders gokt 
u met het geld van de belastingbetaler.

Le ministre n’a aucun respect pour 
la procédure de consultation. 
S’agit-il également d’un “risque 
calculé”? Comment concilier cette 
façon d’agir et le droit de consulta-
tion des citoyens? Pourquoi le 
ministre n’attend-il pas la fin de la 
procédure avant de signer un 
contrat?

Les contrats signés contiennent-ils 
une clause qui prémunit l’État 
contre les actions en dommages 
et intérêts? Dans la négative, 
pourquoi de telles clauses ne sont-
elles pas prévues?

07.05  Sophie De Wit (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de 
minister, de grote verhaallijn is reeds geschetst. Het is alleszins zo dat 
normaal gezien op 12 oktober – als ik mij niet vergis is dat vandaag –
met de bouwwerken zou moeten zijn gestart. Dat gebeurt nu niet door 
de procedures en door heel wat vergunningsproblemen.

Ik ga de feitelijke achtergrond niet opnieuw schetsen. Ik ga meteen 
over tot mijn vragen. Uiteindelijk is het zo dat een heel aantal 
procedures wordt gestart door de actiegroepen en dergelijke meer. 
Misschien is het niet slecht om te weten hoeveel procedures er op dit 
ogenblik reeds zijn en in welke staat zij zich bevinden. Het ene zal 
binnenkort misschien opgelost zijn en dan dient zich misschien een 
ander aan. Waarover gaan dan specifiek al die bezwaren en 
betwistingprocedures?

Aansluitend daarbij, vandaag is er ook weer een pamflet verspreid 
door de actievoerders. Ik denk niet dat zij hun actie zomaar gaan 
stopzetten. Misschien is het dus toch wel nuttig om met die 
actiegroepen rond de tafel te gaan zitten. Zult u dat doen? Zult u dat 
niet doen?

Mijnheer de minister, het werd reeds aangekaart door de collega’s, 
het gaat over het contract dat werd gesloten terwijl er eigenlijk nog 
geen zekerheid bestond over de vergunningen. Dat is inderdaad een 
heel gevaarlijk spel, dat is spelen met vuur. Misschien kunt u toch een 
beetje toelichting geven over dat contract met de bouwheer.

Dan komt hetgeen waarover het allemaal in hoofdzaak gaat. Hoe zit 
dat nu met die schadevergoedingen? Wat is er daar 
overeengekomen? Over welke hoogte gaat het? Is het 30 000 of 
20 000? Dat is dan nog per dag, dat is gigantisch, dat is allemaal voor 
de belastingbetaler. Daar zal alleszins onze hoofdbezorgdheid in deze 
liggen.

Mijnheer de minister, ten slotte, u hebt reeds aangegeven in een of 
andere krant – ik denk dat het twee weken geleden was – dat als de 
problemen inzake de gevangenis van Dendermonde blijven duren, als 
die nieuwbouw daar niet lukt, de stad Aalst dan een alternatief kan 
bieden?

Meent u dat dit dossier ondertussen zodanig verziekt is en zodanig 

07.05  Sophie De Wit (N-VA): 
Quel est l’objet des nombreux 
griefs et procédures de contesta-
tion dans ce dossier? Aujourd’hui, 
des militants ont distribué un tract. 
Ils ne renonceront pas de sitôt. Le 
ministre ira-t-il s’asseoir avec eux 
à une table?

Un contrat a été conclu en l’absen-
ce de toute certitude concernant 
les autorisations requises. C’est 
jouer avec le feu. Que contient 
exactement ce contrat? Il serait 
question, paraît-il, de dommages-
intérêts faramineux par jour, aux 
frais des contribuables. Est-il exact 
qu’Alost offrirait une solution de 
rechange si les problèmes 
perduraient à Termonde? Le 
dossier n’est-il entre-temps pas 
déjà tellement empoisonné que le 
ministre ferait mieux de rechercher 
une porte de sortie?
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moeilijk lig dat u inderdaad misschien zou overwegen om die 
uitwijkpiste te gaan hanteren en al dan niet voor Aalst te opteren?

07.06 Minister Stefaan De Clerck: Mijnheer de voorzitter, collega’s, 
wij hebben hier al vaak over gevangenissen gediscussieerd; over de 
nood aan bijkomende capaciteit, over de schande of niet van het 
huren in Tilburg, wat veel geld kost, over de uitvoering van het 
masterplan, dat snel moet worden uitgevoerd, en over wat kan en niet 
kan.

Met het oog daarop zijn al veel dossiers in gang gezet. Morgen wordt 
ook een nieuwe stap in Gent gezet. In Antwerpen worden binnenkort 
ook stappen gezet voor het Forensisch Psychiatrisch Centrum.

Er zijn inderdaad vier DBFM-contracten ondertekend, omdat die vier 
contracten samenlopen en dezelfde typologie hebben.

Wij zijn volop bezig met Achêne en Brussel. Op alle fronten is er veel 
activiteit. Ik denk dat u het daarmee eens bent. Ik heb toch ook altijd 
begrepen dat u erop aandringt dat de bijkomende initiatieven ter zake 
vooruit mogen gaan.

Ik heb alle stappen gezet om vanuit Justitie druk uit te oefenen, 
uiteraard samen met de Regie der Gebouwen, op de vooruitgang in 
die dossiers. Ik ben ook nagegaan hoe de werkzaamheden kunnen 
worden aangevat, gelet op het feit dat wij een contract als bouwheer 
hebben. Stedenbouwkundige en andere materies zijn een deel van de 
bevoegdheid van Vlaanderen. Wij hebben met Wallonië en 
Vlaanderen gesprekken gevoerd.

De Vlaamse regering, die bevoegd is voor ruimtelijke ordening, heeft 
intussen de nodige beslissingen genomen voor de locaties waar we 
zullen bouwen. Wij zullen daar alles doen om de projecten te 
realiseren.

Gelet op de algemene context denk ik dat iedereen het erover eens is 
dat een nieuwe gevangenis ook in Dendermonde passend is. Het 
enige punt waarover er een geschil in het verleden bestond, was de 
locatie. Ik ga niet voor Aalst nu. Ik blijf gaan voor Dendermonde, 
omdat de lokale, de provinciale, de Vlaamse en de federale 
overheden – iedereen werd erbij betrokken – het zo hebben beslist.

Ik ben altijd beschikbaar geweest. Ik ben naar de gemeenten 
geweest. Ik heb iedereen ontvangen en iedereen gesproken. Ik ben 
ook altijd beschikbaar geweest om zelfs met de personen ter plekke 
te spreken. Na conclusie waren die locaties correct.

Alle bevoegde overheden hebben geconcludeerd dat de nieuwe 
gevangenis het best werd ingeplant op de site die nu is voorgesteld. 
Daarover is dus eensgezindheid, ook bij de diensten van de FOD
Justitie.

Er zijn inderdaad enkele burgers die de locatie betwisten. Daarover 
gaan de procedures uiteraard.

Het opstellen van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat nodig 
is voor de bouw van de gevangenis van Dendermonde, is de 
bevoegdheid van de provincie Oost-Vlaanderen en in tweede instantie 

07.06  Stefaan De Clerck, 
ministre: Nous avons déjà souvent 
discuté de la nécessité de nous 
doter d’une capacité pénitentiaire 
supplémentaire et de procéder à la 
mise en œuvre rapide du 
Masterplan. Quatre contrats 
DBFM ont effectivement été 
signés. Ces quatre contrats ont 
une vocation similaire et partagent 
la même typologie. Le départe-
ment de la Justice a fait pression, 
avec la Régie des Bâtiments, pour 
que l’on avance dans ces 
dossiers. J’ai notamment réfléchi à 
la manière dont les travaux pour-
raient être entamés. Une concer-
tation a eu lieu avec la Wallonie et 
la Flandre, qui sont compétentes 
en matière d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire. Le 
gouvernement flamand a pris les 
décisions nécessaires concernant 
les futures implantations. Nous 
ferons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour réaliser effectivement 
les projets proposés.

Le choix de Termonde est et reste 
définitif, dès lors que les autorités 
locales, provinciales, flamandes et 
fédérales en ont décidé ainsi. 
Tous les niveaux de pouvoir 
compétents ont conclu que le 
mieux était de construire la 
nouvelle prison sur le site proposé, 
même si certains citoyens contes-
tent le choix de cette implantation.

L’élaboration d’un plan d’exécution 
spatial provincial, étape nécessai-
re en vue de la construction de la 
prison de Termonde, relève des 
compétences de la province de 
Flandre orientale et du 
gouvernement flamand.

Le gouvernement fédéral n’est pas 
directement impliqué dans cette 
procédure ni, par conséquent, 
dans le litige en cours devant le 
Conseil d’État. La Régie des 
Bâtiments a agi à titre de partie 
intervenante. Nous avons tout 
intérêt à ce que la procédure 
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van de Vlaamse regering.

De federale overheid is niet rechtstreeks betrokken bij deze 
procedure en bijgevolg ook niet bij het geschil dat momenteel aan de 
gang is bij de Raad van State. De Regie der Gebouwen is opgetreden 
als tussenkomende partij. Uiteraard hebben we immers belang bij het 
goede verloop van de huidige procedure en zijn zowel de Regie der 
Gebouwen als de FOD Justitie betrokken bij de werkzaamheden die 
de andere overheden dienaangaande verrichten. Vermits het hier 
toepassing betreft van decretale regelgeving, ben ik dus als federaal 
minister niet bevoegd om mij uit te spreken over de aangestipte 
betwistingen. 

Wat is de aard van de betwisting over de PRUP, omdat u daar een 
vraag over stelt? Er is een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. 
Daarin is een schorsing gevraagd. Die schorsing is toegekend op 
overweging dat de wijze waarop men de MER publiceert. Dat dit 
foutief was of dat er tegenstrijdigheid was tussen twee wetgevingen. 
Dus heeft men gezegd: “U ontneemt een kans, er is een probleem, 
dus we schorsen”.

Bij mijn weten worden nu binnen de Vlaamse regering en in het 
Vlaamse Parlement initiatieven genomen om daarin tussen te komen 
en op korte termijn die dubbelzinnigheid, die tegenstrijdigheid in de 
Vlaamse decretale context, te corrigeren. Men zou dat op korte 
termijn proberen recht te zetten. Er zijn dus initiatieven genomen 
vanwege de Vlaamse regering.

Ik kom even terug op de federale procedure. Na goedkeuring op de 
Ministerraad op de federale regering over de toewijzing van de 
bouwdossiers, hebben mijn collega van Financiën en ik op 28 juni 
inderdaad de overeenkomst met de consortia afgesloten voor de 
bouw van de gevangenis. Daarvoor hebben de bevoegde diensten 
van de Regie der Gebouwen en van de FOD Justitie, geadviseerd 
door de aangestelde consultants, onderzocht wat de beste opties 
waren. De contractsluiting uitstellen, aanvang der werken verdagen, 
toch ondertekenen, enzovoort. Alle pistes werden afgewogen. Dit 
alles werd ook nagezien en bestudeerd door de Inspectie van 
Financiën van de Regie. Ook met het Vlaams Gewest werd 
nagevraagd wat de mogelijke risico’s waren.

Uiteindelijk werd beslist tot contractsluiting, omdat het uitstellen van 
de procedure van de aanbesteding en nieuwe negotiaties over 
prijszetting en het aangaan van een bankgarantie de kostprijs alleen 
maar zou verhogen. En daarbij zou ook de oplevering vertraagd 
worden en zouden uiteraard ook de kosten voor Tilburg oplopen. 
Want als wij straks Tilburg theoretisch moeten verlengen, omdat we 
niet tijdig klaar zijn, hebben we natuurlijk ook een zeer hoge kost die 
wordt aangerekend. 

Ik hoop dat we dat niet moeten doen en daarom was het dus best, na 
alle afwegingen te hebben gemaakt, om de contracten af te sluiten. 
Anders zouden we, denk ik, op termijn meer kosten hebben dan de 
vertraging die we nu mogelijks kunnen hebben.

Op dat ogenblik was er inderdaad een ongunstig advies van de Raad 
van State, maar het PRUP was en is nog altijd rechtsgeldig. Het is 
nog niet vernietigd, er is een schorsing. De Vlaamse overheid werkt 

actuelle débouche sur une issue 
positive et tant la Régie des 
Bâtiments que le SPF Justice sont 
concernés par les activités assu-
rées par les autres admini-
strations. Étant donné qu’il s’agit 
ici de l’application de décrets, je ne 
suis pas compétent pour 
m’exprimer sur ces contestations.

Le plan d’exécution spatial 
provincial a été suspendu sur la 
base d’une publication erronée du 
rapport d’incidence sur l’environ-
nement laissant apparaître une 
contradiction entre deux législa-
tions. Le gouvernement flamand et 
le Parlement flamand prennent les 
initiatives nécessaires pour 
résoudre ce problème.

En ce qui concerne la procédure 
fédérale, j’ai – après approbation 
le 28 juin 2011 par le Conseil des 
ministres de l’attribution des 
dossiers de construction – conclu 
avec mon collègue des Finances 
un accord relatif à la construction 
de la prison. La Régie des 
Bâtiments et le SPF Justice ont 
recherché les meilleures options. 
L’Inspection des Finances a 
également étudié le dossier. À la 
Région flamande, il a été deman-
dé quels seraient les risques 
possibles. Finalement, il a été 
décidé de conclure le contrat 
parce que l’ajournement de la 
procédure d’adjudication ainsi que 
de nouvelles négociations sur la 
fixation du prix et la garantie 
bancaire auraient eu pour seul 
effet d’augmenter le prix de 
revient. Ajoutons que l’ajourne-
ment aurait également retardé la 
réception, nous forçant à 
prolonger le coûteux contrat avec 
Tilburg.

À ce moment, le Conseil d'État 
avait en effet rendu un avis 
négatif. Toutefois, le plan d'exécu-
tion spatiale provincial reste 
juridiquement valide; il a été non 
pas annulé, mais suspendu. La 
demande de permis de bâtir, 
introduite en mai 2011, a été 
déclarée recevable et complète. 
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op het element van de schorsing. De bouwaanvraag was al ingediend 
in mei 2011 en ontvankelijk en volledig verklaard. De bouwvergunning 
is in augustus ook verleend. Er is nu dus een bouwvergunning voor de 
gevangenis van Dendermonde.

Het is inderdaad een berekend risico. Er zijn beroepen ingediend. De 
procedures lopen. Wij wachten de uitspraken af. Vlaanderen reageert 
ook. Wij proberen te kijken wat er mogelijk is om toch vooruit te gaan. 
Zoals gezegd, ben ik het niet alleen die zich moet uitspreken. Ik 
verneem van alle specialisten dat er discussie is over bepaalde 
uitspraken en standpunten. Maar goed, het debat loopt en is eigenlijk 
juridisch van aard.

U kent de discussie over de Raad van State en over de impact ervan 
op grote werken. Als elke minister of bouwheer moet wachten tot de 
Raad van State definitief alle procedures heeft afgesloten, kan men 
niet meer met veel bouwwerken beginnen. Op een bepaald ogenblik, 
wanneer het dossier volledig is, moet men vooruitgaan. Na afweging 
heb ik dat dus ook gedaan. In deze moet zeker ook het algemeen 
belang in overweging worden genomen. Wij hebben die capaciteit 
dringend nodig. Het is een overheidsopdracht, een werk dat wij 
namens en voor de gemeenschap moeten doen. Dat moet ook in de 
afweging worden meegenomen.

Ook vanuit de stad is er steeds algemene steun voor het project 
geweest. Het bewijs werd onlangs geleverd door een besluit, dat 
vorige week werd genomen door de gemeenteraad. De stad dringt er 
bij de indieners van het verzoekschrift op aan aandacht te hebben 
voor het algemeen belang van de stad Dendermonde, het hele land 
en de bevolking, en af te zien van verdere procedures. Dat besluit is 
met grote meerderheid goedgekeurd, ik dacht met drie stemmen 
tegen van de Open Vld. Ik heb alles gedaan. Ik heb trouwens de 
personen die tegen de komst van de gevangenis zijn, willen 
uitnodigen voor een gesprek, maar zij hebben geweigerd met mij in 
gesprek te gaan.

Contractueel zijn wij dan ook gehouden alle verdere voorbereidingen 
te treffen die nodig zijn om de bouwwerken te laten starten. Bijgevolg 
werken onze administraties daaraan voort. Tot vandaag is de 
bouwvergunning nog altijd van kracht en is er geen aanleiding om de 
planning van de werkzaamheden te onderbreken. Het klopt dat wij 
nog wachten op de milieuvergunning, maar de termijn om die af te 
leveren, loopt nog. Ik kan mij dus niet uitspreken over wat en wanneer 
de bevoegde dienst zal beslissen. Dat is het laatste document 
waarover wij nog moeten beschikken. Ik hoop dat het eerstdaags 
volgt.

De pers heeft intussen foutief bericht dat wij vanaf oktober per dag 
30 000 euro schadevergoeding zouden moeten betalen. Dat is niet 
juist.

Er werd onderhandeld aangezien er mogelijks speling kon zitten op de 
planning. De eerste twee maanden is er zeker geen 
schadevergoeding te betalen. Daarna wel, maar de bedragen liggen 
veel lager – ordegrootte een derde – en gedurende een bepaalde 
periode. Daarna zijn er andere bedragen.

Het model dat werd onderhandeld is een gespreid model dat het 

Le permis de bâtir pour la prison 
de Termonde a été accordé en 
août 2011. Ce permis existe bel et 
bien, mais plusieurs parties ont 
interjeté appel. Nous étudions la 
possibilité de faire tout de même 
évoluer le dossier dans l'attente 
des procédures et jugements y 
afférents.

La discussion relative au Conseil 
d'État et à l'incidence de ses 
décisions sur les grands travaux 
est très actuelle. Si chaque 
ministre ou maître d'ouvrage doit 
attendre que le Conseil d'État ait 
clôturé définitivement toutes les 
procédures avant d'agir, il ne sera 
plus guère possible de lancer des 
travaux de construction. Nous 
avons pesé les avantages et les 
inconvénients des différentes 
options et décidé, dans l'intérêt 
général, de poursuivre ce marché 
public.

Termonde a toujours été favorable 
au projet. Le conseil communal 
insiste à présent auprès des 
parties au procès pour qu'elles 
renoncent à toute nouvelle procé-
dure dans l'intérêt général ainsi 
que dans l'intérêt de la ville et de 
l'ensemble du pays. Cet arrêté a 
été approuvé à une grande majo-
rité par le conseil communal. Les 
personnes opposées à la con-
struction de la prison ont refusé 
mon invitation de les rencontrer.

Sur le plan contractuel, nous 
sommes tenus d'effectuer tous les 
préparatifs utiles en vue de 
permettre aux travaux de 
commencer. Il n'y a aucune raison 
de remettre en cause le calendrier. 
Il est exact que le permis 
d'environnement se fait attendre, 
mais j'espère qu'il sera délivré 
dans les jours à venir.

Les communiqués qui parlent 
d'une indemnisation de 
30 000 euros par jour à partir 
d'octobre 2011 sont faux. Cette 
indemnisation a été l'objet d'une 
négociation. Au cours des deux 
premiers mois, il ne fait aucun 
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resultaat is van de contractuele besprekingen tussen de Regie 
der Gebouwen en de partners met wie de overeenkomst werd 
gesloten.

De berekeningen zijn ingewikkeld en de bedragen hangen af van de 
tijdstippen en de redenen van de vertraging.

Wat de gevangenis van Beveren betreft, hebben wij gehandeld 
volgens de beste manier om de timing te waarborgen. Er werden hier 
nergens stappen genomen die wij juridisch gezien niet konden 
nemen.

De medewerkers van de Regie der Gebouwen en de externe 
consultants hebben daarover gewaakt. Wij hebben ervoor gekozen 
om tegelijkertijd verschillende stappen te ondernemen om een 
jarenlange vertraging te vermijden.

Meermaals werden de slechte omstandigheden en de overbevolking 
in de gevangenis aangeklaagd. Dat is dezelfde argumentatie als 
daarnet.

Er zijn daarvoor al stappen gezet en er is een bouwvergunning. Er zijn 
ook procedures ingeleid, maar er zijn nog geen schorsingen, dus wij 
hebben voorlopig nog geen uitspraak van de Raad van State tegen de 
genomen administratieve beslissingen. Op dat vlak is de vraag naar 
de schadevergoeding ook hier niet relevant.

Ten slotte, wat de keuze van de locaties betreft, ik heb al gezegd dat 
ik voortdurend in contact ben met de Vlaamse overheid om na te 
gaan op welke manier de stedenbouwkundige problematiek en de 
problematiek van het leefmilieu in de toekomst maximaal kunnen 
worden opgelost.

Het is dus een dagelijkse strijd om die dossiers zo goed mogelijk van 
start te laten gaan. Ik ben nog altijd hoopvol dat het zal lukken. Ik ben 
nog altijd steeds beschikbaar om met de bewoners en met iedereen 
te praten, maar ik meen dat wij er allemaal alle voordeel bij hebben 
dat die gevangenissen in 2013 afgewerkt zouden zijn.

doute qu'une indemnisation n'est 
pas due. Ensuite, il en ira 
autrement même si les montants 
en seront nettement inférieurs. Le 
modèle qui a été négocié est le 
résultat de discussions entre la 
Régie des Bâtiments et les 
partenaires avec lesquels le 
contrat a été conclu. Les calculs 
sont complexes et les montants 
dépendront des moments 
auxquels un retard s'est accumulé 
et des motifs de ce retard. 

En ce qui concerne la prison de 
Beveren, nous avons agi de la 
meilleure manière qui soit afin de 
garantir le respect de l'échéancier 
et d'éviter un retard de plusieurs 
années. Aucune démarche non 
fondée en droit n'a été entreprise. 
Un permis de bâtir a été délivré. 
Des procédures ont été engagées 
mais aucune suspension n'est 
encore intervenue. Donc, provisoi-
rement, nous ne disposons pas 
encore d'un arrêt du Conseil d'État 
contre les décisions administra-
tives. Par conséquent, la question 
portant sur une éventuelle 
indemnisation n'est pas pertinente.

Pour ce qui regarde le choix des 
sites, les autorités flamandes ont 
été contactées afin de déterminer 
la manière dont les réglementa-
tions tant urbanistiques qu'environ-
nementales pourraient être 
respectées au mieux à l'avenir.

Veiller à ce que ces deux dossiers 
démarrent dans les meilleures 
conditions est un combat 
quotidien. Je n'ai pas perdu tout 
espoir de gagner ce combat. 
Chacun a intérêt à ce que ces 
prisons soient achevées en 2013.

07.07  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, wij 
dringen inderdaad nog steeds aan op de uitbreiding van de capaciteit. 
Wij doen dat, omdat wij vinden dat, indien straffen worden 
uitgesproken, ze ook moeten worden uitgevoerd. Dat hoort zo in een 
rechtstaat. U erkent dat u steun hebt gekregen in het masterplan, 
inderdaad, en nog altijd sta ik achter een geïntegreerde aanpak van 
de problematiek.

Maar ik ga minder akkoord met u wanneer u het hebt over Tilburg. Wij 
hebben met de commissie Tilburg bezocht. Het gebouw lijkt er op een 

07.07  Carina Van Cauter (Open 
Vld): Nous n'avons de cesse de 
demander instamment une 
extension de capacité parce que 
nous pensons que les peines 
doivent être exécutées. La prison 
de Tilburg est effectivement une 
ancienne caserne avec des 
dortoirs pour huit prisonniers. 
Pourquoi les casernes inoccupées 
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oude legerkazerne, weliswaar voorzien van een veiligheidssysteem, 
althans zoals ik mij dat voorstel, want ik ben nog nooit in een 
legerkazerne geweest en ik ken dat alleen van de film en van op 
foto's. Er zijn slaapzalen voor 8 personen, met dubbele bedjes en 
dubbele kasten.

Wij zeggen steeds dat we zullen investeren en dat een en ander beter 
en efficiënter moet, terwijl het de belastingbetaler liefst niet te veel 
kost. Waarom hebben wij dan niet hetzelfde gedaan met de 
leegstaande kazernes in België? Waarom heeft men die niet beveiligd 
om ze als gevangenis te gebruiken? Het is misschien een beetje te 
chauvinistisch, maar dan hadden wij hier gespaard voor Belgische 
pensioenen en dan hadden wij hier werkgelegenheid gecreëerd. Dan 
hadden wij al die problemen niet gehad, onder andere omdat de post 
moet worden vervoerd, of omdat gedetineerden voor de 
strafuitvoeringsrechtbank in België moeten komen en heen-en-weer 
moeten worden gevoerd, of omdat cellen leeg moeten blijven, opdat 
gedetineerden hun dossier kunnen inkijken enzovoort. Het is een heel 
ingewikkeld kluwen.

Anderzijds heeft het initiatief de verdienste dat het een stuk van de 
druk heeft weggenomen. Menselijkerwijze en voor de 
werkomstandigheden is het zeker een verlichting geweest.

Wanneer u zegt dat er dringend werk moest worden gemaakt van de 
bouw van gevangenissen, ben ik het daar volledig mee eens. U hebt 
gezegd te hebben gekozen voor een DBFM-formule. Ik ga ervan uit 
dat heel het vergunningshoofdstuk opgevolgd wordt door het 
consortium.

ne sont-elles pas réemployées 
comme prisons dans notre pays? 

En ce qui concerne la prison de 
Termonde, je suis convaincue que 
le consortium assurera le suivi du 
volet permis.

07.08 Minister Stefaan De Clerck: Hoe is de afspraak? Uiteraard zijn 
het de consortia die het dossier met de bouwaanvraag moeten 
indienen. Dat is architectuur, dat zijn al de technische dingen. Dat is 
de D van design. Dat is design and build. Zij moeten de aanvraag 
indienen.

Alle aanvragen zijn echter vóór de contractondertekening voorbereid. 
De aannemers zijn er vanuit gegaan, ook door de druk die wij ter zake 
hebben uitgeoefend om vooruit te gaan, dat de vergunningen naar 
aanleiding van hun aanvragen in oktober 2011 zouden zijn verleend, 
wat zich in grote mate ook voltrekt.

Zij moeten dus hun plicht doen. Zij nemen echter niet de 
verantwoordelijkheid op zich voor het resultaat van het verkrijgen van 
de vergunning op zich.

Het probleem ligt ook niet bij de vergunning op zich en bij het dossier 
dat de aannemers indienen. De problematiek die wij meemaken, is 
een problematiek van administratieve procedures bij de Vlaamse 
overheid en van wetgeving.

Het dossier van de aannemers is dus niet kaduuk. Mochten zij een 
verkeerd dossier indienen, zouden wij het probleem kunnen 
aankaarten. Daarover gaat het dus niet. Het gaat over de overheid. 
De aannemers zijn dus niet verantwoordelijk voor het verloop van de 
procedure an sich.

Er moet dus een onderscheid worden gemaakt. Zij moeten de 

07.08  Stefaan De Clerck, 
ministre: Ce sont les consortiums 
qui doivent introduire la demande 
de permis de bâtir mais toutes les 
demandes ont été préparées 
avant la signature du contrat. Les 
entrepreneurs ont cru que les 
permis seraient délivrés. Le 
problème majeur se situe sur le 
plan des procédures administra-
tives à l'échelon du gouvernement 
flamand et sur le plan de la 
législation. Il va de soi que les 
entrepreneurs ne sauraient voir 
leur responsabilité engagée pour 
cela.
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dossiers indienen. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor de 
administratiefrechtelijke procedures en voor de timing die door 
vertraging daaraan mogelijkerwijs is verbonden.

Ik had het voorgaande vergeten te detailleren in mijn antwoord.

07.09  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, ik begrijp 
wat u bedoelt. U verklaart dat het consortium uiteindelijk de 
vergunning niet aan zichzelf kan afleveren. Het is uiteraard de 
vergunningverlenende overheid, die ze moet afleveren. Eenieder die 
in ons land wil bouwen of investeren, wordt geconfronteerd met de 
vergunningverlenende overheid, die maalt zo snel of traag ze met 
haar tamelijk complexe, desbetreffende regelgeving kan malen. 
Bedoelde regelgeving maakt het niet enkel voor de overheid, maar 
ook voor heel veel investeerders in ons land heel moeilijk.

Mijnheer de minister, iemand moet bijna koppig zijn, om in ons land 
nog te willen investeren en te bouwen. Wij ervaren zulks. Hetzelfde 
geldt echter voor iedere particulier en voor ieder bedrijf.

Ik begrijp u. Ik begrijp ook uw ongenoegen. Wij moeten in 
voorkomend geval echter eens wijzen naar de Vlaamse regering, die 
maar eens een initiatief moet nemen om een en ander vlotter te laten 
verlopen.

Immers, wij opperen wel dat wij, zoals ik uit uw uitleg begrijp, zullen 
bouwen op basis van vergunningen waarvan wij weten dat hun 
grondslag vandaag mogelijkerwijze onwettig is.

07.09  Carina Van Cauter (Open 
Vld): Le gouvernement flamand 
devrait prendre une initiative pour 
assouplir la réglementation en 
matière de permis.

Dans ce dossier, un permis de 
bâtir a été délivré sur la base d'un 
cadre d'évaluation qui n'existe plus 
aujourd'hui. Le plan d’exécution 
spatial provincial a en effet été 
suspendu.

07.10 Minister Stefaan De Clerck: (…) is er een probleem. De 
bouwvergunning is er.

07.11  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, sta mij 
toe op te merken dat de bouwvergunning is afgeleverd op basis van 
een afwegingskader dat vandaag niet meer bestaat. Het PRUP is 
vandaag geschorst. Het bestaat niet meer.

07.12 Minister Stefaan De Clerck: (…) Het is geschorst, maar niet 
vernietigd.

07.12  Stefaan De Clerck, 
ministre: Suspendu, et non pas 
annulé.

07.13  Carina Van Cauter (Open Vld): Het is inderdaad niet 
vernietigd, maar geschorst. Vandaag is het geschorst. U hoeft het 
woord niet te hernemen. Dat is één aspect.

Zullen wij echter ondertussen bouwen? Wij, de overheid, kunnen ons 
misschien permitteren – of u doet dat voor ons – het risico van een 
schadevergoeding te nemen en eventueel nadien zonder vergunning 
te komen zitten. Bedrijven kunnen een dergelijk risico echter niet 
nemen. Zij zouden in voorkomend geval immers al lang failliet zijn, 
mijnheer de minister.

U ontwijkt de problematiek van de schadevergoeding, mijnheer de 
minister. Als iemand mij straks vraagt wat uw antwoord was op de 
vraag of er al dan niet een schadevergoeding verschuldigd is, hoeveel 
ze bedraagt en hoe ze kan worden berekend, kan ik geen antwoord 
geven. Kunt u kort uitleggen hoeveel die nu werkelijk bedraagt?

07.13  Carina Van Cauter (Open 
Vld): Si les pouvoirs publics 
peuvent se permettre de courir le 
risque de devoir payer des 
dommages et intérêts, il n'en va 
pas de même des entreprises, qui, 
dans ce cas, feraient faillite.  

En réalité, il n’aurait jamais dû être 
question de dommages et intérêts. 
On aurait dû conclure un contrat 
comportant une clause suspensive 
portant sur l’obtention des permis 
nécessaires.
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Het is een goede zaak dat u met het consortium hebt onderhandeld 
om iets aan de schadevergoedingen te doen, maar als u het mij 
vraagt, hadden die schadevergoeding daar helemaal niet mogen 
instaan.

Men had een overeenkomst moeten sluiten onder opschortende 
voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunningen. Zij zijn betaald 
om precies dat aspect in handen te nemen en op te volgen.

07.14 Minister Stefaan De Clerck: Zij worden pas betaald op het 
moment dat de sleutel op de deur zit. Er worden inspanningen, 
voorbereidingen, studieopdrachten gedaan. Die machinerie staat 
volledig klaar. U kent de bedrijfswereld goed genoeg om te beseffen
dat, als dat dan wordt vertraagd of niet doorgaat, het normaal is dat 
daarvoor een vergoeding wordt gevraagd.

07.14  Stefaan De Clerck, 
ministre: Il est normal que les 
intéressés réclament une indemni-
sation, dès lors qu’ils ont déjà pris 
de nombreuses dispositions en 
prévision du chantier.

07.15  Carina Van Cauter (Open Vld): Ik ga ervan uit dat u er in het 
algemeen belang alles aan doet om schadevergoedingen te 
vermijden. Wanneer u zegt dat u dat zomaar hebt toegestaan, 
wetende wat er boven ons hoofd hangt, dan zeg ik dat u het 
algemeen belang niet hebt gediend. Dan heb ik daarover vragen.

07.16 Minister Stefaan De Clerck: Dat is niet zomaar toegestaan.

07.17  Renaat Landuyt (sp.a): Mijnheer de minister, ik noteer dat er 
een contract werd ondertekend waarin, op grond van een feit dat wij 
niet in handen hebben omdat het decretaal is, een schadevergoeding 
werd bepaald. Dat is niet 30 000 euro vanaf 26 oktober, maar over 
twee maanden minimaal 10 000 euro per dag, vermeerderd volgens 
een bepaalde formule.

Mijn enige vraag is of – het is misschien ook een examenvraag in de 
stijl van ondervragingen van Europese commissarissen of nieuwe 
regeringsleden – het verantwoord is om dergelijke contracten, al dan 
niet met twee ministers, te ondertekenen? De vraag is of hier een 
verantwoord risico is genomen, of is hier, in het kader van het 
masterplan, nog een keer een niet te verantwoorden risico genomen? 
Ik denk dat dat een open vraag is, als ik het goed begrijp, voor binnen 
twee maanden.

07.17  Renaat Landuyt (sp.a): Le 
contrat qui a été signé stipule que 
d’ici deux mois, un montant de 
minimum 10 000 euros par jour 
sera dû à l’entrepreneur. Est-il 
vraiment raisonnable de signer de 
tels contrats?

07.18  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, ik 
blijf nog met heel veel vragen. Ik kan mij aansluiten bij de 
bedenkingen van de collega’s in de repliek.

De juridische basis voor Dendermonde is volgens mij zeer fragiel. U 
zegt dat het PRUP werd geschorst, maar niet vernietigd. Op het 
moment dat de Raad van State zou overgaan tot vernietiging van het 
PRUP, heeft de bouwvergunning geen enkele juridische basis meer. 
Op dat moment kan elke rechter, ook de kortgedingrechter, de 
vergunning totaal buiten beschouwing laten, kan de 
milieustakingsrechter ingrijpen en op basis van artikel 159 van de 
Grondwet oordelen dat er in feite een manifeste onwettigheid is en de 
bouwvergunning niet kan worden toegepast. De situatie is vandaag 
dus toch wel zeer fragiel.

Ik blijf erbij dat het zeer voorzichtig is om contracten te ondertekenen 
waarin, als er geen clausules in worden opgenomen, daarmee 
rekening wordt gehouden. U zult dan opwerpen dat we toch niet alles 

07.18  Stefaan Van Hecke 
(Ecolo-Groen!): Le fondement 
juridique pour la construction de la 
nouvelle prison à Termonde est 
très fragile. Si le Conseil d'État 
annule le PESP, le permis de bâtir 
perd toute base juridique. Il aurait 
fallu être plus prudent lors de la 
négociation du contrat et, étant 
tributaire de tiers, il aurait fallu 
prévoir une série de clauses 
particulières pour pallier les 
éventuels risques d'annulation de 
certains permis. Tout cela était 
prévisible.

Si nous n'attendons pas la 
délivrance de tous les permis, 
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kunnen voorzien. Jawel, mijnheer de minister. We weten allemaal dat 
bij dergelijke werken – het dossier Dendermonde is niet het eerste 
waarin de Raad van State ingrijpt. Men kan er dus in voorzien dat 
juridische bezwaren, een schorsing of een vernietiging worden 
uitgesproken. Ik vind het niet meer dan normaal – dat moeten die 
bedrijven ook weten – dat er bij het opmaken van die contracten 
voldoende concrete afspraken worden gemaakt voor het geval een 
bepaalde vergunning niet wordt verleend of nadien wordt vernietigd. 
Dat heeft men niet zelf in de hand, inderdaad, daarvoor is men 
afhankelijk van een derde. Ik vind het niet meer dan normaal om daar 
voorzichtig mee te zijn en de nodige clausules af te spreken.

U argumenteert dat u, als u zou moeten wachten tot alle 
vergunningen en procedures definitief zijn, nooit zou kunnen 
beginnen. We kunnen dat ook omkeren. Als u niet wacht, loopt u het 
risico dat er finaal een vernietiging komt, misschien ook van uw 
bouwvergunning. Gelukkig voor u leven we in Vlaanderen, waar er 
nog weinig wordt afgebroken, maar het uiterste risico is dat de 
gevangenis moet worden afgebroken als ze er staat. Men neemt 
sowieso altijd een risico en het risico vandaag is dat de boetes eraan 
komen van minimaal 10 000 euro per dag over enkele weken. Dat is 
ook een zwaar risico. U moet de afweging maken wat het meeste zal 
kosten. Ik denk dat de contracten niet echt proactief zijn opgemaakt 
en in ieder geval onvoldoende sluitend zijn om met dergelijke risico’s 
rekening te houden.

Tot slot, de rode draad voor de twee dossiers van Dendermonde en 
Beveren, en mogelijk ook voor de andere nieuwe dossiers, is dat men 
burgers voor voldongen feiten stelt, terwijl die hun rechten gevrijwaard 
willen zien. Of die burgers nu gelijk hebben of niet, doet er niet toe. 
Elke burger of vereniging of stad of gemeente heeft het recht om te 
protesteren tegen een of andere toegekende vergunning of ruimtelijk 
uitvoeringsplan. Als men er zo snel doorwalst en met niets rekening 
houdt en contracten ondertekent, dan plaatst men de burgers voor 
voldongen feiten. Dat is geen correct beleid.

nous risquons une annulation, 
voire même une démolition de la 
prison. Les amendes représentent 
cependant déjà un risque 
suffisamment important. Les 
contrats ne sont pas suffisamment 
clairs et omettent la prise en 
considération de ces risques.

Chacun a le droit de protester 
contre l'octroi d'un permis. Si ces 
protestations ne sont pas prises 
en considération, les citoyens sont 
placés devant les faits accomplis 
et ce n'est pas très correct.

07.19  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, welke wijsheden 
kan ik na die zeer omstandige replieken nog toevoegen? Ik kan wel 
zeggen dat ik de opmerkingen van mijn collega’s moet ondersteunen.

Vooral heb ik het volgende onthouden, dat ik u toch wil meegeven. Ik 
weet dat dat samenhangt met het Vlaams niveau. Het is ook in de 
actualiteit geweest.

Blijkbaar is er een bom onder al die dossiers gelegd, omdat de 
bekendmaking via de site onvoldoende zou zijn. Dat zou een 
probleem kunnen vormen in andere dossiers. Misschien moeten we 
dus proactief nagaan, waar de termijnen nog lopen, of we daar toch 
niet best een bijkomende bekendmaking zouden kunnen laten 
forceren. Dat is een eerste aspect.

Ten tweede heb ik ook onthouden – ik denk dat collega Landuyt ter 
zake gelijk heeft – dat het probleem zich pas zal voordoen, volgens 
het contract, over een tweetal maanden. Wij hebben het contract niet 
voor ons, dus we kunnen het niet nagaan. De schadevergoedingen 
zullen dan weliswaar lager liggen. Maar over twee maanden riskeren 
we hier dus wel opnieuw te staan met dezelfde vragen. De werken 
hadden namelijk vandaag moeten beginnen, maar ze zijn niet 

07.19  Sophie De Wit (N-VA): 
Dans ce type de dossiers, nous 
devrions vérifier de manière 
proactive où une publication 
complémentaire est nécessaire.
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aangevangen. Het is nu dus even koffiedik kijken. De ongerustheid 
blijft alleszins aanwezig.

07.20 Minister Stefaan De Clerck: Mevrouw de voorzitter, sta me toe 
nog kort te reageren.

I did my job. Ik heb het allemaal maximaal mee helpen voorbereiden. 
Echter, niet ik onderhandel met het consortium, maar wel de Regie
der Gebouwen. Ik heb voortdurend druk uitgeoefend, omdat ik wel 
vooruitgang wilde in het geheel van die dossiers. Er is namelijk 
voldoende over gedebatteerd.

Moet dat allemaal zo snel gaan? Welnu, die dossiers zijn gedurende 
jaren voorbereid. Begin 2009 heb ik mijn huidig ambt opgenomen en 
onmiddellijk werd ik geconfronteerd met de verschillende dossiers. Ik 
ben bij alle besturen geweest, de lokale, de provinciale en de 
regionale, om ze te bespreken, te bekijken en te beoordelen.

Het is echter niet mijn verantwoordelijkheid om lokaal voor een 
bouwvergunning te zorgen, om provinciaal of in Vlaanderen een 
regeling te treffen. Ik heb het contract. De beslissing, de investering, 
de budgetten: ze zijn er allemaal.

Ik hoop, als er nu problemen opduiken, dat degenen die gezegd 
hebben dat zij ervoor zouden zorgen, op provinciaal niveau of vanuit 
Vlaanderen, er nu ook verder de verantwoordelijkheid voor nemen. 
Daartoe heb ik contact genomen, in de jongste dagen nog, met de 
bevoegde ministers die daarvoor instaan. Zij staan er nog altijd 
achter. Afgelopen vrijdag heeft de Vlaamse regering nog beslist dat er 
stappen gezet moeten worden om dat te corrigeren, in de hoop dat al 
die andere PRUP’s worden gecorrigeerd.

Het risico bestaat immers dat, als het betreffende PRUP definitief 
wordt vernietigd, een pak andere volgen. Dus, natuurlijk is het een 
fundamenteel probleem. Daarom wordt in de Vlaamse regering en in 
het Vlaams Parlement nagegaan of er onmiddellijk gecorrigeerd kan 
worden, in de hoop en in een ambitie ervoor te zorgen dat de 
vernietiging kan worden tegengegaan.

Die bouwvergunning is er. Het is niet langer de Raad van State maar 
de bijzondere Vlaamse Vergunningencommissie, die daarover moet 
oordelen. Ofwel wacht men tot alles met zekerheid administratief is 
afgehandeld en alle procedures definitief en probleemloos zijn 
afgesloten, ofwel begint men met de werken met een bouwvergunning 
en een milieuvergunning op zak. Ik neem die verantwoordelijk, omdat 
ik meen dat te moeten doen.

Ook de schadevergoedingen werden in overweging genomen. 
Schadevergoedingen kosten geld, omdat die ondernemingen daar 
ook de kosten voor dragen. Geen gevangenis kost nog veel meer 
geld en zorgt voor veel meer maatschappelijke problemen en 
verantwoordelijkheden in het kader van een strafuitvoeringsbeleid. Ik 
heb die afweging gemaakt. Nu moeten we met alle middelen en alle 
overheden maximale inspanningen leveren, opdat die gevangenissen 
er komen.

07.20  Stefaan De Clerck, 
ministre: C’est la Régie des 
Bâtiments qui négocie avec le 
consortium. Pour ma part, j’ai 
insisté avec force pour que l’on 
puisse avancer rapidement. Il ne 
m’appartient toutefois pas de 
veiller à l’obtention d’un permis de 
bâtir à l’échelle locale, ni de 
prendre des règlements à l’échelle 
de la province ou de la Région 
flamande. J’ai pris contact avec 
les ministres régionaux 
compétents dans l’espoir qu’ils 
prennent leurs responsabilités. Le 
gouvernement flamand a décidé 
vendredi dernier de prendre les 
initiatives nécessaires en vue 
d’empêcher une destruction.

La décision ne relève désormais 
plus du Conseil d’État mais de la 
commission spéciale d’agrément 
flamande. Je prends la 
responsabilité de ne pas attendre 
l’achèvement de l’ensemble des 
procédures administratives mais 
d’entamer dès à présent les 
travaux, car le permis de bâtir et le 
permis environnemental ont déjà 
été accordés. Les indemnisations 
coûtent cher mais une capacité 
pénitentiaire insuffisante coûte 
également cher et engendre des 
problèmes sociétaux.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
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De voorzitter: Wij komen aan vraag nr. 6060 van de heer Landuyt 
over de sociale bescherming ten behoeve van juryleden die het 
slachtoffer worden van een ongeval, tijdens de uitoefening van hun 
werkzaamheden als jurylid dan wel op de weg van en naar het 
gerechtsgebouw.

La présidente: À sa demande, la 
question n° 6060 de M. Landuyt 
est reportée.

07.21  Renaat Landuyt (sp.a): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de 
minister, ik wil deze vraag uitstellen.

08 Samengevoegde vragen van
- de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over "de toestand bij de rechtbank van 
koophandel te Brussel" (nr. 6061)
- mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de problemen bij de rechtbank 
van koophandel te Brussel" (nr. 6149)
08 Questions jointes de
- M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur "la situation au tribunal de commerce de Bruxelles" 
(n° 6061)
- Mme Kristien Van Vaerenbergh au ministre de la Justice sur "les problèmes au tribunal de commerce 
de Bruxelles" (n° 6149)

08.01  Renaat Landuyt (sp.a): Mijnheer de voorzitter, in verband met 
de rechtbank van koophandel te Brussel vraag ik me af hoe het zit in 
dat wespennest. Niet alleen de voorzitter, maar ook de ondervoorzitter 
heeft blijkbaar problemen door zijn extra mandaten en andere 
hoedanigheden waarin hij handel heeft gedreven en blijkbaar 
moeilijkheden heeft ondervonden. Wat is allemaal waar? Hoe wordt 
daar gerechtelijk tegen opgetreden? En heeft u echt geen overzicht 
over alle mogelijke mandaten die rechters uitoefenen, al dan niet om 
hun eigen privévermogen te beschermen? 

08.01  Renaat Landuyt (sp.a): Au 
tribunal de commerce de 
Bruxelles, le président et le vice-
président seraient confrontés à 
certains problèmes parce qu’ils 
exerceraient encore d'autres 
mandats et apparemment aussi 
parce qu'ils se seraient livrés à 
des activités commerciales.

Cette information est-elle correc-
te? Des actions judiciaires sont-
elles menées à leur encontre? Le 
ministre peut-il donner un aperçu 
de tous les mandats possibles que 
peuvent exercer les juges, le cas 
échéant pour protéger leur propre 
patrimoine?

08.02  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de voorzitter, 
mijn vraag gaat ook over de rechtbank van koophandel te Brussel. 
Hoe groot is die achterstand in de Brusselse rechtbank van 
koophandel. Wat is de evolutie van die achterstand? Welke richting 
gaat dat uit? Is het kader volledig opgevuld? Hoeveel rechters zijn 
momenteel met ziekteverlof? Hoeveel zijn er al langdurig ziek? Ik las 
in de pers dat mevrouw De Tandt al dertig jaar aan een stuk ook 
Franstalige zaken behandelt, terwijl zij eigenlijk een Nederlandstalige 
rechter is. Wat is uw standpunt daaromtrent? 

Président: Thierry Giet.
Voorzitter: Thierry Giet.

08.02  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): Quelle est l’importance de 
l’arriéré judiciaire au tribunal de 
commerce de Bruxelles et 
comment évolue-t-il? Le cadre est-
il complet? Combien de juges sont 
malades actuellement? Combien 
d’entre eux sont en congé de 
maladie de longue durée?

J’ai lu dans la presse que Mme De 
Tandt traite également, depuis 
trente ans, des affaires en français 
alors qu’elle appartient au cadre 
néerlandophone. Quel est votre 
point de vue à cet égard?

08.03 Minister Stefaan De Clerck: Brussel. In afwachting van de 08.03  Stefaan De Clerck, 
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uitvoeringen van de beslissing van het vlinderakkoord….

De ondervoorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel had 
geen toelating om naast zijn ambt als rechter handel te drijven. In 
toepassing van artikel 299 mag hij trouwens niet, hetzij persoonlijk, 
hetzij door een tussenpersoon, enige handel drijven als 
zaakwaarnemer, optreden of deelnemen aan de leiding of het beheer 
van of aan het toezicht op handelsvennootschappen of nijverheids- of 
handelsinrichtingen. In toepassing van het artikel 410 van het 
Gerechtelijk Wetboek is de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel bevoegd om een tuchtprocedure in te stellen ten aanzien 
van de leden van de rechtbank. Het komt deze korpschef toe initiatief 
te nemen voor de opstart van deze procedure in functie van de 
zwaarwichtigheid. 

De minister van Justitie heeft daar – aangezien het om de zetel gaat –
niets mee te maken. Het parket bij het hof van beroep te Brussel 
vervolgt de betrokken magistraat derhalve uit hoofde van valsheid in 
geschriften en gebruik van van valsheid betichte stukken. Deze 
werden gepleegd met het bedrieglijk oogmerk om voor derden te 
verhullen wie de werkelijke belanghebbenden waren voor de 
desbetreffende vennootschappen en om de onverenigbaarheden te 
omzeilen, bepaald door artikel 299 van het Gerechtelijk Wetboek, dat 
verbod oplegt aan de leden van rechtelijke orde om persoonlijk, noch 
door enige tussenpersoon, enzovoort, handel te drijven of als 
zaakwaarnemer op te treden, et cetera. 

Gelet op de bepaling van artikel 299 van het Gerechtelijk Wetboek 
krijgen magistraten geen toelating om op te treden in een privéfirma. 

Ik kom aan de vierde vraag. In toepassing van artikel 294 van het 
Gerechtelijk Wetboek kan met machtiging van de Koning op 
voordracht van de minister van Justitie afgeweken worden van de 
regel uit artikel 293 wanneer het gaat om de uitoefening van het ambt 
van hoogleraar, leraar, docent of assistent in een onderwijsinrichting 
of lid van een examencommissie. 

Er kan ook afgeweken worden met machtiging van de Koning op 
voordracht van de minister van Justitie als het gaat om deelneming 
aan een commissie, raad of comité van advies of krachtens een 
bijzondere opdracht aan het beheer of toezicht op een openbare 
instelling, voor zover het aantal bezoldigde opdrachten of ambten 
beperkt blijft tot twee en het geheel van de bezoldiging niet hoger is 
dan een tiende van de jaarlijkse brutowedde van het hoofdambt in de 
rechterlijke orde. Dat zijn enkele uitzonderingen. 

Alle magistraten die wensen deel uit te maken van een van de 
commissies of raden zoals voorzien in artikel 294 moeten de hele 
procedure volgen. Na aanstelling worden zij door de Koning 
gemachtigd de functie uit te oefenen.

Zo zijn er 300 commissies waarvoor magistraten bijzondere 
machtiging krijgen. Dit is deel van het debat dat wij vanochtend gehad 
hebben, namelijk dat dit te veel tijd opslorpt bij te veel magistraten. 

In verband met de achterstand, men verwijst hier terecht naar het 
verslag dat aan de wetgevende kamers moet worden meegedeeld en 
is meegedeeld. Ik stel voor dat dit wordt gedistilleerd uit het verslag 

ministre: Le vice-président du 
tribunal de commerce de Bruxelles 
n’avait pas l’autorisation de se 
livrer à des activités commerciales 
en dehors de sa fonction de juge. 
L’article 299 du Code judiciaire 
l’interdit. L’article 410 du Code 
judiciaire dispose que le président 
du tribunal peut introduire une 
procédure disciplinaire. À cet effet, 
le président peut prendre une telle 
initiative en fonction de la gravité 
des faits. Étant donné qu’il s’agit 
ici de la magistrature assise, je 
n’ai pas à intervenir en tant que 
ministre.

Le parquet près la cour d’appel de 
Bruxelles poursuit le magistrat 
incriminé pour faux en écriture et 
usage de faux. Ces faits ont été 
commis avec l’intention fraudu-
leuse de dissimuler à des tiers 
l’identité des véritables personnes 
ayant des intérêts dans les 
sociétés concernées et pour 
contourner les incompatibilités 
visées à l’article 299 du Code 
judiciaire.

L’article 299 du Code judiciaire 
interdit aux magistrats de 
participer à toute entreprise privée.

En application de l’article 294 du 
même Code, il peut être dérogé à 
la règle énoncée à l’article 293, 
avec l'autorisation du Roi et sur la 
proposition du ministre de la 
Justice, lorsqu'il s'agit de l'exercice 
de fonctions de professeur, chargé 
de cours, assistant dans les
établissements d'enseignement ou 
membre d'un jury d'examen. Il 
peut aussi être dérogé à la règle 
lorsqu'il s'agit de la participation à 
une commission, un conseil ou 
comité consultatif ou, en vertu d'un 
mandat spécial, à la gestion ou au 
contrôle d'un organisme public, 
pour autant que le nombre de 
charges ou fonctions rémunérées 
soit limité à deux et que 
l'ensemble de leur rémunération 
ne soit pas supérieur au dixième 
du traitement brut annuel de la 
fonction principale dans l'ordre 
judiciaire. Les magistrats qui 
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dat de rechtbank heeft bezorgd, want ik denk dat wij die informatie 
beter langs die weg laten doorkomen. Ik heb het nu niet meer kunnen 
opzoeken, maar u kunt het hier onmiddellijk krijgen. 

Wat de invulling van het kader betreft, het volgende. Bij de rechtbank 
van koophandel van Brussel is er op een kader van vierentwintig, één 
vacature, omdat er één rechter is benoemd tot raadsheer bij het hof 
van beroep. Er is daaraan op zich niets abnormaals. Er zijn misschien 
bepaalde probleemdossiers, maar dat is dan anders op te lossen. Het 
kader is volledig. Een aantal personen zijn ziek en omtrent een 
tweetal personen is de situatie problematisch. 

Dan werd er gevraagd naar de toepassing van de taalwet. Om als 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of van de rechtbank 
van koophandel in het gerechtelijk arrondissement Brussel benoemd 
te worden, moet de kandidaat het bewijs leveren van de kennis van 
de Nederlandse taal en van de Franse taal. Dat is de taalwetgeving 
die als dusdanig niet gewijzigd wordt, dacht ik. 

Daarmee heb ik enkele elementen van antwoord gegeven. Ik zou 
alleen vragen aan de commissie om in verband met de achterstand 
even het verslag te bekijken en de informatie bij dit dossier te voegen. 
Ik meen alzo alle vragen te hebben beantwoord.

souhaitent participer à l’une des 
commissions ou à l’un des 
conseils prévus à l’article 294, 
doivent suivre l’ensemble de la 
procédure. Après leur désignation, 
ils sont autorisés par le Roi à 
exercer leur fonction. Des 
mandats spéciaux sont attribués à 
des magistrats dans 300 commis-
sions et, apparemment, trop de 
magistrats sont débordés pour 
cette raison.

Concernant l’arriéré, un rapport a 
été transmis au Parlement. Ce 
document est disponible ici-même.

Au tribunal de commerce de 
Bruxelles, une place est vacante 
sur un cadre de 24 à la suite de la 
désignation d’un juge comme 
conseiller à la cour d’appel. 
Plusieurs personnes sont 
absentes pour raison de santé et, 
pour deux personnes, la situation 
est même problématique.

Pour être nommé président du 
tribunal de première instance ou 
du tribunal de commerce dans 
l’arrondissement judiciaire de 
Bruxelles, le candidat doit justifier 
de la connaissance du néerlandais 
et du français.

08.04  Renaat Landuyt (sp.a): Mijnheer de minister, ik heb een 
opmerking en een suggestie.

Vooreerst de opmerking. Ik stel vast dat in de rechtbank van 
koophandel van Brussel – toch de rechtbank van de hoofdstad van 
Europa die handelszaken behandelt – een ondervoorzitter zetelt die 
vervolgd wordt door de procureur-generaal voor valsheid in geschrifte. 
Desondanks functioneert hij als rechter. Dat kan tellen, wat betreft de 
kwaliteit van het gerecht en de perceptie ervan die wij, ten opzichte 
van veel internationale bedrijven, in Europa uitstralen. Dat allemaal 
omdat die persoon handel drijft, wat niet mag.

De suggestie die ik formuleer, ook ten aanzien van de collega’s, is de 
volgende. Politici die mandaten uitoefenen, moeten die aangeven. Die 
mandaten worden bekendgemaakt, zodanig dat het publiek weet waar 
iemand bij betrokken is. Mijn suggestie bestaat erin dat wij 
voorschrijven, in het raam van de hervormingen, dat ook rechters 
verplicht zijn om hun mandaten publiek te maken. Zodoende weten 
we ten minste in welke besturen en in welke commissie zij zetelen. De 
justitiabele weet alzo ook voor wie hij moet verschijnen, los van het 
feit dat hij vandaag moet verschijnen voor mensen die beschuldigd 
worden van valsheid. Il faut le faire!

08.04  Renaat Landuyt (sp.a): Le 
président du tribunal de commerce 
de Bruxelles est donc poursuivi 
pour faux en écriture, mais 
continue d’exercer sa fonction de 
juge. Cette décision influence 
fortement la perception négative 
de la justice en Belgique et ce, 
également auprès de nombreuses 
entreprises internationales. Et tout 
cela parce que l’intéressé se livre 
également à des activités 
commerciales, ce qui n’est pas 
autorisé. Pour cette raison, je 
propose que les juges rendent 
leurs mandats publics, de telle 
sorte que l’on sache dans quelles 
administrations ou commissions ils 
siègent.
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08.05  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de minister, ik 
zal kennis nemen van het verslag van de rechtbank van koophandel.

08.05  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): J’examinerai  le rapport du 
tribunal de commerce.

08.06 Minister Stefaan De Clerck: Dat document kunt u hier, in de 
Kamer, opvragen. Dat signaal heb ik willen geven. Zulke documenten 
zijn hier beschikbaar.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

09 Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "gezondheidszorg bij 
detentie" (nr. 6067)
09 Question de Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "les soins de santé dans le cadre 
d'une détention" (n° 6067)

09.01  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, 
gedetineerden behouden hun inschrijving bij het ziekenfonds in het 
raam van de voortgezette verzekering voor de duur van hun 
voorlopige hechtenis of vrijheidsberoving. Evenwel worden tijdens de 
detentieperiode de terugbetalingen voor geneeskundige 
verstrekkingen geweigerd, tenzij de medische verstrekking gebeurt 
buiten de gevangenis.

De kosten voor geneeskundige verzorging moeten worden gedragen 
door de FOD Justitie, wat mij zorgen baart qua grootte van de kosten. 
Ik heb u daar cijfers over gevraagd. Is het niet zo dat die kosten 
onrechtstreeks het budget van Justitie uithollen, terwijl het eigenlijk 
gaat over kosten die door het RIZIV zouden moeten worden 
gedragen? Kan er niets gebeuren om dat anders te laten verlopen? 
Zijn er ooit al gesprekken geweest om dat anders te organiseren in de 
toekomst?

09.01  Carina Van Cauter (Open 
Vld): Les détenus conservent leur 
inscription auprès de leur mutuelle 
mais au cours de leur détention, 
tout remboursement de 
prestations médicales leur est 
refusé à moins que les soins aient 
été dispensés en dehors de la 
prison. C'est donc le SPF Justice 
qui doit supporter le coût de ces 
soins médicaux. Pourquoi pas 
l'INAMI?

09.02 Minister Stefaan De Clerck: Mijnheer de voorzitter, collega, de 
totale uitgaven voor de gezondheidszorg van de gedetineerden 
gedurende de voorbije drie jaar bedragen circa 80 miljoen euro per 
jaar. Dat is geïnterneerden die geplaatst zijn in een gespecialiseerde 
inrichting door de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij 
inbegrepen. De vermenging met geïnterneerden zit dus ook in die 
financiering. Daarvan betaalt het RIZIV quasi de helft: 32 miljoen voor 
de geïnterneerden buiten de gevangenissen en 7,7 miljoen voor 
gedetineerden. Er is dus een gedeeltelijke terugbetaling. De andere 
helft wordt gedragen door Justitie.

Daarnaast komt het RIZIV ook tussenbeide voor gedetineerden in 
penitentiair verlof of onder elektronisch toezicht. Het RIZIV komt niet 
langer tussen voor gedetineerden onder beperkte detentie. Het 
principe van de tussenkomst door het RIZIV voor gedetineerden 
bestaat dus reeds gedeeltelijk, maar moet, mijns inziens, verder 
doorgedreven worden. Voor een deel is het doorgevoerd door de 
vorige minister van Justitie, maar bevoegdheden veranderen soms en 
dan wordt het weer wat moeilijker. Dat debat wordt permanent 
gevoerd om een stuk van het budget van Justitie te recupereren bij 
Sociale Zaken. Dat is niet altijd gemakkelijk. Er bestaat een 
werkgroep Justitie-RIZIV daarvoor die momenteel aan een model tot 
verdere integratie in de ziekteverzekering werkt. In dat licht moet 
verder overleg worden gepleegd tussen de minister van Justitie en de 
minister van Volksgezondheid.

09.02  Stefaan De Clerck, 
ministre: Le total des dépenses de 
soins de santé des détenus, en ce 
compris les internés, durant les 
trois dernières années s'élève à 
environ 80 millions d'euros par an. 
L'INAMI en paie à peu près la 
moitié: 32 millions pour les 
internés et 7,7 millions pour les 
détenus. La Justice supporte 
l'autre moitié.

En outre, l'INAMI intervient 
également en faveur des détenus 
en congé pénitentiaire ou sous 
surveillance électronique mais non 
en faveur des détenus en 
détention limitée. Par conséquent, 
le principe de l'intervention de 
l'INAMI en faveur des détenus 
existe déjà partiellement mais il 
doit être développé. Il existe un 
groupe de travail Justice-INAMI 
qui planche actuellement sur un 
modèle d'intégration plus poussée 
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dans le secteur de l'assurance-
maladie. Les ministres de la 
Justice et de la Santé publique 
devront poursuivre leur 
concertation dans ce cadre.

09.03  Carina Van Cauter (Open Vld): Ik dank de minister voor zijn 
antwoord. Dit zal verder moeten worden uitgewerkt.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

10 Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "de overbrenging van 
veroordeelde personen naar Marokko" (nr. 6068)
10 Question de Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "le transfèrement de personnes 
condamnées vers le Maroc" (n° 6068)

10.01  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, het 
bilaterale verdrag tussen België en Marokko is een feit. Het is 
ondertussen ook door Marokko geratificeerd. Ik ken de huidige stand 
van zaken niet, maar er zouden enkele dossiers geselecteerd zijn die 
volgens het verdrag in aanmerking komen voor overbrenging.

Om hoeveel dossiers gaat het, mijnheer de minister? Is de 
operationele uitvoering al gestart? Hoe loopt de verdere procedure? 
Wanneer is de eerste overbrenging een feit? Wanneer zijn wij van 
deze post verlost?

10.01  Carina Van Cauter (Open 
Vld): Entre-temps, le Maroc a à 
son tour ratifié le traité bilatéral 
entre la Belgique et le Maroc et 
quelques dossiers auraient été 
sélectionnés en vue d'un éventuel 
transfèrement.

De combien de dossiers s'agit-il? 
L'exécution opérationnelle a-t-elle 
déjà commencé? Quelle est la 
suite de la procédure? Quand le 
premier transfèrement sera-t-il 
effectif?

10.02 Minister Stefaan De Clerck: Dat het verdrag eindelijk 
geratificeerd werd, is belangrijk. Wij hebben er al veel over 
gesproken. Ik heb altijd gezegd dat wij voorzichtig moesten zijn. Het is 
het valideren van een eerste stap, die in de toekomst hopelijk een 
vervolg krijgt.

De eerste screening door het directoraat-generaal Penitentiaire 
Inrichtingen (EPI) en door de dienst Vreemdelingenzaken van de 
709 veroordeelde Marokkanen die op 1 juni 2011 in een Belgische 
gevangenis zaten, leverde op 8 juli 2011 168 dossiers op die in 
aanmerking kwamen voor verder onderzoek.

Deze 168 veroordeelden werden door de gevangenisdirecties 
ingelicht. Hen werd verzocht een formulier in te vullen en hun 
eventuele bezwaren kenbaar te maken, in toepassing van de 
conventie.

De Centrale Autoriteit beheert verder de dossiers van de 
internationale overbrengingen. Ondertussen is het aantal onderzochte 
dossiers opgelopen tot 190. Men is volop bezig met de behandeling 
van al deze dossiers. Er moeten nog stappen worden gezet, zoals het 
opvragen van informatie bij Buitenlandse Zaken, het opvragen van 
informatie en een vonnisafschrift bij het parket en het opvragen van 
eventuele bijkomende informatie bij het EPI.

Tot hiertoe werd een twintigtal afgewerkte dossiers voorgelegd, 

10.02  Stefaan De Clerck, 
ministre: Le premier examen du 
dossier des 709 Marocains 
condamnés emprisonnés en 
Belgique au 1er juin 2011 a livré 
168 dossiers retenus pour un 
examen ultérieur. Conformément 
aux dispositions de la convention, 
ces 168 condamnés ont été invités 
à remplir un formulaire et à formu-
ler leurs éventuelles objections. 
Depuis, le nombre de dossiers 
examinés est passé à 190.

À ce jour, j'ai statué dans une 
vingtaine de dossiers finalisés qui 
m'ont été présentés. La procédure 
est en cours. Les dossiers 
arriveront désormais plus 
rapidement. Le service compétent 
estime qu'il faudra environ trois 
mois pour traiter la totalité des 
dossiers.

Dans l'intervalle, une délégation du 
SPF Justice est allée au Maroc 



CRIV 53 COM 309 12/10/2011

CHAMBRE-3E SESSION DE LA  53E LÉGISLATURE 2011 2012 KAMER-3E ZITTING VAN DE 53E ZITTINGSPERIODE

39

waarin ik een beslissing genomen heb. Het proces is volop aan de 
gang. Vanaf nu zullen de dossiers nog sneller binnenkomen. De 
bevoegde dienst schat dat er ongeveer 3 maanden nodig zijn om alle 
dossiers af te handelen.

Ondertussen is ook een delegatie van de FOD Justitie naar Marokko 
vertrokken om er met de Marokkaanse collega’s de praktische 
modaliteiten van de overbrenging verder te bespreken en mogelijk te 
maken. De overdracht kan immers pas gebeuren als daar iemand 
klaar staat om de gevangene te ontvangen. Met andere woorden, de 
Marokkaanse autoriteiten moeten hun toestemming geven. Precies 
met het oog daarop is de delegatie naar Marokko vertrokken.

Kortom, de gedetineerde zelf moet zijn toestemming niet geven, maar 
er moeten wel praktische afspraken gemaakt worden met de 
autoriteiten in Marokko. Om de overdracht te regelen, vindt nu een 
werkbezoek in Marokko plaats.

pour y discuter des modalités 
pratiques du transfèrement.

10.03  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijn repliek is kort, mijnheer 
de minister. Er zijn dus 20 dossiers afgewerkt? Wanneer gebeurt de 
overdracht daadwerkelijk?

10.04 Minister Stefaan De Clerck: Die 20 zijn al uitgevoerd. De 
beslissing is getekend. In principe zijn die al weg.

10.05  Carina Van Cauter (Open Vld): Die mensen zijn al 
overgebracht?

10.06 Minister Stefaan De Clerck: Wanneer de beslissing genomen 
wordt, is dat met het oog op onmiddellijke uitvoering. Of ze allemaal al 
weg zijn, weet ik niet.

10.07  Carina Van Cauter (Open Vld): Dat was eigenlijk mijn vraag. 
Het verdrag is geratificeerd, en wat nu? De selectie is gebeurd, maar 
ik neem aan dat het dan nog enige tijd in beslag neemt, en dat men 
recht heeft op een repliek. Wanneer gaat men echt tot overbrenging 
over?

10.07  Carina Van Cauter (Open 
Vld): Quand les premiers 
transfèrements seront-ils effectifs?

10.08 Minister Stefaan De Clerck: Ik zal eens vragen hoeveel tijd er 
verloopt tussen mijn beslissing en de uitvoering ervan. Ik weet het niet 
precies.

10.08  Stefaan De Clerck, 
ministre: Je m'informerai du délai 
qui sépare ma décision de son 
exécution.

10.09  Carina Van Cauter (Open Vld): Onderzoekt men het dossier 
gelijktijdig? Als men eerst luik A en dan luik B afwerkt, duurt het 
misschien langer?

10.10 Minister Stefaan De Clerck: Er zit een hele systematiek in. Ik 
zie de dossiers binnenkomen en ik onderteken onmiddellijk het bevel 
tot overbrenging. Ik kan echter niet zeggen binnen welke periode de 
20 dossiers die afgehandeld zijn effectief worden uitgevoerd. Dat zal 
ik navragen.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

11 Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "het omvormen van oude 
legergebouwen tot penitentiaire inrichtingen" (nr. 6069)
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11 Question de Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "la transformation d'anciens 
bâtiments militaires en établissements pénitentiaires" (n° 6069)

11.01  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik zal 
niet herhalen wat ik daarstraks heb gezegd. Tilburg ziet eruit als een 
legerkazerne, maar beveiligd.

Waarom doen we dat niet in België? Zou dat niet sneller gaan, gelet 
ook op de mogelijkheden qua ruimtelijke ordening en stedenbouw, in 
Vlaanderen althans. Wit op het gewestplan, dus dat betekent dat er 
eigenlijk ruimtelijk geen beperkingen zijn. Dat is punt één. 

Ten tweede, de kost is gemaakt, het gebouw staat er. Kunnen we niet 
doen zoals Nederland, en zouden dat geen besparing opleveren met 
rendement op zeer korte termijn? Is dat overwogen? Waarom niet?

11.01  Carina Van Cauter (Open 
Vld): La prison de Tilburg a des 
allures de caserne militaire tout en 
étant dotée d’un dispositif de 
sécurité.

Pourquoi n’optons-nous pas en 
Belgique pour la transformation de 
casernes en prisons? L’extension 
de la capacité pénitentiaire ne s’en 
trouverait-elle pas accélérée, 
compte tenu des contraintes, en 
tout cas en Flandre, en matière 
d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme? Cette option ne 
permettrait-elle pas de réaliser des 
économies à court terme? Cette 
reconversion a-t-elle été 
envisagée?

11.02 Minister Stefaan De Clerck: Dank u voorzitter, collega. Ik heb 
daar vroeger al verschillende keren op geantwoord. Dat is ook, naar 
aanleiding van de aankondiging van het hervormingsplan van collega 
Pieter De Crem, opnieuw bestudeerd. Ook het Waals Gewest en de 
Waalse regering zijn daar toen bij betrokken omdat zij ook daar pistes 
zochten op dat ogenblik voor de locaties. 

Het is evident dat bepaalde gebieden en sites op zich interessant 
zouden kunnen zijn voor Justitie. Die zijn bestudeerd, maar de 
verschillende locaties die mogelijk vrij zijn en/of vrijkomen, als dan 
onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn, zijn bijzonder beperkt. 
De uitkomst van dat onderzoek was dat die kazernes niet geschikt 
waren als gevangenis. Dit is immers vanuit een geheel ander idee 
bedacht en gebouwd, niet uitgewerkt volgens de normen van een 
gevangenis. 

Zo wordt bijvoorbeeld met heel andere materialen gewerkt, gezien 
men in een gevangenis met heel wat veiligheidsmaatregelen moet 
rekening houden. Bovendien is ook de structuur van het gebouw zelf 
vaak niet geschikt. Een gevangenis moet immers een overzicht 
garanderen om de veiligheid te verhogen. Een systeem bijvoorbeeld 
met paviljoenen, zoals dat soms bij het leger wordt toegepast, zou de 
werkings- en personeelskosten enorm doen stijgen. En een aparte 
aangepaste celstructuur kan men ook niet terugvinden in de 
kazernes.

Kortom, de aanpassingswerken zouden zo ingrijpend zijn dat dit 
waarschijnlijk niet op een efficiënte manier kan uitgevoerd worden. 
Eigenlijk moet je dan een totaal nieuwe bouwen en is het nog de 
vraag: is de locatie nuttig?. Maar de gebouwen zelf kun je niet op een 
eenvoudige manier ombouwen. Dit waren de conclusies van de 
specialisten die dat beoordeeld hebben en die ze allemaal, gebouw 
per gebouw, hebben onderzocht.

11.02  Stefaan De Clerck, 
ministre: J’ai déjà répondu à 
plusieurs reprises à cette question. 
Cette possibilité a également été 
examinée bâtiment par bâtiment à 
la faveur du plan de réforme de la 
Défense. Cet examen a mis en 
évidence que les casernes ne se 
prêtent pas à leur reconversion en 
établissement pénitentiaire. Elles 
ont en effet été construites dans 
une tout autre perspective, non 
conforme aux normes requises 
pour une prison. Les matériaux 
utilisés et la structure des 
bâtiments ne sont pas adaptés 
aux exigences d’une prison, 
compte tenu des mesures de 
sécurité dont il convient de tenir 
compte. Une prison comportant 
des pavillons, sur un modèle 
fréquent au sein de l’armée, 
entraînerait de surcroît une 
augmentation considérable des 
frais de fonctionnement et de
personnel. Par ailleurs, les 
casernes sont dotées d’une 
structure qui ne se prête pas à un 
aménagement en cellules. Des 
travaux d’adaptation importants 
seraient dés lors nécessaires. Et 
je n’ai même pas évoqué la 
question de l’opportunité des sites.

11.03  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, vergeef 11.03  Carina Van Cauter (Open 
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me dat ik het een eigenaardige redenering vind:”celstructuren niet 
aangepast”. Gaan we kijken in Tilburg, met zes of met acht in een 
kamer, dit zou hetzelfde zijn in België neem ik aan. Materiaal, ik neem 
aan dat de gevangeniskazernes in Vlaanderen niet anders zijn dan in 
Nederland. Ik heb geen weet van veelvuldige ontsnappingen uit de 
gevangenis in Tilburg, waar ook nadien bewaking is moeten worden 
georganiseerd. Ruimtelijke inpasbaarheid, de problemen die we 
vandaag hebben qua ruimtelijke inpasbaarheid, en alle procedures 
zouden we niet hebben, indien men gebruikt maken van de 
bestaande legerkazernes. 

Ik kon het u toch nog maar eens vragen mijnheer de minister. Ik heb 
uw antwoord beluisterd.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

Vld): En ce qui concerne la 
structure cellulaire et les matériaux 
utilisés, je suppose qu’il n’existe 
pas de différence entre les 
casernes belges et néerlandaises 
et, que je sache, la prison de 
Tilburg n’a pas été le théâtre de 
nombreuses évasions. Si nous 
utilisons les casernes existantes, 
nous ne serions en tout cas pas 
confrontés à des problèmes 
d’aménagement du territoire, ni 
aux nombreuses procédures 
judiciaires actuelles.

Le président: La question n° 6090 de Mme Sabien Lahaye-Battheu 
est transformée en question écrite.

De voorzitter: Vraag nr. 6090 van 
mevrouw Lahaye-Battheu wordt 
omgezet in een schriftelijke vraag.

12 Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over "de Shariarechtbank die in 
Antwerpen-Noord actief is" (nr. 6119)
12 Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur "le tribunal islamique actif à Anvers 
Nord" (n° 6119)

12.01  Bert Schoofs (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
voorzitter, wij hebben onlangs kunnen vernemen dat er in de 
Antwerpse Somméstraat, Antwerpen Noord, een extremistische 
moslimvereniging onder de naam Sharia4Belgium, niet onbekend, in 
het zogenaamde Centrum voor Islamitische Diensten een 
shariarechtbank zou gevestigd hebben.

Moslims zouden er hun geschillen kunnen voorleggen met het oog op 
beoordeling ervan in de vorm van een gerechtelijke beslissing volgens 
strikte interpretatie van de sharia, met name de islamitische religieuze 
wetgeving.

Volgens mij, mijnheer de minister, is dit in strijd met de Grondwet, 
aangezien niet door de grondwettelijk vastgelegde wetgevende macht 
gerechtelijke uitspraken worden gedaan, maar door particuliere en 
religieus-ideologisch geïnspireerde gronden.

De sharia bevat tal van bepalingen die in strijd zijn met de normen en 
waarden van onze Westerse beschaving in het algemeen en de 
openbare orde en goede zeden in het bijzonder.

Sommige argumenteren dat die geschillen op vrijwillige basis worden 
voorgelegd aan de shariarechtbank zodat het gaat om een vorm van 
arbitrage en dit allemaal kan gebeuren binnen de wet en de 
Grondwet, en de fundamentele rechten en vrijheden. Ik vraag mij toch 
af, gezien de structuur van strikt islamitisch geïnspireerde 
samenlevingen, of deelsamenlevingen zoals men die in vele steden 
reeds kent, of er nog sprake is van vrijwilligheid als het gaat om 
vrouwen die zich laten berechten door een dergelijke rechtbank, of als 
het gaat om de positie van de kinderen waarover moet beslist worden.

12.01  Bert Schoofs (VB): 
Sharia4Belgium aurait installé au 
Centre de services islamiques 
(CSI) à Anvers un tribunal où les 
musulmans peuvent faire traiter 
les litiges selon l'interprétation 
stricte de la charia, la législation 
religieuse islamique, ce qui est 
contraire à notre Constitution.

Le ministre en est-il informé? 
Quelles mesures envisage-t-il de 
prendre pour faire en sorte 
qu’aucune forme de légitimité ne 
soit accordée à cette instance? La 
justice est-elle disposée à 
poursuivre pénalement ce type de 
tribunal?
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Er is enige bezorgdheid van mijnentwege. Daarom heb ik enkele 
vragen.

Bent u op de hoogte van het initiatief? Kunt u hierover verdere 
toelichting verschaffen?

Wat vindt u van de uitspraken van de Antwerpse schepen van 
Diversiteit, mevrouw Monica De Coninck, die stelt dat, ik citeer: “het 
wellicht goed is dat religieuze instanties bemiddelen in hun 
gemeenschap”?

Welke maatregelen wil u nemen opdat aan shariarechtbanken en 
shariarechtspraak geen enkele vorm van legitimiteit kan worden 
gegeven?

Is het parket ondertussen gestart met een onderzoek naar dergelijke 
praktijken en is men bij Justitie bereid om strafrechterlijke vervolging 
in te stellen tegenover initiatieven waarbij onze fundamentele rechten 
en vrijheden worden geschonden door het oprichten van 
shariarechtbanken?

Présidente: Sarah Smeyers.
Voorzitter: Sarah Smeyers.

12.02 Minister Stefaan De Clerck: De organisatie Sharia4Belgium is 
actief in Antwerpen sinds 3 maart 2010 en pleit onomwonden voor de 
omvorming van België tot een islamitische staat. Concreet pleit de 
groepering voor het omvormen van het Belgische democratische 
rechtsbestel tot een kalifaat, met aan het hoofd een kalif en als 
regulerende basis de shariawetgeving.

Dit soort shariagroepen is niet nieuw, maar kent de laatste jaren 
internationaal een groei. Dergelijke groepen vinden hun inspiratie in 
vele gevallen bij de gekende radicaal-islamitische prediker Anjem 
Choudary in het Verenigd Koninkrijk. Een groeiend aantal Europese 
landen heeft te maken met dergelijke shariagroepen.

Anjem Choudary en zijn beweging al-Muhajiroun Islam4UK gebruiken 
in Londen reeds lang het concept van de shariarechtbank of sharia 
council. De Britse overheid schijnt het gegeven niet te 
problematiseren. Zij zou naar verluidt zelfs een zekere, officiële status 
aan de shariarechtbank hebben gegeven.

In Antwerpen probeert Sharia4Belgium nu ook concrete stappen te 
zetten waardoor de shariawetgeving tastbaar wordt. Daartoe werd het 
CID, het Centrum voor Islamitische Diensten, opgericht.

Het CID heeft een eigen logo en maakt gebruik van dezelfde lokalen 
als Sharia4Belgium in de Somméstraat 9 in Antwerpen. Het CID 
bemiddelt bij huwelijksconflicten of bij het regelen van erfenissen 
tussen moslims. Het CID biedt zijn diensten gratis aan de islamitische 
gemeenschap aan.

Het CID schijnt een feitelijke vereniging te zijn die niet officieel 
bestaat, ook niet onder de vorm van bijvoorbeeld een VZW. Het blijft 
voorlopig onduidelijk welke personen exact achter het CID schuilgaan. 
Zeker is dat ook vrouwen bij het initiatief betrokken zijn.

12.02  Stefaan De Clerck, 
ministre: L'organisation 
Sharia4Belgium est active à 
Anvers depuis le 3 mars 2010 et 
plaide ouvertement pour la
transformation de la Belgique en 
un État islamique. Ce type de 
groupe partisan de l’instauration 
de la charia n'est pas nouveau 
mais connaît ces dernières 
années une recrudescence au 
niveau international. Un nombre 
croissant de pays européens sont 
confrontés à ce problème.

Il semble que cela ne pose pas de 
problème au gouvernement 
britannique, qui lui aurait même 
conféré un statut officiel.

Par le biais du CSI, 
Sharia4Belgium tente de faire la 
promotion de la charia dans notre 
pays. Le CSI n’a pas d’existence 
officielle mais il utilise le même 
logo et occupe les mêmes locaux 
que Sharia4Belgium. Actuelle-
ment, on ne sait pas quelles sont 
les personnes qui se cachent 
derrière le CSI.

Le CSI propose une médiation 
gratuite en cas de conflits 
matrimoniaux et pour régler des 
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De shariarechtbanken en -wetgeving hebben geen enkele legitimiteit 
en kunnen niet in de plaats van onze rechtsstaat komen. Voor zover 
de sharia niet strijdig is met de beginselen van onze rechtsstaat, 
kunnen individuen zich evenwel in hun dagelijks leven en in het raam 
van de godsdienstvrijheid door de sharia laten inspireren.

In de huidige stand van zaken heeft het parket nog geen 
opsporingsonderzoek geopend, om reden van afwezigheid van enig, 
objectief element waaruit zou blijken dat er wel degelijk sprake is van 
een effectieve werking in de praktijk en dus ook van een daaruit 
voortvloeiend misdrijf.

Het parket ontving vanwege een politiedienst geen proces-verbaal ter 
zake waaruit de strafrechtelijke inbreuk zou kunnen blijken. De 
opvolging van het religieuze extremisme en het moslimradicalisme 
gebeurt uiteraard intens door de Veiligheid van de Staat.

questions d'héritage entre 
musulmans. Les tribunaux et la 
législation islamiques n’ont aucune 
légitimité et ne peuvent se 
substituer à notre État de droit. 
Dans la mesure où la charia n’est 
pas contraire aux principes de 
notre État de droit, des personnes 
peuvent toutefois s’en inspirer 
dans leur vie quotidienne et dans 
le cadre de la liberté de religion.

Le parquet n’a pas encore ouvert 
d’information. À ce jour, aucun 
élément objectif ne tend à prouver 
qu’il s’agit d’une pratique effective
et donc d’un délit. Le parquet n’a, 
par ailleurs, reçu aucun procès-
verbal laissant apparaître une 
infraction pénale. Le suivi en 
matière d'extrémisme religieux et 
de radicalisme musulman est bien 
sûr assuré par la Sûreté de l’État.

12.03  Bert Schoofs (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de 
minister, ik dank u voor uw antwoord.

U lijkt het gevaar wel te begrijpen.

Ik kan ook begrijpen dat het parket niet kan vervolgen, als er geen 
feitelijke vaststellingen op het terrein kunnen worden gedaan. Het 
maken van dergelijke vaststellingen is echter natuurlijk de 
moeilijkheid, omdat de zittingen van de shariarechtbank achter 
gesloten deuren zullen gebeuren.

Is bij het parket de locatie bekend waar de zittingen zullen gebeuren? 
Blijkbaar is dat niet het geval.

De betrokken personen zijn blijkbaar ook niet bekend, indien ik uw 
antwoord goed heb begrepen. Ik bedoel de betrokken personen bij 
het Centrum zelf en niet de betrokkenen bij de Sharia4Belgium.

12.03  Bert Schoofs (VB): J’ai cru 
comprendre que le parquet ne 
peut poursuivre sans faits concrets 
sur le terrain. La difficulté est là, 
puisque les audiences se tiennent 
à huis clos et que le parquet n’est 
sans doute pas au courant du lieu. 
L'identité des personnes concer-
nées n'est pas davantage connue.

12.04 Minister Stefaan De Clerck: Tegen de Sharia4Belgium zijn ook 
andere acties, los van de shariarechtbank. Er zijn andere, 
gerechtelijke onderzoeken. Dat is een andere zaak.

12.04  Stefaan De Clerck, 
ministre: Sharia4Belgium fait 
l'objet d'enquêtes judiciaires, 
indépendamment des tribunaux 
islamiques.

12.05  Bert Schoofs (VB): Ik stel voor dat het parket in het raam van 
de gerechtelijke onderzoeken ter zake probeert uit te zoeken hoe het 
met de shariarechtbank van Sharia4Belgium zit zodat geen enkel 
element in een dergelijke rechtspraak aanwezig is – ik wil het zelfs 
geen rechtspraak noemen –, in dergelijke uitspraken of bij dergelijke 
interne geschillen aanwezig is dat strijdig is met onze openbare orde 
en goede zeden.

12.05  Bert Schoofs (VB): Le 
parquet doit veiller à ce qu’aucun 
élément de ce tribunal islamique 
ne contrevienne à l’ordre public.

12.06 Minister Stefaan De Clerck: Er is uiteraard geen sprake van 
dat de shariarechtbank enig officieel karakter kan krijgen. Tot nu toe 

12.06  Stefaan De Clerck,
ministre: Il va de soi que ce 
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zijn er echter geen elementen waaruit zou blijken dat er een tendens 
naar een effectieve werking van de shariarechtbank is.

tribunal ne peut, en aucun cas, 
revêtir un caractère officiel. 
Jusqu’ici, nous ne disposons 
d'aucun élément indiquant un 
fonctionnement effectif.

12.07  Bert Schoofs (VB): Mocht het parket daarvan bewijzen 
vinden, dan hoop ik dat het onmiddellijk een inval doet.

12.07  Bert Schoofs (VB): 
J’espère que, si le parquet devait 
entrer en possession de preuves 
dans ce sens, il interviendrait 
immédiatement.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

13 Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "een hulporganisatie als 
dekmantel voor inlichtingendiensten" (nr. 6099)
13 Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice sur "une association d'aide, couverture 
pour les services de renseignements" (n° 6099)

13.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Mevrouw de voorzitter, 
mijnheer de minister, in augustus verscheen een artikel in Le Soir
waarin grote vragen werden gesteld bij de werking en de financiering 
van het Kashmir Centre EU, dat kantoor houdt in Brussel. Het 
vermoeden rijst dat die organisatie niet zomaar een NGO is, maar een 
dekmantel voor de Pakistaanse inlichtingendienst ISI. 

Dat vermoeden wordt versterkt door een politieactie in de Verenigde 
Staten, in Washington. Het Amerikaanse FBI heeft daar een 
dekmantel blootgelegd van een gelijknamige organisatie, die tot doel 
heeft Amerikaanse politici te beïnvloeden. Uit dat onderzoek bleek dat 
het Kashmir Centre in Washington DC via schimmige constructies 
gefinancierd werd door de Pakistaanse veiligheidsdiensten. Nog 
steeds volgens dat onderzoek zou het Kashmir Centre EU in Brussel 
“de facto geleid worden door vertegenwoordigers van de Pakistaanse 
regering, waaronder de Pakistaanse militaire inlichtingendienst ISI”. 

Mijnheer de minister, ik heb de volgende vragen. 

Ten eerste, bent u op de hoogte van het Amerikaanse onderzoek? 

Ten tweede, werd er informatie uitgewisseld over het Kashmir Centre 
EU tussen de Belgische inlichtingendiensten en de Amerikaanse FBI? 

Ten derde, loopt er een Belgisch onderzoek naar de financiering van 
het Kashmir Centre in Brussel? 

Ten vierde, heeft de Belgische Veiligheid van de Staat reeds een 
analyse van die informatie gemaakt? Zo ja, wat zijn de resultaten 
daarvan? 

13.01  Stefaan Van Hecke 
(Ecolo-Groen!): Après une récente 
action de police aux États-Unis, 
des questions ont été posées à 
propos du fonctionnement et du 
financement du Kashmir Centre 
EU à Bruxelles. On a soupçonné 
cette organisation de servir de 
couverture aux services de 
renseignements pakistanais.

Le ministre est-il au courant de 
l’enquête menée à ce propos par 
les Américains? Y a-t-il eu 
échange d’informations entre les 
services de renseignements 
belges et le FBI? Le financement 
du Kashmir Center à Bruxelles 
fait-il actuellement l’objet d’une 
enquête dans notre pays? La 
Sûreté de l’État s’est-elle déjà 
livrée à une analyse?

13.02 Minister Stefaan De Clerck: Collega, de Veiligheid van de 
Staat werd inderdaad door haar Amerikaanse collega’s op de hoogte 
gebracht van het onderzoek dat zij hebben ingesteld naar de Kashmiri 
American Council en haar voorzitter. Volgens de Amerikaanse dienst 
is het onderzoek toegespitst op twee elementen: de aanwezigheid van 
een niet-gedeclareerde inlichtingenagent in de Verenigde Staten en 
vermoedens van witwassen en financiële fraude bij de financiering 

13.02  Stefaan De Clerck, 
ministre: La Sûreté de l’État a en 
effet été informée par ses 
collègues américains et le FBI 
d’une enquête menée à propos du 
Kashmiri American Council. Cette 
enquête s’est concentrée sur la 
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van het voormelde centrum.

Aansluitend daarbij kan de Veiligheid van de Staat bevestigen dat zij 
inderdaad door het FBI op de hoogte werd gebracht van hun actie 
tegen de Kashmiri American Council. De Veiligheid van de Staat volgt 
de activiteiten van het in Brussel gevestigde Kashmir Centre reeds op 
van bij de oprichting van die organisatie en heeft de bevoegde 
autoriteiten op geregelde tijdstippen ingelicht over haar bevindingen 
met betrekking tot haar activiteiten. Ook naar aanleiding van de 
Amerikaanse actie tegen de Kashmiri American Council heeft de 
Veiligheid van de Staat reeds op 20 juli 2011 aan de bevoegde 
overheden een informatienota bezorgd.

Zoals ik daarnet reeds aanhaalde, volgt de Veiligheid van de Staat de 
activiteiten van het in Brussel gevestigde centrum reeds op sinds de 
oprichting ervan. Op geregelde tijdstippen worden de bevoegde 
autoriteiten ingelicht. De Veiligheid van de Staat is niet van plan en is 
nooit van plan geweest om haar monitoring van de activiteiten te 
staken of te verminderen, aangezien die thuishoort in het kader van 
haar wettelijke bevoegdheden. De Veiligheid van de Staat is de 
mening toegedaan dat andere diensten beter gewapend zijn en de 
nodige specialisatie bezitten om een financieel onderzoek naar het 
Kashmir Centre te doen.

Uiteraard zal men blijven meewerken als daar anderen toe verzoeken. 

In het verleden werden de overheden altijd verwittigd. Dit zal ook in de 
toekomst blijven gebeuren. De informatie die wij verkregen hebben 
van de Amerikaanse diensten is echter geclassificeerd en mag door 
onze diensten niet worden meegedeeld aan derden zonder expliciete 
toestemming van de dienst van oorsprong. De nota’s die de Veiligheid 
van de Staat in het verleden aan de bevoegde autoriteiten heeft 
bezorgd en die het resultaat zijn van haar eigen onderzoeken, zijn 
eveneens geclassificeerd.

présence aux États-Unis d’un 
agent de renseignement non 
déclaré ainsi que sur des 
soupçons de fraude financière.

La Sûreté de l’État suit les activités 
du Kashmir Centre de Bruxelles 
depuis la création de ce dernier. À 
la suite de l’action précitée menée 
par les Américains, la Sûreté de 
l’État a fourni aux autorités
compétentes une note d’informa-
tion dès le 20 juillet 2011.

La Sûreté de l’État n’a jamais eu 
l’intention de mettre un terme à 
son monitoring des activités, ni de 
le réduire. Elle estime toutefois 
que d’autres services sont mieux 
armés pour effectuer l’analyse 
financière relative au centre.

L'information des services 
américains est classifiée et ne 
peut dès lors être communiquée à 
des tiers par nos services. Les 
notes précédemment transmises 
aux autorités compétentes par la 
Sûreté de l'État sont également 
classifiées.

13.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, ik 
dank u voor het antwoord. Ik heb er natuurlijk alle begrip voor dat de 
gegevens geclassificeerd zijn en dat u daarop niet dieper kunt ingaan. 
Ik leid uit uw antwoord af dat onze diensten van de staatsveiligheid 
deze organisatie van nabij opvolgen en dat er contacten zijn en 
informatie-uitwisseling is met de FBI. Ik dank u dan ook voor de 
bevestiging van deze informatie.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

14 Samengevoegde vragen van
- de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over "de toepassing van het snelrecht voor 
winkeldiefstallen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen" (nr. 6120)
- mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "de invoering van de onmiddellijke 
minnelijke schikking voor winkeldiefstallen in het arrondissement Antwerpen" (nr. 6232)
14 Questions jointes de
- M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur "l'application de la procédure accélérée pour les vols à 
l'étalage dans l'arrondissement judiciaire d'Anvers" (n° 6120)
- Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur "l'introduction de la transaction immédiate pour les 
vols à l'étalage dans l'arrondissement d'Anvers" (n° 6232)

14.01  Bert Schoofs (VB): Mijnheer de minister, ik heb het gegeven 14.01  Bert Schoofs (VB): Il 
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als snelrecht omschreven. Mijn vraagstelling is uit juridische 
invalshoek bekeken misschien wat kort door de bocht. Er wordt 
immers ter zake niet aan rechtspraak gedaan. Inhoudelijk zitten wij er 
met de omschrijving ‘snelrecht’ daarentegen niet naast. Blijkbaar gaat 
het immers om een systeem waarbij winkeldiefstallen via een 
minnelijke schikking worden opgelost. Aldus zou het principe luiden.

Wanneer het goed is, mag het ook worden gezegd. Het project zou, 
indien ik mij niet vergis, in Hasselt zijn gestart. Het neemt nu 
uitbreiding.

Ik had gewoon graag meer toelichting gekregen bij de manier waarop 
het project werkt, bij de manier waarop een en ander wordt opgelost 
en ook bij de vraag of het project eventueel naar andere 
arrondissementen zal worden uitgebreid. Het systeem is, naar ik 
meen, al in een aantal arrondissementen in werking. Ik meen in een 
viertal arrondissementen. Indien ik het fout voorheb, mag u mij 
corrigeren. Ik meen echter dat het mogelijk is het systeem ook naar
andere, gerechtelijke arrondissementen uit te breiden en eventueel 
zelfs naar andere, strafrechtelijke domeinen, waarbij dergelijke 
misdrijven snel kunnen worden opgelost.

Zal bedoeld systeem ook in bedoelde arrondissementen en domeinen 
de remedie zijn?

semble que dans certains 
arrondissements, les vols à 
l'étalage soient réglés par le biais 
d'une transaction.

Quelle est la procédure précise et 
sera-t-elle adoptée par tous les 
arrondissements?

14.02  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, elke maatregel 
om straffeloosheid te bestrijden, is een goede stap. Een snel optreden 
is in voornoemd kader belangrijk.

Hoewel het parket van Hasselt de voorbije dagen enigszins minder 
positief in het nieuws komt, heeft het echter een succesvol project 
opgestart, met name de onmiddellijke, minnelijke schikking voor 
winkeldiefstallen. Het project zou nu door Antwerpen worden 
overgenomen.

Wat houdt het systeem concreet in? Het houdt een verval van de 
strafvordering in, waarbij het parket onmiddellijk aan de dader 
voorstelt om de rekening te betalen. De rekening houdt niet enkel een 
boete in maar meteen ook de vergoeding van de schade, wat 
natuurlijk voor het slachtoffer een goede zaak is.

Bovendien is het een snel systeem. Het dossier zal snel kunnen 
worden afgehandeld. Voorheen durfde een minnelijke schikking wel 
eens op zich laten wachten. Het slachtoffer is dus sneller vergoed.

Ook voor de politie is het een stimulans om onmiddellijk in te grijpen. 
Wanneer een zaak zo snel kan worden afgehandeld, zal ook de politie 
een incentive hebben.

Mijnheer de minister, indien ik mij niet vergis, zijn aan het systeem wel 
voorwaarden verbonden. De waarde van het goed mag niet meer dan 
300 euro bedragen. Er mag tevens geen geweld zijn gebruikt. Indien 
zulks toch het geval is, wordt opnieuw overgegaan naar het snelrecht, 
dat soms niet zo snel blijkt te zijn.

De belangenorganisaties van de middenstand zijn alleszins heel 
positief.

14.02  Sophie De Wit (N-VA): Le 
parquet de Hasselt aurait 
commencé à traiter les vols à 
l'étalage par le biais d'une 
transaction et le parquet d'Anvers 
suivrait la même voie.

Comment fonctionne le système? 
Le ministre peut-il fournir des 
chiffres sur les résultats obtenus à 
Hasselt? Cette procédure sera-t-
elle étendue à d'autres arrondisse-
ments? Quelle est l'incidence de la 
procédure sur la charge de travail 
du parquet? Le ministre envisage-
t-il une procédure identique pour 
des faits où la valeur des biens 
volés dépasse les 300 euros?
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Mijnheer de minister, misschien is het zinvol de ervaringen in Hasselt 
en de cijfers van de onmiddellijke resultaten ter zake te kennen, 
teneinde het systeem effectief goed te kunnen beoordelen. Waar het 
immers uiteindelijk om te doen is, is het tegengaan van de 
straffeloosheid. Hopelijk zal het door dergelijk, daadkrachtig optreden 
echter ook recidive tegengaan.

Hebt u er een zicht op of door het systeem het aantal winkeldiefstallen 
in Hasselt is gedaald?

Overweegt u – ter zake sluit ik mij bij de heer Schoofs aan – een 
dergelijk systeem ook in andere, Belgische arrondissementen in te 
voeren? Indien ja, welke timing stelt u ter zake voorop?

Mijnheer de minister, hebt u er een zicht op in welke zin de werklast 
van het parket aldus zal stijgen of dalen? Nu zal een slachtoffer 
immers misschien sneller aangifte doen van een winkeldiefstal, 
aangezien de kans groter zal zijn dat de schade zal worden vergoed.

Nu komt de vraag van één miljoen. Waarom komt de gerechtelijke 
overheid nu pas op een dergelijk idee? Het betreft immers een 
evidente stap. Moeten wij daaruit afleiden dat voordien 
winkeldiefstallen wel een zware overlast maar blijkbaar geen prioriteit 
voor Justitie waren? Is het systeem daarentegen misschien een 
remedie, omdat Justitie heeft vastgesteld dat het snelrecht toch niet 
altijd het werk doet dat ervan wordt verwacht?

Mijnheer de minister, gesteld dat het systeem, waarbij de waarde van 
het gestolen goed nu op 300 euro is vastgelegd, veel succes heeft, 
plant u dan op termijn misschien een uitbreiding naar gestolen 
goederen met een hogere waarde? Zulks zou immers een afwikkeling 
van de zaken bij het parket kunnen bespoedigen.

14.03 Minister Stefaan De Clerck: Mevrouw de voorzitter, collega’s, 
al sinds mei 2010 wordt in het arrondissement Antwerpen een 
afhandeling toegepast waarbij de politie de dader binnen de 24 uur na 
de feiten dagvaardt om voor de rechtbank te verschijnen. Die 
procedure wordt in Antwerpen de APS, de Arrestatieprocedure 
Snelrecht, genoemd. Vernieuwend is dat de dagvaarding onmiddellijk 
door de politie wordt betekend. Daardoor wordt de verdachte 
onmiddellijk geconfronteerd met de gevolgen van zijn daad en zal hij 
binnen de maand voor de rechtbank verantwoording afleggen.

Naast de voormelde procedure is het parket van Antwerpen sinds 
1 oktober 2011 van start gegaan met een afhandeling OMS, de 
Onmiddellijke Minnelijke Schikking. Daarbij biedt de politie voor 
welbepaalde feiten van winkeldiefstal onmiddellijk een minnelijke 
schikking aan, te betalen binnen een termijn van 15 dagen. Die 
procedure verschilt van de klassieke afhandeling, doordat zij 
onmiddellijk na de feiten door de politie wordt aangeboden en niet, 
zoals gebruikelijk, door het parket, na ontvangst van het politioneel 
dossier. De verdachte die de minnelijke schikking niet betaalt, wordt 
gedagvaard.

Sinds 1 oktober worden beide procedures naast elkaar toegepast, 
met name de APS voor feiten waarbij het nadeel meer dan 300 euro 
bedraagt of waarbij geweld wordt gebruikt en de OMS voor feiten 
waarbij het nadeel minder dan 300 euro bedraagt en geen geweld 

14.03  Stefaan De Clerck, 
ministre: L’arrondissement 
judiciaire d’Anvers utilise, d’une 
part, la procédure d’arrestation 
accélérée et, d’autre part, la 
transaction immédiate. Dans le 
premier cas de figure, l’auteur est 
cité dans les 24 heures et la 
citation est notifiée immédiatement 
par les services de police. Dans ce 
cas, l’auteur est convoqué au 
tribunal dans le mois qui suit les 
faits. Dans le second cas de 
figure, la police fait immédiatement 
une proposition de transaction, qui 
doit être payée dans la quinzaine. 

La procédure d’arrestation 
accélérée est appliquée lorsque le 
préjudice causé est supérieur à 
300 euros ou si l’auteur a eu 
recours à la violence, tandis que la 
transaction immédiate est 
proposée pour des faits ayant 
causé un préjudice évalué à moins 
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werd gebruikt.

De uitwerking van voormelde procedures is een initiatief van de 
procureur des Konings te Antwerpen. De OMS-procedure 
wordt inderdaad al toegepast in het arrondissement Hasselt. Beide 
initiatieven zijn, mijns inziens, goede, vernieuwende praktijken, die 
zowel ontmoedigend kunnen werken ten aanzien van de potentiële 
daders – de winkeldieven krijgen vrijwel meteen lik op stuk, waardoor 
de kans op een effectieve bestraffing stijgt – als de werklast van de 
parketten kunnen beperken, doordat de daadwerkelijke 
strafrechtelijke vervolging het sluitstuk vormt.

Ik ben persoonlijk een voorstander van een dergelijke gediversifieerde 
aanpak van het openbaar ministerie. Die laat immers toe om de 
vervolgingsinspanningen zoveel mogelijk te richten op de zwaardere 
vormen van delinquentie, zonder dat daarbij een situatie van 
straffeloosheid wordt gecreëerd of in stand gehouden.

Om die reden is het belangrijk om zowel de onmiddellijke schikking op 
politieniveau te organiseren, als de vervolging via het snelrecht via de 
klassieke strafrechtelijke procedure, bijvoorbeeld voor de 
georganiseerde winkeldiefstallen door dadergroeperingen.

Wat betreft de veralgemeende toepassing, in alle gerechtelijke 
arrondissementen van het land heeft het College van PG’s al 
richtlijnen verspreid waarbij zowel het snelrecht, met col 18 van 2010, 
als de minnelijke schikking, met een col 1 van 2011, worden 
aanbevolen ter beteugeling van sommige misdrijven, waaronder 
winkeldiefstallen. Wij gaan voor een veralgemeende toepassing, die 
wij absoluut willen realiseren en die ook is opgenomen in onze 
recente nota. In die nota wordt een aantal nieuwe initiatieven voor 
burgemeesters, zonechefs en procureurs opgesomd die dat soort 
stadscriminaliteit beter zouden moeten kunnen opvangen.

In die nota heb ik aangekondigd dat wij een omzendbrief voor 
stadscriminaliteit zouden moeten kunnen opstellen waarin op een rijtje 
moet worden gezet wat allemaal kan. Op die manier is de 
omzendbrief zeer praktisch toepasbaar voor iedereen op het terrein.

Cijfers heb ik niet tijdig binnengekregen. Ik had ze gevraagd, maar 
heb ze niet gekregen.

de 300 euros et commis sans 
violence.

Ces procédures sont une initiative 
du procureur du Roi à Anvers. La 
procédure de transaction 
immédiate est déjà appliquée 
actuellement dans 
l’arrondissement de Hasselt. Je 
crois en ces procédures parce 
qu’elles s’inscrivent dans le cadre 
d’une politique de sanction 
immédiate et qu’elles permettent 
d’alléger la charge de travail des 
parquets. Selon moi, les efforts 
judiciaires devraient être axés en 
priorité sur les formes plus graves 
de délinquance, sans pour autant 
favoriser l’apparition d’un 
sentiment d’impunité chez les 
petits délinquants.

Le Collège des procureurs 
généraux a déjà recommandé la 
procédure d’arrestation accélérée 
et la transaction immédiate dans 
tous les arrondissements 
judiciaires pour certains types de 
délits. Notre volonté est donc 
résolument de généraliser ces 
procédures. J’ai par ailleurs 
annoncé, dans une note, qu’il 
serait souhaitable d’établir une 
circulaire sur la criminalité urbaine.

Je n’ai pas pu obtenir de chiffres à 
temps pour cette réunion.

14.04  Bert Schoofs (VB): Mijnheer de minister, wij zijn nog maar 
een jaar ver. Ik wil het initiatief zeker krediet geven. Ik denk dat het 
inderdaad tegemoetkomt aan een bepaalde nood. Ik heb maar twee 
kritische bemerkingen. Wij moeten er absoluut voor waken een aparte 
categorie van misdrijven in te voeren waarvoor men minder wordt 
bestraft. Ik zie het nog niet onmiddellijk gebeuren. Ik juich het initiatief 
dan ook toe.

Daarnaast heb ik nog een punt van kritiek, met name in verband met 
recidive. Misschien zullen sommigen erop wijzen dat men niet 
tweemaal het vel van de klassieke kei kan stropen met een boete of 
iets dergelijks. Ik hoop alleszins dat recidive misdadigers in de zin van 
de geldende wet of gewoontemisdadigers worden doorverwezen naar 
de rechtbanken en de dans niet ontspringen.

Voor het overige kan het systeem voor mij nog een tijdje worden 

14.04  Bert Schoofs (VB): Nous 
devrons veiller à ne pas créer de 
catégorie distincte de crimes qui 
seraient punis moins sévèrement. 
Par ailleurs, les délinquants 
d'habitude ne doivent pas 
échapper à leur punition.

Nous devrons procéder à une 
évaluation dès que les chiffres 
seront disponibles.
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toegepast, zodat wij de resultaten eventueel later, op basis van cijfers, 
kunnen evalueren.

14.05  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, ik had natuurlijk 
dezelfde opmerking. U zegt dat u nog geen cijfers hebt, maar 
blijkbaar is het effect in de praktijk al dusdanig dat u beslist tot 
uitbreiding. Ik zou daaruit impliciet kunnen afleiden dat het, enerzijds, 
een ontradend effect heeft en, anderzijds, ook een efficiëntieoefening 
kan zijn voor de parketten. Ik blijf heel benieuwd naar die cijfers. 
Meten is weten, zegt men altijd. In die wetenschap kunnen wij dan 
overgaan tot een evaluatie.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

15 Samengevoegde vragen van
- de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over "de reanimatie van de Moslimexecutieve" 
(nr. 6121)
- mevrouw Zoé Genot aan de minister van Justitie over "de stand van zaken bij de Moslimexecutieve 
van België" (nr. 6308)
- de heer Siegfried Bracke aan de minister van Justitie over "de Moslimexecutieve" (nr. 6378)
15 Questions jointes de
- M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur "la réanimation de l'Exécutif des musulmans" (n° 6121)
- Mme Zoé Genot au ministre de la Justice sur "le point sur la situation au sein de l'Exécutif des 
musulmans de Belgique" (n° 6308)
- M. Siegfried Bracke au ministre de la Justice sur "l'Exécutif des musulmans" (n° 6378)

De voorzitter: De heer Bracke is nu niet aanwezig, dus zijn vraag vervalt.

15.01  Bert Schoofs (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de 
minister, de Moslimexecutieve heeft enige tijd op zwart zaad gezeten. 
U hebt de subsidies bewust niet toegekend. Dat vond ik een goede 
maatregel met het oog op de jarenlang aanslepende problemen van 
dat instituut, dat ondertussen al diverse metamorfoses heeft 
ondergaan, maar zonder resultaat.

Blijkbaar is men nog altijd niet tot een akkoord kunnen komen, of 
althans niet op het ogenblik dat u besliste om in allerijl toch subsidies 
toe te kennen.

Mijnheer de minister, waarom hebt u die subsidies in feite toegekend? 
De Moslimexecutieve heeft namelijk nog altijd geen blijk gegeven van 
voldoende maturiteit en zelfs representativiteit om de taak die haar 
destijds werd toegewezen, naar behoren uit te voeren.

Waarom uiteindelijk toch die subsidiëring, ondanks de voortdurende 
malaise? Op het ogenblik dat ik mijn vraag indiende, was het alweer 
hommeles. De voorzitter van de Moslimexecutieve werd toen blijkbaar 
aan de kant geschoven, dus alweer een zoveelste incident.

De volgende vraag lijkt mij toch belangrijk. Hebt u bepaalde 
voorwaarden gesteld onder dewelke de toelage dan alsnog behouden 
kan blijven?

15.01  Bert Schoofs (VB): Alors 
que l'Exécutif des musulmans de 
Belgique n'a toujours pas démon-
tré qu'il disposait de la maturité et 
de la représentativité nécessaires 
pour remplir correctement sa 
mission, le ministre a décidé en 
toute hâte d'accorder néanmoins 
des subsides.

Pourquoi? Des conditions sont-
elles liées à l'octroi de ces 
subsides?

15.02  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Madame la présidente, monsieur 
le ministre, le 5 juillet dernier, je vous ai interrogé sur la situation au 
sein de l'Exécutif des musulmans de Belgique, qui vit des tensions 
internes et répétées depuis des années. Vous m'avez répondu 

15.02  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): 
In uw antwoord op mijn vraag van 
5 juli jongstleden met betrekking 
tot de Belgische Moslimexecutieve 
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longuement en m'expliquant les différentes démarches de 
concertation des membres de l'Exécutif pour arriver à un consensus 
sur une proposition de renouvellement de cet organe.

Par la suite, on a constaté une série d'arrêts de subventions. Il est 
important de clarifier les règles de suspension des subventions. Ces 
suspensions ne peuvent être motivées par des raisons cultuelles ou 
autres. Les raisons peuvent être des comptes non rendus selon les 
normes prévues. Des problèmes peuvent survenir si l'argent n'est pas 
géré selon les règles comptables en vigueur. Si ce n'est pas le cas, il 
est important que la structure poursuive son existence et qu'elle 
puisse être rapidement chapeautée par un exécutif renouvelé et 
légitime.

Quel financement est-il affecté à l'Exécutif, et selon quel mode? Y a-t-
il une différence par rapport au budget 2010? La signature de ces 
arrêtés royaux signifie-t-elle que la situation de cet exécutif évolue 
positivement en ce qui concerne les comptes? Un accord est-il 
intervenu au sein de l'Exécutif entre les différentes mouvances? Où 
en est cet accord? Quel est l'état d'avancement du dossier 
aujourd'hui?

verwees u naar het overleg met de 
leden ervan dat werd georgani-
seerd teneinde een consensus te 
bereiken over een voorstel inzake 
de vernieuwing van dat orgaan.

De regels op grond waarvan sub-
sidies kunnen worden opgeschort, 
bijvoorbeeld indien de rekeningen 
niet kloppen of te laat worden 
ingediend, moeten duidelijker 
worden omschreven. Als die pro-
blemen zich niet voordoen, moet 
die vertegenwoordiging blijven 
bestaan, overkoepeld door een 
vernieuwde en legitieme 
executieve.

Hoe wordt de Moslimexecutieve 
momenteel gefinancierd? Is de 
begroting van 2010 verschillend 
van die van 2011? Betekent de 
ondertekening van een aantal 
koninklijke besluiten dat de 
Moslimexecutieve nu betere 
rekeningen kan voorleggen? Zijn 
de diverse stromingen in de 
Moslimexecutieve tot een akkoord 
gekomen? Hoe ver is het dossier 
ondertussen gevorderd?

15.03 Minister Stefaan De Clerck: Mevrouw de voorzitter, twee zaken 
moeten van elkaar worden gescheiden: namelijk, enerzijds, mijn 
vraag om eensgezind een hervormingsproject voor te dragen en, 
anderzijds, de dagelijkse werking van de Moslimexecutieve. 

Op 31 maart 2011 diende ik vast te stellen dat na meer dan twee jaar 
de Moslimexecutieve er niet in geslaagd was om een eensgezind 
hervormingsproject voor te stellen. Daarom besliste ik om hen niet 
langer in hun mandaat te verlengen en stuurde ik hen naar huis met 
de expliciete vraag om de meningsverschillen te overbruggen. 

Zij hebben dus niet langer een uitdrukkelijk mandaat om verder te 
werken aan het hervormingsproject zolang de neuzen niet in dezelfde 
richting staan. 

Dit wil niet zeggen dat daarmee ook de dagelijkse werking moet 
worden stilgelegd. Er is immers een aantal verwezenlijkingen op het 
terrein dat moet worden veiliggesteld. Ik heb het dan over de 
aanstelling van imams, consulenten, islamleerkrachten, zendtijd op 
VRT enzovoort. 

Met de twee koninklijke besluiten die gepubliceerd werden in het 
Belgisch Staatsblad van 14 september 2011 is een minimale 
dagelijkse werking verzekerd. Ze zijn dus ook in lopende zaken. Er 
wordt geenszins overgegaan naar normale zaken. 

Enerzijds, is de financiering drastisch teruggeschroefd, waardoor de 

15.03  Stefaan De Clerck, 
ministre: Il convient de bien faire la 
distinction entre le fonctionnement 
quotidien de l’Exécutif des 
musulmans de Belgique, qui inclut 
la désignation d’imams ou la 
gestion du temps d’antenne sur la 
VRT, et la demande que je lui ai 
adressée quant à une proposition 
de projet de réforme qui serait 
unanimement acceptée.

Le 31 mars 2011, les membres de 
l’Exécutif n’étaient toujours pas 
parvenus, après deux ans, à 
proposer à l'unanimité un projet de 
réforme. J’ai donc décidé de ne 
pas prolonger leurs mandats et les 
ai invités à surmonter leurs diver-
gences de vues. J’ai néanmoins 
voulu garantir à l’Exécutif un 
fonctionnement quotidien minimal, 
par le biais de deux arrêtés royaux 
publiés au Moniteur belge du 
14 septembre 2011. Pour le 
moment, l’Exécutif est donc 
chargé d’expédier les affaires 
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Moslimexecutieve een aantal contractuelen niet langer in dienst heeft. 
Tot op heden heeft de Moslimexecutieve slecht 171 250 euro subsidie 
gekregen van de 450 000 euro die voor 2011 werden ingeschreven in 
de begroting. 

Anderzijds, is ook het aantal leden van de Moslimexecutieve met een 
mandaat teruggebracht tot de voorzitter en de drie vice-voorzitters, die 
eventueel een beroep kunnen doen op een van de vorige leden voor 
een specifieke opdracht. 

courantes et ne perçoit que 
171 250 euros des 450 000 euros 
de subventions qui étaient inscrits 
dans le budget. Par conséquent, 
plusieurs collaborateurs 
contractuels ne sont plus en 
service et le nombre actuel de 
mandataires se réduit à un 
président et trois vice-présidents.

Le 28 août dernier, deux arrêtés royaux ont été pris, d'une part, 
l'arrêté royal modifiant celui du 9 mai 2008 portant reconnaissance 
des membres titulaires d'un mandat au sein de l'Exécutif des 
musulmans de Belgique et, d'autre part, l'arrêté royal attribuant un 
montant de 70 000 euros pour le fonctionnement dudit Exécutif. Ces 
deux arrêtés sont liés.

En ce qui concerne le premier arrêté royal et conformément à 
l'article 3 de l'arrêté royal du 9 mai 2008 portant reconnaissance des 
membres titulaires d'un mandat au sein de l'Exécutif des musulmans 
de Belgique, ces derniers disposent au sein de l'Exécutif d'un mandat 
qui a expiré le 31 mars 2011.

Lors des rencontres avec l'Exécutif des musulmans de Belgique, les 
1er et 31 mars derniers, des explications m'ont été fournies à propos 
du processus de renouvellement de l'Exécutif. J'ai dû constater, 
contrairement à la demande formulée en faveur d'un projet commun, 
que deux projets ont été proposés par l'Exécutif sortant, l'un signé par 
11 membres et l'autre par quatre membres. Les deux projets ont des 
conséquences différentes. Lors d'une réunion, qui s'est tenue le 
22 juin dernier, force a été de constater l'absence significative de 
progrès vers un projet commun et le développement bien avancé du 
premier projet.

Nous ne pouvons toutefois pas arriver à un vide juridique et un organe 
représentatif du culte musulman avec un fonctionnement minimal est 
nécessaire vu la réalité du terrain. Tel fut le choix opéré!

Par lettres du 4 juillet et du 18 août 2011, l'Exécutif m'a fait savoir qu'il 
était obligé de mettre fin au contrat de travail du personnel 
administratif par manque de moyens financiers. 

Aujourd'hui, des mosquées sont reconnues, des imams sont payés à 
charge du budget du SPF Justice, des conseillers islamiques officient 
dans les établissements pénitentiaires et des professeurs de religion 
islamique sont désignés dans l'enseignement. Ainsi, il est de toute 
façon nécessaire que les autorités administratives et les 
communautés locales reconnues disposent d'un point de contact avec 
les organes du culte islamique. En effet, il est impossible que les 
autorités administratives aient des contacts directement avec les 
différents correspondants à cet égard. Elles doivent, en outre, éviter 
toute immixtion dans les affaires internes du culte islamique.

Je me vois dès lors contraint, dans le cadre de la continuité du service 
mais aussi sans que je puisse passer à la prolongation individuelle du 
mandat des membres de l'Exécutif des musulmans de Belgique, étant 
donné qu'ils n'ont pas réussi, dans un délai de trois ans, à produire 

Op 28 augustus werden er twee 
koninklijke besluiten uitgevaardigd, 
respectievelijk houdende erken-
ning van de leden, titularis van een 
mandaat in het Executief van de 
moslims van België, en tot 
toekenning van 70.000 euro voor 
de werking van het Executief. Die 
twee dossiers hangen samen.

Het mandaat van de leden van de 
Moslimexecutieve liep af op 
31 maart 2011. Tijdens de 
ontmoetingen op 1 en 31 maart 
werd me toelichting verschaft bij 
het proces voor de vernieuwing 
van het Executief. Tegen het 
verzoek om een gezamenlijk 
project in, presenteerde de ont-
slagnemende Moslimexecutieve 
twee vernieuwingsprojecten, 
ondertekend door respectievelijk 
elf en vier leden. De twee 
projecten hebben niet dezelfde 
gevolgen.

Tijdens een vergadering op 22 juni 
heb ik vastgesteld dat er geen 
significante vordering was 
gemaakt in de richting van een 
gemeenschappelijk project en dat 
het eerste project werd ontwikkeld. 
We moeten niettemin vermijden 
dat er een juridisch vacuüm 
ontstaat. Het representatieve 
orgaan van de islamitische 
eredienst moet functioneren, zij 
het op minimale wijze, gelet op de 
realiteit op het terrein.

De Moslimexecutieve heeft me 
laten weten dat zij verplicht was de 
arbeidsovereenkomsten van het 
administratieve personeel te 
beëindigen bij gebrek aan 
financiële middelen. Aangezien er 
erkende moskeeën zijn, imams die 
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une proposition unique, de prévoir une structure de transition.

Il y a lieu d'en tenir compte pour concilier, d'une part, le principe de la 
non-ingérence des autorités et, d'autre part, la nécessité pour celles-ci 
de créer les conditions afin de rendre un culte reconnu capable de 
fonctionner de manière efficace et de recevoir des interventions 
financières.

Les autorités ont également l'obligation de soutenir, de manière 
active, la liberté du culte et de se mettre d'accord, même si les 
structures de transition ne semblent pas possibles dans l'immédiat. 
Mais le processus de renouvellement doit au moins être accompagné 
et, si nécessaire, développé en profondeur.

Comme déjà évoqué ci-dessus, il est impossible de prolonger le 
mandat de tous les membres actuels de l'Exécutif. En effet, des 
conditions précises étaient prévues pour la prolongation auxquelles il 
n'a pas été répondu. 

Dans l'attente de solutions à long terme, j'avais proposé, lors d'une 
réunion qui s'est tenue le 18 mai, de retenir une structure ad hoc dans 
laquelle les quatre membres du Bureau seraient chargés de gérer les 
missions de l'Exécutif dans le cadre des affaires courantes. La lettre 
du 6 juin dans laquelle on insiste pour prolonger le mandat de tous les 
membres ne pourra pas être acceptée. Afin d'éviter un vide juridique, 
il est recommandé que le Bureau de l'Exécutif composé de M. Ugurlu 
Semsettin (président), Mme Praile Isabelle (vice-présidente), 
M. Adahchour Mohamed (vice-président) et M. Üstün Mehmet (vice-
président) puisse poursuivre la mission en affaires courantes et 
assurer la continuité du processus de renouvellement.

Dans cette perspective, j'ai proposé au Roi que le mandat des 
membres du Bureau de l'Exécutif soit prolongé du 1er avril au 
31 décembre 2011. Ce délai est dicté par le souci de disposer, le plus 
rapidement possible, d'un organe représentatif disposant d'une 
capacité suffisante pour assurer la gestion des dossiers du Culte 
dans le cadre belge et en vue de poursuivre le dialogue sur le 
renouvellement.

Le 20 septembre, j'ai reçu un courrier de M. Ugurlu, président de 
l'Exécutif, dans lequel il revenait sur les événements qui ont perturbé 
l'institution durant les derniers jours. Il m'indiquait qu'une réunion de 
l'Exécutif des musulmans de Belgique avait été fixée le vendredi 
16 septembre, mais qu'il l'avait annulée vu la publication de l'arrêté 
royal du 28 août 2011 au Moniteur belge. Le seul point prévu à l'ordre 
du jour de cette réunion était le dossier de renouvellement. Ladite 
réunion a pourtant été maintenue par quelques membres. Cette 
réunion à laquelle participaient cinq membres de l'Exécutif munis de 
procurations s'est transformée en une réunion de destitution du 
président alors que – je rappelle – ladite réunion avait été initialement 
prévue pour le dossier de renouvellement. 

Selon M. Ugurlu, plusieurs membres dont les deux vice-présidents 
MM. Üstün Mehmet et Adahchour Mohamed ont confirmé que ladite 
réunion était illégale.

Étant donné cet état de fait et la continuité du service public à 
maintenir, je me réfère à l'arrêté royal du 28 août 2011 prolongeant le 

betaald worden uit het budget van 
de FOD Justitie, islamconsulenten 
in de strafinrichtingen en leer-
krachten islamitische godsdienst in 
het onderwijs, is het noodzakelijk 
dat de administratieve overheden 
en de erkende lokale gemeen-
schappen beschikken over een 
aanspreekpunt bij de organen van 
de islamitische eredienst. De 
overheden kunnen geen recht-
streekse contacten onderhouden 
met iedereen en moeten elke 
inmenging in het reilen en zeilen 
van de eredienst vermijden.

Daar de leden van het Executief 
niet tot een eensgezind ver-
nieuwingsvoorstel zijn gekomen, 
moest ik zorgen voor een 
overgangsstructuur. Daarmee 
moet rekening worden gehouden, 
teneinde de niet-inmenging door 
de overheid te verzoenen met het 
creëren van de noodzakelijke 
voorwaarden voor een efficiënte 
werking van dat orgaan. Tevens 
moet de overheid de vrijheid van 
eredienst actief ondersteunen.

Het lijkt erop dat een akkoord niet 
mogelijk is, zelfs niet met betrek-
king tot de overgangsstructuur, 
maar het vernieuwingsproces 
moet worden begeleid.

Het is niet mogelijk om het 
mandaat van alle huidige leden 
van het Executief te verlengen. Er 
werden immers precieze voor-
waarden gesteld, die niet zijn 
vervuld.

Op 18 mei heb ik een ad-
hocstructuur voorgesteld. Daarvan 
zouden de vier leden van het 
bureau deel uitmaken met de 
opdracht om de lopende zaken 
van het Executief te beheren. Om 
een juridisch vacuüm te vermijden, 
kan het bureau van het Executief 
best zijn opdracht van lopende 
zaken voortzetten en de continu-
ïteit van het vernieuwingsproces 
verzekeren. Ik heb de Koning 
voorgesteld om hun mandaat te 
verlengen tot 31 december 2011.
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mandat de quatre membres jusqu'au 31 décembre 2011 et au rapport 
au Roi publié au Moniteur belge. 

Pour ce qui concerne le second arrêté royal, un montant de 
70 000 euros a été attribué. Ce dernier peut uniquement être affecté 
au paiement des salaires des employés, au loyer afférant à 
l'immeuble occupé et aux charges fixes inhérentes au bon 
fonctionnement de l'Exécutif. 

Ma réponse est circonstanciée car il me semblait que ce dossier 
nécessitait une grande précision.

Op 20 september kwam de 
voorzitter van het Executief in een 
brief terug op wat zich de dagen 
ervoor in het Executief had 
afgespeeld. Op 16 september was 
er een vergadering van het 
Executief gepland, maar die werd 
als gevolg van de publicatie van 
het koninklijk besluit geannuleerd. 
Het vernieuwingsproces was 
immers het enige agendapunt. Die 
vergadering ging evenwel door 
onder leiding van enkele leden die 
in het bezit waren van een 
volmacht. Zij hebben de voorzitter 
uit zijn ambt ontzet. Die 
vergadering was onwettig.

Gelet op deze gebeurtenissen en 
op het feit dat de continuïteit van 
de openbare dienst gewaarborgd 
moet worden, verwijs ik naar het 
koninklijk besluit tot verlenging van 
het mandaat van de vier leden van 
het bureau en naar het verslag 
aan de Koning. Er werd 
70.000 euro toegewezen voor de 
betaling van de salarissen van de 
bedienden, de huur en de vaste 
kosten.

15.04  Bert Schoofs (VB): Mijnheer de minister, dank u voor het 
omstandige antwoord. Ik probeer een begripvol mens te zijn, maar in 
dit geval is er slechts onbegrip. Ik begrijp nog altijd niet hoe het komt 
dat een godsdienst met ondertussen 600 000 aanhangers op ons 
grondgebied er niet in slaagt in al die jaren een decente werking op 
poten te zetten. Ik begrijp niet dat wij een onderscheid maken tussen 
de dagelijkse werking en een hervorming die ten grondslag zou 
moeten liggen aan dit orgaan waardoor het zou kunnen doen wat 
moet, terwijl het dit nu niet doet. Dat begrijp ik niet.

Ik begrijp ook niet dat de dagelijkse werking blijft doorlopen en dat 
men blijft subsidiëren voor wat ik islamisering noem, wat op sommige 
punten helemaal niet in overeenstemming is met onze democratische 
rechtsstaat en helemaal niet bijdraagt tot de integratie in onze 
samenleving. Dat is mijn standpunt en dat zal ik blijven verkondigen.

Ik begrijp evenmin dat het zo snel is kunnen gaan in lopende zaken. 
Er waren heel andere zaken die nog konden worden geregeld, maar 
hierover werd in allerijl beslist zoals ook in de pers tot uiting werd 
gebracht. Er moesten centen zijn om de Moslimexecutieve te laten 
doen wat ze al jaren bewijst dat ze niet kan doen en volgens mij zelfs 
niet wil doen. Zo lang de subsidies er maar zijn is het goed, maar 
verder blijft men ruzie maken over zaken waarover ik me zelfs niet wil 
uitspreken. Voor mijn part gaat dat over het geslacht der engelen, of 
die zich nu in de christelijke dan wel de islamitische hemel bevinden.

15.04  Bert Schoofs (VB): 
L'incompréhension est totale à 
mes yeux. Je ne comprends pas 
comment une religion qui compte 
plus de 600 000 adeptes dans 
notre pays ne réussit pas à mettre 
en place une organisation décen-
te. Je ne comprends pas pourquoi 
une distinction est opérée entre la 
gestion quotidienne et les 
réformes indispensables. Je ne 
comprends pas pourquoi des sub-
sides continuent à être accordés 
pour l'islamisation de notre 
société, avec des principes qui 
sont parfois contraires à ceux de 
notre État de droit démocratique. 
Je ne comprends absolument pas 
comment un gouvernement en 
affaires courantes a pu accorder 
aussi rapidement ce subside.

15.05  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Je suis d'accord avec le ministre 15.05  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): 
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quand il dit qu'il est difficile d'accompagner ce renouvellement de 
l'Exécutif en appliquant les principes de non-ingérence.

En Belgique, nous connaissons bien les exécutifs "chaotiques". 
Comme pour notre gouvernement, il faut pouvoir maintenir cet 
exécutif en affaires courantes car il reste une série d'opérations à 
mener, notamment concernant des nominations ou des accords sur 
de nouvelles mosquées. Il faut donc que les salaires et les loyers 
soient payés. 

Certains défauts de paiement ont conduit à des licenciements, ce qui 
est regrettable. Il faut que la machine puisse continuer à fonctionner 
malgré les soubresauts de l'Exécutif.

Het is inderdaad moeilijk om de 
vernieuwing van de Moslim-
executieve te begeleiden en 
tegelijkertijd het principe van de 
niet-inmenging te huldigen. Net 
zoals dat bij onze chaotische 
Executieve het geval is, moeten de 
lopende zaken verder worden 
afgehandeld. Daartoe moet de 
betaling van de huurgelden en de
lonen worden veiliggesteld. De 
machine moet blijven draaien, 
ondanks de hortende Executieve.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

16 Question de M. Thierry Giet au ministre de la Justice sur "la ratification de la Convention sur la 
cybercriminalité et son protocole additionnel relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et 
xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques" (n° 6168)
16 Vraag van de heer Thierry Giet aan de minister van Justitie over "de ratificatie van het Verdrag 
tegen computercriminaliteit en het aanvullend protocol betreffende de strafbaarstelling van 
handelingen van racistische of xenofobische aard verricht via computersystemen" (nr. 6168)

16.01  Thierry Giet (PS): Madame la présidente, monsieur le 
ministre, la loi du 15 mai 2006 avait, à l'origine, pour objet de 
transposer dans notre ordre juridique la Convention du Conseil de 
l'Europe sur la cybercriminalité, ainsi que le Protocole additionnel 
relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis 
par le biais de systèmes informatiques. 

Toutefois, au cours des travaux parlementaires, des difficultés ont été 
soulevées dans la transposition d'une disposition du Protocole, 
disposition relative à la répression du négationnisme de crimes de 
droit international humanitaire ayant fait l'objet d'un jugement d'une 
juridiction pénale internationale. Ces difficultés ont abouti à un vote 
incomplet du projet de loi de sorte que notre pays n'a pas ratifié ces 
deux instruments internationaux. 

Ces difficultés ont été examinées par le groupe de travail Législation 
de la Commission interministérielle de droit humanitaire afin d'adopter 
des propositions permettant de modifier la loi de 1995 tendant à 
réprimer la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide 
commis par le régime national socialiste allemand pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 

On m'apprend que ce groupe de travail aurait achevé ses travaux et 
que le projet de loi serait prêt. Voilà qui me réjouit. En effet, nous 
savons tous que les actes racistes ou antisémites sont loin de se 
raréfier, qui plus est lorsqu'ils sont commis par le biais d'internet.

Monsieur le ministre, pouvez-vous me confirmer que le projet de loi 
est prêt? Dans ce cas, pouvons-nous en apprendre la teneur assez 
rapidement?

Par ailleurs, où en sont les projets de loi de ratification des deux 
conventions dont je vous ai parlé?

16.01  Thierry Giet (PS): De wet 
van 15 mei 2006 had tot doel de 
verdragen van de Raad van 
Europa tegen computercriminaliteit 
en het aanvullend protocol 
betreffende de strafbaarstelling 
van handelingen van racistische of 
xenofobische aard verricht via 
computersystemen in Belgisch 
recht om te zetten.

De omzetting van een van de 
bepalingen van het protocol, 
betreffende de bestraffing van het 
ontkennen van misdaden tegen 
het internationaal humanitair recht, 
waarover een internationaal 
strafhof een uitspraak had gedaan, 
zorgde voor problemen tijdens de 
parlementaire werkzaamheden, 
waardoor het ontwerp niet volledig 
goedgekeurd werd en ons land die 
twee internationale verdragen niet 
ratificeerde.

Die problemen werden door de 
werkgroep Wetgeving van de 
Interministeriële Commissie voor 
Humanitair Recht besproken in het 
kader van de wijziging van de wet 
van 1995 tot bestraffing van het 
ontkennen, minimaliseren, 
rechtvaardigen of goedkeuren van 
de genocide die tijdens de Tweede 
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Wereldoorlog door het Duitse 
nationaal-socialistische regime is 
gepleegd. Naar verluidt heeft die 
werkgroep zijn werkzaamheden 
beëindigd en zou het ontwerp 
klaar zijn. Bevestigt u dat? Wat is 
de teneur van het ontwerp? Wat is 
de stand van zaken met 
betrekking tot de ratificatie van de 
twee voormelde verdragen?

16.02  Stefaan De Clerck, ministre: Madame la présidente, cher 
collègue, concernant la ratification de la Convention sur la 
cybercriminalité et de son Protocole additionnel, je vous soumets les 
explications suivantes.

À l'époque, un projet de loi unique a été rédigé en vue de la 
ratification tant de la Convention que du Protocole additionnel. Ce 
projet de loi s'accompagnait d'un projet de loi adaptant la législation 
belge en vue de la mettre en conformité avec la Convention et le 
Protocole additionnel. Ce projet de loi a donné lieu à la loi du 15 mai 
2006 modifiant les articles 259bis et autres du Code pénal.

Toutefois, le projet de loi contenait également un article qui visait à 
adapter la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la 
minimisation, la justification ou l'approbation commis par le régime 
national socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Cette adaptation n'a finalement pas été apportée du fait de l'absence 
d'un accord politique en la matière. 

Le problème est que l'article 6 du Protocole incrimine le 
négationnisme du génocide et des crimes contre l'humanité alors que 
le droit belge se limite aux crimes commis par le régime nazi et va 
donc nettement moins loin que le Protocole. C'est la raison pour 
laquelle le projet de loi relatif à la ratification de la Convention et du 
Protocole a été bloqué à l'époque.

Il a alors été décidé par le gouvernement actuel de scinder en deux le 
projet de loi et d'enregistrer d'abord des progrès relatifs à la 
ratification de la Convention même, étant donné que le droit belge est, 
dans une large mesure, conforme à celle-ci et qu'une ratification est 
nécessaire pour permettre une collaboration plus efficace entre les 
parties. 

À cet effet, le projet de loi a déjà été envoyé l'année dernière au SPF 
Affaires étrangères. Le 20 juillet 2011, le dossier a été approuvé en 
Conseil des ministres. Enfin, le 7 septembre 2011, le Conseil d'État a 
rendu un avis. Après une adaptation de l'exposé des motifs, le projet 
sera de nouveau transmis au SPF Affaires étrangères afin qu'il puisse 
être déposé au parlement le plus vite possible.

La Commission interministérielle de droit humanitaire (CIDH) a été 
saisie par le gouvernement en 2004 à la demande du Sénat en vue 
de rendre un avis sur la question de la répression pénale du 
négationnisme en droit belge. Elle a chargé son groupe de travail 
Législation d'examiner cette question. Celui-ci a auditionné des 
représentants d'associations impliquées dans ce dossier, des experts 
issus des différents champs des sciences humaines (droit, 

16.02 Minister Stefaan De Clerck: 
In 2006 werd er een enkel 
wetsontwerp opgesteld met het 
oog op de ratificatie van het 
verdrag en het aanvullend 
protocol. Dat wetsontwerp ging 
gepaard met een aanpassing van 
de Belgische wetgeving om haar in 
overeenstemming te brengen met 
het verdrag en het aanvullend 
protocol, wat resulteerde in de wet 
van 15 mei 2006 tot wijziging van 
de artikelen 259bis en andere van 
het Strafwetboek.

Het wetsontwerp bevatte echter 
ook een artikel dat ertoe strekt de 
door u vermelde wet van 23 maart 
1995 te wijzigen, maar er kon 
daarover geen politiek akkoord 
bereikt worden.

Artikel 6 van het protocol stelt het 
ontkennen van de genocide en de 
misdaden tegen de menselijkheid 
strafbaar, terwijl het Belgische 
recht zich beperkt tot de misdaden 
van het Duitse nationaal-
socialistische regime. Daarom 
werd het wetsontwerp betreffende 
de ratificatie van het verdrag en 
het aanvullend protocol destijds 
geblokkeerd.

Men heeft dus beslist om het 
wetsontwerp te splitsen en eerst 
vooruitgang te boeken op het vlak 
van de ratificatie van het Verdrag 
zelf. Het ontwerp werd 
overgezonden naar de FOD 
Buitenlandse Zaken en op 20 juli 
2011 goedgekeurd door de 
ministerraad. Op 7 september 
2011 heeft de Raad van State zijn 
advies uitgebracht. Na aanpassing 
van de memorie van toelichting zal 
het ontwerp opnieuw worden 
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criminologie, etc.) et des diplomates. 

Un rapport de travail a été établi sur la base de ce vaste exercice de 
réflexion. La CIDH l'a approuvé lors de sa séance plénière du 
26 mai 2009. Ce rapport m'a été ensuite transmis. J'ai alors confié à 
la Commission la tâche de rédiger un avant-projet de loi. Cette 
mission a également été confiée au groupe de travail Législation, qui 
a œuvré sur la base des conclusions du rapport de mai 2009. Il a tenu 
compte des mesures à prendre pour mettre le droit belge en 
conformité avec le Protocole additionnel susmentionné et la décision-
cadre du Conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2008 
relative à la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme 
et de xénophobie au moyen du droit pénal. En effet, cette décision-
cadre vise également la répression du négationnisme, mais contient 
des obligations aux contours parfois plus larges que le Protocole 
additionnel.

Il convient, par ailleurs, de préciser que la transposition de la décision-
cadre était supposée avoir été effectuée avant le 28 novembre 2010.

Le groupe de travail a bouclé ses travaux à la fin 2009 et a soumis à 
la Commission un avant-projet de loi, lequel a été adopté lors de la 
séance plénière du 8 décembre 2009. Il a été transmis à mon cabinet 
par le vice-président en date du 22 décembre et a fait l'objet d'une 
présentation lors d'une première réunion intercabinet qui s'est tenue 
le 4 mars 2010. Mais, vu la complexité de la matière, une nouvelle 
réunion devait être convoquée après les vacances de Pâques 2010 
pour prendre une décision finale.

Au mois d'avril 2010, cette réunion a été reportée sine die, suite à la 
chute du gouvernement et aux élections du mois de juin 2010. 
Depuis, ce texte reste là. 

Pour la Convention, tout est prêt. Pour le reste, il faut reprendre le 
travail qui a été préparé. Le prochain gouvernement s'y attellera afin 
de, si possible, trouver un accord politique. 

overgezonden naar Buitenlandse 
Zaken opdat het zo spoedig 
mogelijk bij het Parlement zou 
kunnen worden ingediend.

De Interministeriële Commissie 
voor Humanitair Recht (ICHR) 
heeft van de regering de opdracht 
gekregen om zich over de kwestie 
van de bestraffing van het 
negationisme in het Belgisch recht 
te buigen. De ICHR-werkgroep 
Wetgeving heeft vertegenwoordi-
gers van de betrokken 
verenigingen, deskundigen en 
diplomaten gehoord, en een 
werkdocument opgesteld, dat op 
26 mei 2009 door de ICHR werd 
goedgekeurd. Vervolgens heb ik 
de Commissie gevraagd om een 
voorontwerp van wet op te stellen.

De werkgroep Wetgeving heeft 
haar werkzaamheden eind 2009 
afgerond en heeft de Commissie 
een voorontwerp van wet voor-
gelegd, dat op 8 december 2009 
door haar werd goedgekeurd. Het 
werd op 22 december aan mijn 
kabinet bezorgd en op 4 maart 
2010 werd het op een 
interkabinettenvergadering 
besproken. Gezien de complexiteit 
van de materie, diende er echter 
een nieuwe vergadering te worden 
bijeengeroepen na Pasen 2010.

Die vergadering werd voor onbe-
paalde tijd uitgesteld na de val van 
de regering en de verkiezingen 
van juni 2010. Zover staan we.

Voor het Verdrag is alles in 
gereedheid. Wat het tweede punt 
betreft, moet het werk worden 
voortgezet. De volgende regering 
moet op zoek naar een politiek 
akkoord.

16.03  Thierry Giet (PS): Je remercie le ministre pour sa réponse. 
J'étais un peu trop optimiste. C'est un nouvel exemple de la nécessité 
d'avoir un gouvernement de plein exercice. J'espère que cela se 
résoudra le plus tôt possible. 

16.03  Thierry Giet (PS): Een en 
ander bewijst nog maar eens dat 
we een volwaardige regering nodig 
hebben.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

17 Samengevoegde vragen van



CRIV 53 COM 309 12/10/2011

CHAMBRE-3E SESSION DE LA  53E LÉGISLATURE 2011 2012 KAMER-3E ZITTING VAN DE 53E ZITTINGSPERIODE

57

- de heer Ben Weyts aan de minister van Justitie over "het onderzoek naar de oorzaken van de ramp in 
Buizingen" (nr. 6198)
- de heer David Geerts aan de minister van Justitie over "het onderzoek naar de treinramp in 
Buizingen" (nr. 6278)
- de heer Tanguy Veys aan de minister van Justitie over "het onderzoek naar de oorzaken van de ramp 
in Buizingen" (nr. 6379)
- de heer Rachid Madrane aan de minister van Justitie over "de vertraging in het onderzoek naar de 
treinramp in Buizingen" (nr. 6527)
17 Questions jointes de
- M. Ben Weyts au ministre de la Justice sur "l'enquête sur les causes de la catastrophe de Buizingen" 
(n° 6198)
- M. David Geerts au ministre de la Justice sur "l'enquête sur la catastrophe ferroviaire de Buizingen" 
(n° 6278)
- M. Tanguy Veys au ministre de la Justice sur "l'enquête sur les causes de la catastrophe de 
Buizingen" (n° 6379)
- M. Rachid Madrane au ministre de la Justice sur "le retard de l'enquête sur la catastrophe ferroviaire 
de Buizingen" (n° 6527)

De voorzitter: De heren Geerts en Veys stuurden hun kat. U kent de gevolgen daarvan.

17.01  Ben Weyts (N-VA): Mijnheer de minister, ik stel deze vraag nu 
al voor de vierde keer. Ik heb op woensdag 13 februari een vraag 
gesteld over de werkelijke oorzaken van het treinongeval in Buizingen 
en het onderzoek dat ter zake gevoerd wordt, intussen al anderhalf 
jaar lang. Toen hebt u geantwoord te hopen dat het onderzoek snel 
zou worden afgerond, in de volgende weken. Dat was echter niet het 
geval en dus heb ik u die vraag opnieuw gesteld op 13 juli. Toen heeft 
staatssecretaris Devlies namens u geantwoord – ik citeer: “Volgens 
de onderzoeksrechter zal het onderzoek op zijn niveau worden 
afgesloten in de maand september”. Intussen blijkt uit persartikels dat 
de expertencommissie die met de zaak bezig is haar werkzaamheden 
na anderhalf jaar nog steeds niet zou hebben afgerond. Dat zou 
blijken uit een antwoord van het parket.

Mijnheer de minister, is het onderzoek nu na meer dan anderhalf jaar 
afgesloten? Kunnen we nu eindelijk weten wat werkelijke de oorzaak 
was van die ramp? Indien het is afgerond, kunt u dan enig licht laten 
schijnen op de resultaten? Indien niet, wat is dan de oorzaak hiervan?

Het is al herhaaldelijk gezegd dat de expertencommissie niet tot 
conclusies kan komen. Waarom is dat zo? Het duurt al anderhalf jaar. 
Hebben ze meer ondersteuning nodig? Welke pistes en oorzaken 
kunnen desgevallend al worden uitgesloten? Ook daar krijgen we 
immers warrige antwoorden. Eerst luidde het dat de wisselstroompiste 
kon worden uitgesloten, maar vervolgens was dat weer niet het geval. 
Welke communicatie heeft er inmiddels plaatsgevonden met de 
slachtoffers en hun families? Ik heb ook al een paar keer aangehaald 
dat de slachtoffers en hun families blijkbaar in generlei mate op de 
hoogte worden gehouden van de werkzaamheden. Ze krijgen zelfs 
geen eenvoudige stand van zaken.

Ten slotte, welke concrete maatregelen zult u nemen om dat 
onderzoek van de onderzoeksrechter en/of de expertencommissie 
versneld afgerond te krijgen?

17.01  Ben Weyts (N-VA): Après 
plus d’un an et demi, l’enquête sur 
les causes de la catastrophe 
ferroviaire de Buizingen est-elle 
enfin clôturée? Quels sont les 
résultats de cette enquête? 
Pourquoi la commission d’experts 
ne peut-elle aboutir à des 
conclusions? Quelles causes 
peuvent être exclues à coup sûr? 
Qu’y a-t-il eu comme 
communication avec les victimes 
et leurs familles? Il semblerait 
qu’elles ne soient même pas 
tenues au courant de l’état 
d’avancement du dossier. Quelles 
mesures concrètes le ministre 
compte-t-il prendre pour faire en 
sorte que l’enquête du juge 
d’instruction et/ou de la 
commission d’experts soit clôturée 
plus rapidement?

17.02  Rachid Madrane (PS): Monsieur le ministre, en février de 
cette année, soit un an après le drame de Buizingen, le parquet de 
Bruxelles communiquait que l'enquête judiciaire n'était pas encore 

17.02  Rachid Madrane (PS): In 
februari – dus een jaar na de 
tragedie van Buizingen –  heeft het 
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dans sa phase finale, le rapport demandé par le parquet à cinq 
experts n'étant pas encore clôturé. 

En juillet de cette année, le secrétaire d'État à la Coordination de la 
lutte contre la fraude indiquait, en votre nom, que l'enquête judiciaire 
sur la catastrophe pourrait peut-être être clôturée mi-septembre "mais 
que cette date ne serait probablement pas respectée".

Monsieur le ministre, nous sommes mi-octobre et je souhaiterais 
savoir où en est précisément cette enquête. 

Le rapport des experts est-il clôturé? Entrons-nous enfin dans la 
dernière phase de l'enquête judiciaire? Quand pouvons-nous espérer 
la clôture de l'enquête? De manière globale, comment expliquer le 
délai nécessaire à cette enquête judiciaire? 

Dans sa recommandation 5.17, la commission spéciale soulignait la 
relation ambiguë entre le SSICF, l'organe d'enquête, et la Justice. 
Cette recommandation indiquait: "Lors des enquêtes faisant suite à 
un accident ferroviaire, la collaboration doit être systématique et 
structurée. Cette collaboration doit être formalisée par le biais d'un 
protocole d'accord entre la Justice et l'organe d'enquête." Pouvez-
vous, dès lors, m'indiquer si la collaboration entre la Justice et 
l'organe d'enquête fut positive? Est-il prévu, conformément aux 
recommandations de la commission spéciale, qu'un protocole 
d'accord ad hoc soit effectivement signé entre la Justice et l'organe 
d'enquête?

parket te Brussel bekendgemaakt 
dat het onderzoek nog niet in zijn 
eindfase verkeerde. Het verslag 
dat door vijf deskundigen diende 
te worden opgesteld, was immers 
nog niet klaar.

In juli heeft de staatssecretaris 
voor de Coördinatie van de fraude-
bestrijding namens u verklaard dat 
het gerechtelijk onderzoek 
misschien medio september rond 
zou zijn.

Is het deskundigenverslag klaar? 
Zit het gerechtelijk onderzoek 
eindelijk in de eindfase? Wanneer 
wordt het onderzoek afgesloten? 
Hoe komt het meer in het alge-
meen dat dit gerechtelijk onder-
zoek zo lang heeft aangesleept?

In aanbeveling 5.17 heeft de 
Bijzondere Commissie gewezen 
op de dubbelzinnige relatie tussen 
DVIS, het onderzoeksorgaan, en 
Justitie. Ze heeft gepleit voor een 
systematische en gestructureerde 
samenwerking, die moet worden 
geformaliseerd op basis van een 
memorandum van overeenstem-
ming. Is de samenwerking tussen 
Justitie en het Onderzoeksorgaan 
positief verlopen? Zullen Justitie 
en het Onderzoeksorgaan een ad-
hocmemorandum van samenwer-
king tekenen?

17.03 Minister Stefaan De Clerck: Ik houd het relatief kort in dit 
dossier. Ik deel de bezorgdheid om dergelijke procedures met de 
kortst mogelijke termijn af te sluiten. De laatste keer heeft Carl 
Devlies in mijn plaats geantwoord en gezegd dat het tegen 
september 2011 zou afgerond zijn.

Het treinongeval dateert van 15 februari. U weet dat een college van 
deskundigen werd aangesteld. Het onderzoek is nog altijd niet 
afgerond omdat dit college zijn verslag nog niet heeft ingediend. Het 
college van deskundigen heeft op 3 oktober laatstleden een 
vergadering gehad met de leden van de NMBS betreffende de door 
haar in januari 2011 aangevraagde en in mei 2011 uitgevoerde 
remtesten. Het verslag met betrekking tot de remtesten wordt binnen 
twee tot drie weken door de NMBS toegestuurd aan het college van 
deskundigen. Zodra dit verslag is binnengekomen, kan en zal het 
verslag worden afgerond. Het moet en zal nog dit jaar worden 
afgesloten. Het is in principe aan de onderzoeksrechter te 
overhandigen in november/december 2011. Al naargelang het door 
het college genomen besluit, zal de onderzoeksrechter al dan niet 
overgaan tot inverdenkingstelling. Het is duidelijk dat dit verslag 

17.03  Stefaan De Clerck, 
ministre: Je partage le souci de 
clore de telles procédures dans les 
plus brefs délais. L’accident de 
train s'est produit le 15 février 
2010. La dernière fois, le 
secrétaire d’État Devlies a indiqué 
dans le cadre de questions à ce 
sujet que l’enquête serait terminée 
pour septembre 2011.

L’enquête n’est toutefois toujours 
pas achevée, car le collège 
d’experts n’a pas encore remis 
son rapport. Ce collège s'est réuni 
le 3 octobre 2011 avec des 
membres du personnel de la 
SNCB à propos des tests de 
freinage réalisés en mai 2011. 
D’ici deux à trois semaines, le 
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cruciaal is in het hele verhaal. rapport sera envoyé par la SNCB 
au collège. L'enquête devrait alors 
être clôturée cette année encore. Il 
doit en principe être remis au juge 
d’instruction dans le courant du 
mois de novembre ou de 
décembre de cette année. En 
fonction de la décision prise par le 
collège, le juge d’instruction 
procédera ou non à des 
inculpations.

J'espère donc que l'on pourra, enfin, finaliser. En tout cas, une 
réunion assez importante s'est tenue le 3 octobre dernier en vue de 
formuler les conclusions de ce rapport. 

Ik hoop dat we dus eindelijk een 
en ander zullen kunnen afronden. 
Op 3 oktober heeft er in elk geval 
een vrij belangrijke vergadering 
plaatsgevonden met het oog op de 
formulering van de conclusies van 
dat verslag.

17.04  Ben Weyts (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de 
minister, wij krijgen dan toch een nieuwe, finale deadline, de 
einddatum van dit dossier. Ik had u ook gevraagd of er intussen dan 
toch minstens enige communicatie heeft plaatsgevonden richting 
slachtoffers en hun families.

17.04  Ben Weyts (N-VA): Une 
nouvelle échéance a donc été 
fixée mais entre-temps, y a-t-il eu 
au moins un semblant de 
communication à l'intention des 
familles de victimes?

17.05 Minister Stefaan De Clerck: Neen. 17.05  Stefaan De Clerck, 
ministre: Non.

17.06  Ben Weyts (N-VA): Dat vind ik onbegrijpelijk. De informatie die 
u nu meegeeft, kan toch gewoon worden meegedeeld aan die 
slachtoffers en de families. Het is toch slechts een kleinigheid om dat 
te doen. Ik begrijp niet dat Justitie op dat vlak doof en blind blijft. Dat 
Justitie dan de verwijten krijgt van een ivorentorenmentaliteit, spreekt 
voor zich.

Ik wil ook nog het volgende zeggen. In de publieke opinie is er reeds 
een beschuldigde en verdachte, namelijk die treinbestuurder die bij 
hoog en bij laag blijft ontkennen dat hij ter zake enige fout heeft 
gemaakt, dat hij door het rood gereden is. Die is allang veroordeeld. 
Ik heb zijn ouders ook gehoord, die zijn er het hart van in dat er 
eigenlijk reeds een oordeel is uitgesproken.

Ik zou nogmaals willen vragen dat er enige communicatie zou volgen 
richting slachtoffers en hun families.

17.06  Ben Weyts (N-VA): Je ne 
comprends vraiment pas l'attitude 
de la Justice. Quelque chose 
s'oppose-t-il à ce qu'on 
communique aussi aux victimes et 
à leurs familles ce qui a été 
communiqué ici même? Dans 
l'opinion publique, il y a un suspect 
tout désigné: le conducteur du 
train qui persiste contre vents et 
marées à nier avoir commis la 
moindre faute. Lui, il y a longtemps 
qu'il est "condamné". 

17.07  Rachid Madrane (PS): Madame la présidente, je remercie le 
ministre pour sa réponse. Comme lui, nous attendons le rapport des 
experts.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

17.07  Rachid Madrane (PS): Net 
als de minister wachten wij op het 
verslag van de deskundigen.

De voorzitter: De vragen 6225 van de heer George en 6384 van de 
heer Gilkinet, onder agendapunt 24, vervallen.

La présidente: Les questions 
n° 6225 de M. George et n° 6384 
de M. Gilkinet sont supprimées.
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18 Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "een indringer in 
het justitiepaleis van Luik" (nr. 6246)
18 Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh au ministre de la Justice sur "un intrus au palais de 
justice de Liège" (n° 6246)

18.01  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de voorzitter, 
mijnheer de minister, deze vraag is ondertussen deels achterhaald 
door wat er intussen daarover in de pers is verschenen.

Er was een journalist binnengedrongen in de archiefkamer van het 
justitiepaleis van Luik. Daar werden enkele stukken meegenomen uit 
een kantoor.

De eerste voorzitter van het Luiks hof van beroep, de heer Delwaide, 
stelt dat de beveiliging van het gebouw al decennialang problemen 
geeft, maar dat er slechts bij mondjesmaat verbetering wordt 
aangebracht.

Mijnheer de minister, daarom heb ik de volgende vragen.

Wat is de aard van de feiten? Welke veiligheidsvoorschriften waren 
van toepassing? Werden ze nageleefd? Hoe zal de veiligheid worden 
opgedreven om herhaling te vermijden? Welke concrete afspraken 
zullen er worden gemaakt met de Regie der Gebouwen om het 
gebouw beter te beveiligen? Welke maatregelen kunnen er op korte 
termijn genomen worden?

De journalist zou niet vervolgd worden indien hij het dossier zou 
terugbrengen. Ik begrijp dat hij dat intussen heeft gedaan. Wordt hij 
effectief niet vervolgd? Waarom niet? Welk signaal geeft een 
dergelijke niet-vervolging aan de publieke opinie?

18.01  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): Un journaliste a réussi à 
dérober quelques documents dans 
le local des archives du palais de 
justice de Liège. 

Quelles étaient les mesures de 
sécurité en vigueur? Comment la 
sécurité du bâtiment sera-t-elle 
renforcée? Le journaliste aurait 
bénéficié d'une absence de 
poursuites pour autant qu'il 
restitue les documents volés, ce 
qu'il a fait. Quel type de message 
fait-on passer en procédant de la 
sorte?

18.02 Minister Stefaan De Clerck: Mevrouw de voorzitter, collega 
Van Vaerenbergh, het klopt dat een journalist is binnengedrongen in 
een lokaal waar er archieven liggen opgeslagen, vlakbij de 
correctionele griffie in de kelderverdieping van het oud justitiepaleis te 
Luik. Dat feit wordt uiteraard door iedereen betreurd, evenals het feit 
dat zulke praktijken worden toegepast.

De deur van het lokaal was niet op slot, wat wel het geval had moeten 
zijn.

Ik geef toe dat het gebouw verouderd is, maar die dienst verhuist in 
de loop van 2012 naar een nieuw gebouw, waar alle voorzieningen 
prima voorhanden zijn, ook de veiligheidsvoorzieningen.

Ik hoop dat het nieuw gerechtsgebouw van Luik binnenkort klaar zal 
zijn. Ik heb in de jaren ’90 zelf nog de beslissingen genomen om de 
bouw ervan te starten. Op een bepaald moment had ik zelfs nog 
gemeend de opening te kunnen meemaken, maar dat is nu niet 
gelukt. In het nieuw gebouw zullen de archieven uiteraard 
gelokaliseerd zijn in zones die volledig beveiligd zijn.

Naast de infrastructurele veiligheidsvoorzieningen van een gebouw, 
bestaan er overal de nodige procedures. Die werden nogmaals in 
herinnering gebracht bij het personeel. Daarnaast ligt het dossier nog 
steeds bij de Regie der Gebouwen om verdere beveiligingswerken uit 
te voeren, zonder link aan dit concreet geval. 

18.02  Stefaan De Clerck, 
ministre: Le local dans lequel le 
journaliste est entré est situé près 
du greffe du tribunal correctionnel 
dans les caves de l'ancien palais 
de justice. Le local n'était pas 
verrouillé, ce qui est évidemment 
inadmissible. Le bâtiment est 
vieux, mais ce service 
emménagera l'année prochaine 
dans un nouveau bâtiment où le 
dispositif de sécurité est optimal.

Le nouveau palais de justice de 
Liège sera bientôt terminé et les 
archives seront hébergées dans 
des zones entièrement sécurisées. 
Les procédures de sécurité ont 
une nouvelle fois été rappelées au 
personnel.

Le dossier des travaux de sécurité 
supplémentaires se trouve tou-
jours pour suite voulue à la Régie 
des Bâtiments. La sécurité est une 
préoccupation permanente dans 
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Het gaat om een permanente zorg. Veel van onze rechtbanken zijn 
open huizen. Dat wil echter niet zeggen dat onze archieven open 
huizen mogen zijn.

Wat de vervolging betreft, meen ik denk dat het dossier bij wijze van 
minnelijke schikking afgehandeld is.

beaucoup de nos palais de justice.

Je pense que l'affaire avec le 
journaliste a été réglée par le biais 
d'une transaction.

18.03  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de minister, ik 
begrijp dat dit goed nieuws is voor Luik. De problemen worden 
opgelost door te verhuizen.

Ik hoop dat er in de toekomst toch ook iets zal gebeuren bij de andere 
gerechtsgebouwen en vredegerechten.

18.04 Minister Stefaan De Clerck: Er bestaat een globaal plan voor 
stavingsstukken en voor archief, voor alle nieuwe en alle bestaande 
gebouwen. Er wordt in maatregelen voorzien, afhankelijk van de 
infrastructuur.

Ik moet toch zeggen dat we nu vooral bezig zijn met de 
gevangenisproblematiek en nieuwbouw dienaangaande. Gedurende 
een lange periode werden echter ook veel gerechtsgebouwen 
gemoderniseerd. Niet alle gerechtsgebouwen zijn klaar, maar er zijn 
er toch veel waar de archieven en overtuigingsstukken in behoorlijke 
omstandigheden zijn opgeborgen. Enkele andere gerechtsgebouwen 
zijn om evidente redenen nog niet klaar, zoals Luik, dat volgend jaar 
volledig moet verhuizen. Ook in Doornik moet het gerechtsgebouw 
nog aangepakt worden, net als op verschillende andere plaatsen. 
Veel rechtbanken zijn ondertussen echter zeer ordentelijk ingericht, 
ook in Vlaanderen.

18.04 Minister Stefaan De Clerck: 
Il existe un plan d'ensemble pour 
le stockage des pièces à convic-
tion et des archives. Des dispo-
sitions sont prises en fonction de 
l'infrastructure. L'aménagement de 
nombreux tribunaux est déjà 
correct, mais dans d'autres, 
comme celui de Tournai, cette 
question doit encore être réglée.

18.05  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Ik dank u voor uw 
antwoord.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

19 Vraag van mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "de plannen van 
eurocommissaris Viviane Reding met betrekking tot een uitbreiding van de zogenaamde Salduz-
jurisprudentie" (nr. 6251)
19 Question de Mme Sophie De Wit au ministre de la Justice sur "les projets de la commissaire 
européenne Mme Viviane Reding en ce qui concerne l'extension de la jurisprudence dite 'Salduz'" 
(n° 6251)

19.01  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, alsof onze 
praktijk in België nog niet genoeg werd overstelpt met allerlei 
problemen ingevolge het Salduz-arrest heeft men in Europa een 
geweldig idee opgevat. Eurocommissaris Reding zegt: goed, we 
hebben rechtspraak gehad. Alle lidstaten hebben die rechtspraak min 
of meer proberen te integreren in hun wetgeving. België heeft dat ook 
gedaan. Bij ons zou dat vanaf 2012 in voege treden. Harmonisatie is 
de logica zelve.

Zij heeft op 23 september 2011 in Brussel een voorstel 
gepresenteerd. Zij pleit voor Europese minimumnormen. Nu blijken 
die minimumnormen niet zo minimum te zijn. Die plannen zijn 
behoorlijk verregaand. Ze gaan veel verder dan de regeling die we in 

19.01  Sophie De Wit (N-VA): 
Comme si l’arrêt Salduz ne nous 
donnait pas déjà assez de fil à 
retordre, Mme Viviane Reding, 
commissaire européenne, propose 
à présent d’instaurer des normes 
minimales européennes. Elle 
souhaite étendre le droit de 
bénéficier de la présence d’un 
avocat depuis le moment de 
l’arrestation jusqu’à la clôture du 
procès, soit pour chaque audition. 
Comment parviendrons-nous à 
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België hebben getroffen. De commissaris voorziet erin dat de 
verdachte in alle 27 EU-lidstaten het recht moeten hebben op de 
aanwezigheid van een advocaat, niet enkel bij hun eerste verhoor 
maar vanaf het ogenblik dat zij worden vastgehouden door de politie, 
tot de afsluiting van hun proces. Dat wil zeggen, bij elk verhoor van 
begin tot eind. Dat ligt volgens de commissaris meer in de lijn van de 
recente uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens.

Zucht, denk ik dan, mijnheer de minister. Als we dat in praktijk 
moeten brengen zal dat weer een enorme aanpassing betekenen van 
de praktijk en van ons systeem. De advocaat zal constant worden 
betrokken in het onderzoek. Die zal niets anders meer kunnen doen 
dan verhoren bijwonen. Daarnaast is er ook nog de financiële
implicatie voor onze juridische tweedelijnsbijstand waarvan we nu al 
weten dat er onvoldoende budget is. Advocaten ‘die Salduz doen’ 
zeggen nu al dat ze het niet doen voor de één of twee punten voor 
een verhoor. Het is te weinig om in het weekend stand-by te zijn. 

Ik ben ongerust. Ik heb vernomen dat ook u samen met de ministers 
in een aantal andere lidstaten ongerust werd en dat u een bezorgde 
brief zou schrijven naar het Poolse Europese voorzitterschap.

Wat is de inhoud van die brief en dus het Belgische standpunt? Wie 
nam het initiatief? Zijn er landen die geweigerd hebben? Misschien 
vindt men het elders wel haalbaar.

Ik discussier niet over de rechten. Ik begrijp dat elke verdachte zijn 
recht heeft maar het moet een haalbare kaart blijven.

Vindt u dat er gevolg moet worden gegeven aan die recente 
uitspraken van het EHRM die het recht op bijstand door een advocaat 
uitgebreider zien dan in de Belgische wetgeving is opgenomen?

Hoe hebben de andere ministers van Justitie gereageerd op het 
voorstel van mevrouw Reding?

Zij heeft dat voorstel op tafel gelegd tijdens een vergadering op 
22 september 2011. Ik veronderstel dat u ook eens hebt gezucht, 
samen met andere ministers. In welke stand bevinden die dossiers 
zich binnen de Raad van Europa? Wat zijn de hete hangijzers? Zijn er 
indicaties naar de houding van het Europese Parlement?

Schat u de kansen dat dit plan effectief wordt uitgevoerd hoog in?

Welke actie zal u in dit dossier ondernemen?

appliquer ce principe? Le ministre 
aurait adressé un courrier à la 
présidence polonaise avec le 
concours de plusieurs autres États 
membres inquiets. Quelle est la 
teneur de ce courrier? Comment 
les autres ministres de la Justice 
ont-il réagi à la proposition de 
Mme Reding? Quelle est la 
probabilité que cette proposition 
soit effectivement mise en œuvre?

19.02 Minister Stefaan De Clerck: Mijnheer de voorzitter, mevrouw 
De Wit, dit is een heel bijzondere materie. Salduz heeft al het 
voorwerp uitgemaakt van heel wat debatten bij ons en is uiteindelijk 
afgerond.

Precies als wij afronden en ook andere landen aan het afronden zijn 
of hebben afgerond, komt de Europese Commissie met een voorstel 
dat problematisch is.

Ik heb een heel uitgebreid antwoord waarvan ik u de tekst kan 
overhandigen. Ik heb tijdens het Belgische voorzitterschap bij de 

19.02  Stefaan De Clerck, 
ministre: À l’heure où – comme 
d’autres États membres – nous 
sommes sur le point d’achever la 
réforme Salduz, la Commission 
européenne formule une 
proposition qui fait problème.

Lors de la présidence belge de 
l’Union européenne, j’ai insisté 
auprès de la Commission pour 
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Commissie erop aangedrongen dat zij veel attenter zou moeten 
reageren op uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens.

Immers, plotseling is er een uitspraak en moet iedereen reageren. Het 
zou toch beter zijn dat er coherent en gemeenschappelijk wordt 
gereageerd en dat er overleg wordt gepleegd over de juiste betekenis 
van dat soort uitspraken dat wijziging brengt in de verschillende 
nationale stelsels.

De aanwezigheid van een advocaat kadert in een soort routekaart die 
vroeger werd afgesproken. Een eerste luik betrof de taalproblematiek 
van verdachten, vertalingen, ter beschikking staan om hen in de juiste 
taal te begeleiden. Dat is een debat dat ook interessant kan zijn in 
België.

Een tweede luik betrof de letter of rights, waarover wij het vaak 
hebben gehad. Geef minstens een document en bezorg iedereen de 
juiste documentatie als hij verdacht is.

Een derde luik betrof de aanwezigheid van de advocaat, altijd bedoeld 
zijnde dat dit de aanwezigheid van de advocaat zou zijn, inbegrepen 
de problematiek van de rechtsbijstand.

Nu is er over de aanwezigheid van de advocaat een voorstel van 
richtlijn gekomen om de problematiek van de rechtsbijstand daarin 
niet mee op te nemen. Beslissen wie dat dan moet betalen, is een 
andere vraag. Dat is totaal verschillend geregeld in alle landen en dat 
werpt meteen een heel ander licht op de hele zaak.

Dat werd dus door mevrouw Reding gelanceerd. Op de voorbije Raad 
van Ministers werd het geagendeerd om er kennis van te nemen. Wij 
hebben een tekst gemaakt met de collega’s van Frankrijk, Ierland, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk om onze bedenkingen 
gemeenschappelijk kenbaar te maken. Voor zij die erin zijn 
geïnteresseerd, kan hij worden gekopieerd. Hij is in het Frans en in 
het Engels. Ik zal beide teksten laten kopiëren.

qu’elle réagisse plus rapidement 
aux arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme. Plutôt que 
d’adapter leur législation en ordre 
dispersé, les États membres 
devraient agir de façon cohérente, 
commune et concertée.

La présence d'un avocat s'inscrit 
dans une espèce de parcours 
préalablement tracé. Un premier 
aspect était la question 
linguistique, un deuxième aspect 
concernait la letter of rights et le 
troisième aspect avait évidemment 
trait à la présence d'un avocat, cet 
aspect comprenant également le 
problème de l'aide juridique.

Or s'agissant de la présence d'un 
avocat, une proposition de 
directive visant à ne pas y inclure 
la question de l'aide juridique vient 
d'être formulée. Le paiement de 
cette aide est l'objet d'une 
réglementation différente dans 
tous les pays, ce qui – quoi qu'on 
en pense – éclaire sous un jour 
nouveau cette question. Avec la 
France, l'Irlande, les Pays-Bas et 
le Royaume-Uni, nous avons 
rédigé un texte afin d'exprimer nos 
questionnements à cet égard.

- La directive va gêner la conduite des enquêtes et des procédures 
pénales.
- Le lien entre la proposition de directive et les exigences de la 
Convention européenne des droits de l'homme n'est pas clarifié.
- La proposition de directive doit établir des règles minimales de façon 
à prendre en compte la diversité des systèmes judiciaires vers 
l'élément manquant.
- L'impact de cette proposition en matière d'aide judiciaire…

Daarin worden volgende 
opmerkingen geformuleerd: de 
richtlijn zal de onderzoeken en de 
strafprocedures bemoeilijken, het 
verband tussen het voorstel van 
richtlijn en de vereisten van het 
Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van 
de mens wordt niet verduidelijkt, 
het voorstel van richtlijn moet 
minimumregels vaststellen om 
rekening te houden met de 
uiteenlopende rechtsstelsels en er 
moet worden nagegaan welke 
gevolgen dit voorstel zal hebben 
voor de rechtsbijstand.

Het is de eerste keer dat we met een aantal landen tegen de 
Commissie in een document hebben ingediend ter zitting. We hebben 
daar het voortouw in genomen, maar hebben heel veel steun 

Nous avons joué un rôle de 
pionnier dans le cadre de cette 
initiative.
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gekregen van vele collega’s die het probleem ook zien en ervoor 
waarschuwen. 

Er is een standpunt van de Europese Commissie, maar ook het 
Europees Parlement heeft daar al standpunten over ingenomen. We 
zullen de Europese parlementsleden moeten informeren over de 
impact. Er wordt snel gesproken over rechtsbijstand, maar niet 
iedereen kent altijd de concrete situatie op het terrein. We zullen dus 
stappen moeten zetten om onze europarlementairen te informeren en 
ervoor te zorgen dat ze daar niet te ver in gaan. In de betreffende 
commissie waar dit wordt behandeld, zitten niet veel Belgische 
europarlementairen, enkel Louis Michel. We zullen ook hem daar nog 
over aanspreken. 

We proberen dus om dat tegen te gaan en het te beperken. We 
hebben dat besproken, de parlementaire weg moet nog verder 
worden gevolgd, dan het Europees Parlement enzovoort. De 
conclusie is dat we willen meewerken aan een evenwichtige en 
kwaliteitsvolle tekst die reëel en uitvoerbaar is. Het moet in het belang 
van de burger zijn en financieel haalbaar. Mevrouw Reding is deze 
mening finaal ook toegedaan. Haar conclusie was dat we niet 
overhaast mochten tewerkgaan of zoals zij zei: “Let’s not rush”.

Nous devrons également informer 
le Parlement européen de 
l'incidence du dossier. La situation 
concrète dans le domaine de 
l'assistance juridique n’est pas 
connue de tous. Louis Michel est 
le seul Belge à traiter ce dossier 
au sein de la Commission. Nous 
devrons aussi l’évoquer avec lui. 
Nous devons essayer de rejeter 
cette proposition. Nous sommes 
disposés à contribuer à la mise au 
point d’un bon texte équilibré qui 
puisse être mis en œuvre d'un 
point de vue pratique et financier. 
La commissaire Reding s'est 
finalement ralliée à cet avis.

19.03  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, dat is toch al een 
zekere geruststelling. Als we dit willen invoeren in ons systeem en 
zeker in ons strafprocesrecht, zou dit een volledige herziening van 
ons strafprocesrecht vergen.

In alle eerlijkheid, bij het opmaken van de Salduzwet hebben we een 
stap overgeslagen. We hebben daar onder druk van Europa en een 
mogelijke veroordeling wetgeving goedgekeurd, terwijl we dit eigenlijk 
hadden moeten aangrijpen als kapstok om ons volledige 
strafprocesrecht te herbekijken. De impact op onze huidige 
reglementering is zeer groot. Het is niet evident in de praktijk. Als dit 
er zou doorkomen, dan vergt dit impliciet een herziening van het hele 
systeem. 

19.03  Sophie De Wit (N-VA): 
Cela signifierait une réforme 
complète de notre droit de 
procédure pénale. Nous aurions 
dû saisir la réforme Salduz pour 
réexaminer l'ensemble de notre 
droit de procédure pénale.

19.04 Minister Stefaan De Clerck: Dat was ook een argument: het 
overstappen naar een accusatoir systeem waarbij voortdurend beiden 
aanwezig zijn. 

19.05  Sophie De Wit (N-VA): Dan heeft men twee systemen: het 
‘inquisitoire’ zoals wij hebben en het meer Angelsaksisch 
‘accusatoire’. Dan moeten er weer belangen worden verzoend. 
Harmonisering is goed en het recht op verdediging is nog beter, maar 
niet ten koste van de goede werking van Justitie. Die komt dan 
immers in het gedrang. Er zouden veel verdachten rond blijven lopen 
waarmee niks gebeurt omdat men hiermee te veel bezig is en 
vertraging oploopt. Dat kan niet de bedoeling zijn van Justitie en het 
strafprocesrecht. 

19.05  Sophie De Wit (N-VA): 
L'harmonisation est une bonne 
chose et le droit à la défense l'est 
encore davantage mais pas au 
détriment du bon fonctionnement 
de la Justice.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

20 Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Justitie over "een schade van 300 000 euro 
waarvan de daders gekend zijn maar niet worden vervolgd" (nr. 6258)
20 Question de M. Peter Logghe au ministre de la Justice sur "un dommage de 300 000 euros dont les 
auteurs sont connus mais ne sont pas poursuivis" (n° 6258)
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20.01  Peter Logghe (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de 
minister, week na week blijft Justitie ons verbazen, meer kan men niet 
zeggen. Zeven maanden geleden waren er vrij zware rellen in en rond 
het asielcentrum 127bis. Er was een bepaalde organisatie die had 
opgeroepen tot actie en die de asielzoekers naar het schijnt nogal 
heeft opgejut, als wij de persberichten hierover mogen geloven. 

De schade wordt geraamd op minstens 300 000 euro. Een van de 
vleugels van de gebouwen is nog niet volledig hersteld. De 
uiteindelijke kostprijs zal dus nog stijgen, verwacht men toch. 

Het Brusselse parket liet ondertussen weten, tot onze grote verbazing, 
dat er niemand zal worden vervolgd en dat er dus ook geen 
schadevergoedingen zullen worden geëist. De betrokkenen werden 
zelfs niet ondervraagd, naar het schijnt. 

Het is een verhaal waar men niet anders kan dan een aantal 
bijkomende vragen te stellen. 

Mijnheer de minister, bent u op de hoogte van de beslissing van het 
Brusselse parket in deze? Met alle respect voor de scheiding van de 
machten, die wij te allen tijde in stand moeten houden, moet ik u toch 
vragen of u een eerste reactie hebt op deze beslissing? 

Wat is de reden van de buitenvervolgingsteIling? De daders zijn 
gekend, de schade is min of meer gekend, het oorzakelijk verband is 
min of meer gekend. Men zou dus verwachten dat een normale 
burger, die artikel 1382 kent, zou denken dat er hier toch wel kan 
worden vergoed.

De schade zal op kosten van de gemeenschap komen, dus zal de 
gemeenschap toch wel verantwoording willen in deze. Waarom wel of 
waarom niet?

Op basis van deze argumentatie werd er in deze zaak, met 
aanwijsbare schade, met aanwijsbare daders en met een oorzakelijk 
verband, besloten om geen onderzoek in te stellen. Wij zijn hier 
opnieuw getuige van een verkeerd politiek signaal vanuit Justitie. Hebt 
u hierbij een aantal bedenkingen of bijsturingen? 

20.01  Peter Logghe (VB): Voici 
sept mois, des incidents assez 
graves se sont produits au centre 
d’asile 127bis et dans les environs. 
D’après la presse, une 
organisation bien précise était à 
l’origine de cette action et avait 
ameuté les demandeurs d’asile. 
Les dégâts sont estimés à 
300 000 euros au moins. Une aile 
des bâtiments n’est toujours pas 
entièrement remise en état.

Le parquet de Bruxelles a fait 
savoir qu’aucune poursuite ne 
sera engagée et qu’aucune 
demande d’indemnisation ne sera 
dès lors formulée. Il semble que 
les individus concernés n’aient 
même pas été interrogés.

Comment le ministre réagit-il à 
cette décision? Quel est le motif 
de ce non-lieu?

20.02 Minister Stefaan De Clerck: Mevrouw de voorzitter, collega, ik 
ben niet op de hoogte van elke beslissing van het Brussels parket en 
van elk dossier. Het is alleen in heel zware of gevoelige dossiers dat 
men mij informeert of als ik het vraag. De informatie die thans in mijn 
bezit is, werd mij ter aanleiding van deze parlementaire vraag op mijn 
verzoek door de procureur-generaal te Brussel overgemaakt. 

Het is geen buitenvervolgingstelling, maar een seponering. De daders 
van de brandstichting zijn niet gekend. De schade is wel min of meer 
gekend, al dien ik erop te wijzen dat het niet gaat om een bedrag van 
300 000 euro maar om een bedrag van 30 000 euro, volgens een 
voorlopig schadebestek van 22 februari. 

Het dossier werd op 1 augustus 2011 wegens onbekende dader 
geseponeerd. Alle videobeelden werden in beslag genomen en 
gevisualiseerd. Het verhoor van getuigen en bewoners werd 
uitgevoerd. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat niet 

20.02  Stefaan De Clerck, 
ministre: Je n’ai pas connaissance 
de chaque décision du parquet de 
Bruxelles ni de chaque dossier. Je 
ne suis informé que s’il s’agit de 
dossiers très graves ou délicats ou 
à ma demande explicite.

Les renseignements suivants 
m’ont été communiqués par le 
procureur général de Bruxelles à 
la suite de cette question parle-
mentaire. Il ne s’agit pas en 
l’occurrence d’un non-lieu mais 
d’un classement sans suite. Les 
incendiaires ne sont pas connus. 
Le préjudice a effectivement été 
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alle bewoners konden worden verhoord aangezien een deel reeds 
opnieuw gerepatrieerd of in vrijheid werd gesteld, dus verdwenen 
was.

Ik wens u in herinnering te brengen dat de politie in de eerste plaats 
bestuurlijk heeft opgetreden teneinde de situatie onder controle te 
krijgen.

Het brandverslag van de brandweer en een fotodossier werd 
toegevoegd. Een schadebestek werd overgemaakt.

Het is niet gemakkelijk om onmiddellijk te zeggen wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Uiteindelijk heeft men dit geseponeerd. Dat is de 
bevoegdheid van de procureur.

Er werd dus beslist om geen gerechtelijk onderzoek te openen. Er 
konden geen verdere nuttige onderzoeksdaden worden gesteld die de 
aanwezigheid van een onderzoeksrechter vereisten. Er is dus geen 
onderzoeksrechter in dit dossier aangesteld.

chiffré. Selon une estimation 
provisoire des dommages du 
22 février 2011, il s’élève à 
30 000 euros et non à 
300 000 euros. 

Le dossier a été classé le 1er août 
2011 parce que l’auteur était 
inconnu. Toutes les images vidéo 
ont été saisies et visionnées. Il a 
été procédé à l’audition de témoins 
et d’habitants. Il n’a pas été pos-
sible d’entendre tous les habitants 
parce qu’une partie avaient été 
rapatriés ou remis en liberté.

La police est évidemment 
intervenue principalement sur le 
plan administratif afin de maîtriser 
la situation. Le rapport des 
services d’incendie et un dossier 
photographique ont été joints. Une 
estimation des dommages a été 
envoyée.

Il a été décidé de ne pas ouvrir 
d’enquête judiciaire. Il n’a pas été 
possible d’effectuer d’autres 
devoirs d’enquête utiles exigeant 
la présence d’un juge d’instruction. 
Aucun juge d’instruction n’a donc 
été désigné dans ce dossier.

20.03  Peter Logghe (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de 
minister, ik dank u voor het antwoord.

Ik neem nota van het feit dat het bedrag een stuk lager is dan 
oorspronkelijk werd gemeld. Ik volg het dossier in elk geval op.

Mijnheer de minister, het verbaast mij wel dat de mensen die de actie 
hebben georganiseerd zelfs helemaal niet verontrust zijn in deze. Zij 
werden blijkbaar ook niet ondervraagd. Dat verbaast mij toch wel.

20.03  Peter Logghe (VB): Je 
m’étonne que ceux qui ont 
organisé cette action n’ont, 
semble-t-il, pas été inquiétés.

20.04 Minister Stefaan De Clerck: Er zijn ondervragingen geweest. 
Er is een onderzoek geweest. In dit dossier van een globale 
ordeverstoring blijkt het bijzonder moeilijk om de verantwoordelijkheid 
te individualiseren, zeker wanneer een aantal mensen is verdwenen.

Er zijn dus ondervragingen geweest. Men heeft het dossier proberen 
uit te spitten. Men heeft na afweging van alle elementen geoordeeld 
om het dossier te seponeren eerder dan het te verzenden naar de 
rechtbank met veel risico op afwezigheid. Daar zit misschien ook een 
proceseconomische logica achter.

20.04  Stefaan De Clerck, 
ministre: Il a été procédé à des 
interrogatoires et il y a eu une 
enquête. Dans un tel dossier de 
trouble global de l’ordre public, il 
s’avère très difficile d’individualiser 
les responsabilités, particulière-
ment lorsque certains protagonis-
tes ont disparu.

Après avoir pesé tous les 
éléments, on a décidé de classer 
le dossier plutôt que de le 
renvoyer au tribunal, avec le 
risque qu’il y ait des absents.
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Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De voorzitter: Alle andere vragen die niet zijn gesteld, worden 
uitgesteld tot volgende week. Mijn vraag wordt omgezet in een 
schriftelijke vraag.

La présidente: Les autres 
questions figurant encore à l'ordre 
du jour sont reportées à la 
semaine prochaine. La question 
n° 6288 de Mme Smeyers est 
transformée en question écrite. 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 17.34 uur.
La réunion publique de commission est levée à 17.34 heures.


