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COMMISSION DE LA JUSTICE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE

du

MERCREDI 12 DECEMBRE 2012

Après-midi

______

van

WOENSDAG 12 DECEMBER 2012

Namiddag

______

De vergadering wordt geopend om 14.23 uur en voorgezeten door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh.
La séance est ouverte à 14.23 heures et présidée par Mme Kristien Van Vaerenbergh.

01 Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Justitie over "de inwerkingtreding van de wet 
op de internering van personen met een geestesstoornis" (nr. 14407)
01 Question de Mme Sonja Becq à la ministre de la Justice sur "l'entrée en vigueur de la loi sur 
l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental" (n° 14407)

01.01  Sonja Becq (CD&V): Mevrouw de minister, ik zit al langer met 
deze vraag en heb ze voorheen al wel eens gesteld. De wetgeving op 
de internering dateert niet van vandaag, maar van een hele tijd 
geleden. Wij weten allen dat er inzake internering vaak wordt 
verwezen naar de schrijnende toestand in de gevangenissen. 
Mevrouw de minister, samen met de heer Verherstraeten bouwt u 
voort op eerdere initiatieven en bent u bezig met de inrichting van 
nieuwe verblijfplaatsen voor de forensische psychiatrie in Gent en 
Antwerpen, met mogelijk nog een uitbreiding in Paifve. Wij hopen 
allen dat die plaatsen zullen kunnen worden gerealiseerd. 

Naast die feitelijke opvang die kwalitatief goed moet gebeuren, blijven 
er wel de wet op de internering en het wetgevend kader waaraan 
verder moet worden gewerkt. In 2007 kwam er een nieuwe wet op de 
internering, maar die wet is vandaag nog steeds niet in werking 
getreden, om budgettaire redenen zegt men wel eens. Nochtans 
bevat die wet een aantal waardevolle principes die niet noodzakelijk 
budgettair hoeven te worden vertaald. Ik denk daarbij aan een heldere 
en overzichtelijke procedure, het psychiatrisch deskundigenonderzoek 
of de uitvoeringsmodaliteiten voor invrijheidstelling. Inhoudelijk zou 
daar al een en ander van in werking kunnen treden. 

Mevrouw de minister, zal de wet van 21 april op 1 januari 2013 in 
werking treden, zoals vooropgesteld, of zal hij zoals in het verleden 
reeds gebeurd is, opnieuw moeten worden uitgesteld? Zelfs al zou u 
voor uitstel pleiten, zijn er dan geen bepalingen die u toch al in 
werking zou willen laten treden? Zou u daarvoor dan in een andere 
timing voorzien?

Mijn vraag is al enige tijd geleden opgesteld.

01.01  Sonja Becq (CD&V): La 
situation navrante des prisons est 
régulièrement pointée du doigt 
lorsqu’il est question d’interne-
ment. La ministre s’efforce de 
créer de nouvelles places d’accueil 
réservées à la psychiatrie légale à 
Gand et à Anvers, avec une 
éventuelle extension à Paifve. 
Outre l’accueil, le cadre légal 
mérite lui aussi toute notre 
attention. La réglementation 
actuelle en matière d’internement 
n’a pas été actualisée depuis un 
bon moment. Une nouvelle loi sur 
l’internement a bien été votée en 
2007 mais, pour des raisons 
budgétaires, elle n’est pas encore 
d’application. La loi stipule 
pourtant quelques principes inté-
ressants et parfois peu onéreux 
tels qu’une procédure claire et 
transparente, une expertise 
psychiatrique ou des modalités
d’exécution de libération.

La loi du 21 avril 2007 entrera-t-
elle en vigueur le 1er janvier 2013, 
comme prévu?

01.02 Minister Annemie Turtelboom: Er is een wetsontwerp in 
voorbereiding om een aantal aanpassingen aan de wet met 
betrekking tot personen met een geestesstoornis door te voeren. Het 
betreft een aantal technische aanpassingen enerzijds naar aanleiding 
van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en anderzijds naar 
aanleiding van een aantal bezorgdheden en behoeften van het 

01.02  Annemie Turtelboom, 
ministre: Le Parlement se verra 
soumettre à court terme – mais 
après les vacances de Noël – un 
projet de loi modifiant la loi relative 
aux personnes atteintes d'un 
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werkveld zelf. Dat wetsontwerp zal op korte termijn ter bespreking aan 
het Parlement worden voorgelegd, maar dat zal niet vóór het 
kerstreces zijn.

Zolang de aanpassingen niet doorgevoerd zijn en zolang de 
randvoorwaarden niet vervuld zijn zou het onverantwoord zijn om 
deze wet in werking te laten treden. Ik kan dan ook bevestigen dat de 
inwerkingtreding van de wet met betrekking tot personen met een 
geestesstoornis zal uitgesteld worden zoals dat al sedert 2007 – waar 
u naar verwees – het geval is. Een wetsontwerp daartoe zal 
eerstdaags bij het Parlement worden ingediend.

Ik ben genoodzaakt om tot dit nieuwe uitstel over te gaan om 
verschillende redenen van zowel technische als budgettaire aard. 
Verder gaat het om de realisatie van de noodzakelijke 
randvoorwaarden om de wet in werking te laten treden, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de aanpassingen van de wet.

Ik verwijs ter zake naar het opstellen van de verschillende 
uitvoeringsbesluiten. Er is ook het uitwerken van de regeling en het 
bepalen van de criteria inzake de erkenning van de als deskundige 
aangestelde psychiaters, de veiligheidsvoorwaarden waaraan de 
externe instellingen waar geïnterneerden kunnen worden geplaatst, 
moeten voldoen en de aanwerving van extra personeel voor de 
strafuitvoeringsrechtbanken.

De belangrijkste reden is vooral de budgettaire implicatie die de 
uitvoering van de randvoorwaarden in kwestie zal hebben, zoals 
bijvoorbeeld extra personeel voor de strafuitvoeringsrechtbanken, 
waarvoor in 2013 geen budget is toegekend.

trouble mental, comportant des 
adaptations techniques et inté-
grant certaines préoccupations et 
désidératas du terrain. Il serait 
irresponsable de faire entrer la loi 
en vigueur avant l'adoption de ce 
texte. Ce report est dû à des 
raisons d'ordre technique comme 
budgétaire. Par ailleurs, certaines 
conditions annexes – la promul-
gation de plusieurs arrêtés 
d'exécution, les modalités d'agré-
ment des psychiatres désignés 
comme expert, les conditions de 
sécurité des institutions externes, 
le recrutement de personnel 
supplémentaire – doivent encore 
être réalisées. La raison principale 
du report est l'incidence budgé-
taire de la mise en œuvre des 
conditions annexes, comme le 
recrutement de personnel supplé-
mentaire pour les tribunaux 
d'application des peines.

01.03  Sonja Becq (CD&V): Mevrouw de minister, eigenlijk is het 
vreselijk dat het dossier telkens opnieuw moet worden uitgesteld. Dat 
mag ik toch even herhalen.

Ik meen dat al langer aan de bewuste wet wordt gewerkt. Wij hebben 
de brochure gekregen van het vroegere Caritas, zijnde het huidige 
Zorgnet Vlaanderen, waarin een aantal aanbevelingen en pistes wordt 
aangereikt om verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Ik meen te begrijpen dat u alles opnieuw wilt uitstellen. U hebt een 
ontwerp klaar, niet enkel om de zaak uit te stellen, hoewel u niet goed 
weet tot welke termijn u het dossier wil uitstellen, maar u bent ook met 
een nieuwe wettekst op de internering bezig. Mevrouw de minister, 
hoe lang denkt u over die tekst te doen? Komt u er eerstdaags mee 
naar buiten of op welke termijn zal de tekst klaar zijn? Ik weet niet of 
de tekst zo gehandhaafd kan blijven dan wel of niet een aantal 
bepalingen van de wet op de internering moet worden gewijzigd. Als 
er met de tekst geen technische beperkingen en problemen zijn, dan 
zou die wettekst toch kunnen worden ingevoerd.

Heb ik het correct voor dat u in functie van de interneringswetgeving 
voor de SURB extra personeel zult aanwerven.

01.03  Sonja Becq (CD&V): Je 
n’ignore pas que des mesures 
concrètes ont déjà été prises, mais 
l’ajournement continuel de ce 
projet est insupportable. Quand la 
ministre pense-t-elle boucler ce 
projet? Elle a de nombreux fers au 
feu et je ne voudrais pas qu’elle 
continue à tergiverser. Il faut 
garantir à cette catégorie de 
population souvent oubliée une 
sécurité, une protection et un 
encadrement juridiques suffisants. 

01.04 Minister Annemie Turtelboom: Zoals u weet kennen wij 
moeilijke budgettaire tijden. Die middelen zijn op dit ogenblik nog niet 
goedgekeurd voor 2013. Wij zijn bezig met de wet op de technische 
en inhoudelijke aanpassing voor de internering, maar zullen daarmee 

01.04  Annemie Turtelboom, 
ministre: Pour de tels dossiers, il 
est très regrettable que nous 
traversions actuellement des 
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dus niet klaar zijn op het moment dat ik om uitstel vraag. temps budgétairement difficiles. 
Nous n’avons pas encore 
approuvé de budget pour 2013. Au 
cours des mois écoulés, nous 
avons travaillé d’arrache pied à la 
préparation de la loi, mais nous 
n’avons pas encore terminé.

01.05  Sonja Becq (CD&V): Wanneer zal dat dan wel klaar zijn?

Er liggen heel wat projecten bij u, maar ik zou op de duur niet graag 
de vaststelling moeten maken dat u alles een beetje voor u uitschuift. 
Het is vooral een bekommernis naar een goede omkadering.

U weet dat wij daaromtrent door Europa op de vingers worden 
gekeken. Ik denk dat wij, zeker voor deze vaak vergeten groep, ook 
die zorg voor voldoende rechtszekerheid, rechtsbescherming, 
omkadering en kwaliteitsvol handelen moeten kunnen uitvoeren.

01.06 Minister Annemie Turtelboom: Wees ervan verzekerd dat u 
mij daarvan niet hoeft te overtuigen, maar het dossier is complexer 
dan dat. Wij hebben daaraan de voorbije maanden heel hard gewerkt, 
maar dat dossier is nog niet volledig rond. Het is voor dergelijke 
dossiers doodjammer dat er budgettaire beperkingen zijn.

01.07  Sonja Becq (CD&V): Ik denk dat niet alles budgettair bepaald 
is. Een aantal kwaliteiten en procedureregels, die niet noodzakelijk 
meerkosten inhouden, zouden eventueel wel kunnen worden 
doorgevoerd. Als het te lang duurt, is het belangrijk dat wij ervoor 
zorgen dat dit soort zaken al ingang kunnen vinden.

01.07  Sonja Becq (CD&V): Tous 
les aspects ne revêtent pas une 
dimension budgétaire. Si les 
choses s’éternisent, nous devons 
veiller à ce que ces éléments 
puissent déjà être mis en œuvre.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

02 Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en 
Gelijke Kansen over "de identificeringsproblemen van buitenlandse daderbendes" (nr. 14428)
02 Question de M. Peter Logghe à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des 
chances sur "les problèmes d'identification des bandes criminelles étrangères" (n° 14428)

02.01  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, ter verklaring van 
het recordaantal woninginbraken dat in 2012 naar alle 
waarschijnlijkheid zal worden geregistreerd haalt een woordvoerder 
van de federale politie een aantal redenen aan waarvan de 
belangrijkste de economische crisis en de prijs van het goud zijn, 
maar ongetwijfeld ook de internationalisering van de criminaliteit. 
Rondtrekkende, vooral Oost-Europese, daderbendes zijn zeer mobiel, 
kunnen zich snel verplaatsen en veranderen heel snel van naam en 
identiteit.

In deze commissie wordt al jaren gepleit voor het oprichten van een 
databank met vingerafdrukken en DNA-gegevens van iedereen die op 
een of andere manier met de overheid in contact komt.

Erkent u het probleem van de identificeerbaarheid van buitenlandse 
daderbendes? Zo ja, welke maatregelen neemt u om aan de 
problematiek te verhelpen?

02.01  Peter Logghe (VB): Cela 
fait des années que nous plaidons 
en faveur de la création d’une 
banque de données rassemblant 
empreintes digitales et données 
ADN qui nous aiderait à lutter 
contre le phénomène des bandes 
criminelles itinérantes provenant 
surtout d’Europe de l’Est.

La ministre reconnaît-elle qu’il 
existe un problème d’identification 
des bandes criminelles étran-
gères? Une banque de données 
ADN va-t-elle être créée? Pour 
quand pouvons-nous espérer un 
projet de loi en la matière? Existe-
t-il des obstacles juridiques qui 
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Wordt het niet stilaan tijd om een DNA-databank, aangevuld met 
vingerafdrukken, op te richten zodat criminele elementen bij 
onderschepping onmiddellijk en zonder fout kunnen worden 
geïdentificeerd?

Zijn er juridische bezwaren tegen het aanleggen van een DNA- en 
vingerafdrukkenbank?

Bestaat dit soort van gegevensbanken in het buitenland?

Wanneer onderneemt u actie in de vorm van wetsontwerpen of 
wetsaanpassingen?

pourraient empêcher la création 
d’une telle banque de données? 
Connaît-on des exemples de 
banques de données de ce type à 
l’étranger?

02.02 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, 
wanneer de nieuwe DNA-wet in werking treedt zal er een snellere 
doorstroming van de DNA-profielen naar de DNA-databanken zijn. 
Voor de afname van een referentiestaal op verdachten is de 
voorwaarde geschrapt dat er een van menselijk celmateriaal op de 
plaats van het misdrijf aangetroffen wordt.

Ook wanneer er geen sporen zijn aangetroffen, kan de magistraat, 
procureur des Konings of onderzoeksrechter het nuttig achten om een 
referentiestaal te laten afnemen van een verdachte met het oog op 
een eenmalige vergelijking met de in de DNA-databanken opgeslagen 
profielen van sporen of veroordeelden.

Bovendien, wanneer deze eenmalige vergelijking een positief verband 
oplevert met een DNA-profiel van een spoor in de DNA-databank 
Criminalistiek zal het DNA-profiel van de verdachte mee worden 
opgeslagen in deze DNA-databank. Dit zal zonder twijfel meer 
resultaten opleveren.

De nieuwe wet bepaalt dat een referentiestaal kan worden afgenomen 
wanneer er aanwijzingen van schuld zijn in afwachting van een zaak 
waarmee de procureur des Konings belast is, maar ook in het raam 
van gelijkaardige feiten. Zeker in gevallen van rondtrekkende 
daderbendes kan dit een zeer nuttige aanvulling zijn op de huidige 
wet. Het oprichten van een eventuele nieuwe DNA-databank is 
opgenomen in de derde fase van het driestappenplan, naast het 
aanpassen van de huidige DNA-wet en zorgen voor efficiëntere en 
eenvoudigere procedures. In tweede instantie moet dan de kostprijs 
van de DNA-analyses worden onderzocht en moeten mogelijkheden 
worden gezocht om deze drastisch te verlagen. De openbare 
aanbesteding van de DNA-databank Veroordeelden is hiervan een 
eerste uitvoering. Pas in laatste instantie zal men de oprichting van 
een nieuwe DNA-bank overwegen. Hierbij denken wij aan DNA-
databanken van vermiste personen, intervenanten en verdachten.

Elementen die moeten worden meegenomen in de overweging of 
nieuwe DNA-databanken moeten worden opgericht, zijn de volgende. 
Eerst en vooral is er de kostprijs. Nieuwe databanken zorgen voor 
meer analyses en kosten dan ook meer geld. Daarnaast moet 
rekening worden gehouden met de privacy en het vermoeden van 
onschuld. Vooral voor de DNA-databank Verdachten moet een 
zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen enerzijds de belangen 
van de strafprocedure, en het vervolgen en bestraffen van misdrijven; 
en anderzijds het vermoeden van onschuld en privacy van personen.

02.02  Annemie Turtelboom, 
ministre: L’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi ‘ADN’ accélérera la 
transmission des profils ADN vers 
les banques de données ADN. 
Même en l’absence de toute trace 
sur les lieux de l’infraction, le 
magistrat, le procureur du Roi ou 
le juge d’instruction pourra ordon-
ner le prélèvement d’un échantillon 
de référence sur un suspect, de 
manière à pouvoir le comparer 
avec le matériel contenu dans les 
banques de données. Si la banque 
de données ‘Criminalistique’ 
affiche un résultat positif, le profil 
ADN concerné sera stocké dans la 
banque de données ADN. Les 
nouvelles dispositions légales sti-
pulent également qu’un échantillon 
de référence peut également être 
prélevé s’il existe une présomption 
de culpabilité dans un dossier 
précis ou dans des dossiers 
portant sur des faits similaires.

La première étape de ce plan qui 
en comporte trois, consiste à 
adapter l’actuelle loi ‘ADN’ et à 
rendre les procédures plus perfor-
mantes. La deuxième étape devra 
réduire le coût des analyses ADN 
en procédant notamment à une 
adjudication publique de la banque 
de données ‘Condamnés’. L’ultime 
étape sera l’éventuelle création 
d’une nouvelle banque de 
données ADN répertoriant les 
données relatives aux personnes 
disparues et aux suspects. 
Différents éléments comme le 
coût, la protection de la vie privée 
et la présomption d’innocence 
devront être pris en considération. 



CRIV 53 COM 620 12/12/2012

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  53E LEGISLATURE 2012 2013 KAMER-4E ZITTING VAN DE 53E ZITTINGSPERIODE

5

Uiteindelijk is een verdachte slechts een verdachte.

02.03  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, het vermoeden van 
onschuld is natuurlijk een principe van onze rechtsstaat dat overeind 
moet blijven. Laten wij daar duidelijk over zijn.

Ik dank u voor de uitleg die u gegeven hebt over de nieuwe DNA-wet, 
over aanwijzingen van schuld en dergelijke. U hebt echter niet gezegd 
wanneer de nieuwe DNA-wet volgens u van kracht kan worden. U 
hebt alleen gezegd dat die wet er één is van de derde fase van uw 
stappenbeleid. Kunt u mij een datum geven? Wanneer wordt de DNA-
wet van kracht? Dat is belangrijk, meen ik, gezien de stijging van het 
aantal woninginbraken en winkeldiefstallen.

U zegt trouwens zelf dat het in elk geval kan helpen om iets te doen 
tegen de buitenlandse daderbendes. Kortom, kunt u mij zeggen 
wanneer de DNA-wet van kracht kan worden?

02.03  Peter Logghe (VB): Quand 
la nouvelle loi sur l'ADN entrera-t-
elle en vigueur?

02.04 Minister Annemie Turtelboom: Wij hebben intussen het 
advies ontvangen. Dat advies moet nog even bekeken worden, en 
dan kan het besluit gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. 
Dat zal dus niet lang meer duren.

02.04  Annemie Turtelboom, 
ministre: Nous avons reçu un avis 
qu'il nous reste à étudier. Ensuite, 
l'arrêté pourra être publié. L'attente 
ne sera donc plus très longue. 

02.05  Peter Logghe (VB): Dank u wel.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

03 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "de nakende vrijlating van Fouad 
Belkacem" (nr. 14448)
- de heer Peter Logghe aan de minister van Justitie over "de mogelijke vrijlating van Belkacem" 
(nr. 14469)
03 Questions jointes de
- Mme Sophie De Wit à la ministre de la Justice sur "la libération imminente de Fouad Belkacem" 
(n° 14448)
- M. Peter Logghe à la ministre de la Justice sur "l'éventuelle libération de M. Belkacem" (n° 14469)

03.01  Sophie De Wit (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de 
minister, de voorgeschiedenis hoef ik niet te schetsen. Enkele weken 
geleden werd Fouad Belkacem veroordeeld tot zes maanden cel. Het 
is een snelle veroordeling geworden, wat alleszins toe te juichen is en 
een pluim betekent voor het parket en de correctionele rechtbank van 
Antwerpen. 

Daaraan waren wel praktische consequenties verbonden. Op 7 juni 
werd hij gearresteerd. Hij zat in voorlopige hechtenis en kreeg een 
celstraf van zes maand. Eigenlijk had hij dus op 7 december, vorige 
vrijdag, vrij kunnen komen omdat hij zijn straf had uitgezeten. Dat is 
niet gebeurd en daarmee is een deel van mijn vragen beantwoord, 
namelijk te weten wat er met de andere, hangende veroordelingen 
zou gebeuren. Die blijken nu te worden uitgevoerd. 

Graag kreeg ik een overzicht van de veroordelingen die nu in 
uitvoering zullen treden. Het zijn er immers meerdere. Indien ze niet 
allemaal worden uitgevoerd, welke dan wel en welke niet? Ik weet dat 
zulks gebeurt in samenspraak met de gevangenisdirectie, maar ik had 

03.01  Sophie De Wit (N-VA): 
Fouad Belkacem, qui aurait pu 
être libéré le 7 décembre puisqu'il 
a purgé sa peine, est finalement 
resté en prison.

Qu'en sera-t-il des autres condam-
nations en cours? Pouvons-nous 
en avoir un aperçu? Ces peines 
seront-elles exécutées en prison 
ou par le biais de la surveillance 
électronique? M. Belkacem devra-
t-il purger l'entièreté des peines? 
Celles-ci seront-elles exécutées 
autrement, comme le prescrit la 
circulaire ministérielle? Qu'en est-il 
de la procédure relative au retrait 
de sa nationalité?
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graag vernomen hoe de straf zal worden uitgevoerd. Zal het een 
effectieve gevangenisstraf zijn of een gevangenisstraf via elektronisch 
toezicht? In de gevangenissen heeft men nu immers de 
strafonderbrekingen stopgezet in afwachting van uitsluitsel over het 
nieuwe gps-systeem. Voor betrokkene is dat misschien wel anders, 
omdat hij al in de gevangenis zit. Kan zijn straf via elektronisch 
toezicht worden uitgevoerd? Zal hij zijn volledige straf moeten 
ondergaan of zult u dat op een andere manier laten gebeuren, zoals 
de ministeriële rondzendbrief bepaalt? 

Ook belangrijk — en waarover de vorige keer ook commotie werd 
gemaakt — is de procedure voor het ontnemen van de nationaliteit. 
Wat is daar de stand van zaken? 

03.02  Peter Logghe (VB): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de 
minister, het kader werd volledig geschetst door mevrouw De Wit en 
daar heb ik weinig aan toe te voegen. 

Ingevolge de feiten van de voorbije week vervallen sommige van mijn 
vragen.

Mij interesseert het thans om te weten op welke manier de andere 
straffen van betrokkene zullen worden uitgevoerd. Zal het een 
effectieve gevangenisstraf zijn of een gevangenisstraf via elektronisch 
toezicht?

De belangrijkste vraag voor onze fractie betreft het eventueel 
afnemen van de nationaliteit van Belkacem. Ik kreeg dienaangaande 
ook graag een stand van zaken. Zowel in de commissie als ten 
aanzien van de pers hebt u steeds volgehouden dat de strafrechtelijke 
behandeling achter de rug moest zijn, alvorens de kwestie van het 
eventueel ontnemen van de nationaliteit aan bod kon komen. De 
strafrechtelijke behandeling hebben wij nu zowat gehad. Quid dus met 
de procedure om de nationaliteit af te nemen? Werd die procedure 
gestart? Zo ja, wat is de huidige stand van zaken? 

03.02  Peter Logghe (VB): De 
quelle manière M. Belkacem 
purgera-t-il ses autres peines? 
Sera-t-il déchu de la nationalité 
belge, à présent que le traitement 
pénal de son dossier est terminé? 

03.03 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, hoewel 
het gaat om een individueel dossier is de meeste informatie rond de 
betrokken persoon reeds gekend. Naast de veroordeling van 
30 november laatsleden, tot 6 maand gevangenisstraf, heeft de 
betrokkene nog een aantal andere veroordelingen opgelopen. Twee 
daarvan zijn definitief. Het gaat om twee straffen tot zes maand 
gevangenisstraf, voornamelijk wegens racisme en weerspannigheid. 
Deze straffen, van in totaal 1 jaar, werden op 29 november tot 
uitvoering gebracht volgens de normale procedure. De andere 
straffen zijn nog niet definitief en werden niet uitgesproken met 
onmiddellijke aanhouding. Zij werden evenmin voorafgegaan door 
een voorlopige hechtenis. Zij zullen dus alleen worden uitgevoerd 
zodra zij definitief zijn. 

Op dit ogenblik ondergaat de heer Belkacem dus twee definitieve 
straffen van in totaal 1 jaar en een niet-definitieve straf van 6 maand. 
Het strafeinde is 29 november 2013. 

Om in aanmerking te komen voor voorlopige invrijheidstelling of 
elektronisch toezicht dient de situatie van de veroordeelde definitief te 
zijn. Dat wil zeggen dat alle straffen definitief moeten zijn, wat 
momenteel niet het geval is. De omzendbrieven kunnen dus alleen 

03.03  Annemie Turtelboom, 
ministre: Outre la condamnation 
du 30 novembre 2012 à six mois 
de prison, l’intéressé a fait l’objet 
d’autres condamnations, dont 
deux définitives, à savoir deux 
peines de six mois de prison pour 
racisme et rébellion. Ces deux 
peines, exécutées le 29 novembre 
dernier, devraient prendre fin le 
29 novembre 2013. Les autres 
peines ne sont pas encore 
définitives et n’ont pas été pronon-
cées avec arrestation immédiate, 
ni précédées d’une détention 
préventive. Elles seront donc 
exécutées lorsqu’elles seront 
définitives.

Une libération provisoire ou une 
surveillance électronique ne sont 
envisageables que si la situation 
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worden toegepast eens de straf die vorige week werd uitgesproken in 
kracht van gewijsde is getreden. Indien er geen beroep is, zal dit 
plaatsvinden op 26 december 2012. Indien er beroep wordt 
aangetekend, zal het gebeuren op een latere datum die nu nog niet 
kan worden bepaald. 

Zodra de situatie definitief is geworden, zal de directie van Antwerpen 
het dossier onderzoeken en een beslissing nemen. Indien betrokkene 
geen elektronische enkelband krijgt en niet vervroegd wordt 
vrijgelaten, zal hij zijn hele straf in de gevangenis ondergaan, wat 
uiteraard mogelijk is op basis van de regelgeving betreffende de 
straffen. 

Met betrekking tot de vervallenverklaring van de Belgische 
nationaliteit kan ik u meedelen dat de veroordeling van 
30 november 2012 niets verandert aan mijn antwoord van 
16 oktober 2012, met name dat de procedure van de 
vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit door het hof van 
beroep te Antwerpen slechts effectief kan aangevat worden indien de 
veroordeling van betrokkene van 4 mei 2012 wegens het aanzetten 
tot haat, definitief is. Het hoger beroep tegen deze straf moet nog 
behandeld worden. Uiteraard kan hij ook nog in beroep gaan tegen de 
veroordeling van 30 november 2012. 

du condamné est définitive pour 
l’ensemble des peines. Les circu-
laires ne peuvent donc s’appliquer 
qu’à partir du moment où le 
jugement prononcé la semaine 
dernière est coulé en force de 
chose jugée. S’il n’est pas fait 
appel, ce sera le cas le 
26 décembre 2012. Si appel il y a, 
c’est reporté à une date ultérieure. 
Une fois la situation définitive, la 
direction d’Anvers prendra une 
décision. Si l’intéressé ne fait 
l’objet ni d’une surveillance 
électronique, ni d’une libération 
anticipée, il devra purger la totalité 
de sa peine en prison.

La procédure de déchéance de la
nationalité belge ne peut être 
entamée qu’à condition que la 
condamnation du 4 mai 2012 soit 
définitive. Or l’appel de cette peine 
doit encore être traité. L’intéressé 
peut évidemment aussi former un 
recours contre la condamnation du 
30 novembre 2012.

03.04  Sophie De Wit (N-VA): Mevrouw de minister, ik heb de 
informatie gekregen die ik gevraagd heb. Ik zal deze zaak verder 
opvolgen. 

03.05  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, ik zal deze zaak 
ook verder opvolgen. 

Op het belangrijkste gedeelte van de vraag, met name het eventueel 
afnemen van de nationaliteit van betrokkene, noteer ik dat u zei dat 
het hoger beroep tegen de veroordeling van betrokkene van 4 mei 
2012 wegens het aanzetten tot haat, eerst moet worden behandeld. 

Tegen de uitspraak van de tweede zaak kan hij eventueel tot 
26 december 2012 nog in hoger beroep gaan. Dit blijft een 
aandachtspunt en ik zal het blijven opvolgen. 

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

04 Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Justitie over "het gebruik van 
videoconferencing" (nr. 14451)
04 Question de Mme Sonja Becq à la ministre de la Justice sur "l'utilisation de la vidéoconférence" 
(n° 14451)

04.01  Sonja Becq (CD&V): Mevrouw de minister, in het rechtsgebied 
Antwerpen heeft men in samenwerking met het rechtsgebied Hasselt 
een systeem van videoconferentie opgezet. Op eerdere vragen van 
collega's hebt u geantwoord dat u het project ter zake als zeer positief 
heb geëvalueerd en dat u in 2013 bijkomende toepassingen plande, 
onder andere bij het federaal parket in het kader van de strijd tegen 

04.01  Sonja Becq (CD&V): Le 
ressort d’Anvers a installé un 
système de vidéoconférence en 
collaboration avec le ressort du 
Limbourg. Le projet a fait l’objet 
d’évaluations très positives. La 
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de internationale zeepiraterij, van de de samenwerking in 
internationale strafzaken en van rogatoire commissies.

Overweegt u om het gebruik van videoconferenties uit te breiden tot 
nationale strafzaken? Dergelijke methode werd trouwens ook 
gesuggereerd bij de discussies over de kosten van het transport van 
gevangenen tussen gevangenis en rechtbank. Een dergelijke 
methode mag uiteraard het recht van de gedetineerde of verdachte 
om in persoon voor de rechtbank te verschijnen, niet beknotten. Ze 
zou alleszins een vermindering van de veiligheidsrisico's met zich 
kunnen brengen en een besparing betekenen. Videoapparatuur kan 
mogelijk ook nuttig zijn in het kader van de Salduzproblematiek.

Mevrouw de minister, hebt u zicht op de kostprijs van het gebruik van 
het materiaal en van de organisatie van videoconferenties?

Wat is uw tijdspad voor de implementatie van videoconferencing bij 
het federaal parket? Hebt u daarvoor budget vrijgemaakt? Hoe zal 
een en ander worden georganiseerd?

Zult u de praktijk ook uitbreiden tot nationale strafzaken? Zult u dan 
ook voor de nodige wettelijke basis zorgen? Ik dacht dat er ter zake 
nog een probleem was gerezen.

ministre a indiqué que ce système 
connaîtrait d’autres applications en 
2013, notamment auprès du 
parquet fédéral. 

Combien coûte l’utilisation du 
matériel et l’organisation de vidéo-
conférences? Quand les autres 
implémentations de ce système 
sont-elles prévues? Les budgets 
nécessaires ont-ils été dégagés? 
La ministre prévoit-elle d’utiliser 
également ce système au niveau 
national dans le cadre d’affaires 
pénales? Pourvoira-t-elle à la base 
légale nécessaire?

04.02 Minister Annemie Turtelboom: Er is gepland dat de set-up 
voor het federaal parket tegen eind februari operationeel is. De 
budgetten hiervoor komen vanuit Europa. De kostprijs van een 
videoconferentieset-up is variabel en afhankelijk van de functionaliteit 
en de performantie, het aantal schermen, het aantal camera’s 
enzovoort.

De set-up van het federaal parket zal naar schatting ongeveer 
65 000 euro exclusief btw kosten. Dat is wel inclusief een centrale 
hardware applicatie om de connectiviteit naar de buitenwereld over 
het internet te kunnen verzorgen. Die is niet nodig per installatie en 
kan uitgebreid worden bij een toename van het aantal eindpunten 
voor installaties voor videoconferenties.

Ik heb alle regeringsleden de invoering van videoconferenties in 
strafzaken voorgesteld. Een tekst werd ingediend om dat mogelijk te 
maken voor zittingen in de raadkamer of in de kamer van 
inbeschuldigingstelling. Als men echter de balans maakt van de 
rentabiliteit ten opzichte van het voordeel, begrijpt u waarom wij daar 
niet voor hebben geopteerd.

04.02  Annemie Turtelboom, 
ministre: Le système de vidéo-
conférence du parquet fédéral 
devrait être opérationnel pour la 
fin février 2013. Les budgets 
nécessaires nous ont été fournis 
par l’Europe. Le coût d’une instal-
lation de vidéoconférence est 
variable et dépend notamment des 
fonctionnalités, de la performance, 
ainsi que du nombre d’écrans et 
de caméras. 

On estime le prix du système du 
parquet fédéral à environ 
65 000 euros, hors TVA. Celui-ci 
comprend une application hard-
ware centrale permettant les 
liaisons avec l’extérieur par le biais 
d’Internet. Cette application ne doit 
pas nécessairement être prévue 
lors de l’installation et peut être 
ajoutée en cas d’augmentation du 
nombre de points finaux.

Un texte a été déposé pour en 
rendre l'application possible lors 
des audiences de la chambre du 
conseil et de la chambre des 
mises en accusation. Après avoir 
comparé la rentabilité et l'intérêt 
que présente le système, nous 
n'avons pas opté pour son 
application. Dans l'état actuel des 
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choses, il est insuffisant. 

04.03  Sonja Becq (CD&V): Mevrouw de minister, begrijp ik daaruit 
dat het financieel geen rendabele operatie is om te werken met 
videoconferenties?

04.04 Minister Annemie Turtelboom: Het hangt natuurlijk af van de 
modaliteiten, maar gelet op het voorliggende voorstel inzake de 
organisatie van de videoconferenties, kunnen we daar nu niet mee 
werken. Ik denk dat wij die analyse moeten maken in deze budgettair 
moeilijke tijden.

04.05  Sonja Becq (CD&V): U maakt terecht die analyse, maar mij 
leek het dat men dankzij videoconferenties kan besparen en 
efficiënter werken.

Ik leid uit uw antwoord af dat u dat hebt onderzocht en dat een 
dergelijke methode veeleer een verlies betekent dan winst. Ik meen 
dat het dan een terechte beslissing is om daarmee niet verder te 
gaan. U moet wel duidelijk onderstrepen dat het werken via 
videoapparatuur op dit moment geen besparingsoperatie is.

04.05  Sonja Becq (CD&V): À 
l'heure actuelle, le fait de travailler 
avec un appareillage vidéo n'est 
pas une mesure d'économie.

04.06 Minister Annemie Turtelboom: Bij het federaal parket is het 
anders, omdat het veel internationale opdrachten heeft. Een andere 
afweging die daar meespeelt, is dat dat project wordt gefinancierd met 
Europees geld, wat de dimensie anders maakt voor onze eigen 
budgettaire situatie.

04.06 Annemie Turtelboom, 
ministre: Au parquet fédéral, la 
situation est différente parce que 
bon nombre de ses missions sont 
de portée internationale. Ce projet 
est financé par des fonds 
européens.

04.07  Sonja Becq (CD&V): Ik begrijp dat het project bij het federaal 
parket Europees werd gefinancierd, wat welkom is, terwijl het andere 
project door eigen middelen moet worden bekostigd en niets 
opbrengt.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

05 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Sonja Becq aan de minister van Justitie over "het gebruik van de nieuwe computers 
geleverd aan Justitie" (nr. 14452)
- mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "het PC@Work-project" 
(nr. 14491)
05 Questions jointes de
- Mme Sonja Becq à la ministre de la Justice sur "l'utilisation effective des nouveaux ordinateurs livrés 
à la Justice" (n° 14452)
- Mme Kristien Van Vaerenbergh à la ministre de la Justice sur "le projet PC@Work" (n° 14491)

05.01  Sonja Becq (CD&V): Mevrouw de minister, het is niet de 
eerste keer dat er nieuwe computers aan Justitie zijn gegeven. Eind 
augustus kondigde u aan dat er nieuwe computers aan Justitie 
zouden worden geleverd in het kader van de informatisering van 
Justitie, die dan echt van start zou gaan. Wij kunnen alleen maar blij 
zijn dat u dit verder uitvoert.

Blijkbaar gaat dat in de praktijk niet altijd even gemakkelijk of efficiënt. 
Niet alle magistraten blijken deze computer te gebruiken. Sommigen 
geven de voorkeur aan hun eigen computer omdat hun eigen 

05.01  Sonja Becq (CD&V): De 
nouveaux ordinateurs ont été 
livrés à la Justice à l'automne. 
Certains magistrats préfèrent 
toutefois continuer à utiliser leur 
propre ordinateur parce que leurs 
logiciels sont plus actualisés et 
qu'ils ne peuvent pas installer des 
programmes supplémentaires sur 
les ordinateurs livrés. Les 
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software meer up-to-date is. Bovendien kunnen zij op hun eigen 
computer nog bijkomende programma’s zetten, wat niet kan op de 
nieuwe computer die men krijgt. Sommigen kunnen er niet mee 
werken en laten hem in de kast staan, zonder dat zij enige toelichting 
of begeleiding krijgen.

Mevrouw de minister, een viertal jaar geleden kwam ik een 
installateur van computers bij Justitie tegen. Hij vertelde mij dat hij 
naar de rechtbank moest gaan voor de installatie van die computers, 
maar dat men de desbetreffende toestellen niet kon vinden. Dat dit 
een aantal jaar geleden gebeurde, daar wil ik nog inkomen, maar dit 
kan vandaag toch niet meer het geval zijn.

Bovendien zouden er ook nog multifunctionele printers zijn beloofd, 
maar die zouden niet zijn geleverd. Dat brengt ook praktische 
moeilijkheden met zich mee. Het gaat immers niet alleen om het 
printen, maar ook om het inscannen van documenten. Printen kost 
extra inkt, maar scannen is efficiënt en houdt geen meerkosten in.

Als wij de informatisering op een goede manier van start willen laten 
gaan, zoals op uw website staat, dan is het evident dat die 
kinderziekten moeten worden verholpen.

Mevrouw de minister, welke begeleiding en toelichting wordt er bij de 
levering van de computers aangeboden? Gebeurt dat overal op 
dezelfde manier?

In welke mate wordt onderzocht of magistraten de geleverde 
computers daadwerkelijk gebruiken? Als ze die niet gebruiken of niet 
nodig blijken te hebben, worden ze dan aan andere mensen 
doorgegeven of worden er dan minder besteld of geleverd? Kunt u 
bevestigen dat alle geleverde computers ook daadwerkelijk gebruikt 
worden?

Hebt u klachten ontvangen over de werking van deze computers? Is 
de software up-to-date? Om welke software gaat het, als wij horen dat 
die niet meer van deze tijd is? Rijzen er daar nog problemen rond? 
Kunnen de computers op eender welke printer worden aangesloten? 
Ik hoor dat dit niet kan. Klopt dat?

Hoe ver staat het met de beloofde levering van de printers?

Kunt u een overzicht geven van de hoven, rechtbanken en parketten 
die al met pc’s en/of printers zijn uitgerust?

Kunt een fasering geven voor die hoven, rechtbanken en parketten 
die nog niet met pc’s en/of printers zijn uitgerust?

imprimantes multifonctionnelles 
promises n'ont pas été livrées.

Quel accompagnement a-t-on 
prévu dans le cadre de la livraison 
des nouveaux ordinateurs? 
S'assure-t-on que les magistrats 
utilisent effectivement les 
ordinateurs livrés? S'ils ne les 
utilisent pas, en commande-t-on 
moins ou ces ordinateurs sont-ils 
réaffectés?

Les ordinateurs ont-ils fait l'objet 
de plaintes? Le logiciel est-il 
actualisé? Les nouveaux ordi-
nateurs peuvent-ils être connectés 
à toutes les imprimantes? Quand 
les nouvelles imprimantes seront-
elles livrées?

La ministre peut-elle donner un 
aperçu des cours, tribunaux et 
parquets déjà équipés des 
nouveaux pc et/ou des nouvelles 
imprimantes? Est-elle en mesure 
de nous communiquer un calen-
drier pour les autres livraisons?

05.02  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de minister, 
recent herlanceerde u een oud project onder de naam PC@Work.
Het project heeft letterlijk enkele jaren in de kast gelegen maar 
uiteindelijk gaat het dan toch van start. Tegen eind 2014 zullen 6 000 
Linux- en 11 500 Windowsgestuurde computers bij de verschillende 
diensten van Justitie worden uitgerold. 

Tijdens een plenaire vergadering van enkele weken geleden meldde u 
mij al de uitrol in Turnhout en Charleroi en op het federaal parket.

05.02  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): La ministre a relancé 
récemment un ancien projet sous 
le nom de PC@Work. D'ici la fin 
2014, 6 000 ordinateurs sous 
Linux et 11 500 basés sur 
Windows seront installés dans les 
divers services de la Justice. Les 
machines ont déjà été livrées à 
Charleroi, à Turnhout et au 
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Kunt u een gedetailleerd uitrolschema weergeven van het tijdstip en 
de hoeveelheid nieuwe apparatuur die de diensten, rechtbanken,
parketten en gevangenissen krijgen?

Welke firma is verantwoordelijk voor de uitrol? Hoeveel wordt hiervoor 
betaald?

Welk departement binnen Justitie verzorgt de opvolging van deze 
uitrol en het beheer van de hieraan verbonden kosten?

Het gaat om een oud plan dat met vertraging wordt uitgevoerd. De 
computers werden enkele jaren geleden aangekocht en dienden dus 
in een stockageruimte te worden gestockeerd. 

Hoeveel bedroegen de opslagkosten voor dit materiaal in 2011? 
Hoeveel werd er in 2012 voor betaald? Hoeveel is er gebudgetteerd 
voor de rest van 2012, 2013 en 2014?

Zijn die gestockeerde computers intussen niet verouderd? Zullen ze 
niet verouderd zijn in 2014 wanneer ze vier jaar na aankoop effectief 
worden geïnstalleerd?

parquet fédéral.

Combien de nouveaux appareils 
les services, tribunaux, parquets et 
prisons recevront-ils et quand ces 
livraisons auront-elles lieu? Quelle 
société sera responsable de 
l'installation de ce matériel? Quel 
est le coût total de l'opération? 
Quel service au sein de la Justice 
se charge du suivi et de la gestion 
de ces coûts?

Le matériel a déjà été acquis il y a 
plusieurs années avant d'être 
stocké. Quel a été le coût de cette 
opération en 2011 et 2012? Quelle 
somme a été inscrite au budget 
pour la fin 2012 et pour 2013 et 
2014? Ces ordinateurs qui ont été 
entreposés ne sont-ils pas entre-
temps devenus obsolètes, surtout 
ceux qui ne seront effectivement 
installés qu'en 2014?

05.03 Minister Annemie Turtelboom: Het uitrolschema voor het 
project PC@Work ziet er als volgt uit: voor de rechterlijke orde, eerste 
onderzoeksrechters en hun kabinetten zijn er ongeveer 
500 computers. Tegelijkertijd krijgt een eerste groep van vijf 
rechtbanken van eerste aanleg, parketgriffie en magistraten van 
Antwerpen, Mechelen, Bergen, Namen en Doornik ongeveer 
1 500 computers. Vervolgens krijgt een tweede groep van zes 
rechtbanken van eerste aanleg, parketgriffie en magistraten van 
Brussel, Nijvel, Leuven, Tongeren, Hasselt en Dinant ook 
1 500 computers. De derde en laatste groep van 14 rechtbanken van 
eerste aanleg van onder andere Gent, Luik, Dendermonde, Ieper, 
Kortrijk, Brugge, Veurne, Eupen, Verviers, Hoei, Aarlen, Marche-en-
Famenne en Neufchâteau krijgen ongeveer 1 000 computers. 

Daarna volgen de politierechtbanken, de arbeidsrechtbanken en de 
arbeidsauditoraten, de handelsrechtbanken, de hoven van beroep en 
hun algemene parketten, en ten slotte de vredegerechten. Voor de 
FOD Justitie en haar diensten komen daar nog bij: de diensten van de 
Voorzitter, de centrale directie van de Penitentiaire Instellingen, 
Gevangenissen en Bijhorende Diensten, goed voor 3 000 computers, 
de algemene directie Wetgeving, het directoraat-generaal Rechterlijke 
Orde, de stafdiensten en de centrale diensten P&O, 
Budgetbeheerscontrole en Logistiek. Vervolgens zijn er nog de 
commissies en de gekoppelde diensten van de FOD Justitie zoals het 
NICC en de diensten van Het Belgisch Staatsblad.

Momenteel is Microsoft verantwoordelijk tot eind 2012. Voor de 
verdere uitrol wordt momenteel een lastenboek opgemaakt en zal de 
aanbesteding gebeuren voor de werken tot eind 2014. Het budget van 
Microsoft tot het einde van dit jaar bedraagt meer dan 1 miljoen euro, 
exclusief btw. Op 20 juli 2012 gaf de Ministerraad zijn principiële 
goedkeuring voor een vervolgbudget van ongeveer 6 miljoen euro, 
inclusief btw.

05.03  Annemie Turtelboom, 
ministre: Cinq cents ordinateurs 
environ sont prévus pour l'ordre 
judiciaire, les premiers juges 
d'instruction et leurs cabinets. 
Simultanément, un premier groupe 
constitué de cinq tribunaux de 
première instance, du greffe du 
parquet et de magistrats situés à 
Anvers, Mons, Namur et Tournai 
recevra environ 1 500 ordinateurs.

Un deuxième groupe de six 
tribunaux de première instance, du 
greffe du parquet et de magistrats 
situés à Bruxelles, Nivelles, 
Louvain, Tongres, Hasselt et 
Dinant recevra ensuite également 
environ 1 500 ordinateurs.

Le dernier groupe, constitué des 
tribunaux de première instance de 
Gand, Liège, Termonde, Ypres, 
Courtrai, Bruges, Furnes, Eupen, 
Verviers, Huy, Arlon, Marche-en-
Famenne et Neufchâteau, recevra 
quant à lui environ 1 000 
ordinateurs.

Suivront ensuite les tribunaux de 
police, les tribunaux et les 
auditorats du travail, les tribunaux 
de commerce, les cours d’appel et 
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De stafdiensten, ICT en de dienst Budgetopvolging verzorgen de 
opvolging van de uitvoering en van het ermee gepaard gaande 
budget. Deze uitrol is effectief een jarenoud plan, maar dit wil niet 
zeggen dat er met dit plan intussen niets is gebeurd. Het is een plan 
dat kampt met een vertraging in de uitvoering. De computers werden 
jaren geleden niet aangeschaft. Ze worden geleidelijk aan besteld 
naarmate zij worden uitgeleverd aan de gebruikers. De configuraties 
van deze pc’s worden bij elke bestelling geactualiseerd. Dit betekent 
dat er geen opslagkosten zijn en dat de pc’s geactualiseerde 
configuraties zijn.

Tijdens de uitrol van PC@Work wordt telkens een gebruikersopleiding 
van ongeveer een halve dag gegeven om de gebruikers wegwijs te 
maken in Windows 7 en in het pakket Microsoft Office 2010. Deze 
opleiding vindt steeds plaats in kleine groepen, met dezelfde inhoud 
en dezelfde presentatie.

Het effectief gebruik wordt niet expliciet onderzocht maar kan wel 
worden nagegaan via de beheersplatformen van de pc’s.

De ons bekende klachten zijn de volgende.

Voor de laptops van de magistraten is er een gebrek aan functies 
inzake speech to text en printing.

De bestellingen voor deze soft- en hardware zijn door de Inspectie 
van Financiën on hold gezet maar zullen begin volgend jaar opnieuw 
voorgelegd en normaal gezien zeker gedeblokkeerd worden.

De huidige laptops van magistraten zijn uitgerust met Windows XP. 
De upgrade naar Windows 7 is gepland tijdens de uitrol. Alle nieuwe 
pc’s zullen worden uitgerust met Windows 7 en Microsoft Office 2010. 
Daarnaast zullen alle courante bedrijfsapplicaties geïnstalleerd 
kunnen worden. Na de installatie zullen verdere upgrades centraal 
worden gestuurd, wat een groot verschil is met vandaag, omdat de 
upgrades nu manueel, bijna pc per pc, moeten worden uitgevoerd. 
Later zal dit ook gedurende de nacht kunnen gebeuren voor alle pc’s.

De installatie van eigen software is wegens het belang van het 
beheer, de compatibiliteit en de security niet mogelijk voor de 
gebruiker. Dit is een gangbare praktijk in professionele omgevingen. 
Wij willen bovendien vermijden dat er software wordt geïnstalleerd 
zonder de noodzakelijke licenties. Vaak gaat het daarbij immers om 
software die voor persoonlijk gebruik wel gratis is, maar niet in een 
professionele context.

Usb-printers waarvan de servers aanwezig zijn in het 
besturingssysteem kan men zelf aansluiten. De stafdienst ICT zal ook 
investeren in compatibele printer-scannercombinaties voor de 
thuiswerkplek van de magistraten.

De installatie van Windows 7 en alle voor de laptops noodzakelijke 
hard- en software wordt projectmatig voorbereid. De opstart is 
gepland voor 2013.

leurs parquets généraux et enfin 
les justices de paix. 

Pour le SPF Justice et ses 
services, il faut encore ajouter: les 
services du président, la direction 
centrale des Établissements 
pénitentiaires, des prisons et les 
services annexes, soit près de 
3 000 ordinateurs, la direction 
générale Législation, la direction 
générale de l’ordre judiciaire, les 
services d’encadrement et le 
service Personnel et Organisation, 
Contrôle de gestion et Logistique. 
Il reste ensuite les commissions et 
les services associés au SPF 
Justice comme l’INCC et les 
services du Moniteur belge.

Microsoft assure actuellement la 
mise en oeuvre du projet et ceci
jusqu’à la fin 2012. Un cahier des 
charges est en cours d’élaboration 
pour le déploiement ultérieur et 
l’adjudication des travaux jusqu’à 
la fin 2014. Le budget Microsoft 
jusqu’à la fin de l’année dépasse 
le million d’euros, hors TVA. Le 
20 juillet 2012, le Conseil des 
ministres a marqué son accord de 
principe pour une allonge 
budgétaire de près de 6 millions 
d’euros, TVA comprise. 

Les services d’encadrement TIC et 
le service d’encadrement du 
Budget veillent à l’exécution du 
projet et au respect du budget. 
L’exécution repose sur un ancien 
plan qui a cependant été adapté. 
De même, les ordinateurs n’ont 
pas été achetés il y a des années, 
mais ont été commandés progres-
sivement, conformément aux 
livraisons planifiées. Leur 
configuration a été mise à jour lors 
de chaque nouvelle commande, 
ce qui signifie qu’il n’y a pas de 
frais de stockage et que les PC ne 
sont pas obsolètes.   

Pendant le déploiement de 
PC@Work, des sessions de 
formation d'environ une demi-
journée sont organisées en petits 
groupes pour familiariser les 
utilisateurs avec Windows 7 et le 
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progiciel Microsoft Office 2010.

L'utilisation effective n'est pas 
étudiée explicitement, mais elle 
peut être analysée par le biais des 
plates-formes de gestion des PC.

Quelles sont les plaintes dont nous 
avons eu connaissance? Les 
ordinateurs portables des 
magistrats manquent de fonctions 
de synthèse texte-parole et 
d'impression. Les commandes de 
ces logiciels et matériels ont été 
mises en suspens par l'Inspection 
des Finances, mais devraient être 
exécutées dès le début de l'année 
prochaine. Les ordinateurs 
portables actuels des magistrats 
tournent sur Windows XP. La mise 
à niveau vers Windows 7 est 
prévue pendant le déploiement. 
Tous les nouveaux PC seront 
dotés de Windows 7 et de 
Microsoft Office 2010. En outre, 
toutes les applications internes 
actuelles pourront être installées. 
Après l'installation, les autres 
mises à niveau s'effectueront de 
manière centralisée, ce qui est 
fondamentalement différent de la 
situation actuelle. Ultérieurement, 
ces opérations se dérouleront 
pendant la nuit sur tous les PC.

L'installation d'un logiciel propre 
par l'utilisateur n'est pas possible 
pour des raisons de gestion, de 
compatibilité et de sécurité. Cette 
pratique est courante dans les 
environnements professionnels. 
Nous souhaitons éviter que des 
logiciels soient installés sans les 
licences appropriées. Le plus 
souvent, ces logiciels sont gratuits 
lorsqu'ils sont utilisés à titre 
personnel, mais pas dans un 
contexte professionnel.

Les imprimantes USB dont les 
pilotes sont présents dans le 
système d'exploitation peuvent 
être connectées par l'utilisateur. Le 
service TIC investira également 
dans des combinaisons 
imprimante-scanner compatibles 
pour les postes de travail à 
domicile des magistrats.
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L'installation de Windows 7 et de 
tous les matériels et logiciels 
nécessaires pour les ordinateurs 
portables fait l'objet d'une 
préparation sous forme de projet 
dont le démarrage est prévu en 
2013.

05.04  Sonja Becq (CD&V): Mevrouw de minister, zeker voor 
mensen die het niet gewoon zijn met een pc te werken is dat moeilijk, 
dat begrijp ik. Anderzijds begrijp ik ook dat het voor mensen die het 
wel gewoon zijn met een goede pc te werken en die dan een wat 
andere en minder gesofisticeerde pc krijgen, ook niet zo 
vanzelfsprekend is. Graag kreeg ik het schema van de uitrol 
schriftelijk. 

Blijkbaar moet er effectief nog wel in een en ander worden voorzien 
om goed te kunnen werken. Binnen professionele omgevingen kan 
men inderdaad soms geen eigen programma’s gebruiken omdat men 
virussen moet vermijden of oneigenlijk gebruik van software. Op vele 
plaatsen gebeurt dat effectief. Toch blijft een goede opvolging 
belangrijk: u moet er zicht op krijgen welke toepassingen worden 
gebruikt en welke niet. Als ze niet gebruikt worden, moet u ook weten 
waarom niet: moet er dan niet anders worden gewerkt of moet er niet 
worden bijgestuurd? Ik blijf dat aspect belangrijk vinden en benadruk 
dat als aandachtspunt. 

05.04  Sonja Becq (CD&V): Il est 
important que la ministre suive de 
près la situation en ce qui 
concerne les applications qui sont 
utilisées et celles qui ne le sont 
pas. Il faut savoir pourquoi tel ou 
tel élément n'est pas utilisé et se 
poser la question de savoir s'il ne 
serait pas opportun de revoir la 
manière de travailler. 

05.05  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de minister, 
dank u voor het schema dat u hebt gegeven. Ik zal het ook nalezen in 
het verslag.

Ik deel de mening van mevrouw Becq dat er een goede opvolging 
moet zijn. Het verwondert mij wel dat u zegt dat er geen opslagkosten 
betaald zijn. Volgens mij is het immers zo dat ongeveer 1 750 
computers een aantal jaren geleden al werden aangekocht maar nu 
pas worden uitgerold. Wij blijven de evolutie met betrekking tot de 
informatiseringsperikelen bij Justitie verder volgen.

05.05  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): Je m'étonne du fait qu'il 
n'a pas fallu payer de frais de 
stockage. 

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De voorzitter: Mevrouw Schyns zit momenteel nog in een andere commissie maar komt straks naar hier. 
Mevrouw Dumery heeft gevraagd om haar vraag nummer 14480 uit te stellen.

06 Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de toegang van de 
griffies tot het Rijksregister" (nr. 14489)
06 Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh à la ministre de la Justice sur "l'accès des greffiers au 
Registre national" (n° 14489)

06.01  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de minister, 
sinds 1 september 2007 is er een nieuwe echtscheidingswet van 
kracht. In die wet staat dat de eisende partij niet meer verplicht is om 
zelf voor de administratieve documenten te zorgen om de zaak in te 
leiden. Zij moet dus niet meer zelf de geboorteakte of de attesten van 
woonst bij de gemeente aanvragen. In de praktijk wordt dat echter 
niet altijd nageleefd. Dat is niet in elke rechtbank zo, maar in enkele 
rechtbanken wordt aan de eisende partijen gevraagd om daar toch 

06.01  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): Une nouvelle application 
facilitant l'accès des greffes au 
Registre national devait être 
installée à partir du 1er janvier 
2012. Vous m'aviez indiqué en 
début d'année que des tests 
avaient été réalisés à grande 
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zelf voor te zorgen.

In onze commissie hadden we een hoorzitting met betrekking tot de 
informatisering van de burgerlijke stand. De heer Karel Tobback, 
adviseur van de vorige minister, antwoordde dat hij de problemen wel 
degelijk kent en zag als oorzaak daarvan de omslachtige toegang tot 
het rijksregister voor de griffies. Hij beloofde toen dat die situatie 
vanaf 1 januari 2012 zou verbeteren en dat er een vernieuwde 
applicatie zou worden geïnstalleerd, zodat de toegang vergemakkelijkt 
en versneld zou worden.

Uit het antwoord dat ik begin dit jaar van u kreeg, kon ik begrijpen dat 
er toen op grote schaal getest werd, bij 5 300 gebruikers, en dat alle 
griffies zouden worden uitgerust met lezers voor elektronische 
identiteitskaarten, vandaar deze opvolgvraag.

Is de nieuwe toegangsmethode tot het rijksregister intussen algemeen 
van toepassing? Wat is de stand van zaken?

Wordt de wet inmiddels in de praktijk toegepast? Met andere 
woorden, hebben de maatregelen ertoe geleid dat personen of hun 
advocaten de papieren niet meer zelf moeten meebrengen naar de 
rechtbank om de zaak in te leiden?

Beschikken alle griffies intussen over eID-Iezers?

échelle et que tous les greffes 
seraient équipés de lecteurs de 
carte d'identité électronique.

La nouvelle méthode d'accès au 
Registre national est-elle entre-
temps disponible partout? La 
simplification de l'accès au 
Registre national dans les greffes 
a-t-elle permis aux parties ou à 
leurs avocats de ne plus devoir 
fournir certains documents 
administratifs au tribunal? Tous les 
greffes disposent-ils entre-temps 
de lecteurs de carte eID?

06.02 Minister Annemie Turtelboom: De rechterlijke organisatie 
heeft voor de doeleinden van haar opdrachten toegang tot het 
Rijksregister.

Sinds 2012 is inderdaad een moderne installatie in gebruik genomen, 
zodat het technisch mogelijk is het Rijksregister te raadplegen met 
eender welke computer die op het netwerk van Justitie is 
aangesloten.

Raadpleging gebeurt door het gebruik van een gewone 
internetbrowser of een web service device. Echter, niet om het even 
wie heeft toegang. De toegang staat alleen open voor de magistraten 
en de personeelsleden die daartoe door de magistraat, korpschef, 
leidend politierechter of vrederechter zijn gerechtigd, in 
overeenstemming met de regelgeving inzake het Rijksregister en 
alleen maar voor alle informatiegegevens waartoe de betrokken 
persoon toegang mag hebben of mededeling van mag krijgen.

Uit de registratie van bedoelde toegangen blijkt dat voor het openbaar 
ministerie op het vlak van de toegang tot het Rijksregister de volle 
100 % van de parketten is afgedekt. Voor de zetel is er momenteel 
voor 87 % van de rechtsmacht toegang aangevraagd.

De rechtbanken van eerste aanleg scoren 100 %. De rechtbanken 
van koophandel en de vredegerechten scoren het laagst. Voor het 
specifieke gebruik van de toegang met betrekking tot de 
echtscheidingsprocedures beschikken wij niet over gegevens.

Elk personeelslid in de hoven en de rechtbanken kan op aanvraag 
over een eID-lezer beschikken. Voor de magistraten is de eID-lezer 
standaard in hun draagbare computer geïntegreerd. Voorts wordt in 
het kader van het project PC@Work elke pc met een klavier met 

06.02  Annemie Turtelboom, 
ministre: Une installation moderne 
permettant de consulter le 
Registre national depuis n'importe 
quel ordinateur connecté au 
réseau de la Justice a en effet été 
mise en service en 2012. Cet 
accès n'est possible que pour les 
magistrats et les membres du 
personnel habilités. Ces diverses 
personnes n'ont qu'un accès 
restreint aux données.

Les ministères publics de tous les 
parquets ont accès au Registre 
national. Pour le siège, 87 % des 
juridictions ont jusqu'à présent 
demandé un accès.

Les tribunaux de première 
instance atteignent un score de 
100 %, contrairement aux tribu-
naux de commerce et aux justices 
de paix, dont les scores sont les 
plus faibles. Nous ne disposons 
d'aucune donnée concernant 
l'utilisation spécifique des accès 
précités dans le cadre des 
procédures de divorce.

Chaque membre du personnel des 
cours et tribunaux peut disposer 
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geïntegreerde eID-lezer uitgerust. d'un lecteur de carte eID s'il en fait 
la demande. Les ordinateurs 
portables des magistrats sont tous 
équipés d'un lecteur intégré. Dans 
le cadre du projet PC@Work, 
chaque pc est équipé d'un clavier 
avec lecteur eID intégré.

06.03  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de minister, ik 
dank u voor uw antwoord.

Blijkbaar is wel al een en ander gebeurd. Het is niettemin raar dat er 
geen gegevens over de rechtbanken van eerste aanleg, specifiek 
voor de echtscheidingsprocedures, beschikbaar zijn. Het zou immers 
een vereenvoudiging zijn, indien de griffies dergelijke gegevens zelf 
kunnen controleren. Zulks zou een minder formalistische manier zijn.

Een dergelijke regeling is trouwens ook in de wetgeving ingeschreven.

Wij kijken uit naar wat de praktijk zal brengen.

06.03  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): Pour les procédures de 
divorce, la possibilité pour les 
greffes de contrôler eux-mêmes 
des données du Registre national 
constituerait un grand pas en 
avant en matière de simplification. 
Il est étrange qu'aucune donnée 
ne soit disponible à ce sujet. Alors 
que la législation dispose que les 
tribunaux doivent consulter eux-
mêmes les données, en pratique, 
les avocats doivent encore 
souvent se charger de cette tâche. 
Espérons que la situation 
s'améliorera rapidement.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

07 Questions jointes de
- Mme Marie-Martine Schyns à la ministre de la Justice sur "les violeurs trop rarement condamnés" 
(n° 14455)
- Mme Sonja Becq à la ministre de la Justice sur "les tests d'échantillons ADN non réalisés" (n° 14502)
07 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Marie-Martine Schyns aan de minister van Justitie over "het al te geringe aantal 
verkrachters die veroordeeld worden" (nr. 14455)
- mevrouw Sonja Becq aan de minister van Justitie over "de niet geanalyseerde DNA-stalen" 
(nr. 14502)

07.01  Marie-Martine Schyns (cdH): Madame la présidente, 
madame la ministre, chaque semaine, cinquante-six viols et cinq viols 
en réunion sont commis en Belgique mais seuls 4 % des auteurs sont 
poursuivis et condamnés.

La semaine dernière, plusieurs articles de la presse écrite relevaient 
ce faible pourcentage. Ils signalaient que cela s'expliquait sans doute 
par des problèmes d'analyse ADN. Deux frottis sur trois pratiqués sur 
les victimes ne sont pas analysés.

Les auteurs ne sont donc pas identifiés par manque de preuve. Des 
solutions existent pourtant car des échantillons d'ADN sont réalisés 
mais les possibilités d'analyses ADN sont sous-exploitées. Pour les 
enquêteurs, ces analyses pourraient davantage servir à la poursuite 
des auteurs de viols

C'est un cercle vicieux. La base de données belge compte ainsi 
nettement moins de profils que dans d'autres pays, comme le 
Royaume-Uni. De plus, pour les victimes d'un viol, subir un examen 
médical est un moment éprouvant et le fait d'apprendre que les 

07.01  Marie-Martine Schyns 
(cdH): Iedere week gebeuren er in 
België 56 verkrachtingen en 
5 groepsverkrachtingen, maar 
slechts 4 procent van de daders 
wordt vervolgd en veroordeeld. Er 
zou een verband zijn tussen het 
geringe aantal veroordelingen en 
problemen op het stuk van DNA-
analyse. Twee op de drie 
uitstrijkjes die bij slachtoffers 
worden genomen, worden niet 
geanalyseerd. Dergelijke analyses 
kunnen onderzoekers helpen bij 
het vervolgen van verkrachters.

De Belgische databank bevat 
minder profielen van verkrachters 
dan de databanken van andere 
landen. Voor slachtoffers is een 
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prélèvements réalisés ne seront jamais analysés est difficilement 
acceptable et peut décourager certaines femmes de témoigner.

Madame la ministre, vous avez signalé vouloir placer la thématique 
des viols à l'agenda politique et un groupe de travail a été constitué. 
Selon nous, c'est une première bonne initiative.

Pourriez-vous nous indiquer si vous prévoyez que des moyens 
financiers supplémentaires seront octroyés à l'analyse des 
échantillons d'ADN – même si l'on sait que les moyens financiers 
constituent le nerf de la guerre?

En qui concerne la nouvelle loi ADN, pourriez-vous nous préciser sa 
date d'entrée en vigueur?

Enfin, est-il vrai que certains magistrats ne demandent pas d'analyse 
ADN? Pourriez-vous nous expliquer pourquoi?

medisch onderzoek een 
beproeving en weten dat de stalen 
nooit zullen worden geanalyseerd, 
maakt het voor hen nog erger.

U hebt gezegd dat u ervoor wil 
zorgen dat verkrachting op de 
politieke agenda komt. Er werd 
een werkgroep opgericht. Zullen er 
extra middelen worden uitge-
trokken voor het analyseren van 
DNA-stalen? Wanneer zal de 
DNA-wet in werking treden? Klopt 
het dat sommige magistraten niet 
om een DNA-analyse vragen? Zo 
ja, hoe komt dat?

07.02  Sonja Becq (CD&V): Mevrouw de minister, mijn vraag is op 
dezelfde informatie gebaseerd. Ik ga er niet verder op door. Het gaat 
vooral om DNA-materiaal dat kan leiden tot meer opheldering, ook in 
verkrachtingszaken. Ik wil herhalen dat seksueel geweld één van de 
aandachtspunten van het nationaal Veiligheidsplan is. Op mijn vraag 
in de commissie in januari hebt u geantwoord dat seksueel misbruik 
een belangrijke prioriteit is in uw strafrechtelijk beleid. We hebben hier 
ook een aantal strafverzwaringen. Het gaat daarbij niet altijd om 
verkrachtingen, maar wel om misdrijven in de seksuele sfeer.

Wij hebben er altijd de klemtoon op gelegd dat het niet alleen 
belangrijk is om de straffen te verhogen, maar ook om effectief te 
kunnen aantonen dat er bepaalde daden gepleegd zijn, door het 
aanreiken van bewijsmateriaal. DNA-stalen zijn daarin een belangrijk 
element en het is dus belangrijk dat daarvan gebruik kan worden 
gemaakt. U hebt toen gewezen op de evaluatie van de set inzake 
seksuele agressie door het parket-generaal van Luik en de verbeterde 
VICLAS-databank, wat volgens u een effect zou hebben op de 
ophelderingsgraad.

Mevrouw de minister, kloppen de gegevens uit de krant inzake het 
geringe aantal vervolgingen en het bestaan van honderden dozen met 
onbekend DNA-materiaal? Is het probleem van de niet-geanalyseerde 
DNA-stalen alleen kenmerkend voor verkrachtingszaken, of wordt er 
ook in andere onderzoeken bespaard op dit soort onderzoek? Wat 
was het resultaat van de evaluatie van de set inzake seksuele 
agressie, wat u toen hebt aangekondigd?

07.02  Sonja Becq (CD&V): Les 
informations publiées par la 
presse concernant le nombre 
limité de poursuites et l’existence 
de centaines de boîtes contenant 
du matériel ADN non identifié 
sont-elles exactes? Le problème 
des échantillons non analysés est-
il l’apanage des dossiers de viol ou 
des économies sont-elles égale-
ment réalisées sur ce type 
d’analyse dans d’autres dossiers? 
Quelles sont les conclusions de 
l’évaluation par le parquet général 
de Liège du kit ‘agression 
sexuelle’?

07.03  Annemie Turtelboom, ministre: Madame la présidente, 
chères collègues, procéder ou non à une analyse ADN est une 
décision souveraine du magistrat, compte tenu des circonstances 
concrètes de l'affaire à examiner. Dans certains cas, il se peut qu'une 
analyse ADN n'apporte pas de réponse à la question de savoir s'il y a 
eu viol ou non, par exemple viol au sein d'un couple marié lorsque 
l'homme dit que la femme était consentante et la femme dit qu'elle ne 
l'était pas.

La sous-utilisation de l'analyse ADN est également liée aux 
nombreuses formalités légales ainsi qu'au coût. Ainsi, dans l'état 
actuel de la législation, le procureur du Roi doit motiver la raison pour 

07.03  Minister Annemie 
Turtelboom: De magistraat beslist 
onafhankelijk, op grond van het 
specifieke dossier, of er een DNA-
onderzoek moet gebeuren. Een 
DNA-onderzoek geeft trouwens 
niet altijd uitsluitsel over een 
verkrachting, bijvoorbeeld wanneer 
het om verkrachting binnen een 
relatie gaat. Dat er weinig gebruik 
wordt gemaakt van DNA-
onderzoek heeft voorts ook te 
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laquelle il faut procéder à l'analyse ADN d'une trace. La loi précise 
que le prélèvement d'un échantillon de référence doit se faire dans 
l'intérêt de l'enquête. Une trace de cellule humaine doit toujours être 
trouvée avant que l'on puisse prélever un échantillon de référence 
chez un suspect.

Le problème ne se limite donc peut-être pas uniquement aux affaires 
de viol. La loi actuelle est boiteuse en ce sens qu'il existe 
énormément d'exigences procédurales et d'étapes intermédiaires, ce 
qui a pour effet que l'objectif final de la loi, l'alimentation des banques 
de données ADN, ne produit pas le résultat escompté.

C'est pourquoi la nouvelle loi ADN du 7 novembre 2011 élabore une 
procédure univoque et transparente qui conduit rapidement et 
directement aux banques de données ADN, avec une transmission 
automatique des données, des dispositions précises en ce qui 
concerne les délais et une obligation de rapport simplifié; cela réduira 
sensiblement les délais d'analyse et aura un effet positif sur 
l'identification des auteurs à partir de profils ADN. 

maken met de vele wettelijke 
formaliteiten en met de prijs van 
die onderzoeken. De procureur 
des Konings moet motiveren waar-
om er gebruik wordt gemaakt van 
een DNA-onderzoek. De wet 
bepaalt dat het afnemen van een 
referentiestaal in het belang van 
het onderzoek moet gebeuren. Er 
moet steeds een spoor van 
menselijke cellen worden ge-
vonden voor er een referentiestaal 
kan worden afgenomen bij een 
verdachte. 

Omdat de wet zoveel procedure-
vereisten en tussenstappen bevat, 
wordt het doel dat men voor ogen 
had, niet gehaald. 

Daarom voorziet de nieuwe DNA-
wet in een duidelijke en transpa-
rante procedure, zodat de 
gegevens automatisch, op korte 
termijn en rechtstreeks aan de 
DNA-gegevensbanken worden 
overgezonden. De opgelegde 
termijnen en de verplichtingen 
inzake een vereenvoudigd verslag 
zullen de duur van de onderzoeks-
termijnen aanzienlijk inkorten, wat 
de identificatie van de daders zal 
vergemakkelijken. 

Bovendien zou het NICC op systematische wijze de opgeslagen 
profielen met elkaar vergelijken. Onder de huidige wet kan dat enkel 
in het kader van een lopende zaak. 

De wet van 30 november 2011 ter verbetering van de aanpak van 
seksuele misbruiken en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie 
bepaalt bovendien dat de procureur des Koning of de 
onderzoeksrechter, die in het kader van een dossier over de 
aanranding van de eerbaarheid of verkrachting beslist om geen DNA-
profiel te laten opstellen van sporen of een referentiestaal 
aangetroffen of afgenomen bij onderzoek aan het lichaam van het 
slachtoffer, hierover op het einde van het opsporingsonderzoek of 
gerechtelijk onderzoek, uitleg moet verschaffen aan het slachtoffer. 

Om de magistraten en onderzoeksrechters te sensibiliseren is dat 
natuurlijk belangrijk. 

In verband met de kostprijs van DNA-onderzoeken deel ik u het 
volgende mee. Eenmaal de nieuwe DNA–wetgeving in werking zal zijn 
getreden, zullen de procedures efficiënter en eenvoudiger zijn.

Er zullen ook minder vorderingen vanwege de magistraten nodig zijn 
om DNA-profielen te laten doorstromen naar de DNA-databanken. 
Een efficiëntere procedure betekent automatisch ook een goedkopere 

La transmission de profils ADN 
vers les banques de données ADN 
exigera moins de réquisitions de la 
part des magistrats. Une procé-
dure plus efficace est automati-
quement synonyme de réduction 
des coûts. De plus, une adju-
dication visant à désigner un 
laboratoire unique pour l’établis-
sement de profils ADN est en 
cours et devrait également 
permettre de comprimer les coûts.

L’entrée en vigueur de la nouvelle 
loi ‘ADN’ est tributaire de la publi-
cation de l’arrêté royal concerné. 
Le Conseil d’État a émis un avis 
cette semaine et dès que nous 
aurons intégré les remarques 
formulées, l’arrêté royal sera 
rapidement publié. 
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procedure. Bovendien loopt er nu een openbare aanbesteding om één 
laboratorium aan te wijzen dat zal instaan voor het opstellen van DNA-
profielen van veroordeelden. Dit zou wat de veroordeelden betreft, 
moeten leiden tot een grote kostenbesparing.

De inwerkingtreding van de nieuwe DNA-wet is afhankelijk van de 
publicatie van het koninklijk besluit tot uitvoering van deze wet. De 
Raad van State heeft deze week advies verleend. Zodra wij de 
gemaakte opmerkingen verwerkt hebben in het besluit zal dit snel 
gepubliceerd kunnen worden.

07.04  Marie-Martine Schyns (cdH): Madame la ministre, je vous 
remercie pour votre réponse très détaillée. De toute évidence, les 
délais sont raisonnablement courts par rapport à l'entrée en vigueur 
de la loi. Je suppose qu'il faudra encore quelques mois, mais il est 
intéressant que le Conseil d'État vienne de rendre son avis.

J'entends que cette loi apportera plus de simplicité et d'efficacité en la 
matière. Nous serons donc attentifs au moment de son entrée en 
vigueur et à son évaluation après un certain temps pour examiner si 
les données statistiques, qui sont inacceptables, ont subi des 
modifications.

Je relève également le fait que la nouvelle loi devrait sensibiliser les 
magistrats. Ce facteur devrait pouvoir jouer tout comme la 
simplification des procédures, tant attendues par eux. Je le répète, 
nous serons vigilants au moment de l'entrée en vigueur de cette loi.

07.04  Marie-Martine Schyns 
(cdH): De wet zal binnen een 
redelijk korte termijn in werking 
treden en zal de procedures 
eenvoudiger en doeltreffender 
maken. We zullen de evaluatie 
van die wet aandachtig volgen. Ik 
onthoud dat er met die wet ook 
een sensibilisering van de 
magistraten wordt beoogd. Die 
factor moet kunnen spelen, net 
zoals de vereenvoudiging van de 
procedures.

07.05  Sonja Becq (CD&V): Ik ben blij te horen dat het vooral 
administratieve en wettelijke belemmeringen zijn. Ik weet dat we hier 
de wet inzake DNA hebben goedgekeurd en dat deze 
vereenvoudiging een aandachtspunt was. Ik hoop dat die 
vereenvoudiging effectief zal uitmonden in resultaten bij de werking en 
het gebruik ervan. Mevrouw de minister, wordt dat ook opgevolgd? Is 
er nu als het ware een soort nulmeting zodat men daadwerkelijk het 
effect van de nieuwe wet kan meten vanaf het moment waarop de 
uitvoeringsbesluiten gepubliceerd zijn en dit in werking treedt?

Verder hebt u niets gezegd rond de set seksuele agressie. Zegt u dat 
dit niet tot uw bevoegdheid behoort of heb ik dat slecht begrepen?

07.05  Sonja Becq (CD&V): 
J’espère que cette simplification 
donnera effectivement des 
résultats. Un suivi sera-t-il assuré? 
La ministre n’a encore rien dit à 
propos du set agression sexuelle.

07.06 Minister Annemie Turtelboom: Neen, ik heb de wetgeving zelf 
uitgelegd. Bij het begin heb ik er in mijn antwoord naar verwezen dat 
de onafhankelijke onderzoeksrechter soms beslist om toch geen 
DNA-onderzoek te doen omdat hij vindt dat dit geen meerwaarde 
biedt in de complexe relatie die er kan zijn tussen mensen. Het is 
natuurlijk altijd de onderzoeksrechter zelf die deze analyse maakt.

07.06  Annemie Turtelboom, 
ministre: Non, j’ai commenté la loi. 
Le juge d’instruction peut décider 
en toute indépendance de ne pas 
effectuer de test ADN s’il estime 
qu’il ne présente aucune plus-
value. 

07.07  Sonja Becq (CD&V): Die set seksuele agressie is nog wel iets 
anders dan de beslissing van de rechter om al dan niet onderzoek te 
doen. De set seksuele agressie is eigenlijk het pakket of het geheel 
van maatregelen dat men in functie van een betere benadering van 
slachtoffers van seksueel misbruik hanteert, zowel bij de politie als bij 
de rechtbanken. Ik hoor echter dat u mij op dat punt geen verder 
antwoord kunt geven.

07.07  Sonja Becq (CD&V): Ce 
set agression sexuelle n’a rien à 
voir avec la décision du juge 
d’instruction mais je comprends 
que la ministre ne puisse pas 
apporter d’autre réponse sur ce 
point. 

Het incident is gesloten.
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L'incident est clos.

08 Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de hervorming 
van het gerechtelijk landschap" (nr. 14490)
08 Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh à la ministre de la Justice sur "la réforme du paysage 
judiciaire" (n° 14490)

08.01  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de minister, op 
17 april stelde u voor het gerechtelijk landschap te hervormen. 
Sindsdien is het echter stil rond die plannen, al wordt er achter de 
schermen ongetwijfeld wel hard aan gewerkt. Begin vorige maand 
meldde u in de commissie dat wij de wetsontwerpen dit najaar 
mochten verwachten. Blijft die timing aangehouden of wordt het toch 
begin volgend jaar?

Op dit ogenblik zijn gerechtsdeurwaarders arrondissementeel 
georganiseerd. Dat zal in de toekomst waarschijnlijk wel wijzigen, 
gelet op de hervormingen. Zij zullen zich ook aan de nieuwe 
provinciale structuur moeten aanpassen. Hebt u reeds overleg gehad 
met de overkoepelende organisatie van gerechtsdeurwaarders? Zo ja, 
wat is hun reactie? Op welke wijze ziet u de overgang van de kleine 
arrondissementele omschrijvingen naar de grotere omschrijvingen, 
die met de provincies zullen samenvallen? Zal bijvoorbeeld een 
gerechtsdeurwaarder uit het arrondissement Oudenaarde na de 
hertekening automatisch kunnen opereren in heel Oost-Vlaanderen? 
Wordt er in een overgangsregeling voorzien?

Een andere actor, het openbaar ministerie, heeft al laten weten geen 
voorstander te zijn van het subarrondissement Charleroi op 
parketniveau. In een tekst van 24 mei 2012 reageert het openbaar 
ministerie op de beslissing van het kernkabinet van 17 april 2012. Ik 
citeer daaruit: "Het openbaar ministerie stelt zich vragen bij de 
beslissing van het kernkabinet, wat het nieuwe arrondissement 
Henegouwen betreft, die van een weinig consequente visie getuigt. 
De motivering van de regering dat het arrondissement Henegouwen, 
in tegenstelling tot de andere nieuwe arrondissementen, twee 
procureurs krijgt om een te sterke vermenging met de procureur-
generaal te vermijden, vermits het als enige arrondissement volledig 
samenvalt met het ressort, kan het openbaar ministerie niet 
overtuigen."

Bent u op de hoogte van de kritiek en de weerstand tegen dat 
subarrondissement? Bent u betreffende dat punt in overleg gegaan 
met het openbaar ministerie? Blijft u bij uw standpunt om een 
subarrondissement Charleroi te creëren? Hoe verantwoordt u die 
ongelijkheid?

08.01  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): Le 17 avril 2012, la 
ministre a proposé de réformer le 
paysage judiciaire. Début 
novembre, elle a déclaré que les 
projets de loi seraient déposés 
avant la fin de l'année. Ce 
calendrier sera-t-il respecté?

Après la réforme, les huissiers de 
justice devront s'adapter à la 
nouvelle structure provinciale. La 
concertation avec l'organisation 
faîtière des huissiers de justice 
est-elle engagée? Comment se 
déroulera le passage des petits 
arrondissements vers des 
arrondissements provinciaux plus 
grands? Un système transitoire
sera-t-il mis en place?

Le ministère public a laissé 
entendre qu'il n'est pas favorable à 
la création du sous-arrondis-
sement de Charleroi au niveau du 
parquet. La ministre est-elle au 
courant? Une concertation est-elle 
menée à ce sujet? La ministre 
campe-t-elle sur ses positions? 
Comment justifie-t-elle l'inégalité 
créée par le fait que seul le nouvel 
arrondissement du Hainaut 
comptera deux procureurs?

08.02 Minister Annemie Turtelboom: Mijn administratie, vooral mijn 
beleidscel, legt de laatste hand aan de ontwerpteksten. Het 
wetsontwerp zal begin volgend jaar in het Parlement worden 
ingediend. Er is al overleg gepleegd met de Nationale Kamer van de 
Gerechtsdeurwaarders. Verder overleg zal volgen begin 2013.

Aangezien het werkingsgebeid van de gerechtsdeurwaarders bij wet 
het arrondissement is en aangezien zij per arrondissement worden 
benoemd, zullen de gerechtsdeurwaarders bij een wijziging van de 
arrondissementen in een groter gebied werkzaam zijn. Zoals u ik al 
zei, zijn wij in overleg met de gerechtsdeurwaarders om te bekijken op 

08.02  Annemie Turtelboom, 
ministre: Mon administration et la 
cellule stratégique mettent la 
dernière main aux projets de 
textes. Le projet de loi sera 
déposé au Parlement au début de 
l'année prochaine.

La concertation avec la Chambre 
nationale des huissiers de justice 
a été engagée et se poursuivra 
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welke manier daaraan misschien praktische oplossingen moeten 
worden gegeven. Ik weet natuurlijk dat het, gegeven de afstanden in 
een groter gerechtelijk arrondissement, soms onhaalbaar kan zijn om 
in een groter arrondissement effectief een goede dienstverlening te 
kunnen geven.

Het arrondissement Henegouwen zal inderdaad twee procureurs des 
Konings tellen. De opmerking die het openbaar ministerie daar op had 
is ook aan mij bezorgd. Toch blijf ik erbij dat de situatie met één 
procureur en één procureur-generaal in Henegouwen een 
ongelijkheid inhoudt ten opzichte van de andere resorten, waar 
minstens twee procureurs aanwezig zijn. Aan die ongelijkheid wordt 
op deze manier verholpen.

début 2013. À la suite de la 
modification des arrondissements, 
les huissiers de justice exerceront 
leurs activités sur un plus vaste 
territoire. En concertation avec ces 
derniers, des solutions pratiques 
sont en cours d'élaboration à cet 
effet. 

L'arrondissement du Hainaut 
comptera effectivement deux 
procureurs du Roi. L'observation 
du ministère public à ce sujet m'a 
également été communiquée. Je 
persiste toutefois à dire que ceci 
est nécessaire pour mettre un 
terme à une autre inégalité: il y 
aurait autrement dans le Hainaut 
un procureur et un procureur 
général, contrairement à d'autres 
arrondissements qui 
invariablement comptent au moins 
deux procureurs. 

08.03  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de voorzitter, 
mevrouw de minister, ik volg u niet helemaal met betrekking tot het 
laatste punt, maar we zullen er ongetwijfeld later nog over 
discussiëren.

Kan u iets preciezer zijn met betrekking tot het tijdsverloop? Wanneer 
krijgen wij het eerste wetsontwerp?

08.03  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): Quand pourrons-nous 
prendre connaissance du premier 
projet de loi? 

08.04 Minister Annemie Turtelboom: Daar zijn al veel informele 
contacten over geweest met de magistratuur. Wij beginnen met 
werkgroepen in de schoot van de regering, in het begin van volgend 
jaar. Maar we zijn nu al december.

08.04  Annemie Turtelboom, 
ministre: Il y a déjà eu de 
nombreux contacts informels avec 
la magistrature. Des groupes de 
travail seront constitués au sein du 
gouvernement début de l'année 
prochaine. 

08.05  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de minister, ik 
had eerst begrepen dat u met het wetsontwerp al naar het Parlement 
zou komen begin volgend jaar. Zoals ik begrijp uit uw antwoord zal het 
iets later zijn.

08.05  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): La ministre ne pourra 
donc pas encore déposer le projet 
de loi au Parlement au début de 
l'année prochaine, mais un peu 
plus tard. 

08.06 Minister Annemie Turtelboom: Wij starten zo snel mogelijk na 
de kerstvakantie en afhankelijk van de snelheid, zal het begin van het 
jaar, februari of maart zijn.

08.06  Annemie Turtelboom, 
ministre: Nous allons commencer 
aussi vite que possible après les 
vacances de Noël. Le projet de loi 
devrait être prêt pour février ou 
mars. 

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

09 Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de werklastmeting 



12/12/2012 CRIV 53 COM 620

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  53E LEGISLATURE 2012 2013 KAMER-4E ZITTING VAN DE 53E ZITTINGSPERIODE

22

bij de vredegerechten" (nr. 14503)
09 Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh à la ministre de la Justice sur "la mesure de la charge 
de travail au sein des justices de paix" (n° 14503)

09.01  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de minister, 
tijdens een van de vorige commissievergaderingen kreeg ik van u een 
uitgebreide planning over het tijdstip waarop op de verschillende 
niveaus een werklastmeting zou plaatsvinden. Over de 
vredegerechten kwam ik op dat ogenblik echter niets te weten. Er was 
ook niets opgenomen in de planning.

Eerder dit jaar werd dit ook bevestigd door de vertegenwoordigers van 
het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting tijdens de hoorzitting 
van 15 februari 2012. Deze hoorzitting vond plaats in een 
gemeenschappelijke vergadering van de commissies voor de Justitie 
van Kamer en Senaat. Uit de ons bezorgde documenten bleek dat 
voor de vredegerechten nog geen projecten waren opgestart. Wel 
was er het voorstel van het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting 
om in de toekomst 19 pilootprojecten op te zetten en de cijfers van 
JustPax te gebruiken.

Mijn vragen zijn de volgende. Is de werklastmeting effectief nog niet 
opgenomen in de planning? Is de toestand nog steeds gelijk aan deze 
van tijdens de hoorzitting van februari? Wat is de stand van zaken in 
de werklastmeting van de vredegerechten? Tot slot, wanneer zal de 
werklastmeting van de vredegerechten van start gaan? Tegen 
wanneer zou deze klaar moeten zijn volgens de planning?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

09.01  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): Quand la mesure de la 
charge de travail au sein des 
justices de paix va-t-elle débuter et 
quand sera-t-elle achevée?

09.02 Minister Annemie Turtelboom: Voor de werklastmeting van de 
vredegerechten is er inderdaad nog niets concreet gepland. Een 
project kan worden gestart op basis van de gegevens uit JustPax van 
de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde. 
Vooreerst dienen de pilootsites te worden aangeduid. Er is prioriteit 
gegeven aan de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van eerste 
aanleg en de rechtbanken van koophandel. Dit zal ten vroegste in 
2015 zijn, na afloop van de lopende projecten.

09.02  Annemie Turtelboom, 
ministre: La mesure de la charge 
de travail des justices de paix n’a 
pas encore été programmée car la 
priorité a été donnée aux tribunaux 
du travail, de première instance et 
de commerce. Il serait possible de 
lancer un projet sur la base des 
données issues du modèle 
JustPax de la Commission de 
modernisation de l’Ordre judiciaire, 
mais cela implique de désigner au 
préalable les sites pilotes. La 
mesure de la charge de travail des 
justices de paix aura lieu au plus 
tôt en 2015, une fois les projets en 
cours clôturés.

09.03  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de minister, ik 
dank u voor uw antwoord.

Er is natuurlijk een studie van JustPax, maar is er een bepaalde reden 
waarom de werklastmeting in de vredegerechten nog niet van start is 
gegaan? Voor de andere rechtbanken is er alvast een duidelijke 
intentie aanwezig om die werklastmetingen uit te voeren.

09.04 Minister Annemie Turtelboom: Men zegt mij dat er prioriteit 
werd gegeven aan de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van eerste 
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aanleg en de rechtbanken van koophandel.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

10 Vraag van de heer Theo Francken aan de minister van Justitie over "de databank van geopende 
strafrechtelijke dossiers van schijnhuwelijken" (nr. 14462)
10 Question de M. Theo Francken à la ministre de la Justice sur "la banque de données des dossiers 
pénaux ouverts dans le cadre de la lutte contre les mariages de complaisance" (n° 14462)

10.01  Theo Francken (N-VA): Mevrouw de minister, ik had u graag 
een vraag gesteld over iets waarover ik u ook reeds enkele weken 
geleden reeds ondervraagd heb, met name de databank bij de 
parketten betreffende de schijnhuwelijken. 

In uw antwoord deelde u mij mee dat telkens wanneer er een 
onderzoek wordt geopend naar een mogelijk schijnhuwelijk het 
hieraan gekoppelde dossier wordt aangemaakt in het systeem van de 
rechtbank van eerste aanleg. Op deze manier krijgt men minstens 
een overzicht van het aantal afgesloten en lopende onderzoeken naar 
schijnhuwelijken die worden onderzocht door de diverse parketten in 
dit land. U deelde mij eveneens mee dat u beschikt over deze cijfers. 
Deze zouden u ter beschikking worden gesteld door de DVZ. 

Mevrouw de minister, over hoeveel onderzoeken gaat het wanneer wij 
alle parketten optellen voor de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012? 

Kunt u de cijfers ook bezorgen opgesplitst per provinciehoofdstad? 

Hoeveel van deze onderzoeken worden uiteindelijk vervolgd via een 
slotvordering door het openbaar ministerie? 

Hebt u zicht op het aantal daadwerkelijke veroordelingen door de 
bodemrechters? 

Wat gebeurt er met de vreemdelingen nadat zij werden veroordeeld 
ingevolge schijnhuwelijk? Volgt hierop een uitzetting uit het land? Hebt 
u daarop een zicht? 

10.01  Theo Francken (N-VA): Un 
dossier est créé dans le système 
du tribunal de première instance 
chaque fois qu'une enquête est 
ouverte dans le cadre d'une 
suspicion de mariage blanc. Les 
chiffres sont mis à la disposition 
de la ministre par l'Office des 
Étrangers.

Combien d'enquêtes ont été 
menées depuis 2009 par chef-lieu 
de province? À combien de 
reprises ces enquêtes ont-elles 
mené à des poursuites? Combien 
de condamnations ont-elles été 
prononcées? Qu'advient-il des 
étrangers condamnés pour 
mariage blanc?

Voorzitter: Kristien Van Vaerenbergh
Présidente: Kristien Van Vaerenbergh

10.02 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, de 
cijfers uit de databank van het College van procureurs-generaal 
worden niet ter beschikking gesteld door de dienst 
Vreemdelingenzaken. De cijfers die u vraagt, moeten ter beschikking 
worden gesteld door het College van procureurs-generaal. Het 
College van procureurs-generaal kan echter de statistieken niet 
aanleveren in het tijdsbestek van een mondelinge parlementaire 
vraag. 

In verband met de vraag over wat er gebeurt met de vreemdelingen 
nadat zij werden veroordeeld ingevolge een schijnhuwelijk, het parket 
moet in het kader van een veroordeling ten gevolge van een 
schijnhuwelijk een nietigverklaring van het huwelijk vorderen bij de 
burgerlijke rechtbank of indien nodig het dossier bezorgen aan het 
parket dat territoriaal bevoegd is om deze verordening tot 
nietigverklaring bij de burgerlijke rechtbank in te stellen. 

10.02  Annemie Turtelboom, 
ministre: Les chiffres repris dans 
la base de données du Collège 
des procureurs généraux provien-
nent du Collège lui-même et non 
de l'Office des Étrangers. Il est 
cependant impossible de vous 
communiquer ces données dans 
le cadre d’une question orale 
compte tenu du temps qui m'est 
imparti pour répondre.

En cas de condamnation 
sanctionnant un mariage blanc, le 
parquet demande la nullité du 
mariage auprès du tribunal civil. 
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Als de rechtbank het verzoek van het parket niet inwilligt, zal het 
openbaar ministerie de mogelijkheden onderzoeken om het parket-
generaal voor te stellen om beroep aan te tekenen tegen deze 
beslissing. 

Als daarentegen de rechtbank het parket volgt en het huwelijk nietig 
wordt verklaard, zal het parket een afschrift van de beslissing met 
vermelding van kracht van gewijsde aan de dienst 
Vreemdelingenzaken bezorgen. 

De uitzetting uit het land behoort tot de bevoegdheid van de dienst 
Vreemdelingenzaken. Hierover dient u dus bijgevolg een vraag te 
stellen aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid. 

Dès que la nullité est prononcée, 
le parquet remet une copie de la 
décision à l'Office des Étrangers, 
ce dernier étant compétent en 
matière d'expulsions.

10.03  Theo Francken (N-VA): Mevrouw de minister, ik zal deze 
vraag schriftelijk indienen om duidelijkheid te krijgen over de exacte 
cijfers. 

Ten slotte, ik wens u veel succes en proficiat met Antwerpen. 

10.03  Theo Francken (N-VA): Je 
demanderai ces statistiques par le 
biais d'une question écrite.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

11 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Sonja Becq aan de minister van Justitie over "het vacant verklaren van mandaten binnen 
de rechterlijke orde" (nr. 14506)
- mevrouw Sarah Smeyers aan de minister van Justitie over "de wachttijd voor het vacant verklaren 
van openstaande functies bij het gerecht" (nr. 14578)
11 Questions jointes de
- Mme Sonja Becq à la ministre de la Justice sur "la déclaration de vacance de mandats au sein de 
l'ordre judiciaire" (n° 14506)
- Mme Sarah Smeyers à la ministre de la Justice sur "le délai pour la déclaration de vacance des 
fonctions au sein de la Justice" (n° 14578)

11.01  Sonja Becq (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de 
minister, van het personeel van de hoven en rechtbanken, en niet 
alleen van de magistraten, hebben wij verschillende verontruste 
signalen gekregen over de vacatures die opengesteld worden, of 
beter vooral de vacatures die niet opengesteld worden binnen het 
geheel van de hoven en rechtbanken.

Het personeel stelt namelijk vast dat verschillende mandaten 
vrijkomen, bijvoorbeeld in geval van pensionering, die niet vacant 
verklaard worden ofwel pas zes maanden na het openvallen van die 
plaatsen. Nochtans schrijven de rondzendbrieven 154 en 154bis maar 
twee maanden voor om dergelijke plaatsen in te vullen. Blijkbaar 
schijnen de termijnen veel langer uit te lopen.

Bovendien gaat het om mandaten die niet altijd onbelangrijk zijn, 
zoals het mandaat van hoofdgriffier of mandaten voor coördinerende 
functies.

Dat verschillende mandaten of vacatures niet onmiddellijk ingevuld 
worden, zou te maken hebben met de hertekening van het 
gerechtelijk landschap. In de praktijk betekent dit echter wel dat er vrij 
grote onduidelijkheid blijft bestaan bij het personeel.

11.01  Sonja Becq (CD&V): Bien 
souvent, les mandats libérés au 
sein des cours et tribunaux ne 
sont pas déclarés vacants ou, 
lorsqu’ils le sont, ce n’est parfois 
qu’après une demi-année. Une 
telle situation est en contradiction 
avec les circulaires 154 et 154bis, 
qui stipulent qu’un poste doit être 
pourvu dans un délai de 
deux mois. Cette situation résulte 
peut-être de la réforme du 
paysage judiciaire mais, en 
attendant, elle suscite de 
nombreuses incertitudes chez les 
membres du personnel.

Le 16 novembre, on a déclaré 
vacantes les fonctions de greffier 
en chef à Anvers et Courtrai, ainsi 
qu’au tribunal de commerce de 
Hasselt. Pourquoi la fonction de 
greffier en chef n’a-t-elle pas été 



CRIV 53 COM 620 12/12/2012

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  53E LEGISLATURE 2012 2013 KAMER-4E ZITTING VAN DE 53E ZITTINGSPERIODE

25

In het Belgisch Staatsblad van 16 november zie ik wel dat een hele 
hoop vacatures geformuleerd is. Zo staan er onder meer vacatures 
open voor hoofdgriffier in Antwerpen en Kortrijk en voor de kamer van 
koophandel in Hasselt. De functie van hoofdgriffier in Mechelen wordt 
blijkbaar niet opengesteld, waarbij de vraag rijst waarom de 
openstelling in het ene arrondissement wel en in het andere niet 
gebeurt. Bestaan er daarvoor objectieve redenen en hebben die 
eventueel objectieve redenen ook een wettelijke grondslag?

De ongerustheid bij het personeel is ook groot, bijvoorbeeld wanneer 
zij als dienstdoende moeten optreden. Zullen die personeelsleden die 
dienstdoende functie moeten vervullen tot aan hun pensioen? Met 
andere woorden, zal die vacature niet meer opengesteld worden? 
Dergelijke vragen rijzen.

Mevrouw de minister, ik denk dat u de heersende onduidelijkheid wel 
kunt begrijpen.

Inzake de hertekening van het gerechtelijk landschap hebt u wel 
gezegd dat u in drie stappen zou werken. De organisatie van de 
ressorts, als ik dat zo mag noemen, is de eerste stap. Daarmee zou u 
in het najaar naar buiten komen en dat najaar blijkt in januari te 
liggen. Een tweede stap draait rond mobiliteit en het derde deel rond 
de beheersstructuren. Het blijft wel tot grote ongerustheid leiden.

Mevrouw de minister, daarom heb ik enkele concrete vragen voor u.

Hoeveel posten in de rechterlijke orde, dus griffies en 
gerechtspersoneel, zijn er vandaag niet ingevuld? Hoeveel van die 
posten werden nog niet vacant verklaard? Wat zijn uw intenties met 
die posten?

Kunt u bevestigen dat u posten binnen de rechterlijke orde niet vacant 
verklaart, gelet op de hertekening van het gerechtelijk landschap, 
zoals ik te horen krijg? Wat is, in voorkomend geval, de reden 
daartoe? Op welke juridische basis baseert u zich daarvoor?

Waarom duurt de vacantverklaring van sommige posten langer dan 
voorzien in de rondzendbrieven 154 en 154bis?

Op basis van welke criteria oordeelt u over de al dan niet 
vacantverklaring van posten, waardoor de ene wel en de andere niet 
vacant verklaard wordt, en de termijnen? Gebeurt dat in overleg met 
de betrokken diensten?

Op welke wijze wordt het personeel van de rechterlijke orde 
geïnformeerd over en betrokken bij de hervorming van het 
gerechtelijk landschap, waar u dan, als dat klopt, op vooruit zou 
lopen?

ouverte à Malines?

Combien de postes restent-ils 
toujours inoccupés au sein de 
l’ordre judiciaire à l’heure actuelle? 
Combien d’entre eux n’ont pas 
encore été déclarés vacants? 
Quels critères a-t-on retenu à cet 
égard? Cette situation découle-t-
elle effectivement de la refonte du 
paysage judiciaire? Les services 
sont-ils associés au processus 
décisionnel concernant les 
déclarations de vacances de 
postes et le remaniement du 
paysage judiciaire?

11.02 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, 
mevrouw Becq, alle betrekkingen van griffier, secretaris, assistent of 
medewerker die vacant zijn en niet kunnen worden ingenomen door 
de procedure van mutatie worden in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd.

Op 30 oktober 2012 werden 384 betrekkingen niveau C gepubliceerd 
en 226 betrekkingen van niveau D.

11.02  Annemie Turtelboom, 
ministre: Tous les emplois vacants 
de greffier, secrétaire, assistant ou 
collaborateur qui ne peuvent être 
pourvus par le biais d’une mutation 
sont publiés au Moniteur belge. 
Conformément à la circulaire 154, 
la liste des emplois vacants doit 
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Op 16 november 2012 werden 298 betrekkingen van griffier en 
secretaris gepubliceerd, evenals 6 betrekkingen in de klasse A3.

Gelet op de termijn van postuleren van een maand dienen de 
selecties voor deze betrekkingen nog opgestart te worden.

Alle vacante betrekkingen van griffier, secretaris, assistent of 
medewerker worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een 
volgende publicatie is voorzien voor januari 2013.

Er werden 3 betrekkingen in de klasse A3 niet vacant verklaard in 
november 2012. Alle andere betrekkingen die niet ingenomen zijn, 
werden vacant verklaard. Ik heb inderdaad beslist om die 
3 betrekkingen voorlopig niet vacant te verklaren, in afwachting van 
het zicht op de nieuwe structuur van het gerechtelijk landschap.

Omzendbrief 154 van 2009 voorziet voor het gerechtspersoneel erin 
dat de periode van publicatie wordt gebracht op een keer per vier 
maanden, dus drie publicaties per jaar.

In 2012 werden in maart, juni en oktober-november in publicaties 
voorzien voor het gerechtspersoneel. Er werden in 2012 in 
2 publicaties voorzien in de klasse 3 en in 1 publicatie in de klasse A2. 
De publicaties zijn immers afgestemd op de organisatie van de 
vergelijkende selecties voor bevordering die georganiseerd worden 
door Selor.

In de periode tussen de aankondiging van de bevorderingsselectie en 
de bekendmaking van de resultaten worden geen publicaties voorzien 
teneinde de rechten van de deelnemers aan de selectie te vrijwaren.

Na het afsluiten van de vergelijkende selectie voor bevordering naar 
een klasse A2 zullen dus betrekkingen in klasse A2 worden 
gepubliceerd teneinde de laureaten van deze selectie de mogelijkheid 
te bieden zich hiervoor te manifesteren.

Met de niet-publicatie van 3 betrekkingen werd geanticipeerd op de 
fusie van bestaande arrondissementen teneinde te vermijden dat op 
sommige betrekkingen boventallen zouden ontstaan.

Deze voorlopige inhouding van vacatures bij ingrijpende 
hervormingen kent trouwens precedenten: afschaffing militaire 
gerechten, herkantonnering van de vredegerechten, enzovoort.

In de denktank waarnaar u verwijst, zijn vertegenwoordigers van de 
rechterlijke orde opgenomen. Zodra de teksten door de regering 
goedgekeurd zullen zijn, zullen ze voor advies worden overgezonden 
aan de voorziene instanties en zal er uiteraard een ruimere 
bekendmaking van de hervormingen plaatsvinden.

Wat de magistratuur betreft, worden de vacatures maandelijks 
bekendgemaakt. Hierbij wordt echter een vertragingsmechanisme van 
twee maanden ingecalculeerd. Dit geschiedt gelijk voor alle 
betrekkingen bij de zetel en het openbaar ministerie, 
bevorderingsplaatsen en basisplaatsen. Om redenen van budgettaire 
behoedzaamheid zal het niet mogelijk zijn om deze mechanismen te 
heropenen.

être publiée une fois tous les 
4 mois. En 2012, les listes ont été 
publiées en mars, juin et octobre-
novembre. Le calendrier des 
publications est arrêté en fonction 
des sélections comparatives de 
promotion. Ce n’est qu’une fois 
ces sélections terminées que les 
emplois vacants sont publiés.

En novembre 2012, il est vrai que 
3 emplois de classe A3 n’ont pas 
été déclarés vacants. J’attends 
pour le faire d’avoir une vision plus 
globale de la nouvelle structure 
judiciaire. Ce faisant, j’anticipe la 
fusion des arrondissements et je 
veux également éviter la présence 
de personnel en surnombre. Cette 
absence de publication n’est pas 
une première et une situation 
similaire a déjà été vécue par 
exemple lors de la suppression 
des tribunaux militaires ou de la 
réforme des cantons des justices 
de paix.

Des représentants de l’ordre 
judiciaire siègent également dans 
le groupe de réflexion qui étudie 
les nouveaux contours du paysage 
judiciaire.

Les emplois vacants de la 
magistrature sont publiés tous les 
mois, même si, dans un souci de 
prudence budgétaire, un 
mécanisme de ralentissement de 
deux mois a été instauré.
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11.03  Sonja Becq (CD&V): Mevrouw de minister, ik zou ook graag 
uw schriftelijk antwoord krijgen in verband met de opsomming. Ik 
vermoed dat dit geen probleem zal zijn.

U zegt dat er drie zijn – onder ander Mechelen – waar, in afwachting 
van de hervorming van het gerechtelijk landschap, niet wordt ingevuld 
omwille van fusies van bestaande arrondissementen en opdat er geen 
overtal zou zijn. Moet ik daaruit afleiden dat alle andere aanstellingen 
die gebeurd zijn niet tot overtallen zullen leiden? Is dat het argument 
dat u aanhaalt? U verwijst daar naar precedenten maar als ik het 
goed begrijp is er geen wettelijke basis om dit in de ene plaats wel en 
in de andere niet te doen. Ik kan heel goed begrijpen dat dit tot onrust 
leidt, zeker als dit niet van tevoren gecommuniceerd werd. Betekent 
de invulling in de andere arrondissementen – alleen in deze 
drie arrondissementen niet – dat dit nergens een overtal zal 
teweegbrengen?

11.03  Sonja Becq (CD&V): Selon 
la ministre, les fonctions vacantes 
n’ont pas été publiées dans 
trois arrondissements, par crainte 
d’un surnombre dès la fusion des 
arrondissements. Faut-il en 
déduire qu’il n’y a aucun risque de 
surnombre dans les autres 
arrondissements pour lesquels les 
vacances ont été publiées? Sinon, 
il s’agirait tout de même d’une 
inégalité flagrante. 

11.04 Minister Annemie Turtelboom: In deze drie arrondissementen 
is er momenteel geen invulling maar de werkzaamheden inzake de 
gerechtelijke hervorming zullen zichzelf in de komende weken 
natuurlijk uitwijzen.

11.05  Sonja Becq (CD&V): U zegt enerzijds dat u die drie plaatsen 
niet invult omdat u daar dan tot een overtal komt.

11.06 Minister Annemie Turtelboom: Ja.

11.07  Sonja Becq (CD&V): Dat betekent dat alle andere 
aanstellingen gebeurd zijn en dat die nergens tot een overtal zullen 
leiden. Anders had u die invulling op andere plaatsen ook moeten 
inhouden.

11.08 Minister Annemie Turtelboom: Ja. Ik hoop dat we tegen dan 
toch duidelijkheid zullen krijgen over de situatie.

11.08 Annemie Turtelboom, 
ministre: En tout cas, la clarté sera 
bientôt faite sur la réforme 
judiciaire.

11.09  Sonja Becq (CD&V): Het is niet fair ten opzichte van die 
arrondissementen waar men niet invult terwijl men dat op andere 
plaatsen wel doet omdat men dan toch wel een grote ongelijkheid 
creëert zonder dat men enige wettelijke basis heeft. Dit gebeurt alleen 
op grond van intenties, niet op grond van goedgekeurde teksten. In 
een rechtsstaat vind ik dat, zeker op het vlak van Justitie, een heel 
moeilijke zaak.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

12 Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van Justitie over "artikel 184, § 5, van het 
Wetboek van vennootschappen" (nr. 14529)
12 Question de M. Luk Van Biesen à la ministre de la Justice sur "l'article 184, § 5, du Code des 
sociétés" (n° 14529)

12.01  Luk Van Biesen (Open Vld): Mevrouw de voorzitter, mevrouw 
de minister, ik had het graag met u even gehad over artikel 184, § 5, 
van het Wetboek van vennootschappen waarin het volgende wordt 

12.01  Luk Van Biesen (Open 
Vld): L'article 184 du Code des 
sociétés précise les conditions à 
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bepaald: de voorwaarden waarin bij eenvoudige vereffening, de 
vereffening van een vennootschap reeds kan afgesloten worden in de 
ontbindingsakte zelf. Op dergelijke wijze kan de lange weg van de 
homologatie van het mandaat van de vereffenaar door de rechtbank, 
het voorleggen en goedkeuren van het verdelingsplan aan de 
rechtbank en de kosten van een afzonderlijke sluitingsakte worden 
vermeden.

De wijze waarop de tweede voorwaarde geformuleerd is, leidt er in 
strenge interpretaties toe dat er bijna geen gevallen zijn waarin dat 
kan worden toegepast. Om deze bepaling te kunnen toepassen zou 
de vennootschap geen enkele schuld, noch aan derden, noch aan 
aandeelhouders, mogen hebben. Geen enkele provisie zou mogen 
openstaan en geen enkele reserve en geen enkel kapitaal zou nog 
mogen overblijven. 

Dit zou impliceren dat het actief met andere woorden op nul gezet 
werd en dat de kosten verbonden aan de vereffening zelf, ook de 
fiscale schulden, niet meer kunnen betaald worden. Dat kan uiteraard 
de bedoeling niet zijn.

Heeft de wetgever met deze voorwaarde niet louter bedoeld: ‘de 
schulden ten aanzien van derden’?

remplir pour liquider/dissoudre une 
société dans l’acte de dissolution 
même. La formulation de la 
deuxième condition a toutefois 
pour effet, si on l’interprète très 
strictement, que rares sont les cas 
où l'article peut s’appliquer. La 
société ne pourrait avoir aucune 
dette, à l’égard de tiers ni 
d’actionnaires, et il ne pourrait plus 
y avoir de capital, de sorte que 
même les coûts de la liquidation 
ne pourraient être couverts.

Le législateur n’aurait-il pas pour 
intention de ne retenir comme 
seule condition que l’absence de 
dettes à ‘égard de tiers?

12.02 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, ik kan 
bevestigen dat de zienswijze van de vraagsteller correct is. 

Van oudsher werd in de doctrine naar voor geschoven dat er een 
ontbinding en vereffening in één akte mogelijk was. 

Met de invoering van de gerechtelijke bevestiging van het mandaat 
van de vereffenaar, diende deze doctrinale praktijk in de wet te 
worden voorzien opdat dit nog mogelijk zou zijn. Er werd beoogd dat 
de vennootschap geen schulden meer heeft ten aanzien van derden. 
Andere passiva, zoals kapitaal en reserves, dienen buiten 
beschouwing te worden gelaten. 

De kosten of provisies verbonden aan de vereffening zelf vormen 
evenmin een beletsel. 

Het mag tevens duidelijk zijn dat de verwijzing naar artikel 181 van het 
Wetboek van vennootschappen slechts van toepassing is voor de 
vennootschapsvormen die deze staat van activa en passiva kennen. 
Deze vennootschappen zijn evenmin uitgesloten wanneer zij al hun 
schulden hebben terugbetaald na het opmaken van de staat doch 
voor de ontbinding. 

De bepaling onder het tweede punt van artikel 184, alinea 5, van het 
Wetboek van vennootschappen zal in die zin worden verfijnd. 

12.02  Annemie Turtelboom, 
ministre: C’est bien ainsi que 
l'article doit être interprété. 
L’objectif était effectivement de 
faire en sorte que la société n’ait 
plus de dettes à l’égard de tiers. 
Tout autre passif, comme le 
capital et les réserves, n’est pas 
pris en considération. Les coûts de 
la liquidation proprement dits ne 
constituent pas davantage un 
obstacle.

La référence à l'article 181 du 
Code des sociétés ne s’applique 
qu’aux sociétés connaissant cet 
état de passif et d’actif. Ces 
sociétés ne sont pas non plus 
exclues lorsqu’elles ont remboursé 
toutes leurs dettes après 
établissement de l’état, mais avant 
liquidation. La disposition de 
l'article 184 sera affinée en ce 
sens.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

13 Question de Mme Kattrin Jadin à la ministre de la Justice sur "la réglementation des jeux de hasard 
sur Facebook" (n° 14492)
13 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Justitie over "de reglementering van de 
kansspelen op Facebook" (nr. 14492)
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13.01  Kattrin Jadin (MR): Madame la présidente, madame la 
ministre, il me revient que la Commission des jeux de hasard a reçu 
la plainte d'une personne ayant perdu, en un an, 15 000 euros à un 
jeu accessible via le réseau social Facebook.

Le problème quant à la résolution de ce type de plainte serait que le 
jeu dont il est question se trouverait à la limite entre les jeux de 
divertissement, qui peuvent être lancés sans licence, et les jeux de 
hasard, qui eux ont besoin d'un agrément.

En outre, l'arrêté royal détaillant les licences de type G2, donnant le 
droit d'opérer des jeux exploités via un média, n'a toujours pas été 
publié au Moniteur belge et n'est donc pas entré en vigueur. À ce titre, 
des cas comme celui cité ci-dessus tombent, selon les observateurs, 
dans un vide juridique.

Madame la ministre, ne serait-il pas opportun de définir de façon plus 
tranchée la différence entre jeux de divertissement et jeux de hasard? 
J'avais déjà posé cette question à votre prédécesseur. De même, de 
manière générale, ne faudrait-il pas améliorer l'information disponible 
pour les joueurs sur ces deux catégories? Pouvez-vous également 
m'informer de l'état d'avancement des arrêtés royaux relatifs aux 
licences G2?

13.01  Kattrin Jadin (MR): De 
Kansspelcommissie heeft een 
klacht ontvangen van een persoon 
die op een jaar tijd 15 000 euro 
heeft verloren met een spel dat 
toegankelijk is via Facebook. Het 
is niet helemaal duidelijk of het om 
een amusementsspel dan wel om 
een kansspel gaat. Enkel voor 
kansspelen is een vergunning 
vereist. Bovendien is het koninklijk 
besluit betreffende de G2-
vergunningen, die nodig zijn om 
spelen via media te verspreiden, 
nog steeds niet in werking 
getreden, zodat er voor dit soort 
spelen een juridisch vacuüm 
bestaat.

Lijkt het u geen goed idee het 
onderscheid tussen amusements-
en kansspelen duidelijker af te 
bakenen? Zou, meer in het 
algemeen, de informatie over 
beide categorieën die ter 
beschikking van de spelers wordt 
gesteld, niet moeten worden 
verbeterd? Hoe staat het met de 
koninklijke besluiten betreffende 
de G2-vergunningen? 

13.02  Annemie Turtelboom, ministre: Madame la présidente, 
madame Jadin, de nos jours, internet crée un monde social nouveau 
grâce au développement des réseaux sociaux, tels que Facebook. 
Dans ce cyberespace, il est possible de s'adonner plus facilement à 
des jeux qui sont, la plupart du temps, inoffensifs.

La législation sur les jeux de hasard s'applique néanmoins aux jeux 
qui entrent dans le champ d'application de la définition prévue par la 
loi. Les modifications apportées à la législation sur les jeux de hasard 
depuis la loi du 2 janvier 2010 impliquent l'adoption d'une série 
d'arrêtés royaux d'exécution qui sont en cours d'élaboration au sein 
de mon département. Il s'agit d'arrêtés royaux assez techniques dont 
l'élaboration demande un travail important et minutieux, y compris en 
ce qui concerne l'arrêté royal relatif aux licences G2. Cette licence 
permettra, pour une période d'un an et aux conditions qu'elle 
détermine, l'exploitation des jeux de hasard via un média autre que 
ceux déjà utilisés actuellement.

13.02  Minister Annemie 
Turtelboom: De wetgeving op de 
kansspelen is van toepassing op 
de internetspelen die onder de 
wettelijke definitie vallen. De wet 
van 2 januari 2010 bracht een 
aantal wijzigingen aan, waarvoor 
een reeks koninklijke besluiten 
moet worden goedgekeurd, die 
nog worden voorbereid. Het 
koninklijk besluit betreffende de 
G2-vergunningen maakt het 
mogelijk kansspelen aan te bieden 
via andere dan de tot dan toe 
gebruikelijke media. 

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

14 Questions jointes de
- Mme Valérie De Bue à la ministre de la Justice sur "la grève de la prison d'Ittre" (n° 14534)
- M. Fouad Lahssaini à la ministre de la Justice sur "la grève des gardiens de prison à Andenne et 
Ittre" (n° 14567)
14 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Valérie De Bue aan de minister van Justitie over "de staking in de gevangenis van Itter" 
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(nr. 14534)
- de heer Fouad Lahssaini aan de minister van Justitie over "de staking van de cipiers te Andenne en 
te Itter" (nr. 14567)

14.01  Valérie De Bue (MR): Madame la présidente, madame la 
ministre, le climat social est toujours très tendu dans les prisons 
d'Andenne et d'Ittre après un premier transfert de détenus vers ces 
prisons en provenance de la prison de Forest. 

La direction générale a décidé de maintenir sa décision de transférer 
des détenus dans ces prisons. Ces transferts vont se poursuivre dans 
le courant de la semaine alors que dans les deux prisons, les détenus 
sont au régime minimum: pas de douche, pas de préau ni de visite. 

Ce n'est pas la première fois que de telles actions sont menées. Vous 
n'êtes pas sans savoir que les prisons sont en surpopulation et 
surtout en manque d'effectif. La prison d'Ittre compte 469 détenus 
pour une capacité de 420, d'après mes renseignements.

Madame la ministre, au-delà des réunions qui se déroulent entre les 
syndicats et la direction, comptez-vous rencontrer les grévistes? Il 
semble qu'ils ont repris le travail, mais tous n'auraient pas encore 
réintégré leur poste.

Quelles sont les solutions? Un accord a-t-il pu être trouvé pour calmer 
la tension bien compréhensible de ces gardiens? 

14.01  Valérie De Bue (MR): Het 
sociale klimaat in de gevangenis 
van Andenne en Itter is nog altijd 
gespannen na een eerste 
overplaatsing van gedetineerden 
uit de gevangenis van Vorst. Er 
zullen nog meer gevangenen 
overgebracht worden, terwijl in 
beide gevangenissen nu volgens 
een minimumdienst gewerkt wordt, 
uit protest tegen de overbevolking 
en het personeelstekort.

Bent u van plan om met de stakers 
te praten, los van de besprekingen 
tussen vakbonden en directie?

Welke oplossingen zijn er 
voorhanden? Kon er een akkoord 
gevonden worden om de cipiers 
tot bedaren te brengen?

14.02  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen): Madame la présidente, 
madame la ministre, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que ma 
collègue vient de dire. 

La majorité des agents pénitentiaires tant de la prison d'Ittre que de 
celle d'Andenne ont mené une action de grève la semaine passée. Ils 
attendent des solutions négociées avec vous, un arrangement pour 
faire en sorte que la pression qu'ils subissent ne perdure pas. 

Il était question d'un transfert de deux fois 25 détenus, d'un côté vers 
Ittre et de l'autre vers Andenne. Madame la ministre, confirmez-vous 
ce chiffre communiqué par la presse? L'augmentation de la 
population dans ces prisons, qui se trouvent déjà au maximum de 
leurs capacités, va-t-elle au moins s'accompagner d'une 
augmentation de l'effectif cadre? 

Comme vous le savez, le taux d'absentéisme dans ces prisons est 
important et est essentiellement dû à la surpopulation.

Que comptez-vous faire? La commune d'Andenne n'a-t-elle pas mené 
une action en justice vis-à-vis de l'augmentation de cette pression?

14.02  Fouad Lahssaini (Ecolo-
Groen): De meeste penitentiair 
beambten in Itter en Andenne 
hebben vorige week gestaakt. Ze 
verwachten dat er over 
oplossingen onderhandeld zal 
worden.

Naar verluidt zouden er 
25 gedetineerden overgeplaatst 
worden naar de gevangenis van 
Itter en 25 naar de gevangenis van 
Andenne. Bevestigt u die cijfers uit 
de pers? Zal de toename van het 
aantal gedetineerden in die 
gevangenissen, waar de capaciteit 
al volledig benut wordt, ten minste 
gepaard gaan met een 
personeelsuitbreiding?

Het gaat over gevangenissen waar 
het absenteïsme onder het 
personeel al hoog is als gevolg 
van de overbevolking. Welke 
maatregelen zal u nemen? Was 
de gemeente Andenne in dat 
verband niet naar de rechter 
gestapt?

14.03  Annemie Turtelboom, ministre: Madame la présidente, chers 
collègues, la situation à Forest est redevenue critique à la suite d'une 

14.03  Minister Annemie 
Turtelboom: De situatie in Vorst is 
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augmentation sensible et de grande ampleur de la population 
carcérale, ces derniers temps. La population a en effet augmenté de 
300 unités en quelques semaines.

Tenant compte de l'arrêté de Mme la bourgmestre de Forest, des 
conditions de détention dans cet établissement et des conditions de 
travail, l'administration a donc décidé de procéder à des 
transfèrements urgents à partir de Forest vers d'autres prisons pour 
réduire la surpopulation à quelque chose de gérable.

La surpopulation règne dans la plupart des prisons francophones et 
flamandes. À titre d'exemple, la prison de Hasselt, similaire en termes 
d'infrastructure, de capacité et de personnel à celles de Ittre et 
d'Andenne, compte plus de 550 détenus. La seule solution viable est 
dès lors un transfert vers des prisons qui peuvent accueillir encore 
des détenus supplémentaires, notamment Andenne, Ittre et Marneffe: 
plus de transferts plus individualisés vers d'autres établissements. Il 
s'agit d'un choix d'équité par rapport à une situation donnée. Tout le 
monde est conscient que cette décision n'est pas idéale mais elle est 
la seule possible.

À la suite de la communication de cette décision au personnel des 
prisons concernées en comité de concertation de base, un préavis de 
grève a été déposé. Un comité supérieur de concertation réunissant 
la direction générale et régionale de l'administration pénitentiaire, des 
membres de ma cellule stratégique, les directions locales et les 
organisations syndicales a dès lors été organisé pour expliquer cette 
décision et les circonstances dans lesquelles elle a été prise.

Un deuxième comité supérieur de concertation a été organisé pour 
poursuivre la discussion. À la suite de cette réunion, il est apparu qu'il 
n'y avait pas d'accord entre l'autorité et les organisations syndicales. 
Un troisième comité supérieur de concertation a dès lors été organisé 
pour confirmer et acter ce désaccord. Je regrette qu'il n'y ait pas eu 
d'accord mais, compte tenu des circonstances et de la situation à 
Forest, il fallait prendre ses responsabilités. C'est ce qui a été fait.

Je précise néanmoins que la prison de Marneffe ne s'est pas opposée 
à l'arrivée des dix détenus, étant entendu que cette arrivée ne 
constituait pas une augmentation de capacité mais bien une 
surpopulation temporaire. L'administration a donc, avec mon accord, 
entamé le désengorgement de Forest la semaine dernière par 
transfèrement des détenus vers Marneffe, Ittre et Andenne.

J'ai pris acte des actions menées par le personnel mais je répète que 
nous avons pris nos responsabilités par rapport à la situation à 
Forest.

Les actions à la prison d'Andenne se sont terminées vendredi dernier, 
tandis que la situation à Ittre n'est pas encore normalisée.

opnieuw kritiek geworden, omdat 
er in enkele weken tijd meer dan 
300 gedetineerden zijn bij 
gekomen.

Als gevolg van het besluit dat door 
de burgemeester van Vorst werd 
uitgevaardigd, en rekening 
houdend met de detentievoor-
waarden en de arbeidsomstandig-
heden, heeft de administratie 
beslist dringend gedetineerden 
over te brengen naar andere 
gevangenissen. 

De meeste gevangenissen 
kampen met overbevolking. De 
enige oplossing bestaat er dus in 
gedetineerden over te brengen 
naar gevangenissen die nog extra 
gedetineerden aankunnen: 
Andenne, Itter en Marneffe. Die 
keuze is ingegeven door 
billijkheidsredenen. Het is 
misschien geen ideale beslissing, 
maar het is de enige mogelijke.

Toen die beslissing aan het 
personeel van de betrokken 
gevangenissen werd meegedeeld, 
werd een stakingsaanzegging 
ingediend. Daarop werd een 
bijeenkomst van het hoog 
overlegcomité belegd om de 
beslissing uit te leggen. Tijdens 
een tweede bijeenkomst werd de 
bespreking voortgezet, maar 
tijdens een derde bijeenkomst 
werd er nota van genomen dat er 
geen akkoord kon worden bereikt 
met de vakbonden.

De administratie is dus gestart met 
maatregelen om de nijpende 
overbevolking in Vorst tegen te 
gaan en heeft gedetineerden 
overgebracht naar Marneffe, Itter 
en Andenne. Ik heb nota genomen 
van de acties van het personeel, 
maar wij hebben onze 
verantwoordelijkheid ten aanzien 
van de gevangenis van Vorst 
opgenomen. 

In Andenne zijn er sinds vrijdag 
geen acties meer; in Itter is de 
situatie nog niet genormaliseerd.
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14.04  Valérie De Bue (MR): Madame la présidente, madame la 
ministre, merci pour vos explications. Effectivement, il s'agit du débat 
de la surpopulation carcérale. Vous travaillez à des solutions, mais il 
faudra poursuivre la réflexion sur le problème.

Vous parlez de surpopulation temporaire, mais vous n'avez pas fait 
état d'un délai. Peut-être qu'en fournir un rassurerait les prisons 
concernées.

Enfin, j'attire votre attention sur le fait que les mandataires locaux 
comptent entreprendre une démarche envers vous pour vous faire 
part de l'importance des problèmes de surpopulation carcérale dans 
leur commune, particulièrement à Ittre où le manque de moyens est 
aussi mis en évidence, tant en personnel qu'en matériel.

J'espère que vous vous montrerez attentive à leurs préoccupations.

14.04  Valérie De Bue (MR): Het 
gaat hier inderdaad over de 
overbevolking van de gevange-
nissen. U hebt het over tijdelijke 
overbevolking, maar u vermeldt 
geen termijn. De lokale mandata-
rissen willen u interpelleren over 
de overbevolking van de 
gevangenis in hun gemeente, 
onder meer te Itter. Ik hoop dat u 
zult luisteren naar hun 
bekommernissen.

14.05  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen): Madame la présidente, 
madame la ministre, merci pour votre réponse. Ce que j'attendais, 
c'était aussi de savoir si vous comptiez renforcer la capacité des 
équipes pénitentiaires dans ces prisons proportionnellement ou 
compte tenu de la situation interne. En effet, Marneffe n'est pas 
Andenne et Andenne n'est pas Ittre. Les situations sont particulières 
et entraînent que, même en étant solidaires de leurs collègues de 
Forest ou d'autres prisons, elles seraient dans l'incapacité d'assumer 
cette arrivée de détenus. 

Sur ce point, j'aurais aimé entendre votre opinion. Si vous ne rassurez 
pas ces équipes de personnel en termes de renforcement de leurs 
capacités, voire de complément de leur effectif cadre, il me semble 
normal que vous n'aboutissiez pas à un accord. 

Ce que je crains, c'est de se trouver dans la même situation qu'à 
Forest et que ces communes n'introduisent une plainte pour 
insalubrité ou pour toute autre bonne raison. Dans ce cas, vous auriez 
à gérer de nouveau une situation proche de l'impasse. Jusqu'à quel 
point pourrez-vous continuer à déplacer ces prisonniers? Jusqu'à 
quand faudra-t-il attendre une vraie solution, voire une solution 
miracle?

Je comprends que vous vous sentiez sous la contrainte vis-à-vis de la 
prison de Forest, mais il me semble que vous mettez d'autres 
personnes, d'autres équipes, d'autres prisons dans des situations 
difficiles pour le personnel et, pire encore, pour les détenus privés de 
tout durant ces périodes de grève et de surpopulation.

14.05  Fouad Lahssaini (Ecolo-
Groen): Bent u van plan de 
capaciteit van de ploegen in de 
betreffende gevangenissen uit te 
breiden, gelet op de interne 
situatie? Ook al willen ze solidair 
zijn met Vorst of andere 
gevangenissen, Andenne en Itter 
kunnen deze toestroom van 
gedetineerden niet verwerken. Als 
u het personeel niet geruststelt, 
zult u geen akkoord kunnen 
bereiken. Misschien dienen deze 
gemeenten net als Vorst wel een 
klacht in wegens onbewoonbaar-
heid of om een andere reden. Dan 
zou u zich weer in een impasse 
bevinden. Hoelang zult u nog 
kunnen doorgaan met het 
verplaatsen van deze 
gevangenen? Hoelang moeten wij 
nog op een echte oplossing 
wachten?

Ik begrijp dat u misschien wat 
onder druk staat voor wat Vorst 
betreft, maar op deze manier zorgt 
u ervoor dat nog andere gevange-
nissen in situaties terechtkomen 
die zowel voor het personeel als 
voor de gedetineerden moeilijk 
zijn. 

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

15 Question de M. Fouad Lahssaini à la ministre de la Justice sur "l'annonce de la fermeture de la 
prison de Tilburg" (n° 14566)
15 Vraag van de heer Fouad Lahssaini aan de minister van Justitie over "de aangekondigde sluiting 
van de gevangenis te Tilburg" (nr. 14566)
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15.01  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen): Madame la présidente, 
madame la ministre, voici une dizaine de jours, la presse a évoqué la 
possible fermeture par les Pays-Bas de plusieurs établissements 
pénitentiaires. La prison de Tilburg pourrait en faire partie. Si cette 
information se confirme, quel sera le sort des détenus belges dans 
cette prison? Qu'en est-il de la convention conclue avec les Pays-
Bas? Il était prévu qu'elle arrive à échéance le 31 décembre prochain. 
Des négociations sont-elles en cours en vue de la prolonger?

15.01  Fouad Lahssaini (Ecolo-
Groen): De pers maakte gewag 
van een mogelijke nakende 
sluiting van meerdere Neder-
landse gevangenissen waaronder 
die van Tilburg.

Indien dat bericht wordt 
bewaarheid, wat gebeurt er dan 
met de Belgische gedetineerden 
die in die gevangenis zijn 
ondergebracht? Wat met de 
overeenkomst die met Nederland 
werd gesloten? Die zou op 
31 december eerstkomend 
aflopen. Wordt er onderhandeld 
over een mogelijke verlenging van 
die overeenkomst?

15.02  Annemie Turtelboom, ministre: Cher collègue, j'ai lu dans la 
presse les mêmes informations au sujet d'une possible fermeture de 
la prison de Tilburg. À la suite de cette annonce, mon cabinet a pris 
contact avec plusieurs collaborateurs du ministre néerlandais de la 
Sécurité et de la Justice et de son secrétaire d'État à la Justice. Il en 
ressort que la convention entre la Belgique et les Pays-Bas reste 
valable jusqu'au 31 décembre 2013. La prison de Tilburg ne risque 
donc pas de fermer à titre anticipatif.

L'intention est d'entamer des discussions aussi rapidement que 
possible avec les Pays-Bas en vue de conclure une nouvelle 
convention pour la mise à disposition de la prison de Tilburg en 2014. 
Un courrier officiel a été adressé à cet effet au secrétaire d'État 
néerlandais en date du 29 novembre.

15.02  Minister Annemie 
Turtelboom: Uit contacten met 
mijn Nederlandse ambtgenoten is 
gebleken dat de Belgisch-
Nederlandse overeenkomst tot 
31 december 2013 van kracht 
blijft.

Het is de bedoeling besprekingen 
aan te vatten met het oog op het 
sluiten van een nieuwe 
overeenkomst over de terbeschik-
kingstelling van de gevangenis van 
Tilburg in 2014. Op 29 november 
jongstleden werd daartoe een 
schrijven aan de Nederlandse 
staatssecretaris gericht. 

15.03  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je vous 
remercie de cette réponse précise. Je suis seulement surpris que 
vous n'ayez pas été informée par le secrétaire d'État néerlandais 
avant la parution de cette annonce dans la presse.

Je note que vous êtes en pourparlers pour prolonger la location de 
Tilburg au-delà de 2013 et que vous visez 2014. Nous aurons peut-
être l'occasion d'y revenir en abordant les coûts qui en résultent et les 
difficultés que connaissent les détenus.

15.03  Fouad Lahssaini (Ecolo-
Groen): Het verbaast me dat u niet 
door de Nederlandse staats-
secretaris op de hoogte bent 
gebracht voordat die aankondiging 
in de pers is verschenen.

We zullen het misschien nog 
kunnen hebben over die eventuele 
nieuwe overeenkomst, over de 
kosten die ze meebrengt en over 
de moeilijkheden waarmee de 
gedetineerden te kampen hebben.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

16 Question de Mme Karine Lalieux à la ministre de la Justice sur "le refus du parquet de Bruxelles de 
rendre des avis concernant les demandes de naturalisation à la Chambre des représentants" 
(n° 14601)
16 Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Justitie over "de weigering van het parket 
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te Brussel een advies uit te brengen in verband met de naturalisatieaanvragen ingediend bij de Kamer 
van volksvertegenwoordigers" (nr. 14601)

16.01  Karine Lalieux (PS): Madame la présidente, madame la 
ministre, comme tout le monde le sait, la commission des 
Naturalisations connaît un arriéré considérable dans le traitement des 
demandes. Un certain nombre d'entre elles ont été introduites voici 
même plusieurs années. Dès lors, beaucoup d'avis du parquet qui ont 
été rendus dans ces anciens dossiers ne sont plus valables selon la 
jurisprudence de la commission. La commission des Naturalisations 
doit donc, dans ces cas, demander de nouveaux avis afin que les 
dossiers soient bien à jour et que nous puissions in fine nous 
prononcer sur l'octroi ou non de la nationalité belge.

Madame la ministre, je me permets de vous interpeller car, depuis un 
certain temps déjà, le parquet de Bruxelles refuse purement et 
simplement de redonner de nouveaux avis à la commission des 
Naturalisations, ce qui nous empêche de facto de traiter les 
demandes les plus anciennes et de résorber l'arriéré.

Madame la ministre, pourriez-vous vous saisir de ce problème et, si 
cela s'avérait nécessaire, user de votre pouvoir d'injonction auprès du 
parquet de Bruxelles pour que celui-ci rende de nouveaux avis dans 
les dossiers qui le requièrent?

16.01  Karine Lalieux (PS): De 
commissie voor de Naturalisaties 
kampt met een aanzienlijke 
achterstand in de behandeling van 
de aanvragen. Tal van adviezen 
van het parket, die uitgebracht 
werden voor dossiers die al 
verscheidene jaren geleden 
werden ingediend, zijn inmiddels 
niet meer geldig. Het parket van 
Brussel weigert al geruime tijd om 
nieuwe adviezen voor die dossiers 
te verstrekken.

Zou u uw injunctierecht kunnen 
uitoefenen, opdat het parket van 
Brussel nieuwe adviezen zou 
verstrekken voor de dossiers 
waarvoor dat noodzakelijk is?

16.02  Annemie Turtelboom, ministre: Madame la présidente, chère 
collègue, en avril dernier, on m'avait déjà interpellée sur les difficultés 
rencontrées dans le traitement de certains dossiers de demande de 
naturalisation. Il s'agissait d'un problème relatif aux dossiers les plus 
anciens pour lesquels votre commission transmettait au service 
administratif du parquet du procureur du Roi une demande d'enquête 
complémentaire.

Le 3 mai dernier, une réunion s'est tenue entre mon chef de cabinet 
adjoint et la présidente de la commission, assistée de membres du 
service de la commission, de représentants du parquet général de 
Bruxelles et du procureur du Roi de Bruxelles. À l'issue de cette 
réunion, à la satisfaction de tous, il a été proposé la création d'une 
cellule mixte, composée d'un membre de la commission et d'un 
membre du parquet, secondés par un membre du personnel des 
services administratifs respectifs pour faciliter le traitement de ces 
dossiers. Cette proposition devrait permettre de répondre à la 
demande de réactualisation des informations contenues dans les 
dossiers de naturalisation, tout en tenant compte de la capacité du 
personnel administratif du parquet de Bruxelles.

Je viens d'apprendre que la commission des Naturalisations n'avait 
pas marqué son accord sur cette formule! Je relève que je n'en ai 
jamais été informée!

Le procureur général de Bruxelles m'indique que la commission des 
Naturalisations n'avait entrepris aucune démarche auprès du 
procureur du Roi de Bruxelles pour trouver d'autres solutions 
pratiques pour que ces demandes d'enquête complémentaire 
aboutissent. En conséquence, je propose au président et aux 
membres de votre commission des Naturalisations de rencontrer, 
avec les membres de mon cabinet, le procureur du Roi de Bruxelles 
pour dégager les pistes leur permettant d'obtenir les enquêtes 

16.02  Minister Annemie 
Turtelboom: Na afloop van een 
vergadering op 3 mei jongstleden 
tussen mijn adjunct-kabinetschef 
en de voorzitster van de 
commissie, bijgestaan door leden 
van de commissiedienst, vertegen-
woordigers van het parket-
generaal van Brussel en de 
procureur des Konings van 
Brussel, werd er voorgesteld om 
een gemengde cel op te richten 
die zou bestaan uit een 
commissielid en een medewerker 
van het parket, bijgestaan door 
een lid van de respectieve 
administratieve diensten.

Ik heb recentelijk vernomen dat de 
commissie voor de Naturalisaties 
niet akkoord gaat met dat voorstel.

De procureur-generaal van 
Brussel heeft mij laten weten dat 
de commissie voor de 
Naturalisaties geen demarches 
heeft ondernomen om samen met 
de procureur des Konings van 
Brussel andere praktische 
oplossingen te zoeken. Ik stel voor 
dat de voorzitter en de 
commissieleden, samen met de 
leden van mijn kabinet, met de 
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sollicitées.

Enfin, je voudrais souligner qu'à l'occasion de la réunion du mois de 
mai, le propos du procureur du Roi de Bruxelles a été très clair. Il n'a 
jamais été dans ses intentions de ne pas satisfaire à ces demandes 
mais il exposait qu'il y avait également lieu de prendre en compte les 
difficultés liées à la charge de travail de son personnel administratif et 
surtout au nombre de dossiers à traiter par ses services.

Il n'y a dès lors pas lieu d'envisager un pouvoir d'injonction, pouvoir 
que le ministre de la Justice ne pourra pas au demeurant utiliser dans 
le cas d'espèce, s'agissant d'une matière non pénale.

procureur des Konings van 
Brussel om de tafel gaan zitten om 
tot oplossingen te komen.

Het is nooit de bedoeling van de 
procureur des Konings geweest 
niet op die vragen te antwoorden, 
maar hij moest ook rekening 
houden met de werklast van zijn 
personeel.

De minister van Justitie kan in 
dezen geen injunctierecht 
uitoefenen, omdat het niet om een 
strafdossier gaat. 

16.03  Karine Lalieux (PS): Je remercie la ministre pour ces 
éléments de réponse.

L'ancienne présidente, qui est ici présente d'ailleurs, Mme Galant, 
nous avait expliqué que ce n'était pas la commission des 
Naturalisations qui n'avait pas marqué son accord sur la proposition 
du parquet mais la Conférence des présidents de cette Chambre.

Vous êtes dans l'exécutif. Nous sommes à la Chambre. Je n'ai pas 
suivi cette tractation mais je crois qu'il est grand temps de refaire une 
réunion, quitte à mettre quelqu'un des services de la Chambre, 
supérieur à la commission des Naturalisations, quelqu'un de la 
présidence de la Chambre – je vais lui proposer – car il s'agit de 
750 dossiers qui sont renvoyés et le parquet qui indique qu'il ne 
répond pas! On peut jouer à ce jeu longtemps mais je rappelle que 
derrière chaque dossier, il y a un individu. Nous recommençons alors 
à analyser les dossiers pour rien!

Cela commence à faire beaucoup de travail pour les membres de la 
commission des Naturalisations, beaucoup d'allers et retours, 
beaucoup de mécontentement des personnes qui sont derrière les 
dossiers, ce que je peux comprendre, beaucoup d'agressivité pour le 
personnel de la Chambre car il n'en peut plus et beaucoup 
d'incompréhension.

Je suis heureuse de vous entendre dire qu'il faut trouver une solution.

Je vais directement le dire au président de la commission des 
Naturalisations pour qu'il prenne contact avec votre cabinet pour 
essayer de trouver rapidement une voie commune. Je vais également 
en parler au président de la Chambre.

16.03  Karine Lalieux (PS): 
Volgens de vorige voorzitter van 
de commissie voor de Naturali-
saties, mevrouw Galant, hier 
aanwezig, was het niet de 
commissie die niet akkoord ging 
met het voorstel van het parket, 
maar de Conferentie van 
voorzitters van de Kamer. 

Het wordt dringend tijd een nieuwe 
vergadering te beleggen: het gaat 
hier om niet minder dan 
750 dossiers!

Ik zal de voorzitter van de 
commissie voor de Naturalisaties 
vragen contact op te nemen met 
uw kabinet en ik zal dit dossier ook 
aankaarten bij de Kamervoorzitter. 

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

17 Samengevoegde vragen van
- de heer Peter Logghe aan de minister van Justitie over "het systeem 'Excluded Persons Information 
System' (EPIS)" (nr. 14724)
- mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Justitie over "de stand van zaken met betrekking tot 
het defecte systeem EPIS en de werking van de Kansspelcommissie" (nr. 14757)
17 Questions jointes de
- M. Peter Logghe à la ministre de la Justice sur "le système 'Excluded Persons Information System' 
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(EPIS)" (n° 14724)
- Mme Jacqueline Galant à la ministre de la Justice sur "le suivi de la panne du système informatique 
EPIS et le fonctionnement de la Commission des jeux de hasard" (n° 14757)

17.01  Peter Logghe (VB): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de 
minister, mensen die op de zwarte lijst van de Kansspelcommissie 
staan, konden tot hiertoe door het EPIS-systeem aan casino’s en 
speelhallen worden gecontroleerd en de toegang kon hen worden 
ontzegd.

Nu blijkt, als wij de berichten mogen geloven, dat dit systeem door 
een gebrek aan onderhoud steeds vaker offline is, wat tot een echte 
catastrofe leidt, omdat de casino’s er blijkbaar niet meer in slagen om 
die mensen de toegang te ontzeggen of om hen te filteren, zodat de 
casino’s die mensen buiten kunnen houden.

Het onderhoud aan het systeem kan niet gebeuren, zo laat de 
Kansspelcommissie ons weten, bij gebrek aan geld voor de 
aanwerving van informatici. Als minister van Justitie zou u een 
overbruggingskrediet hebben afgewezen of geweigerd.

Mevrouw de minister, als u mij toestaat, dan heb ik daarover enkele 
praktische vragen.

Ten eerste, erkent u de problemen met EPIS waardoor casino’s en 
speelhallen de toegang niet meer kunnen ontzeggen aan mensen die 
op de zwarte lijst staan? Wat moet de Kansspelcommissie nu doen? 
Wat moeten de casino’s en speelhallen nu doen? Heeft er 
ondertussen met hen al overleg plaatsgevonden?

Ten tweede, hoe zit het juist met dat overbruggingskrediet? Klopt het 
dat u daarvoor een aanvraag hebt ontvangen maar dat u die hebt 
afgewezen? Is er in 2012 in kapitaal voorzien om het EPIS-systeem te 
onderhouden en op punt te houden?

Ten derde, is het een optie om het onderhoud van EPIS toe te 
vertrouwen aan interne informaticadiensten of aan mensen die in 
andere overheidsdiensten werken en die, mits een korte opleiding, het 
nodige zouden kunnen doen?

Ten vierde, een vraag gericht op de toekomst, en de belangrijkste 
vraag, denk ik. Binnen welke termijn wilt u voor dat probleem een 
oplossing bekomen?

Het heeft geen enkele zin om een zwarte lijst op te stellen als die 
zwarte lijst niet gebruikt kan worden om datgene te vermijden wat 
men ermee wil vermijden.

17.01  Peter Logghe (VB): Les 
personnes figurant sur la liste 
noire de la commission des jeux 
de hasard pouvaient jusqu'à 
présent, par le biais du système 
EPIS, se voir refuser l'accès aux 
casinos et salles de jeu. Or par 
manque d'entretien le système est 
de plus en plus souvent en panne 
et l'argent ferait défaut pour 
recruter des informaticiens. La 
ministre aurait également refusé 
l'octroi d'un crédit de soudure. 

La ministre reconnaît-elle les 
problèmes rencontrés par le 
système EPIS? Quel est le rôle de 
la commission des jeux de hasard 
et quel est le rôle des casinos et 
salles de jeu? Une concertation a-
t-elle été organisée dans 
l'intervalle? Qu'en est-il de ce 
crédit de soudure? Un montant 
avait-il été prévu en 2012 pour 
l'entretien du système EPIS? 
L'entretien d'EPIS pourrait-il être 
confié aux services informatiques 
internes? Dans quel délai ce 
problème pourrait-il être résolu? 

17.02  Jacqueline Galant (MR): Monsieur le président, madame la 
ministre, j'ai appris que le système informatique qui permet aux 
casinos de vérifier si les clients qui se présentent dans leur 
établissement ne sont pas interdits de salle est tombé en panne la 
semaine dernière, ce qui a permis à quelque 15 000 personnes 
interdites de salles de jeux d'y avoir accès. On peut se rendre compte 
des risques de dérive avec cet accès autorisé à ces personnes qui, 
normalement, sont interdites.

Apparemment, la situation ne serait pas près de s'arranger. D'après 

17.02  Jacqueline Galant (MR): 
Vorige week viel het computer-
systeem uit waarmee casino’s 
kunnen controleren of klanten al 
dan niet een casinoverbod 
hebben. 15 000 personen die op 
de zwarte lijst staan en normaal 
gesproken niet mogen worden 
toegelaten, konden toch gokken. 
Bij de Kansspelcommissie zou er 
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les informations dont j'ai pu prendre connaissance, la Commission 
des jeux de hasard ne dispose plus que d'un informaticien pour gérer 
le service EPIS et le service technique. D'après une employée de la 
Commission, "les autres techniciens sont partis voici une dizaine de 
jours".

Madame la ministre, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est? De 
combien de techniciens la Commission des jeux de hasard dispose-t-
elle en temps normal? Pourquoi les effectifs sont-ils à ce point réduits 
en ce moment? S'agit-iI d'un problème de ressources humaines ou 
d'une question de budget de fonctionnement? Quand la situation 
pourra-t-elle être rétablie?

nog maar één informaticus zich 
bezighouden met het beheer van 
het EPIS-systeem en de 
technische dienst.

Over hoeveel technici beschikt de 
Kansspelcommissie normaliter? 
Hoe komt het dat er op dit moment 
zo weinig personeel kan worden 
ingezet? 

17.03 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, 
collega’s, u weet ongetwijfeld dat het EPIS-systeem in België sinds 
2004 bestaat. In principe moeten de naam, voornaam en 
geboortedatum van de spelers bij het binnengaan van een 
kansspelinrichting van klasse I of II geregistreerd worden in EPIS, 
teneinde na te gaan of zij mogen worden toegelaten tot het casino of 
de speelzaal. Dit instrument is van wezenlijk belang bij de bestrijding 
van gokverslaving en ter bescherming van de spelers.

De aanvraag van de Kansspelcommissie voor het 
overbruggingskrediet was niet volledig, en kon door de inspecteur van 
Financiën dus ook niet worden behandeld.

17.03  Annemie Turtelboom, 
ministre: Le système EPIS existe 
en Belgique depuis 2004. En 
principe, les nom, prénom et date 
de naissance des joueurs qui se 
présentent dans un établissement 
de jeux de hasard de classe I ou II 
doivent être introduits dans EPIS 
afin de vérifier s'ils peuvent être 
admis. Ce système revêt une 
importance primordiale dans le 
cadre de la lutte contre la 
dépendance au jeu et de la 
protection des joueurs.

La demande d'obtention d'un 
crédit de soudure introduite par la 
Commission des jeux de hasard 
était incomplète et n'a dès lors pas 
pu être traitée par l'Inspection des 
Finances.

Les moyens financiers destinés à payer la firme chargée de l'entretien 
d'EPIS seront débloqués dès que le dossier sera en règle et que 
l'inspecteur des Finances aura donné son accord.

Je souhaite préciser que, depuis 2003, le cadre de la Commission 
des jeux de hasard a doublé. Le budget des dépenses pour 2012 est 
de plus de 8 millions d'euros, dont la moitié est réservée aux 
dépenses en informatique.

La Commission des jeux de hasard dispose d'un fonds budgétaire 
organique pour assurer son fonctionnement, son personnel et son 
installation. Ce fonds est alimenté chaque année par les contributions 
payées par les titulaires de licence de jeux de hasard.

Pour résoudre le problème d'EPIS et garantir l'entretien du 
programme, la Commission des jeux de hasard va, à court terme, de 
nouveau faire appel à un consultant privé, mais à long terme, un 
informaticien interne pourrait être amené à accomplir ce travail 
d'entretien.

Het geld zal worden vrijgemaakt 
zodra het dossier in orde is en de 
inspecteur van Financiën zijn fiat
heeft gegeven.

In vergelijking met de situatie in 
2003 is de personeelsformatie van 
de Kansspelcommissie verdub-
beld. De uitgavenbegroting 2012 
bedraagt meer dan 8 miljoen euro. 
De Kansspelcommissie beschikt 
over een organiek begrotings-
fonds. Ze zal een in dit geval 
nogmaals een beroep doen op 
een privéconsultant, maar op 
termijn zal dit soort onderhouds-
werken wellicht aan een interne 
informaticus worden toevertrouwd. 

17.04  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, ik zie in dit dossier 
gelukkig licht aan het einde van de tunnel. Als ik het goed heb 
begrepen, zal het overbruggingskrediet kunnen worden toegekend. 

17.04  Peter Logghe (VB): La 
ministre sait-elle quand le système 
EPIS sera à nouveau disponible?
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Het dossier kan in elk geval worden ingediend, als de ontbrekende 
gegevens worden ingevuld. De Kansspelcommissie heeft momenteel 
een privéconsultant onder de arm genomen voor het onderhoud. Hebt 
u er enig zicht op wanneer het EPIS-systeem opnieuw zal kunnen 
worden gebruikt? Dat is belangrijk.

17.05 Minister Annemie Turtelboom: Ik wacht gewoon op een 
volledig dossier van de Kansspelcommissie, zodat de inspectie van 
Financiën het kan behandelen. Op het moment waarop het dossier 
ons volledig wordt bezorgd, kunnen wij ook tot de toekenning 
overgaan.

17.05  Annemie Turtelboom, 
ministre: Nous pourrons octroyer 
le crédit lorsque le dossier complet 
nous aura été remis. Nous partons 
du principe que ce processus peut 
se dérouler très rapidement.

17.06  Peter Logghe (VB): Spreken wij over weken of maanden? 17.06  Peter Logghe (VB): La 
ministre sait-elle quand le système 
EPIS sera à nouveau disponible?

17.07 Minister Annemie Turtelboom: Wij hebben het met urgentie 
aan de Kansspelcommissie gevraagd. Wij gaan ervan uit dat zij dat 
heel snel zal doen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de 
Kansspelcommissie vooral zelf ook wil dat dit dossier helemaal in 
orde komt.

17.07  Annemie Turtelboom, 
ministre: Nous pourrons octroyer 
le crédit lorsque le dossier complet 
nous aura été remis. Nous partons 
du principe que ce processus peut 
se dérouler très rapidement.

17.08  Peter Logghe (VB): Ik zal het in elk geval blijven opvolgen, 
mevrouw de minister. Hopelijk spreken wij elkaar niet meer over dit 
dossier.

17.09  Jacqueline Galant (MR): Madame la présidente, madame la 
ministre, je comprends les problèmes financiers et toutes les 
vérifications à réaliser par l'Inspection des Finances.

Néanmoins, vu le nombre de personnes concernées par cette 
interdiction et vu les dérives désastreuses qui peuvent s'ensuivre, la 
Commission des jeux de hasard devrait détenir un contrat à activer 
dès l'absence en interne d'informaticiens capables de vérifier la 
validité du système informatique. Il conviendrait donc d'étudier la 
possibilité d'établir un contrat avec un externe disponible en cas de 
besoin.

17.09  Jacqueline Galant (MR): 
Men zou moeten nagaan of er 
indien nodig een contract kan 
worden opgesteld met een 
beschikbare externe medewerker.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

18 Samengevoegde vragen van
- de heer Peter Logghe aan de minister van Justitie over "de verjaring van een internationale 
drugszaak" (nr. 14562)
- de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over "de evaluatie van een verjaarde drugszaak" 
(nr. 14646)
- mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de verjaring van een 
drugszaak in Kortrijk" (nr. 14666)
18 Questions jointes de
- M. Peter Logghe à la ministre de la Justice sur "la prescription d'une affaire de drogue à l'échelle 
internationale" (n° 14562)
- M. Renaat Landuyt à la ministre de la Justice sur "l'évaluation d'une affaire de drogues prescrite" 
(n° 14646)
- Mme Kristien Van Vaerenbergh à la ministre de la Justice sur "la prescription d'une affaire de drogue 
à Courtrai" (n° 14666)
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18.01  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, deze drugszaak is 
een voorbeeld van hoe het vooral niet moet. Dat is althans het beeld 
dat bij het brede publiek is bijgebleven. 

Negentien beklaagden in een internationale drugszaak ontlopen hun 
straf omdat de zaak verjaard blijkt. Het onderzoek startte in 1995. Het 
parket talmde te lang met de dagvaarding, althans volgens berichten 
in de pers. De onderzoeksrechter had in 2004 reeds laten verstaan 
dat hij met zijn onderzoek onder andere naar witwaspraktijken in het 
kader van deze drugszaak klaar was. 

Voor mij is de grond van de zaak het volgende, mevrouw de minister: 
steeds vaker merkt men dat ingewikkelde zaken van fiscale en 
andere fraude tot verjaring leiden. Het maakt de maatschappelijke 
boodschap niet minder schrijnend. Als men genoeg tijd kan winnen, is 
men plots geen misdadiger meer. 

Dat leidt mij tot de volgende vragen, met alle begrip voor de 
autonomie van Justitie in dit land. Ik heb gelezen, mevrouw de 
minister, dat ook u hebt aangedrongen op een diepgaand onderzoek. 

Begrijpt u dat na deze en een aantal analoge beslissingen het 
vertrouwen van het publiek in Justitie stilaan aan het wegebben is? Ik 
vraag u om de tijd te nemen om vertrouwenwekkende maatregelen te 
nemen in deze.

Zal u bijvoorbeeld inspelen op de nood naar meer, beter opgeleid en 
meer gespecialiseerd personeel? Die nood laat zich ook bij Justitie 
voelen. Bij de politie en de douane wil men, zo weet ik van uw collega-
ministers, gespecialiseerd personeel aanwerven om op zoek te gaan 
naar allerlei financiële constructies. Ik vraag mij dan ook af waarom 
men geen specialisatie in Justitie zou kunnen doorvoeren. 

Ik hoop dat u dat dossier niet zomaar sluit. Ik heb gelezen dat u een 
onderzoek was gestart naar de disfuncties bij Justitie in het concrete 
dossier. Ik zou dus willen vragen naar een stand van zaken in dat 
dossier?

18.01  Peter Logghe (VB): Une 
fois encore, dix-neuf prévenus 
dans une affaire de drogue 
internationale échappent à leur 
peine en raison de la prescription 
de leur dossier. Il est de plus en 
plus fréquent que des affaires 
complexes de fraude fiscale et des 
affaires qui concernent d’autres 
types de fraude soient clôturées 
parce qu’elles sont prescrites, ce 
qui est de nature à accroître la 
défiance des citoyens envers la 
Justice. Il est grand temps de 
prendre des mesures susceptibles 
de rétablir la confiance des 
justiciables. La Justice a besoin de 
plus de personnel et d’un 
personnel mieux formé et plus 
spécialisé. La ministre y pourvoira-
t-elle? D’autres départements ne 
recherchent-ils pas un personnel 
spécialisé, notamment dans le but 
de démanteler toutes sortes de 
montages financiers?

La ministre a annoncé une 
enquête sur les dysfonction-
nements dans le dossier relatif à la 
drogue que j’ai évoqué. Où en est 
cette enquête?

18.02  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de minister, het 
imago van Justitie kreeg vorige week weer maar eens een deuk. 

Negentien leden van een drugsbende gingen vorige week vrijuit op de 
correctionele rechtbank in Kortrijk omdat de zaak verjaard was. 
Jarenlang opsporingsonderzoek, uren werkkracht, tonnen geld en 
volgens de onderzoekers een torenhoge bewijslast, maar geen 
resultaat voor de rechtbank dus. 

Het dossier was nochtans in 2004 reeds door de onderzoekers 
afgerond en ook bezorgd aan het parket. Volgens de advocaat van 
een van de kopstukken, Joris Van Cauter, ging het mis omdat de 
procureur drie en een half jaar talmde met het opstellen van de 
eindvordering. Daarnaast heeft volgens hem een procedureslag rond 
het al dan niet wettelijk gebruik van bijzondere opsporingsmethodes 
voor vertraging gezorgd. 

Een eerste gelijkaardige vraag als die van mijn collega, wat is de ware 
toedracht van de feiten, wat is de oorzaak van de verjaring? 

18.02  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): La semaine dernière, 
l’image de la Justice a été de 
nouveau sérieusement ternie à la 
suite de la remise en liberté pour 
cause de prescription de dix-
neuf membres d’une bande de 
trafiquants de drogue qui avaient 
été déférés devant le tribunal 
correctionnel de Courtrai. Une 
traque qui a duré plusieurs 
années, demandé des heures et 
des heures de travail et 
occasionné des dépenses 
faramineuses, en vain puisqu’un 
procureur du Roi aurait tergiversé 
pendant des années avant de 
rédiger son réquisitoire final et 
qu’une bataille de procédure a été 
menée concernant le recours légal 
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Is er nood aan de hervorming van de controle van de bijzondere 
opsporingsmethodes of werd op het terrein een inschattingsfout 
gemaakt? 

Ten derde, mogelijk kan betere ondersteuning bij het gebruik van 
bijzondere opsporingsmethodes een hulp bieden. Dat lijkt een 
uitgelezen taak voor de nog steeds op te richten steundienst van het 
College van procureurs-generaal. Wanneer zult u deze steundienst 
oprichten? 

Ten vierde, welke initiatieven zult u nemen rond de problematiek van 
verjaring? Wanneer zult u deze initiatieven uitvoeren?

ou non aux méthodes particulières 
de recherche. 

Que s’est-il exactement passé? 
Quelle est la cause de la 
prescription de cette affaire? Faut-
il réformer le contrôle exercé sur 
les MPR? Quand le service 
d’appoint en question sera-t-il 
créé? Quelles initiatives la ministre 
prendra-t-elle en matière de 
prescription, et quand?

18.03 Minister Annemie Turtelboom: Beste collega’s, net zoals u 
vind ik dat een kwalijke zaak voor Justitie. Toch wil ik erop wijzen dat
het werkelijke verhaal – zoals dat zo vaak gaat – iets genuanceerder 
is dan het in de kranten stond.

De verjaring werd niet veroorzaakt door zogenaamde laksheid of 
getalm door het openbaar ministerie. Dat kan afgeleid worden uit het 
gedetailleerd verslag dat de procureur-generaal van Gent, op mijn 
vraag, heeft bezorgd over deze zaak. 

De uitgestrektheid van de zaak, die vertakkingen had van België over 
Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Marokko, Spanje, tot in Costa 
Rica, zorgde ervoor dat de onderzoeksdaden en het contacteren van 
de verdachten veel tijd in beslag namen. 

Wanneer de verdachten werden gecontacteerd, kregen ze, gezien de 
afstand, enige tijd om te reageren. Heel wat van de verdachten 
hebben in elke fase ongeveer alle vertragingsmethodes ingezet die 
konden worden ingezet zoals het systematisch in beroep gaan tegen 
elke stap die gezet kon worden, bijkomende onderzoeken vragen, om 
uitstel van zittingen verzoeken, et cetera.

Bovendien werd tijdens deze periode de BOM-wetgeving ingevoerd. 
Naar aanleiding van deze nieuwe wet liep bij cassatie een procedure 
om te bekijken of alle oude onderzoeken die hadden gebruik gemaakt 
van de bijzondere opsporingsmethodes aan deze nieuwe wetgeving 
moesten getoetst worden.

De procureur besliste daarom om de eindvordering uit te stellen tot 
cassatie daarover definitief een uitspraak had gedaan. Zodra cassatie 
beslist had dat het toetsten van oude onderzoeken aan de nieuwe 
BOM-wetgeving niet nodig was, heeft het parket de eindvordering 
opgesteld. Deze samenloop van omstandigheden maakte dat de zaak 
uiteindelijk verjaarde. 

Ondertussen zijn er maatregelen genomen om dat soort zaken te 
vermijden. Vandaag werkt het merendeel van de parketten met de 
zogenaamde boordtabellen. De boordtabel registreert de fase waarin 
elk onderzoek zit en stuurt automatisch een melding wanneer er 
bijvoorbeeld gedurende drie maanden geen nieuwe daden gesteld 
worden. 

Meer structureel komt het er ook op aan de beroepsmogelijkheden te 
rationaliseren zoals ook vermeld in het regeerakkoord. Zeker bij 
cassatie waar 11 procent van de verzoeken onontvankelijk wordt 

18.03  Annemie Turtelboom, 
ministre: Vous avez raison, la 
Justice ne sort pas grandie de 
cette affaire. Toutefois, ce dossier 
n’est pas aussi simple que ce 
qu’en ont dit les journaux. La 
prescription de ce dossier n’a pas 
son origine dans le laxisme ou les 
tergiversations du ministère public. 
Il suffit pour s’en convaincre de lire 
le rapport de la procureure 
générale de Gand. Cette affaire 
avait des ramifications en 
Belgique, aux Pays-Bas, en 
France, en Grande-Bretagne, au 
Maroc, en Espagne et au Costa 
Rica, de sorte que l’instruction a 
pris beaucoup de temps. De plus, 
à chaque stade de la procédure, 
de nombreux suspects ont recouru 
à toutes les méthodes dilatoires 
possibles, comme interjeter systé-
matiquement appel, demander des 
devoirs d’enquête complémen-
taires ou faire surseoir à 
l’audience. 

En outre, au cours de cette 
période, la législation sur les MPR 
a été instaurée. À la suite de cette 
instauration, la Cour de cassation 
s’est penchée sur la question de 
savoir s’il convenait de vérifier la 
conformité à la nouvelle législation 
de toutes les anciennes instruc-
tions pour lesquelles des MPR 
avaient été employées. Le 
procureur a décidé de reporter son 
réquisitoire final jusqu’à ce que la 
Cour rende un arrêt. Lorsque la 
Cour a estimé qu’il n’était pas 
nécessaire de vérifier la confor-
mité des anciennes instructions à 
la nouvelle législation MPR, le 
parquet a rédigé le réquisitoire 
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verklaard, is de instroom veel te groot. Tegenwoordig stapt men zelfs 
naar cassatie voor een verkeersovertreding. Ik ben daarom samen 
met hen aan het bekijken hoe wij de instroom kunnen beperken. Deze 
teksten zijn binnenkort klaar.

Over de steundienst zal een beslissing worden genomen in het 
verlengde van de justitiehervormingen wanneer er ook duidelijk zal 
geweten zijn of er ook een college van de zetel met bijhorende 
steundienst zal worden opgericht.

Ik heb alvast de gelden van Optifed nuttig gebruikt om het secretariaat 
van het College van procureurs-generaal te versterken met een zestal 
mensen. Ik heb ook twee projectleiders aangeworven om de 
modernisering van de zetel op hang te brengen. 

Door de gerechtelijke reorganisatie en de daarmee gepaard gaande 
schaaloptimalisatie en schaalvergroting, wordt het voor de 
toekomstige korpschefs mogelijk gespecialiseerde magistraten in te 
zetten om het even waar in hun arrondissement. Het zal dus perfect 
mogelijk zijn dat bijvoorbeeld een substituut die gespecialiseerd is in 
stedenbouw de drie of vier afdelingen van het arrondissement 
bedient. 

Ik steun overigens de initiatieven die bij het openbaar ministerie 
spontaan zijn genomen om te werken in provinciale 
samenwerkingsverbanden waardoor dergelijke specialisaties 
daadwerkelijk tot hun recht komen.   

final. C’est ce concours de 
circonstances qui a entraîné 
finalement la prescription de 
l’affaire internationale de drogue 
que vous avez évoquée. 

Dans l’intervalle, des mesures ont 
été prises. Aujourd’hui, la plupart 
des parquets travaillent avec des 
"tableaux de bord" qui leur 
permettent de savoir, grâce à un 
enregistrement, dans quelle phase 
se trouve chaque instruction et qui 
leur signale automatiquement 
quand telle ou telle instruction se 
trouve au point mort pendant, par 
exemple, trois mois. De plus, les 
possibilités d’interjeter appel ont 
été rationalisées et la question de 
savoir comment réduire le flux 
entrant de dossiers à la Cour de 
cassation a été étudiée. Les textes 
sont presque prêts. 

Dans le cadre de la réforme de la 
Justice, une décision sera égale-
ment prise en ce qui concerne la 
création du service d’appoint, du 
moins lorsque nous saurons avec 
certitude si un collège du siège 
avec un service d’appoint ad hoc
sera également créé. 

J’ai d’ores et déjà utilisé à bon 
escient les fonds d’Optifed afin de 
renforcer le secrétariat du Collège 
des procureurs généraux en y 
recrutant six personnes. J’ai en 
outre embauché deux chefs de 
projet afin d’amorcer la 
modernisation du siège. 

Cette réorganisation judiciaire 
permettra aux chefs de corps de 
mobiliser des magistrats spécia-
lisés là où la nécessité s’en fait 
sentir dans leur arrondissement. 
Je soutiens d’ailleurs à l’échelon 
du ministère public les initiatives 
spontanées visant à travailler dans 
le cadre d’accords de coopération 
provinciaux en manière telle que 
cette spécialisation ne reste pas 
un vain mot. 

18.04  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, ik dank u voor het 
antwoord. 

18.04  Peter Logghe (VB): Il faut 
réfléchir à la question de la 
prescription dans des dossiers 
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Ik leer dat u met betrekking tot de instroom naar het Hof van Cassatie 
voorstellen klaar hebt. Ik hoop dat u daarmee binnenkort naar deze 
commissie komt. Dat zal in elk geval begin volgend jaar zijn.

Wij moeten ook eens nadenken over wat wij aan de verjaringstermijn 
van zeer ingewikkelde internationale zaken kunnen doen. U vernoemt 
België, Nederland, Groot-Brittannië, Costa Rica. Dat zijn inderdaad 
zeer ingewikkelde fraudezaken. De termijn vraagt er bijna om om 
verjaard te geraken.

Ik neem met genoegen nota van het feit dat u gespecialiseerd 
personeel in het vooruitzicht stelt en zeker naar provinciale 
samenwerkingsverbanden zal kijken.

Wij kijken vooral uit naar uw voorstellen om de instroom naar het Hof 
van Cassatie te beperken.

internationaux particulièrement 
complexes. La ministre annonce 
heureusement l’arrivée de person-
nel spécialisé et la conclusion 
d’accords de coopération 
provinciaux. Nous attendons les 
propositions, de manière à 
endiguer un afflux de dossiers 
auprès de la Cour de cassation. 

18.05  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de minister, ik 
hoop inderdaad dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren. Het is 
een spijtige zaak. Hangende een oude procedure komt er een nieuwe 
wetgeving. Dat zorgt natuurlijk voor problemen. Ik hoor dat er nu 
nieuwe methoden worden gehanteerd. Ik hoop dat het risico zeer 
beperkt is dat zich nog dergelijke gevallen zullen voordoen.

Een jaar geleden hebt u ook gezegd dat het Hof van Cassatie zou 
worden hervormd. Kunt u concreter zijn over wanneer het 
wetsontwerp naar het Parlement zal komen?

18.05  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): J’espère que de telles 
prescriptions ne se répéteront pas. 
Quand le projet de loi sera-t-il 
déposé? 

18.06 Minister Annemie Turtelboom: Ik heb al voorstellen aan het 
Hof van Cassatie gevraagd in december vorig jaar, na mijn aantreden. 
Het heeft iets meer tijd genomen. Er is ook een wissel aan de top 
geweest. Dat is ook de reden waarom de ontwerpen en voorstellen 
nog niet klaar zijn. Er is nu een werkgroep op mijn kabinet die al een 
paar keer heeft vergaderd. Ik heb echter geen concrete timing.

18.06  Annemie Turtelboom, 
ministre: J’ai demandé en 
décembre de l’année dernière à la 
Cour de cassation de me 
soumettre des propositions, mais 
un changement au sommet de la 
hiérarchie de l’institution a 
occasionné un certain retard. Je 
n’ai pas encore de calendrier 
concret.

18.07  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Ik hoop dat de 
hertekening van het gerechtelijk landschap, als dat er van komt, mee 
een oplossing kan bieden.

Présidente: Kristien Van Vaerenbergh.
Voorzitter: Kristien Van Vaerenbergh.

18.07  Kristien Van Vaerenbergh 
(N-VA): Il est à espérer que la 
réforme du paysage judiciaire 
contribuera à résoudre ce 
problème. 

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

19 Question de Mme Jacqueline Galant à la ministre de la Justice sur "l'autorisation d'utilisation d'une 
machine supplémentaire type AWP 'slot machine soft' dans les établissements de classe 3" (n° 14605)
19 Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Justitie over "het toelaten van een 
bijkomende machine van type AWP 'slot machine soft' bij de klasse 3 uitbaters" (nr. 14605)

19.01  Jacqueline Galant (MR): Madame la présidente, madame la 
ministre, je vous avais déjà posé une question sur le secteur des 
exploitants de jeux automatiques de classe 2 et 3. En complément, je 
souhaite aujourd'hui vous interroger plus particulièrement au sujet des 

19.01  Jacqueline Galant (MR): 
Het Waals Gewest heeft besloten 
per 1 januari de heffing op auto-
matische ontspanningstoestellen 
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exploitants de jeux de classe 3. 

Comme vous le savez, la Région wallonne a décidé d'augmenter 
brutalement, sans concertation avec la profession ni avis préalable, la 
taxe sur les appareils automatiques de divertissement pour la porter 
de 1 805 euros à 3 000 euros à partir du 1er janvier prochain. Cela 
représente une augmentation de 67 %, perçue comme insupportable 
par un secteur déjà plongé dans de grandes difficultés en raison de la 
crise économique, de l'interdiction de fumer dans l'horeca, de la 
concurrence des établissements illégaux et de celle des jeux en ligne. 
Ces éléments ont déjà provoqué une baisse de revenus de l'ordre de 
30 % en 2011. Mon collègue Pierre-Yves Jeholet vient d'ailleurs 
d'interpeller le ministre Antoine à la Région wallonne au sujet de cette 
nouvelle taxation. 

Je me permets, pour ma part, de vous questionner au sujet des 
mesures compensatoires qui ont été avancées par la Fédération 
provinciale horeca afin de soutenir le secteur. Elles sont d'ordre 
social, économique et politique. J'imagine que vous en avez pris 
connaissance. 

Je souhaite plus particulièrement vous interroger au sujet de la 
demande d'autorisation d'une machine supplémentaire type AWP 
dans les débits de boissons. Le permis d'exploitation d'un tel appareil 
apporterait une recette supplémentaire qui viendrait compenser en 
partie la perte de clientèle due à l'interdiction du tabac dans l'horeca. 
Cette machine étant de mise et de gains minimes, elle ne 
représenterait pas un danger social. Il s'agirait plutôt d'un appareil de 
délassement s'adressant à un public différent de celui des amateurs 
de bingo. Cette machine serait évidemment soumise à l'approbation 
et à l'homologation. De plus, elle serait contrôlée par la Commission 
des jeux de hasard, comme le bingo. Elle fonctionnerait d'ailleurs 
selon la même perte horaire que ce dernier. ln fine, cet appareil 
générerait des recettes fiscales tant pour la Région que pour l'État 
fédéral. 

Madame la ministre, êtes-vous informée de cette demande précise du 
secteur belge des exploitants de jeux automatiques? Cette demande 
n'est-elle pas justifiée? Quels arguments s'opposent à ce qu'une telle 
autorisation soit accordée afin de venir en aide à un secteur de plus 
en plus fragilisé?

abrupt te verhogen van 1 805 euro 
naar 3 000 euro: die maatregel is 
onverteerbaar voor een sector die 
het al erg moeilijk heeft. 

De provinciale horecafederatie 
stelt compenserende maatregelen 
voor, zoals een vergunning voor 
het plaatsen van een bijkomend 
toestel, type AWP, in drank-
gelegenheden. Op deze machines 
speelt men voor een kleine inzet 
en een kleine winst, en ze zouden 
op sociaal vlak dus geen gevaar 
vormen. Het toestel zou zowel 
voor het Gewest als voor de 
federale staat fiscale ontvangsten 
genereren.

Bent u op de hoogte van dat 
voorstel? Is het niet gerecht-
vaardigd? Wat staat zo een 
vergunning in de weg?

19.02  Annemie Turtelboom, ministre: Madame Galant, je ne puis 
que me référer à la réponse que j'ai apportée à votre précédente 
question sur ce point. La situation des exploitants, notamment de 
ceux qui dirigent des établissements de classe 3, est suivie avec 
beaucoup d'attention par la Commission des jeux de hasard. Elle a 
rencontré des représentants du secteur au cours de cette année en 
vue d'établir un état des lieux et de discuter d'éventuelles 
modifications qui pourraient être apportées dans le cadre de la loi.

Parmi les solutions envisagées, l'autorisation d'un appareil de 
type AWP pourrait être retenue comme mesure compensatoire pour 
soutenir le secteur. Cela se déciderait dans le sillage de la 
modification des arrêtés royaux portant sur les établissements de 
classe 3. Je souhaite également vous rappeler que l'agréation 
d'appareils de jeux doit répondre à plusieurs conditions et n'est 
accordée qu'après examen du dossier.

19.02  Minister Annemie 
Turtelboom: De situatie van de 
exploitanten, meer bepaald van de 
exploitanten van kansspel-
inrichtingen klasse III, wordt door 
de Kansspelcommissie nauw-
lettend gevolgd. De commissie 
bespreekt eventuele wijzigingen 
die in het raam van de wet zouden 
kunnen worden aangebracht, met 
de sector. Een van de mogelijke 
oplossingen is de vergunning voor 
een AWP-toestel, wat ingevoerd 
zou kunnen worden in het kader 
van de wijziging van de koninklijke 
besluiten met betrekking tot de 
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La piste de ces appareils de type AWP fait l'objet d'un examen et 
n'est donc pas exclue à ce stade. 

kansspelinrichtingen klasse III.

19.03  Jacqueline Galant (MR): Madame la ministre, votre réponse 
est rassurante. Puisqu'on examine la conformité de ces jeux, c'est 
que la porte n'est pas totalement fermée. Le secteur horeca a 
vraiment besoin de ressources supplémentaires, au vu des pertes 
engendrées notamment par l'interdiction de fumer. J'espère donc qu'il 
y aura un écho positif et une autorisation d'installation de ce type de 
jeux.

19.03  Jacqueline Galant (MR): 
Uw antwoord stelt ons gerust. De 
horecasector heeft echt 
bijkomende middelen nodig, 
gezien het verlies dat onder meer 
door het rookverbod geleden werd. 

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

20 Question de Mme Jacqueline Galant à la ministre de la Justice sur "le nombre d'autopsies 
pratiquées par an et la profession de médecin légiste" (n° 14700)
20 Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Justitie over "het aantal autopsieën per 
jaar en het beroep van wetsdokter" (nr. 14700)

20.01  Jacqueline Galant (MR): Madame la présidente, madame la 
ministre, depuis quelques années, la série télévisée Les Experts
donne parfois l'envie à des citoyens de se lancer dans des études de 
médecin légiste. Plus sérieusement, la réalité montre que cette 
profession attire de moins en moins de monde. 

Après les études de médecine, il y a encore une spécialisation de cinq 
ans. Les médecins se lancent de moins en moins dans cette 
formation car il y a très peu de places disponibles par la suite. À 
terme, on craint donc une pénurie de médecins légistes vu que les 
praticiens actuels arrivent petit à petit à l'âge de la retraite ou sont 
totalement démotivés vu le peu de gens qui se lancent dans cette 
formation.

Il y a quelques mois, mon collègue Jacques Brotchi a déposé au 
Sénat une proposition de loi réglant l'examen post mortem médico-
légal. Les développements de ce texte, dont je vous invite à prendre 
connaissance, recèlent un certain nombre d'informations 
interpellantes. Ainsi, en Belgique, on ne pratiquerait d'autopsie que 
dans 1 à 2 % des cas de décès. Du coup, on passerait à côté de bon 
nombre de morts suspectes qui ne sont tout simplement pas 
détectées. C'est donc une évidence, il nous faut plus de médecins 
légistes

Madame la ministre, est-il exact qu'en Belgique, on pratique 
nettement moins d'autopsies que dans d'autres pays européens? 
Pour quelles raisons? Si la conséquence en est que les autorités 
judiciaires passent à côté d'un certain nombre de décès suspects (j'ai 
entendu parler de 100 à 150 meurtres non identifiés par an), ne 
pensez-vous pas qu'il soit urgent de revoir le cadre légal? Avez-vous 
rencontré des médecins légistes et êtes-vous au courant de leur 
situation, des conditions dans lesquelles ils travaillent et de leurs 
inquiétudes quant à l'avenir de leur profession?

D'après votre département, les médecins légistes ont-ils les moyens 
de pratiquer leur métier dans de bonnes conditions? La profession 
est-elle effectivement menacée? Comment votre département, 
éventuellement en concertation avec le département de la Santé 

20.01  Jacqueline Galant (MR): 
Er zijn steeds minder gegadigden 
voor het beroep van wetsdokter. 
Na de geneeskundestudies volgt 
er nog een specialisatie van 
vijf jaar, maar na afloop is het 
aantal beschikbare plaatsen erg 
beperkt. Op termijn wordt 
gevreesd dat er zich een tekort zal 
voordoen.

In België zou slechts in 1 à 
2 procent van de sterfgevallen een 
autopsie worden uitgevoerd. Zo 
zouden heel wat verdachte 
sterfgevallen aan de aandacht 
ontsnappen. Het mag dus duidelijk 
zijn dat we meer wetsdokters 
nodig hebben. 

Klopt het dat er in ons land heel 
wat minder lijkschouwingen 
worden uitgevoerd dan in andere 
Europese landen? Om welke 
redenen? Indien het gevolg 
daarvan is dat een aantal 
verdachte sterfgevallen aan de 
aandacht van de gerechtelijke 
autoriteiten ontsnapt, moet het 
wettelijke kader dan niet dringend 
worden herzien? Heeft u 
wetsdokters ontmoet en kent u 
hun situatie? Beschikken de 
wetsdokters over de nodige 
middelen om hun beroep in goede 
omstandigheden uit te oefenen? 
Klopt het dat er een tekort dreigt? 
Hoe zou uw departement dat 
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publique, pourrait-il dynamiser cette profession dont le pays a 
pourtant grand besoin? En termes de budget, serait-il par exemple 
envisageable d'imaginer de salarier les médecins légistes sur un 
modèle comparable à celui des juges d'instruction? Ne serait-ce pas 
une économie par rapport au prix actuellement facturé par les 
médecins légistes par autopsie ou par intervention pratiquée? Ne 
faudrait-il pas plus de centres de médecine légale dans le pays? La 
situation est-elle la même au Nord et au Sud du pays? 

beroep nieuwe impulsen kunnen 
geven? Kan er, op budgettair vlak, 
worden overwogen om de 
wetsdokters te bezoldigen zoals 
het geval is voor de onderzoeks-
rechters? Zou die werkwijze geen 
besparing inhouden in vergelijking 
met de facturatie per autopsie of 
per ingreep? Moeten er in ons land 
niet meer centra voor 
wetsgeneeskunde komen? Is de 
situatie dezelfde in het Noorden en 
het Zuiden van het land? 

20.02  Annemie Turtelboom, ministre: Madame la présidente, chère 
collègue, environ 3 000 autopsies judiciaires sont pratiquées chaque 
année après un décès suspect. Ce nombre est relativement stable 
depuis des années. Par exemple, en 2007, il y a eu 3 558 autopsies 
et en 2010, 3 591.

Le nouveau projet de loi sur les frais de justice, dont un premier draft
est en cours de rédaction, répondra partiellement à vos questions sur 
l'avenir de cette catégorie professionnelle. Pour l'autre partie, une 
concertation devra effectivement être organisée ultérieurement avec 
ma collègue de la Santé publique. Je vous confirme que la situation 
est d'application dans toute la Belgique.

Offrir aux médecins légistes le même salaire que les juges 
d'instruction n'est possible que si nous bouleversons tout notre 
système juridique. Actuellement, le terme salarié implique du point de 
vue juridique un rapport contractuel entre le SPF Justice et le 
médecin légiste. 

Contrairement au système juridique anglo-saxon auquel vous 
renvoyez via les séries télévisées, ce rapport de nature contractuel 
aurait pour effet dans notre système juridique romain actuel que 
l'impartialité du médecin légiste pourrait être remise en question par la 
partie adverse et serait menacée en tant que telle

Votre question concernant la création de centres de médecine légale 
est légitime mais nous devons également tenir compte d'un certain 
nombre de directives européennes concernant les différentes 
catégories professionnelles actives comme les experts judiciaires. 
Ces directives sont actuellement à l'examen.

20.02  Minister Annemie 
Turtelboom: Jaarlijks worden er 
ongeveer 3 000 gerechtelijke 
autopsieën uitgevoerd na een 
verdacht overlijden. Dat cijfer blijft 
al enkele jaren relatief stabiel.

Het nieuwe wetsontwerp 
betreffende de gerechtskosten 
biedt deels een antwoord op uw 
vragen over de toekomst van het 
beroep. Wat het andere deel van 
het antwoord betreft, is er overleg 
nodig met mijn collega van 
Volksgezondheid. 

Ik kan bevestigen dat de situatie 
dezelfde is in heel het land. 

Een statuut van loontrekkende 
voor wetsdokters houdt in dat er 
een arbeidsovereenkomst 
gesloten wordt met de FOD 
Justitie, wat in ons rechtsbestel tot 
gevolg zou hebben dat de 
tegenpartij de onpartijdigheid van 
de wetsdokter zou kunnen 
aanvechten.

Bij de oprichting van centra voor 
gerechtelijke geneeskunde moet 
er rekening worden gehouden met 
een aantal Europese richtlijnen, 
die momenteel besproken worden, 
met betrekking tot de onder-
scheiden beroepsgroepen die 
hierbij betrokken zijn.

20.03  Jacqueline Galant (MR): Madame la ministre, je vous 
remercie pour votre réponse. 

Vous me dites que le projet de loi sur les frais de justice répondra à 
une série de mes questions. Je l'espère.

20.03  Jacqueline Galant (MR): 
Die artsen zijn totaal gedemo-
tiveerd, want ze worden met veel 
vertraging betaald. Sommigen 
leven bijna onder de 
armoedegrens. Als loontrekkers 
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Je connais un cas particulier. Ces médecins sont totalement 
démotivés car ils sont payés en retard, parfois un an après. 
Finalement, certains vivent quasiment sous le seuil de pauvreté. 

Je pense qu'il y a un réel problème concernant les autopsies. Si ces 
médecins avaient un statut de salarié, ils seraient payés tous les 
mois. Même si je peux comprendre l'argument que vous avez 
développé concernant leur impartialité, s'ils étaient salariés, quel que 
soit le nombre d'autopsies, ils auraient une rémunération.

Actuellement, cela coûte beaucoup plus cher au SPF Justice vu qu'à 
chaque autopsie, un paiement doit être fait, qui se fait parfois un an 
ou deux ans plus tard. 

Il faut vraiment qu'il y ait une réflexion dans ce secteur. Il y a une 
attente. Les jeunes médecins légistes veulent s'orienter vers d'autres 
filières car ils sont découragés à cause des problèmes financiers. 

zouden ze een loon krijgen, 
ongeacht het aantal autopsieën. 
Momenteel kost dat de FOD 
Justitie veel meer, aangezien er 
per autopsie betaald moet worden. 
Hierover moet er werkelijk 
gereflecteerd worden in deze 
sector. 

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

21 Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz aan de minister van Justitie over "de drugstrafiek in 
Antwerpen" (nr. 14641)
21 Question de M. Willem-Frederik Schiltz à la ministre de la Justice sur "le trafic de drogues à 
Anvers" (n° 14641)

21.01  Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): Mevrouw de voorzitter, 
mevrouw de minister, in een artikel in Knack van 21 november 2012 
wordt aan de alarmbel getrokken met betrekking tot een oud zeer in 
onze mooie stad, namelijk de drugstrafiek. Zo menen zowel de 
Antwerpse horeca-uitbaters als het hulpcentrum Free Clinics, maar 
ook de douanediensten, dat het cocaïneprobleem in Antwerpen 
steevast groter wordt.

In 2011 werd reeds 6,25 ton cocaïne in beslag genomen, dit was een 
absoluut record. Dit jaar is dat aantal zelfs verdrievoudigd, momenteel 
staat de teller op 17,3 ton, wat een wereldrecord is. Volgens 
gemaakte schattingen van de Amerikaanse drugsdienst DEA en de 
federale politie passeert er tussen 44 en 60 miljoen ton cocaïne door 
de Antwerpse haven. Het gaat vooral om doorvoerhandel, maar een 
deel van het goedje blijft ook hier hangen. De drugshandel gaat 
gepaard met andere problemen, zoals geweld, intimidatie, inbraken, 
liquidaties, omkoping en corruptie.

De woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën, de heer 
Francis Adyns, verklaart in het Knack-artikel de redenen voor de 
cocaïnestroom: Ik citeer: “De Antwerpse haven is een open en 
toegankelijk gebied. Het is een belangrijke fruithaven, met veel 
schepen uit Zuid-Amerika, waaronder Colombia. Het is een 
transithaven en een knooppunt van snelwegen.” Met andere woorden, 
de trafiek van drugs is afhankelijk van de pakkans en deze schijnt in 
onze haven nogal klein te zijn.

De gekende backscatter, een mobiele scanner die massascanning 
van containers mogelijk maakt, zou soelaas moeten bieden. De 
Belgische douane wil in 2013 twee backscatters aanschaffen en 
hoopt daarnaast op een versterking van het personeelsbestand. 

21.01  Willem-Frederik Schiltz 
(Open Vld): L'auteur d'un article 
publié le 21 novembre dans la 
revue Knack s'inquiète de 
l'ampleur des trafics de drogues à 
Anvers. Un total de 6,25 tonnes de 
cocaïne ont été saisies en 2011. 
Cette année, le nombre de tonnes 
a presque triplé pour atteindre 
17,3 tonnes, soit un record 
mondial.

Selon des estimations faites par 
l'office américain des drogues 
DEA ainsi que par la police 
fédérale, 44 à 60 millions de 
tonnes de cocaïne sont 
"négociées" via le port d'Anvers et 
il s'agirait en grande partie d'un 
trafic de transit. Le trafic de 
stupéfiants s'accompagne d'autres 
problèmes tels que des violences, 
intimidations et cambriolages ainsi 
que des actes de corruption.

Le porte-parole du SPF Finances 
estime que les malfrats ont peu de 
chances de se faire arrêter dans le 
port d'Anvers. Le "backscatter", un 
appareil mobile permettant de 
scanner des conteneurs en 
masse, pourrait offrir une solution 
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In het artikel gaat men ervan uit dat het aantal scans in de haven van 
Antwerpen is teruggelopen van iets meer dan 30 000 naar iets meer 
dan 22 000. De heer Michaël Van Giel, voormalig gewestelijk 
directeur Antwerpen van Douane en Accijnzen, wijt dit aan 
zogenaamde structurele fouten in het controlesysteem. Volgens hem 
heeft de automatisering van het systeem ertoe geleid dat de 
supervisie van de douane op het terrein verdwenen is. Blijkbaar 
zouden er vooral in het weekend veel te weinig douane-instanties 
aanwezig zijn in de haven van Antwerpen.

Een tweede factor is, eveneens volgens de heer Van Giel, te wijten 
aan de onderlinge economische concurrentie. Vanzelfsprekend 
kosten de controles tijd en geld en daarom dreigt hierop al eens 
beknibbeld te worden.

Mevrouw de minister, uit het nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 
blijkt dat de federale regering de drugszwendel via de Antwerpse 
haven een voortdurende prioriteit blijft geven. Hoe en wanneer zal dit 
echter operationeel vertaald worden?

Wat zijn, volgens u, de meest kritische succesfactoren voor de strijd 
tegen drugs in de haven van Antwerpen enerzijds en alle andere 
havens anderzijds?

Bent u bereid de nodige maatregelen ter zake te nemen? In hoeverre 
kunt u de betrokken actoren, politie, parket en douane, in deze 
maatregel betrekken?

De haven van Antwerpen bevindt zich op beide oevers van de stroom 
en dus in twee gerechtelijke arrondissementen, wat soms voor 
moeilijkheden zorgt? Welke maatregelen bent u bereid te nemen in 
samenwerking met uw andere federale collega’s om deze 
moeilijkheden weg te werken?

à ce problème. La douane veut en 
acquérir deux en 2013 et espère 
que le personnel sera renforcé.

Il semble que l'automatisation a 
remplacé la supervision des 
cargaisons par des douaniers sur 
le terrain. Les effectifs de la 
douane seraient trop restreints le 
week-end. Les contrôles prennent 
du temps et sont coûteux, or les 
économies frappent également ce 
secteur.

Dans le plan national de sécurité 
2012-2015, on peut lire que le 
gouvernement fédéral considère 
les trafics de drogues passant par 
le port d'Anvers comme une 
priorité. Comment et quand cet 
objectif sera-t-il concrétisé sur le 
terrain?

Que peut faire la ministre pour 
aplanir les difficultés découlant du 
fait que le port relève de deux 
arrondissements judiciaires?

21.02 Minister Annemie Turtelboom: Voor een aantal vragen moet 
ik u doorverwijzen naar de minister van Binnenlandse Zaken.

Met betrekking tot uw laatste vraag klopt het inderdaad dat de haven 
van Antwerpen zich op beide oevers van de stroom bevindt en dus in 
twee gerechtelijke arrondissementen. Het zijn niet alleen twee 
verschillende arrondissementen maar ook twee verschillende 
ressorten en dus ook twee verschillende provincies.

De provincie Oost-Vlaanderen beschouwt de haven van Antwerpen 
als alleen dat gedeelte dat zich op Rechteroever bevindt en wordt het 
gedeelte op Linkeroever omschreven als de Waaslandhaven, als zou 
het om twee verschillende havens gaan.

Dergelijke benadering kan inderdaad voor moeilijkheden zorgen, als 
men wil spreken over een goede, geïntegreerde veiligheidsaanpak in 
de haven, niet alleen met het oog op het aspect misdaad, het 
gerechtelijk aspect, maar ook met het oog op het aspect 
noodplanning, dus het bestuurlijke aspect.

Op uw vraag over de gerechtelijke arrondissementen zijn zowel de 
procureur des Konings van Dendermonde als die van Antwerpen 
betrokken in een multidisciplinair overleg met diverse werkgroepen 
om te komen tot een geïntegreerd veiligheidsbeleid in de hele 

21.02  Annemie Turtelboom, 
ministre: Certains aspects de cette 
question sont du ressort de la 
ministre de l'Intérieur.

Il est exact que le port d'Anvers 
s'étend sur les deux rives de 
l'Escaut et que, dès lors, il relève 
de deux arrondissements judi-
ciaires, voire de deux ressorts et 
de deux provinces. La province de 
Flandre Orientale considère que le 
port d'Anvers n'est constitué que 
par la partie située sur la rive 
droite. Celle qui s'étend sur la rive 
gauche du fleuve est appelée "port 
du Pays de Waas" comme s'il 
s'agissait de deux ports distincts. 
Cette situation peut, en effet, 
mener à des difficultés tant sur le 
plan judiciaire qu'administratif.

Les procureurs du Roi de 
Termonde et d'Anvers sont tous 



12/12/2012 CRIV 53 COM 620

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  53E LEGISLATURE 2012 2013 KAMER-4E ZITTING VAN DE 53E ZITTINGSPERIODE

48

Antwerpse haven.

Een van de aspecten die daarbij wordt uitgewerkt, is de verbeterde 
samenwerking tussen beide arrondissementen. Hiertoe werd in het 
verleden reeds een afsprakennota opgesteld.

Momenteel onderhandelen de procureurs des Konings van de 
parketten van Dendermonde en Antwerpen en hun respectievelijke 
gerechtelijke directeurs van de federale politie over deze nota van 
2007 om na te gaan op welke manier ze vooral geoptimaliseerd maar 
ook vereenvoudigd kan worden.

deux engagés dans une concerta-
tion multidisciplinaire réunissant 
différents groupes de travail afin 
de mettre en place une politique 
de sécurité intégrée pour 
l'entièreté du port d'Anvers. L'un 
des sujets de discussion concerne 
l'amélioration de la collaboration 
entre les deux arrondissements. À 
cet effet, un arrangement écrit
avait déjà été élaboré en 2007. 
Pour l'heure, les deux procureurs 
et les directeurs judiciaires 
respectifs de la police fédérale 
négocient sur la base de cet 
arrangement tout en étudiant la 
manière de l'améliorer et surtout 
de le simplifier.

21.03  Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): mevrouw de minister, ik 
dank u voor het antwoord. Dat is goed nieuws. De andere vragen zal 
ik aan de minister van Binnenlandse Zaken stellen.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De voorzitter: Vraag nr. 14480 van mevrouw Dumery wordt uitgesteld. De samengevoegde vragen 
nr. 14514 van de heer Terwingen en nr. 14517 van de heer Schoofs ook. De vraag nr. 14525 van de heer 
Frédéric wordt ook uitgesteld. Vraag nr. 14579 van mevrouw Smeyers wordt uitgesteld. Vraag nr. 14589 
van mevrouw Gerkens wordt ingetrokken. De samengevoegde vragen nr. 14594 van de heer Schoofs en 
nr. 14665 van mevrouw Van Vaerenbergh worden uitgesteld.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.40 uur.
La réunion publique de commission est levée à 16.40 heures.


