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COMMISSION DE LA JUSTICE COMMISSIE VOOR JUSTITIE 
 

du 

 

MERCREDI 9 MARS 2022 

 

Après-midi 

 

______ 

 

 

van 

 

WOENSDAG 9 MAART 2022 

 

Namiddag 

 

______ 

 

 

De openbare commissievergadering wordt geopend om 15.23 uur en voorgezeten door mevrouw Kristien 

Van Vaerenbergh. 

La réunion publique de commission est ouverte à 15 h 23 et présidée par Mme Kristien Van Vaerenbergh. 

 

De teksten die in cursief zijn opgenomen in het Integraal Verslag werden niet uitgesproken en steunen 

uitsluitend op de tekst die de spreker heeft ingediend. 

Les textes figurant en italique dans le Compte rendu intégral n’ont pas été prononcés et sont la 

reproduction exacte des textes déposés par les auteurs. 

 

01 Question de Nabil Boukili à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur 

"L'occupation des prisons de Forest, Saint-Gilles et Berkendael" (55025501C) 

01 Vraag van Nabil Boukili aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het in 

gebruik houden van de gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis en Berkendael" (55025501C) 

 

01.01  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, le secrétaire 

d'État chargé de la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel, avait 

indiqué que le site des prisons de Forest, Saint-Gilles et Berkendael 

continuerait d'être occupé au-delà de l'automne prochain, échéance 

prévue pour le déménagement des détenus vers la nouvelle prison de 

Haren. Vous avez précisé que la prison de Saint-Gilles continuerait 

d'être utilisée partiellement jusqu'à la fin 2024, pour obtenir à court 

terme une augmentation de capacité globale. Nous avons consulté le 

plan pluriannuel courant jusqu’à 2026 pour les besoins immobiliers de 

la Régie des Bâtiments et nous n’y voyons aucune des trois prisons 

en question. 

 

Pouvez-vous nous expliquer la raison de leur absence? Pouvez-vous 

clarifier la situation de l’occupation de ces prisons au-delà de 

l’échéance de 2024? Quand ces trois prisons seront-elles totalement 

libérées? 

 

01.01  Nabil Boukili (PVDA-PTB): 

Staatssecretaris Mathieu Michel, 

belast met de Regie der Gebouw-

en, heeft laten weten dat de 

gevangenissen van Vorst, Sint-

Gillis en Berkendael ook na de 

herfst – de geplande deadline voor 

de verhuizing naar Haren – in 

gebruik zouden blijven. In de 

gevangenis van Sint-Gillis zouden 

er nog een aantal gedetineerden 

blijven tot eind 2024. Geen van de 

drie gevangenissen wordt echter 

genoemd in het meerjarenplan 

voor de vastgoedbehoeften van de 

Regie. 

 

Waarom zijn ze daar niet in 

opgenomen? Kunt u de bezet-

tingsgraad van die gevangenissen 

na de deadline van 2024 toelich-

ten? Wanneer zullen die gevange-

nissen volledig leegstaan? 

 

01.02  Vincent Van Quickenborne, ministre: Cher collègue, en ce 

qui concerne votre première question, la raison pour laquelle il n'y a 

plus d'investissement dans le plan pluriannuel est simplement que la 

décision de maintenir le site ou les sites temporairement ouvert(s) a 

été prise après l'élaboration de ce plan pluriannuel. De plus, ce plan 

ne comprend que les "grands" projets. La Régie des Bâtiments 

dispose, en outre, d'une liste annuelle d'investissements et d'une liste 

01.02  Minister Vincent Van 

Quickenborne: Er werd geen 

investering meer in het meerjaren-

plan opgenomen omdat de 

beslissing om de sites tijdelijk 

open te houden genomen werd 

nadat dit plan al was opgesteld. 
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d'entretien dans laquelle les travaux ou les entretiens de moindre 

importance peuvent être prévus. Pour les détails, je vous renvoie au 

collègue compétent. 

 

J'en viens à votre deuxième question. Comme évoqué, la prison de 

Forest sera fermée dès que les détenus qui s'y trouvent auront été 

transférés à Haren. Les détenus présents dans la prison de 

Berkendael seront transférés à la prison de Haren, et son sort est 

étudié. La prison de Saint-Gilles restera partiellement ouverte, et ce 

au maximum jusqu'à la fin 2024. 

 

Bovendien bevat dat plan alleen 

de 'grote' projecten. Daarnaast 

beschikt de Regie over een 

jaarlijkse investeringslijst en een 

onderhoudslijst voor kleinere 

werken. 

 

De gevangenis van Vorst zal 

gesloten worden zodra de gevang-

enen naar Haren overgebracht 

zijn. De gedetineerden uit 

Berkendael zullen naar Haren 

overgebracht worden, en er wordt 

bekeken wat er nadien met de 

gevangenis van Berkendael moet 

gebeuren. De gevangenis van 

Sint-Gillis zal gedeeltelijk open-

blijven, tot uiterlijk eind 2024. 

 

01.03  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Merci, monsieur le ministre. Du 

coup, en ce qui concerne ma troisième question, si j'ai bien compris, 

la prison de Saint-Gilles sera également libérée en 2024. 

 

Je vous remercie pour vos réponses. En guise de réplique, je vous 

informe d'une motion qui a été votée hier soir à la commune de Forest 

quant à l'avenir du site de la prison de Saint-Gilles et Forest. Cette 

motion a été votée au conseil communal de Forest à l'initiative du 

PTB et s'adresse directement au gouvernement fédéral pour ce qui 

concerne au moins trois points, que je voudrais vous relayer ici 

aujourd'hui. 

 

Il s'agit, premièrement, de garantir que le site des trois prisons reste 

public à 100 %. Deuxièmement, de clarifier la position du 

gouvernement fédéral quant à l'occupation actuelle et à l'affectation 

future du site. Enfin, troisièmement, de se concerter avec le 

gouvernement régional pour mettre en place un projet d'occupation 

temporaire du site, en collaboration avec les communes de Forest et 

Saint-Gilles, les habitants et les acteurs concernés. 

 

Je pense que je reviendrai vers vous a posteriori avec une question 

sur ces trois points, et j'aimerais entendre de votre part une réponse 

sur les garanties plus déterminée, pour répondre aux attentes des 

citoyens telles qu'ils les ont exprimées au conseil communal de 

Forest.  

 

01.03  Nabil Boukili (PVDA-PTB): 

Op initiatief van de PVDA werd er 

gisteren in de gemeente Vorst een 

motie aangenomen over de 

toekomst van de site van de 

gevangenissen van Sint-Gillis en 

Vorst.  

 

Met de motie vragen we de 

garantie dat de site van de drie 

gevangenissen voor de volle 

honderd procent openbaar blijft, 

vragen we toelichting bij het 

standpunt van de federale regering 

over de huidige en toekomstige 

invulling van de site en vragen we 

overleg met de gewestregering 

over het opzetten van een project 

rond een tijdelijke bestemming. 

 

Ik zal bij u terugkomen op deze 

verwachtingen van de burgers, die 

geuit werden in de gemeenteraad 

van Vorst. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

02 Vraag van Dries Van Langenhove aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over 

"De Belgische nationaliteit van een terrorist van de Groupe Islamique Combattant Marocain" 

(55025522C) 

02 Question de Dries Van Langenhove à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur 

"La nationalité belge d'un terroriste du Groupe Islamique Combattant Marocain" (55025522C) 

 

02.01  Dries Van Langenhove (VB): Mijnheer de minister, op 1 

februari 2022 ondervroegen wij uw collega, staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie Sammy Mahdi, over enkele kopstukken van de Groupe 

Islamique Combattant Marocain. Dit netwerk was mee 

02.01  Dries Van Langenhove 

(VB): Récemment, nous avons 

posé une question au secrétaire 

d'État à l'Asile et la Migration sur 



CRIV 55 COM 717 09/03/2022  

 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

3 

verantwoordelijk voor onder meer de viervoudige treinaanslag die in 

2004 het leven heeft gekost aan 191 personen. We legden de 

staatssecretaris een lijst voor van de volgende terroristen: Abdelkader 

Hakimi, Khalid Bouloudo, El Houcine El Haski, Mourad Chabarou en 

Mostafa Lounani.  

 

Op basis van onze eerdere vragen aan de staatssecretaris hebben we 

begrepen dat minstens één persoon over de Belgische nationaliteit 

beschikt. Over welke persoon gaat het? Wanneer heeft deze persoon 

de Belgische nationaliteit verkregen? Werd zijn lidmaatschap bij dit 

GICM-netwerk in rekening gebracht bij het verlenen van de Belgische 

nationaliteit? 

 

certains chefs du Groupe 

Islamique Combattant Marocain, 

une organisation qui a notamment 

participé au quadruple attentat de 

Madrid en 2004. Ces attentats 

commis dans des trains ont coûté 

la vie à 191 personnes. Au moins 

un des chefs de l'organisation a la 

nationalité belge. 

 

De qui s'agit-il? Quand a-t-il 

obtenu la nationalité belge? Sa 

qualité de membre de ce réseau 

a-t-elle été prise en considération 

dans ce cadre? 

 

02.02 Minister Vincent Van Quickenborne: U hebt exact dezelfde 

vraag gesteld aan collega Mahdi en u hebt van hem een uitvoerig 

antwoord gekregen. Ik heb daar niets aan toe te voegen. 

 

02.02  Vincent Van 

Quickenborne, ministre: Je n'ai 

rien à ajouter par rapport à la 

réponse fournie par le secrétaire 

d'État. 

 

02.03  Dries Van Langenhove (VB): Dat is behoorlijk jammer. Het 

antwoord dat u interpreteert als 'zeer uitgebreid' was voor ons 

absoluut niet voldoende. Dat is ook de reden waarom we deze vraag 

opnieuw hebben ingediend. Ik zal dat dan op andere manieren 

proberen te weten te komen.  

 

Blijkbaar geeft u noch uw collega Mahdi graag toe dat de Belgische 

Staat de Belgische nationaliteit uitdeelt aan mensen die betrokken 

waren bij zeer bloederige terroristische aanslagen die het leven 

hebben gekost aan 191 onschuldige mensen. 

 

02.03  Dries Van Langenhove 

(VB): Cette réponse ne nous 

satisfait bien évidemment absolu-

ment pas. Il semble que ni le 

ministre, ni le secrétaire d'État ne 

soient disposés à avouer que l'État 

n'a aucun problème à conférer la 

nationalité belge à de tels 

individus. 

 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

03 Questions jointes de 

- Philippe Goffin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La chambre de 

l'environnement à la cour d'appel de Mons" (55025573C) 

- Stefaan Van Hecke à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Une chambre 

dédiée aux litiges pénaux en matière d'environnement  à la cour d'appel de Mons" (55025590C) 

03 Samengevoegde vragen van 

- Philippe Goffin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De kamer voor 

milieuzaken bij het hof van beroep in Bergen" (55025573C) 

- Stefaan Van Hecke aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Een kamer in 

het hof van beroep van Mons voor strafrechtelijke milieugeschillen" (55025590C) 

 

03.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, in de 

titel is een klein foutje geslopen. Het gaat namelijk niet over de 

strafrechtelijke milieugeschillen maar over milieugeschillen in hun 

totaliteit.  

 

Sinds dit jaar heeft het hof van beroep van Mons een kamer die 

specifiek gewijd is aan burgerlijke en strafrechtelijke milieugeschillen. 

Dat is een enorme stap vooruit en het kan een voorbeeld zijn voor de 

rest van de arrondissementen en ressorten. Ook in andere 

arrondissementen zijn er vaak magistraten die zich specifiek 

toeleggen op strafrechtelijke milieuzaken. Het Instituut voor 

03.01  Stefaan Van Hecke 

(Ecolo-Groen): Depuis le début de 

l'année, la cour d'appel de Mons 

dispose d'une chambre spécifique 

pour les litiges civils et pénaux en 

matière d'environnement, ces 

derniers étant donc pris en 

considération dans leur globalité. 

L'objectif consiste à traiter les 

affaires relatives à l'environnement 

avec un surcroît d'efficacité et de 
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Gerechtelijke Opleiding (IGO) voorziet ook in specifieke opleidingen. 

 

Het is de bedoeling dat het initiatief in Mons zorgt voor een meer 

efficiënte en kwaliteitsvolle behandeling van milieuzaken, omdat de 

gespecialiseerde magistraten dan echt met deze materie kunnen 

bezig zijn.  

 

In uw beleidsnota voor 2022 schrijft u het volgende: "We winnen het 

advies in van het College van hoven en rechtbanken en van het 

College van procureurs-generaal, om in elk parket een 

referentiemagistraat aan te stellen voor misdrijven die specifiek zijn 

voor het milieurecht, alsook een in deze materie gespecialiseerde 

rechter die de milieuzaken zou kunnen behandelen die door het 

parket worden aangebracht. We zorgen in samenspraak met de 

colleges voor de wettelijke verankering van de specialisatie van 

magistraten en gerechtspersoneel op het vlak van milieumisdrijven." 

Dat laatste staat overigens ook in het regeerakkoord: "Er komt een 

wettelijke verankering van de specialisatie van magistraten en 

gerechtspersoneel op het vlak van milieumisdrijven."  

 

Mijnheer de minister, wat is uw reactie op het initiatief in Mons? Ik 

vind dat alvast prima en ik hoop ook aanwezig te zijn op de plechtige 

installatievergadering over enkele weken, waarop trouwens ook uw 

aanwezigheid is aangekondigd. Ten tweede, werden de adviezen van 

het College van hoven en rechtbanken en van het College van 

procureurs-generaal reeds ontvangen? Zo ja, wat is de inhoud ervan? 

Ten derde, wanneer zal de wettelijke verankering van de specialisatie 

van magistraten en gerechtspersoneel op het vlak van milieurecht 

gerealiseerd worden? Welk traject is er ingepland? 

 

qualité. Dans sa note de politique 

générale, le ministre indiquait qu'il 

souhaitait qu'un magistrat de 

référence soit désigné dans 

chaque parquet pour ce type de 

litiges. 

 

Que pense-t-il de l'initiative prise à 

Mons? Les avis du Collège des 

cours et tribunaux et du Collège 

des procureurs généraux ont-ils 

déjà été reçus? Quelle en est la 

teneur? Quand et à l'issue de quel 

trajet la spécialisation en droit 

environnemental des magistrats et 

du personnel judiciaire sera-t-elle 

ancrée dans la loi? 

 

 

03.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Collega, ik ben uiteraard 

op de hoogte gesteld van het initiatief van de eerste voorzitter van het 

hof van beroep van Mons om zo'n specifieke kamer in te stellen. 

03.02  Vincent Van 

Quickenborne, ministre: J'ai bien 

évidemment eu connaissance de 

cette initiative prise par le premier 

président de la cour d'appel de 

Mons et visant à instaurer cette 

chambre spécifique. 

 

Il s'agit en réalité d'une chambre avec trois conseillers qui statueront 

tant sur les litiges civils que sur les affaires relatives aux permis 

d'urbanisme ou aux nuisances sonores, de même que sur des litiges 

pénaux tels que des infractions environnementales. 

 

Het betreft een kamer met drie 

raadsheren die uitspraak doen 

over burgerlijke geschillen, over 

zaken met betrekking tot steden-

bouwkundige vergunningen of 

geluidsoverlast en over strafrech-

telijke geschillen zoals milieumis-

drijven.  

 

Voor de strafrechtelijke aspecten is ook een advocaat-generaal op 

elke voorzitting voorzien. Momenteel is er één hoorzitting per maand 

voorbehouden voor dit soort geschillen, maar er zouden andere 

hoorzittingen kunnen worden toegevoegd indien het aantal 

inschrijvingen op de rol dat vereist. 

 

Ik heb positief geantwoord op de uitnodiging van de eerste voorzitter 

van het hof van beroep van Mons, de heer Philippe Morandini, om 

daar ook aanwezig te zijn. Het feit dat ik inga op deze uitnodiging is 

uiteraard een blijk van mijn erkenning voor dit initiatief.  

 

Actuellement, une audience par 

mois est réservée aux litiges 

environnementaux. Davantage 

d'audiences sont possibles si le 

nombre d'inscriptions au rôle 

l'exige. Un avocat général est 

également présent pour les 

aspects pénaux. 

 

J'ai répondu favorablement à 

l'invitation du premier président 
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Ik geloof in de noodzaak van specialisatie, maar om die mogelijk te 

maken is er vaak een schaalvergroting nodig. We kunnen niet in elke 

rechtbank alle specialisaties in huis hebben. Denk maar aan 

mensenhandel, mensensmokkel, phishing, milieu enzovoort. We 

moeten dus denken aan een hoger niveau, zoals hier het geval is. 

 

Op uw tweede vraag is het antwoord neen. We wachten nog op het 

advies van het expertisenetwerk van het College van het openbaar 

ministerie over de verankering in de wet van de specialisatie van 

magistraten inzake milieumisdrijven. We zouden dat advies deze 

maand moeten ontvangen.  

 

Er worden wel regelmatig specifieke opleidingen door het IGO 

aangeboden. Op het terrein worden er hoorzittingen gewijd aan 

dergelijke zaken, zoals in de 61ste correctionele kamer van de 

rechtbank van eerste aanleg te Brussel en nu dus ook in de 

gespecialiseerde kamer te Bergen.  

 

Opmerkelijk genoeg houden er op het terrein al heel wat actoren 

rekening met deze kwestie. 

 

d'être présent lors de la réunion 

d'installation. Je suis convaincu de 

la nécessité d'une spécialisation, 

mais une telle évolution nécessite 

souvent un accroissement d'échel-

le. Les tribunaux ne peuvent en 

effet pas tous disposer en leur 

sein de toutes les spécialisations. 

 

Nous devons recevoir avant la fin 

du mois un avis du réseau 

d'expertise du Collège du 

ministère public sur l'ancrage légal 

de la désignation de magistrats 

spécialisés dans les infractions 

environnementales. 

 

Sur le terrain, des auditions sont 

parfois consacrées à de telles 

affaires, notamment au tribunal de 

première instance de Bruxelles. 

 

J'en viens aux questions 2 et 3 du collègue Goffin. Je ne peux 

évidemment que saluer le dynamisme de la Cour d'appel de Mons 

qui, grâce à une approche moderne, conjugue les attentes des 

citoyens avec une justice en phase avec son époque. Comme vous le 

savez, le gouvernement s'est engagé à réfléchir à l'instauration d'un 

crime d'écocide dans le Code pénal, ce que nous faisons 

actuellement avec divers experts chargés de rendre un avis à cet 

égard. 

Ik ben verheugd over de 

daadkracht van het hof van beroep 

te Bergen, dat tegelijk inspeelt op 

de verwachtingen van de burgers 

en bijdraagt tot de uitbouw van 

een moderne justitie. De regering 

denkt erover na om ecocide als 

misdaad op te nemen in het 

Strafwetboek. Momenteel raad-

plegen wij hierover verschillende 

experts.  

 

Daarnaast biedt het IGO ook opleidingen aan voor magistraten over 

milieumisdrijven, zodat zij een betere kennis rond deze zeer 

technische materie kunnen verwerven. We zullen rekening houden 

met het advies van het expertisenetwerk van het College van het 

openbaar ministerie om te bepalen hoe we de specialisatie van 

magistraten in de wet kunnen verankeren, zoals in het regeerakkoord 

vermeld. 

 

L'IFJ organise également, pour les 

magistrats, des formations 

consacrées aux infractions 

environnementales. 

 

 

Vous constatez que les initiatives sont entreprises tant du côté du 

pouvoir judiciaire que du côté du pouvoir exécutif, afin de répondre de 

manière adéquate à ce défi moderne que constitue le respect de 

notre environnement. 

De initiatieven worden door de 

rechterlijke en de uitvoerende 

macht genomen om de uitdaging 

inzake het respect voor het milieu 

aan te gaan.  

 

03.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik 

ben uiteraard heel blij dat u dit initiatief zeer genegen bent. Uit uw 

aanwezigheid binnen enkele weken had ik dat ook al afgeleid. 

 

Wij kijken uit naar de adviezen, die er volgens u binnen een maand 

zullen zijn. Zij zijn belangrijk om die verankering juridisch uit te 

werken. Er zullen nog wel enkele juridische vragen rond zijn, maar het 

is alleszins interessante materie. 

 

Ik begrijp ook dat we dit niet in elke rechtbank kunnen doen en dat we 

03.03  Stefaan Van Hecke 

(Ecolo-Groen): Il va de soi que 

nous ne pouvons pas organiser un 

tel dispositif dans chaque tribunal. 

Les nouveaux arrondissements 

judiciaires, qui coïncident avec les 

provinces, constituent le niveau 

idéal à cet égard, avec au 

minimum un tribunal spécialisé par 

arrondissement. L'affaire 3M mon-
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het op een hoger niveau moeten tillen. Ik hoop echter wel dat we niet 

naar het niveau van de ressorten gaan. De nieuwe arrondissementen, 

die eigenlijk de provincies omvatten, zijn misschien wel het ideale 

niveau. Daarom hoeft het nog niet in elke rechtbank van elk 

arrondissement, maar in die specialisatie zou wel moeten worden 

voorzien in minimaal elk arrondissement. Als men de zaak rond 3M 

en andere bekijkt, is het duidelijk dat het belang om gespecialiseerde 

magistraten te kunnen inzetten niet mag worden onderschat 

 

U zult in ons alleszins een partner vinden om die belangrijke 

wetgeving tot een goed einde te brengen. 

 

tre également l'importance de dis-

poser de magistrats spécialisés. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

04 Vraag van Stefaan Van Hecke aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De 

opvang van de detentiecapaciteit in Mons door detentiehuizen" (55025578C) 

04 Question de Stefaan Van Hecke à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La 

compensation de la capacité carcérale à Mons par des maisons de détention" (55025578C) 

 

04.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, 

staatssecretaris Michel kondigde in november 2021 aan dat 

80 miljoen euro beschikbaar zou worden gesteld voor de bouw van 

een nieuwe gevangenis net buiten het centrum van Mons. Dit project 

werd bevestigd in het recent ingediende meerjarenplan voor 

gebouwen. 

 

Indien alles vlot verloopt, zal de nieuwe gevangenis worden 

opgeleverd in 2030. Er is dus nog een lange periode te overbruggen 

waarin de werkomstandigheden van het personeel en de 

leefomstandigheden van de gedetineerden uiteraard niet ideaal zijn. 

 

In dit soort dossiers kunnen detentiehuizen een nuttige rol spelen. Wij 

weten dat u daar een groot voorstander van bent. Enerzijds kan een 

detentiehuis in principe sneller worden opgeleverd dan een volledig 

nieuwe gevangenis en zo een deel van de druk op de huidige 

capaciteit verminderen. Anderzijds is het een ideale kans om een deel 

van de detentiecapaciteit zo op te vangen dat in een betere opvang en 

een betere begeleiding kan worden voorzien voor specifieke 

doelgroepen, bijvoorbeeld vrouwen in detentie, oudere gedetineerden, 

first offenders, jonge gedetineerden, enzovoort. Op die manier zouden 

detentiehuizen een structurele plaats kunnen krijgen binnen onze 

detentiestructuur, wat een heel mooie stap vooruit zou zijn. 

 

Ik heb een aantal heel concrete vragen voor u. Ten eerste, werd in dit 

project rekening gehouden met de mogelijkheid om een deel van de 

initieel geplande detentiecapaciteit op te vangen via detentiehuizen? 

Zo ja, welke conclusies zijn hieruit getrokken? Zo neen, waarom niet? 

Ten tweede, zijn in de buurt van Mons reeds projecten voor 

detentiehuizen lopende? Zo ja, kunt u daarover wat meer toelichting 

geven? Ten derde, hoe werkt u samen met staatssecretaris Michel 

om de capaciteit van gevangenissen en detentiehuizen goed op 

elkaar af te stemmen? 

 

04.01  Stefaan Van Hecke 

(Ecolo-Groen): Le secrétaire d'État 

Michel a annoncé en novembre 

2021 que 80 millions d'euros 

seraient libérés pour une nouvelle 

prison juste à l'extérieur du centre 

de Mons. Elle devrait être achevée 

en 2030. Les maisons de 

détention peuvent jouer un rôle 

important pour surmonter cette 

période.  

 

Ce projet a-t-il pris en compte la 

possibilité de compenser une 

partie de la capacité de détention 

initialement prévue grâce aux 

maisons de détention? Existe-t-il 

déjà des projets de maisons de 

détention dans les environs de 

Mons? Comment le ministre 

travaille-t-il avec le secrétaire 

d'État pour adapter la capacité des 

prisons à celle des maisons de 

détention? 

 

 

04.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Collega, in antwoord op 

uw eerste vraag kan ik zeggen dat dat op dit moment nog niet het 

geval is. Er moet voorlopig een duidelijk onderscheid gemaakt worden 

tussen de projecten van de gevangenissen en deze van de 

04.02  Vincent Van 

Quickenborne, ministre: Ce n'est 

pas encore le cas. Pour l'instant, il 

faut établir une distinction claire 
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detentiehuizen. Uiteraard is er onderlinge afstemming om de totaliteit 

van de detentiecapaciteit te bepalen, maar het gaat voorlopig over 

een andere populatie of doelgroep. 

 

In verband met de nieuwe gevangenis van Mons zijn de 

voorbereidingen lopende. Een behoefteprogramma zal worden 

opgesteld zodat een geschikte locatie kan worden gezocht. Bij de 

opmaak van het behoefteprogramma zal er zeker rekening gehouden 

worden met uw vragen. 

 

In antwoord op uw tweede vraag kan ik zeggen dat de capaciteit van 

de detentiehuizen wordt bepaald op het niveau van elke provincie. In 

de provincie Henegouwen is het doel 75 plaatsen. Voor deze 

provincie worden twee mogelijke locaties onderzocht, die beide in de 

buurt van Mons liggen. 

 

In antwoord op uw derde vraag kan ik zeggen dat wij bezig zijn 15 

detentiehuizen te realiseren met het oog op de uitvoering van de korte 

straffen. Eens dat achter de rug is, kunnen wij bekijken hoe wij een 

shift van gevangenissen naar detentiehuizen kunnen creëren. 

 

Wat Mons betreft, kan ik u zeggen dat het onder andere om een 

arresthuis gaat, zodat een gevangenis nodig zal blijven. 

 

entre les projets des prisons et 

ceux des maisons de détention. 

Pour l'instant, ils concernent une 

population et un groupe cible 

différents. 

 

Les préparatifs pour la nouvelle 

prison de Mons sont en cours. Un 

programme des besoins sera 

réalisé afin de trouver un 

emplacement approprié. Les 

questions soulevées par M. Van 

Hecke seront bien entendu prises 

en compte dans la rédaction. 

 

La capacité des maisons de 

détention est déterminée par 

province. Dans la province du 

Hainaut, l'objectif est de 75 places. 

Deux sites possibles sont à 

l'étude, tous deux près de Mons. 

 

Nous sommes en train de 

construire quinze maisons de 

détention en vue de l'exécution 

des peines courtes. Ensuite, nous 

pourrons examiner comment 

passer des prisons aux maisons 

de détention. 

 

À Mons, il s'agit entre autres d'une 

maison d'arrêt, donc une prison 

restera nécessaire. 

 

04.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik 

apprecieer de inspanningen die u doet voor het oprichten van 

detentiehuizen. Wij hebben het daar in de jongste weken al een paar 

keer over gehad: dat is niet altijd eenvoudig, maar het is ongelooflijk 

belangrijk.  

 

In het ideale geval zouden wij een planning moeten kunnen maken 

waarbij we ervoor zorgen dat de detentiecapaciteit in de klassieke 

gevangenissen een stuk vermindert en er meer en meer capaciteit 

verschuift naar de detentiehuizen. 

 

Eigenlijk zouden wij samen met de Regie die oefening voor 

toekomstige projecten moeten maken. Als een gevangenis van 360 of 

400 plaatsen moet worden gebouwd, moeten wij kunnen zeggen dat 

we geen 400 plaatsen bouwen maar wel 300, en dat we 100 mensen 

in detentiehuizen plaatsen. 

 

Ik weet dat het niet eenvoudig is om dat vandaag te doen, maar 

idealiter zou dat in de planning voor de komende jaren opgenomen 

moeten worden. Ik hoop dat wij hier in de volgende weken en 

maanden verdere stappen voor zullen kunnen ondernemen. 

 

04.03  Stefaan Van Hecke 

(Ecolo-Groen): J'apprécie les 

efforts du ministre. Idéalement, 

nous devrions être en mesure 

d'établir un calendrier avec de plus 

en plus de transferts de capacité 

vers les maisons de détention. En 

réalité, nous devrions faire cet 

exercice avec la Régie pour les 

prochains projets. J'espère que 

nous avancerons dans ce dossier 

au cours des semaines et mois à 

venir. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
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De voorzitster: Vraag nr. 55025597C van mevrouw Rohonyi wordt uitgesteld.  

 

05 Vraag van Christoph D'Haese aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De 

vrijlating van een viervoudige moordenaar na zijn uitlevering aan Turkije" (55025600C) 

05 Question de Christoph D'Haese à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La 

libération du meurtrier de quatre femmes après son extradition vers la Turquie" (55025600C) 

 

05.01  Christoph D'Haese (N-VA): Mijnheer de minister, in de nacht 

van 11 op 12 december 2004 voltrok zich in Oost-Vlaanderen een 

reeks gruwelijke feiten. Osman Calli, een Turkse Gentenaar, 

mishandelde en vermoordde die nacht op gruwelijke wijze vier 

volstrekt onschuldige vrouwen: zijn vrouw, zijn zus, zijn ex-vriendin en 

de moeder van de nieuwe partner van zijn ex-vriendin. Als verklaring 

gaf de dader dat hij zich in zijn eer aangetast voelde na vermeend 

overspel en dat hij een voorbeeld wilde stellen voor de Turkse 

gemeenschap. 

 

Mijnheer de minister, ik heb het dossier steeds van nabij gevolgd. De 

maatschappelijke impact toentertijd was gigantisch te noemen. Na 

een proces werd Osman Calli veroordeeld tot levenslang. Nadien 

werd hij uitgeleverd aan Turkije om daar zijn straf uit te zitten. De 

afgelopen dagen werd duidelijk dat Calli in Turkije geniet van zon, zee 

en strand. Dat heeft de betrokkene zelf verklaard. 

 

Mijnheer de minister, graag krijg ik een duidelijk antwoord op de 

volgende vragen, die toch wel beklijvend zijn: 

 

Ten eerste, wanneer en door wie bent u op de hoogte gebracht van 

het feit dat een viervoudige moordenaar, in ons land veroordeeld tot 

levenslang, in zijn thuisland vrij en vrolijk rondloopt? 

 

Ten tweede, wat is uw principiële standpunt in deze zaak omtrent het 

moeten uitzitten van zijn levenslange straf? 

 

Ten derde, hebt u reeds contact gehad met uw Turkse ambtsgenoot? 

Zo ja, kunt u de laatste stand van zaken meedelen? 

 

Ten vierde, naar aanleiding van een andere zaak in ons land hebt u 

recent terecht aangedrongen op het correct informeren van families 

en nabestaanden als moordenaars op vrije voeten komen. Is dat hier 

in het kader van een behoorlijke victimologie gebeurd? 

 

Ten vijfde, is de procedure voor een Belgische strafuitvoerings-

rechtbank correct verlopen? 

 

Ten zesde, bent u van mening dat het Europees Verdrag inzake de 

overbrenging van gevonniste personen in dezen correct is toegepast? 

 

05.01  Christoph D'Haese (N-

VA): Le citoyen turc de Gand, 

Osman Calli, a été condamné à la 

prison à perpétuité après avoir 

sauvagement agressé et 

assassiné sa femme, sa sœur, 

son ex-petite amie et la mère du 

nouveau partenaire de son ex-

petite amie en 2004. Ces derniers 

jours, cependant, il est apparu 

clairement que M. Calli profite du 

soleil, de la mer et du sable en 

Turquie. 

 

Le ministre est-il au courant? Que 

pense-t-il du fait qu'un meurtrier 

condamné à la prison à perpétuité 

en Belgique soit en liberté dans 

son pays? A-t-il eu des contacts 

avec son homologue turc à ce 

sujet? La procédure s'est-elle 

déroulée correctement? Les 

familles et les proches ont-ils été 

informés? 

 

 

05.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Collega, wat uw eerste 

en derde vraag betreft, kan ik klaar en duidelijk zijn. De Turkse 

autoriteiten hebben ons land niet officieel geïnformeerd over de 

voorwaardelijke vrijlating van de persoon in kwestie. Deze informatie 

heeft ons via de pers bereikt. 

 

Reeds in 2017 hebben de diensten van de FOD Justitie een vraag 

over deze zaak gesteld aan de Turkse autoriteiten. Recent hebben we 

de vraag ook herhaald. De FOD Buitenlandse Zaken heeft informeel 

05.02  Vincent Van 

Quickenborne, ministre: Nous 

l'avons appris par la presse, les 

autorités turques n'ont pas informé 

officiellement notre pays. Après la 

première question posée par le 

SPF Justice aux autorités turques 

en 2017, une nouvelle question 

leur a récemment été adressée à 
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een stand van zaken aan de Turkse ambassadeur in Brussel 

gevraagd. De FOD Justitie heeft via de Turkse ambassade ook een 

officieel informatieverzoek aan de Turkse gerechtelijke autoriteiten 

overgemaakt. We zijn nog in afwachting van het antwoord. Intussen 

hebben we natuurlijk wel gezien dat ook de Turkse autoriteiten over 

deze zaak zelf hebben gecommuniceerd.  

 

Ik begrijp uiteraard de verontwaardiging. Het gaat hier over iemand 

die in 2008 werd veroordeeld voor vreselijke feiten uit 2004: de moord 

op vier vrouwen en twee moordpogingen. Voor de slachtoffers en de 

nabestaanden moet dit een mokerslag zijn. Ik heb dit in een 

persoonlijk onderhoud met de Turkse ambassadeur besproken. Hij 

begreep de verontwaardiging en de vraag om goed geïnformeerd te 

worden.  

 

Om uw tweede vraag te beantwoorden moeten we de 

verdragsrechtelijke principes goed analyseren. De persoon in kwestie 

werd op 28 juni 2013 overgebracht naar Turkije om er zijn Belgische 

straf verder uit te zitten. De Belgische justitie gaf hiervoor in oktober 

2010 het akkoord. Ook de Turkse autoriteiten stemden hiermee in.  

 

Volgens het Belgische recht kan een overbrenging van een persoon 

enkel plaatsvinden op voorwaarde dat er een overeenkomst tussen 

België en het land in kwestie bestaat. Met Turkije is dat het Verdrag 

van de Raad van Europa inzake de overbrenging van gevonniste 

personen van 21 maart 1983, waarbij zowel Turkije als ons land 

verdragspartij zijn, naast 66 andere landen.  

 

Ik wil ook opmerken dat zulke overbrengingen het gevolg zijn van een 

vaste politieke wil van verschillende, opeenvolgende regeringen om 

vreemdelingen die een gevaar vormen voor onze openbare veiligheid 

hun straf zoveel mogelijk in het buitenland te laten uitzitten. 

 

Eenmaal een overbrenging heeft plaatsgevonden wordt de straf, 

indien nodig, omgezet naar het recht van de tenuitvoerleggingsstaat 

en wordt de strafuitvoering mee overgedragen en beheerst door het 

recht van de tenuitvoerleggingsstaat. Na de overbrenging heeft België 

dus geen invloed meer op de strafuitvoeringsprocedure in Turkije.  

 

Nog voor de definitieve overbrengingsprocedure wordt meegedeeld 

hoe de strafuitvoering er in Turkije zal uitzien. Dat betekent dat er 

wordt meegedeeld of de straf wordt omgezet en wanneer de datum 

van een mogelijke vervroegde invrijheidstelling valt. In dit dossier 

werd de levenslange gevangenisstraf overgenomen door de Turkse 

autoriteiten. Hij bleek voorwaardelijk vrij te zijn sinds november 2019. 

Sinds november 2020 is hij definitief vrijgelaten.  

 

Nu komt het antwoord op uw vierde vraag. In dit geval was het niet 

mogelijk de familie van de slachtoffers te informeren aangezien België 

niet werd geïnformeerd over de voorwaardelijke vrijlating van de 

betrokkene. Zoals ik daarnet al zei, verklaart dit grotendeels de 

verontwaardiging.  

 

Het antwoord op uw vijfde vraag luidt dat er geen procedure voor de 

Belgische strafuitvoeringsrechtbank heeft plaatsgevonden. De 

betrokkene werd namelijk in 2013 overgebracht naar Turkije om daar 

zijn straf uit te zitten. Overeenkomstig het verdrag van 1983 wordt de 

strafuitvoering mee overgedragen aan en beheerst door de 

ce sujet. Une demande officielle 

d'information a également été 

soumise par le biais de 

l'ambassade de Turquie. Nous 

attendons toujours une réponse, 

bien que la Turquie ait entre-

temps communiqué sur l'affaire 

elle-même. Il va de soi que je 

comprends l'indignation et j'en ai 

également discuté avec 

l'ambassadeur turc.  

 

Le 28 juin 2013, l'intéressé a été 

transféré en Turquie pour 

continuer à y purger sa peine 

belge, et ce dans le cadre de la 

Convention du Conseil de l'Europe 

sur le transfèrement des 

personnes condamnées du 

21 mars 1983, à laquelle, outre 

66 autres pays, la Turquie et notre 

pays sont parties. En plus du 

transfèrement, l'exécution de la 

peine est également transférée, ce 

qui signifie que la Belgique n'a 

plus aucune influence sur la 

procédure d'exécution de la peine. 

Bien que la peine d'emprison-

nement à perpétuité ait été 

transférée, l'intéressé s'est avéré 

être en liberté conditionnelle 

depuis novembre 2019 et a été 

définitivement libéré 

en novembre 2020. 

 

La Belgique n'ayant pas été 

informée, il n'a pas non plus été 

possible d'informer les familles 

des victimes, ce qui explique aussi 

en grande partie l'indignation. 

 

La convention de 1983 aurait donc 

été correctement respectée, à 

l'exception de l'obligation 

importante de nous informer de la 

libération conditionnelle. 
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tenuitvoerleggingsstaat eenmaal de overbrenging heeft 

plaatsgevonden. 

 

Ten slotte beantwoord ik nog uw laatste vraag. Het verdrag van 1983 

is met de informatie waarover we thans beschikken ogenschijnlijk 

correct nageleefd, behalve op alvast één belangrijk punt: Turkije heeft 

namelijk niet voldaan aan haar verplichting om België te informeren 

over de voorwaardelijke vrijlating van de persoon in kwestie. Dat was 

ook de reden van mijn onderhoud met de Turkse ambassadeur, dat 

hebt u begrepen. 

 

05.03  Christoph D'Haese (N-VA): Dankuwel voor uw omstandige 

antwoord. Ik heb begrepen dat u nog op bepaalde informatie wacht. Ik 

zou het op prijs stellen mocht u die nog bijkomend kunnen nazenden 

of communiceren. 

 

Wat natuurlijk wel blijft en bijzonder prangend is – u hebt het zelf 

toegegeven – is hoe de slachtoffers in het totale procedureverloop 

worden benaderd. Het beeld van de vier slachtoffers en de twee 

levensgevaarlijk gewonden – een van hen moet levenslang in een 

rolstoel zitten – zal nooit van mijn netvlies verdwijnen. Die slachtoffers 

moeten via de pers vernemen dat de dader vrij, vrolijk en dartelend 

rondloopt.  

 

Ik heb het ook nog niet gehad over de vergoeding van de burgerlijke 

partijen. Ik denk dat u daar toch nog een taak hebt nadat de 

antwoorden van … Het benieuwt mij hoe een viervoudige moordenaar 

de burgerlijke partijen zal vergoeden. We zijn toch nog steeds een 

land dat een serene en correcte rechtsstaat ambieert? Een andere 

buitenlandse verdragspartner moet daar respect voor hebben. 

 

Ik denk dat we dat nog eens op punt moeten stellen en bekijken hoe 

dat voor de slachtoffers kan worden goedgemaakt, niet alleen vanuit 

de burgerlijkepartijstelling, maar ook met betrekking tot de informatie. 

 

05.03  Christoph D'Haese (N-

VA): J'espère que le ministre nous 

communiquera les informations 

lorsqu'il les recevra. Il est 

particulièrement douloureux pour 

les victimes d'avoir dû apprendre 

la nouvelle par la presse. Je me 

demande aussi si le meurtrier va 

indemniser les parties civiles. La 

Belgique aspire à un état de droit 

serein et correct et un partenaire 

de convention étranger doit 

respecter ce principe. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

06 Vraag van Stefaan Van Hecke aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het 

onderzoek naar de Bende van Nijvel" (55025683C) 

06 Question de Stefaan Van Hecke à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur 

"L'enquête sur les tueurs du Brabant" (55025683C) 

 

06.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, het 

is een belangrijk dossier waar al veel over is gesproken in de Kamer. 

Het is een dossier dat mij al zeer lang bezighoudt. Ik probeer ook alle 

boeken die daarover verschijnen te lezen en dat zijn er heel wat.  

 

Recent is er echter een boek verschenen van iemand die het dossier 

wellicht het beste kent en dus een absolute autoriteit is. Heel haar 

leven heeft zij als journaliste over deze zaak geschreven. Ze is 76 jaar 

en het nieuwe boek Het complot van de stilte is uitgebracht. Daarin 

legt ze een sterke link – die link is in andere publicaties al een stukje 

naar voren gebracht – tussen de aanslagen van de Bende van Nijvel 

en de zaak-François. Ze heeft ontdekt dat zeer veel personen die 

opduiken in de zogenaamde zaak-François van de jaren 70, ook 

opduiken in het dossier over de Bende van Nijvel. Er wordt gesproken 

over criminelen die beschermd worden door de rijkswacht en 

06.01  Stefaan Van Hecke 

(Ecolo-Groen): C'est un dossier 

important qui m'occupe depuis 

très longtemps. Aujourd'hui, une 

journaliste qui connaît très bien le 

dossier a publié un livre intitulé Het 

complot van de stilte, dans lequel 

elle établit une corrélation forte 

entre les attaques des tueurs du 

Brabant et l'affaire François. Elle 

parle de criminels protégés par la 

gendarmerie et d'enquêteurs qui 

ont délibérément échoué dans 

l'enquête sur les membres de la 

bande. De nombreux enquêteurs 
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speurders die doelbewust falen in het onderzoek naar de bendeleden. 

Veel speurders en magistraten zouden door een corrupt verleden 

chanteerbaar zijn geworden waardoor ze onbetrouwbaar werden 

binnen het bendeonderzoek. Verschillende van die speurders duiken 

ook in dat onderzoek op. In het boek worden meerdere pionnen 

binnen de rijkswacht en speurders genoemd en wordt hun link met de 

criminele wereld in detail omschreven. Het boek is een zeer 

gedetailleerde informatiebron en legt enkele nieuwe vermoedelijke 

pistes bloot over de reden van het falen van het bendeonderzoek.  

 

Vandaar heb ik de volgende concrete vragen. Staan er in het boek 

elementen die nieuw zijn voor het onderzoek en het federaal parket, 

dat enkele jaren geleden het onderzoek heeft overgenomen? Worden 

deze elementen meegenomen in het bendeonderzoek?  

 

Mijn tweede vraag of er door het federaal parket ook onderzoek wordt 

gedaan naar de fouten binnen het onderzoek van de jaren 80?  

 

Ten derde, werpt de informatie uit het boek een nieuw licht op de 

zaak en brengt het ook nieuwe onderzoekspistes aan het licht, of zijn 

er onderzoekspistes die reeds gekend waren door het federaal parket 

en die reeds onderzocht werden? Ik weet dat u niet in detail kunt 

antwoorden op vragen over lopende onderzoeken, dus probeer ik me 

te beperken tot een aantal elementen van dit zeer delicate onderzoek 

waarvan ik hoop dat u er iets over kunt zeggen. 

 

et magistrats seraient devenus 

sensibles au chantage en raison 

d'un passé corrompu et ne 

seraient donc pas fiables pour 

l'enquête sur la bande. 

 

Y a-t-il de nouveaux éléments 

dans ce livre et seront-ils inclus 

dans l'enquête sur la bande? Le 

parquet fédéral enquête-t-il égale-

ment sur les erreurs commises 

dans l'enquête des années 1980? 

Des nouvelles pistes de réflexion 

sont-elles proposées? 

 

 

06.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Mijn antwoord op uw 

eerste en derde vraag is als volgt. Het boek van mevrouw Geens is 

inderdaad verschenen op 22 februari 2022 en telt 500 pagina's. De 

inhoud van het boek wordt momenteel bestudeerd. De onderzoekers 

en het federaal parket hebben mij beloofd dat indien er nieuwe 

elementen in het boek staan, hiermee rekening zal worden gehouden 

en deze zullen worden bekeken bij het beoordelen van de gevolgde 

onderzoeksstrategie.  

 

Op uw tweede vraag kan ik u het volgende antwoord geven. Een 

onderzoek naar het onderzoek van de jaren 80 tot nu is niet het 

voorwerp van het strafrechtelijk onderzoek. U weet dat er reeds een 

aantal parlementaire onderzoekscommissies zijn geweest. In het 

huidige onderzoek concentreert justitie zich momenteel op het 

bovenhalen van de waarheid, en dit door de verantwoordelijken voor 

deze feiten te ontmaskeren.  

 

06.02  Vincent Van 

Quickenborne, ministre: Le livre a 

en effet été publié le 22 février 

2022 et compte 500 pages. Son 

contenu est actuellement étudié. 

Les enquêteurs et le parquet 

fédéral m'ont promis que, le cas 

échéant, de nouveaux éléments 

seront pris en compte dans la 

stratégie d'enquête. Pour l'heure, 

un examen de l'enquête des 

années 1980 ne fait pas partie de 

l'enquête pénale. Dans l'enquête 

en cours, la justice s'évertue à 

découvrir la vérité en démasquant 

les responsables de ces actes. 

 

06.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Dank u wel, mijnheer de 

minister. Ik vermoed dat de speurders veel elementen van het dossier 

kennen, maar ik denk dat een blik van een externe persoon die een 

aantal verbanden legt, ook zeer nuttig kan zijn voor de speurders, die 

geconfronteerd werden met een dossier van honderdduizenden 

pagina's. Ik hoop dat het boek kan bijdragen tot het verder uitdiepen 

van een aantal onderzoekspistes en mogelijkerwijze tot het vinden 

van de waarheid. Er is tijd tot 2025.  

 

De journaliste, de auteur van het boek, heeft haar hoop uitgedrukt – 

en denkt ook – dat er tegen 2025 mogelijk nog een proces komt. Zelf 

koester ik die hoop ook. Ze hoopt dat ze er zelf nog een verslag over 

zal kunnen maken, want ze is al 76 jaar oud. Misschien is het ook wel 

de laatste strohalm. De komende jaren zijn cruciaal om het dossier af 

te kunnen ronden en voor de rechter te brengen. Ik denk dat we er 

06.03  Stefaan Van Hecke 

(Ecolo-Groen): Le point de vue 

d'une personne extérieure qui 

établit des liens peut s'avérer très 

utile pour les enquêteurs. 

Espérons que ce livre puisse 

contribuer à dévoiler la vérité. 

D'ici 2025, nous avons encore du 

temps et l'auteure, tout comme 

moi, espère qu'un autre procès 

sera prévu d'ici là. 
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allen reikhalzend naar uitkijken. We zullen het dossier verder blijven 

opvolgen. Ik ben benieuwd of het nieuwe onderzoekspistes oplevert. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

07 Interpellatie van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De 

omzendbrief betreffende de onmiddellijke minnelijke schikking" (55000265I) 

07 Interpellation de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La 

circulaire relative à la transaction pénale immédiate" (55000265I) 

 

07.01  Marijke Dillen (VB): Mijnheer de minister, we mochten 

kennisnemen van de omzendbrief COL 9/2021 omtrent de onmid-

dellijke minnelijke schikking, waarvan de inhoud minstens gedeeltelijk 

werd aangekondigd in uw beleidsverklaring. Het toepassingsgebied 

van de omzendbrief is inmiddels uitgebreid met een aantal andere 

misdrijven, zoals een aantal inbreuken op de drug- en wapenwet.  

 

Vlaams Belang is altijd voorstander geweest van een lik-op-

stukbeleid. We stellen ons niettemin vragen over de praktische 

uitwerking van deze omzendbrief. De cruciale vraag is of er met dit 

systeem daadwerkelijk een einde zal komen aan de straffeloosheid. 

De echte moeilijkheid bij de uitvoering ervan blijft immers de 

haalbaarheid. Het probleem van de onderbezetting van verschillende 

parketten is niet nieuw. Naast het personeelstekort rijst ook de vraag 

of er voldoende middelen zullen worden vrijgemaakt voor de 

uitvoering van deze omzendbrief. Daarnaast heb ik de bedenking of 

het niet de taak van een rechter is om de straf voor een misdrijf te 

bepalen.  

 

Bij de beoordeling van de omzendbrief moet ook worden gekeken 

naar het soort misdrijven waarop de minnelijke schikkingen van 

toepassing zijn en naar de gevolgen wanneer de minnelijke schikking 

niet wordt betaald. Denk bijvoorbeeld aan het grote aantal 

winkeldiefstallen. Volgens de recentste cijfers vinden op jaarbasis 

ongeveer 28.000 winkeldiefstallen plaats. In geval van niet-betaling 

van een minnelijke schikking mag er niet meer worden geseponeerd 

en moet er dus worden vervolgd. In het tegenovergestelde geval zou 

de omzendbrief de facto inhoudsloos zijn.  

 

Ik heb nog een andere bedenking. De omzendbrief bevat een schema 

dat aangeeft welke boetes moeten worden betaald op basis van het 

bezit van welke drug bijvoorbeeld. Zo valt onder meer op dat voor het 

bezit van 11 tot 20 gram cannabis een minnelijke schikking kan 

worden voorgesteld van 150 euro. Voor het bezit van 6 tot 10 gram 

speed (amfetamine) en cocaïne gaat het om een minnelijke schikking 

van 300 euro. In Nederland bedraagt de gebruikershoeveelheid bij 

softdrugs 5 gram, bij cocaïne en speed 0,5 gram. Hoe u in deze 

omzendbrief tot deze cijfers bent gekomen wat het bezit betreft, blijft 

voor mij dus een raadsel.  

 

Een laatste heikel punt blijft het recidivisme. Door de onmiddellijke 

minnelijke schikking is hierop geen controle mogelijk. Zo is het perfect 

mogelijk dat iemand herhaaldelijk wordt betrapt met 10 gram cocaïne 

op zak, waarvan de kans heel groot is dat die niet dient voor 

persoonlijk gebruik, maar wel voor de verkoop, met een straatwaarde 

van ongeveer 500 euro. Telkens als hij betrapt wordt, zal de dader 

ervanaf komen met een onmiddellijke minnelijke schikking van 

07.01  Marijke Dillen (VB): La 

circulaire COL 9/2021 règle la 

transaction immédiate. Même si le 

Vlaams Belang est partisan d'une 

politique de répression immédiate, 

nous nous posons tout de même 

des questions quant à l'application 

pratique de cette circulaire. Les 

parquets disposent-ils de 

suffisamment de personnes et de 

moyens pour la mettre en œuvre? 

N'appartient-il pas à un juge de 

déterminer la peine à infliger à la 

suite d'une infraction?  

 

Des poursuites s'imposent en cas 

de non-paiement d'une transaction 

immédiate étant donné que le 

classement sans suite n'est plus 

autorisé. Le nombre de dossiers 

peut être considérable. 

 

La circulaire comprend un schéma 

dans lequel les amendes à payer 

sont indiquées en fonction des 

drogues que détient la personne. Il 

s'agit de quantités assez importan-

tes. Comment ces chiffres ont-ils 

été arrêtés? 

 

La transaction immédiate ne per-

met pas de contrôler la récidive. 

 

Comment le ministre va-t-il 

garantir que toutes les transac-

tions immédiates impayées feront 

réellement l'objet de poursuites? 

Les parquets et la magistrature 

bénéficieront-ils d'un appui 

supplémentaire à cet effet? Quand 

la circulaire relative à la récidive 

sera-t-elle disponible? Les renforts 

de police nécessaires à l'applica-

tion de cette circulaire ont-ils fait 

l'objet d'une concertation avec la 

ministre de l'Intérieur? Une 

concertation a-t-elle eu lieu avec 
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300 euro. Los van de vrees dat dit het dealen zal faciliteren, blijft 

recidivisme met deze omzendbrief de facto onbestraft.  

 

Hoe zult u garanderen dat alle onbetaalde minnelijke schikkingen ook 

daadwerkelijk zullen worden vervolgd? Zult u de parketten de 

opdracht geven om bij niet-betaling van de minnelijke schikking 

systematisch te vervolgen? Welke initiatieven zult u nemen om de 

parketten en de magistratuur hierbij te ondersteunen?  

 

Wanneer kan de omzendbrief inzake recidivisme worden verwacht?  

 

De kordate uitvoering van deze omzendbrief om het lik-op-stukbeleid 

daadwerkelijk te kunnen implementeren, vereist een extra inzet van 

de politie, die de mogelijkheid moet krijgen om meer controles uit te 

voeren. Heeft hierover overleg plaatsgevonden met de minister van 

Binnenlandse Zaken?  

 

In dit soort van dossiers zijn heel vaak minderjarigen betrokken. Heeft 

er overleg plaatsgevonden met de Gemeenschappen, zodat wanneer 

de feiten door minderjarigen worden gepleegd zij niet buiten schot 

blijven?  

 

Op basis van welke criteria zijn de inbreuken bepaald die kunnen 

worden bestraft via de onmiddellijke minnelijke schikking? Ik verwijs 

hierbij in het bijzonder naar drugs. Op basis van welke criteria werd 

het eenvormig tarief ontwikkeld dat de boetes per hoeveelheid drugs 

bepaalt? Vindt u het normaal dat sommige hoeveelheden van 

drugsbezit, bijvoorbeeld 10 gram cocaïne, nog steeds een minnelijke 

schikking rechtvaardigen? Dit is immers liefst twintig keer de 

gebruikershoeveelheid die in Nederland is vastgesteld.  

 

Denkt u niet dat dergelijke grote hoeveelheden drugs waarvoor een 

minnelijke schikking kan worden getroffen, het dealen van 

verdovende middelen zal faciliteren, aangezien de pakkans beperkt 

is?  

 

Denkt u niet dat door de invoering van de minnelijke schikking voor 

het dragen van bijzonder gevaarlijke wapens, zoals spring- of 

valmessen, vlindermessen of kruisbogen, de aanwezigheid hiervan in 

het straatbeeld zal toenemen? Op welke wijze zal dit worden 

opgevolgd?   

 

les Communautés pour évoquer la 

politique à mener vis-à-vis des 

mineurs? 

 

Sur la base de quels critères les 

infractions pouvant être 

sanctionnées par une transaction 

immédiate ont-elles été 

sélectionnées? Quels critères ont 

été appliqués pour établir le tarif 

unique des amendes par quantité 

de drogue? Ce système ne va-t-il 

pas faciliter le travail des dealers 

de drogues? La transaction 

immédiate pour le port d'armes 

dangereuses ne va-t-elle pas faire 

augmenter le recours à ces 

dernières? 

 

 

07.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Mevrouw de voorzitster, 

mevrouw Dillen, wat uw eerste vraag betreft, verwijs ik in eerste 

instantie naar de antwoorden die ik u en de voorzitster op 2 februari in 

deze commissie heb gegeven.  

 

Een COL-omzendbrief bevat richtlijnen van het College van 

procureurs-generaal aan de diverse parketten, die de omzendbrief 

moeten naleven. Op dit ogenblik wordt deze omzendbrief omgezet op 

het terrein. De parketten zullen in elk geval een gepast gevolg geven 

aan de niet-betaling van een minnelijke schikking. Het College van 

procureurs-generaal zal toezien op de naleving van de omzendbrief 

en voorziet in een evaluatie na twee jaar.  

 

De essentie van deze onmiddellijke minnelijke schikking is snelheid 

en efficiëntie voor het openbaar ministerie en de politie, en dat met 

inachtneming van de rechten van verdediging. Die snelheid en 

07.02  Vincent Van 

Quickenborne, ministre: Tout 

d'abord, je voudrais renvoyer aux 

réponses que j'ai données le 

2 février dans cette commission. 

 

Une circulaire COL comprend des 

directives édictées par le Collège 

des procureurs généraux à 

l'intention des parquets. Ce docu-

ment est en cours d'application sur 

le terrain. Les parquets ne 

laisseront en tout cas pas sans 

suite le non-paiement d'une 

transaction immédiate. Le Collège 

des procureurs généraux veillera 
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efficiëntie worden gegarandeerd door een digitale opvolgings-

procedure, die lijkt op die van de verkeersinbreuken en waarbij 

betalingen nauw worden opgevolgd en indien nodig een herinnering 

aan de minnelijke schikking wordt verstuurd. Dit gebeurt op een 

geautomatiseerde manier, die geen werklast creëert voor het parket. 

Deze opvolging maakt het mogelijk om de vrijwillige inningsgraad te 

maximaliseren, waardoor het parket en de magistratuur slechts in een 

beperkt aantal dossiers vervolging moeten instellen. Dit moet de 

werklast van politie en justitie tot een minimum beperken, maar de 

rechten van verdediging blijven uiteraard gegarandeerd.  

 

Deze aanpak past bovendien in het lik-op-stukbeleid waarvoor in een 

versterking van de parketten werd voorzien. Voor deze nieuwe 

aanpak, die zowel de onmiddellijke minnelijke schikking, bijsturings-

kamers als snelrecht omvat, werd voorzien in versterking door 

21 parketjuristen, 21 criminologen, 14 deskundigen en 14 assistenten 

voor de parketsecretariaten.  

 

Wat uw tweede vraag betreft, zei ik in mijn antwoord op 2 februari al 

dat dit systeem het voordeel heeft dat het een nationaal overzicht 

biedt van de zogenaamde antecedenten per verdachte. Het maakt het 

elke procureur mogelijk om een aanpak op maat te ontwikkelen. We 

werken dit momenteel beleidsmatig maar ook informaticatechnisch 

uit. Dit zal resulteren in een nieuwe richtlijn. Het College van 

procureurs-generaal werkt daar momenteel aan en de omzendbrief 

moet deze zomer klaar zijn. 

 

De politie werd uiteraard betrokken bij de totstandkoming van deze 

omzendbrief, die betrekking heeft op de afhandeling van 

vaststellingen die nu reeds gebeurden door de politie. De klassieke 

afhandeling is dat de politie van elke vaststelling een omstandig 

proces-verbaal opstelt, verdachten en eventuele getuigen verhoort en 

het proces-verbaal aan het parket overmaakt. Bij de nieuwe werkwijze 

wordt het werk van de politie verlicht, doordat men gebruikmaakt van 

voorgedrukte vaststellingsformulieren, binnenkort ook op digitale 

wijze. Er hoeven geen verhoren te worden afgenomen en er wordt 

een vereenvoudigd proces-verbaal opgesteld, dat digitaal wordt 

bewaard. De politie zal dus sneller en geautomatiseerder kunnen 

werken. 

 

Het type misdrijf dat in aanmerking komt voor een onmiddellijke 

minnelijke schikking, alsook het eraan verbonden bedrag, werd 

autonoom bepaald door het College van procureurs-generaal en komt 

overeen met de richtlijnen die in sommige plaatselijke parketten al 

gangbaar waren in ons land.  

 

Ik kom tot uw zesde en zevende vraag. Met deze procedure reiken we 

een praktisch instrument aan na een brede consultatie binnen het 

openbaar ministerie en de politie om een lik-op-stukbeleid 

daadwerkelijk mogelijk te maken; een lik-op-stukbeleid dat u steunt. 

We doen dat bovendien binnen de marges van onze rechtsstaat, met 

inachtneming van de rechten van verdediging.  

 

De onmiddellijke minnelijke schikking inzake druginbreuken zal 

worden toegepast bij controles op festivals, evenementen en gerichte 

acties. Mensen die betrapt worden met een gebruikershoeveelheid, 

zullen aan de omzendbrief inzake onmiddellijke minnelijke 

schikkingen worden onderworpen. Ik zie niet in hoe deze omzendbrief 

au respect de la circulaire. Il a 

prévu une évaluation après deux 

ans. 

 

La procédure de suivi numérique 

de la transaction immédiate vise à 

assurer à la fois la rapidité et 

l'efficacité du processus pour le 

ministère public et la police et le 

respect des droits de la défense. 

Ce suivi permettra de maximiser le 

taux de perception volontaire et 

partant, de limiter le nombre de 

dossiers pour lesquels le parquet 

et la magistrature devront engager 

des poursuites. Par ailleurs, cette 

approche s'inscrit dans le cadre de 

la politique de répression 

immédiate, pour laquelle les 

moyens humains ont été fortement 

revus à la hausse. 

 

Ce système permet d'avoir un 

aperçu national des antécédents 

par suspect. Nous sommes 

occupés à concrétiser ce dispositif 

sur le plan politique ainsi que pour 

les aspects techniques et informa-

tiques. Ces éléments résulteront 

en une nouvelle directive. 

 

La police a bien entendu été 

associée à l’élaboration de la 

circulaire. Dans le cadre de la 

nouvelle procédure, la police 

utilise des formulaires de constats 

préimprimés, qui seront aussi 

bientôt disponibles sous forme 

électronique, sans auditions. La 

police pourra donc travailler de 

façon plus rapide et automatisée. 

Le type de délit a été fixé de façon 

autonome par le Collège des 

procureurs généraux. À travers 

cette procédure, nous proposons 

un instrument pratique permettant 

une politique de sanction 

immédiate. 

 

La transaction immédiate en cas 

d’infractions en matière de 

drogues sera appliquée lors de 

contrôles dans des festivals, des 

événements et des actions 

ciblées. Je ne vois pas en quoi 

cette circulaire faciliterait le trafic 

de drogues. En présence d’indices 

en ce sens, la procédure de 
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het dealen zou faciliteren. Als er aanwijzingen van dealen bestaan, zal 

de procedure voor onmiddellijke minnelijke schikkingen niet worden 

toegepast. Deze procedure bestaat trouwens in Antwerpen al sinds 

september 2013 voor druggebruik of drugbezit op het openbaar 

domein. Ze werd er al meer dan 13.000 keer toegepast, tot 

tevredenheid van handelaars en burgers in de wijken, die de overlast 

zagen afnemen. Het krachtdadige optreden ten aanzien van elke 

vastgestelde inbreuk betekent dat de kans op bestraffing wordt 

verhoogd. De zekerheid van de straf en de snelheid waarmee de straf 

volgt op het misdrijf, vormen de beste preventie.  

 

In antwoord op uw laatste vraag is deze omzendbrief niet van 

toepassing op minderjarigen. 

 

transaction immédiate ne sera pas 

appliquée. Une intervention ferme 

contre toute infraction augmente la 

probabilité d’une sanction et c’est 

là la meilleure forme de 

prévention. 

 

Cette circulaire ne s’applique pas 

aux mineurs. 

 

 

07.03  Marijke Dillen (VB): Mijnheer de minister, wat uw laatste 

opmerking betreft, hebt u uiteraard gelijk. Ik heb dat ook zo gezegd. 

De omzendbrief geldt inderdaad niet voor minderjarigen, maar een 

deel van het soort inbreuken waarop de omzendbrief betrekking heeft, 

wordt heel vaak door minderjarigen gepleegd. Ik denk bijvoorbeeld 

aan fiets- en winkeldiefstallen. Mijn vraag was alleen of u overleg hebt 

gepleegd met de Vlaamse minister om erop aan te dringen dat ook op 

dat vlak bepaalde initiatieven worden genomen. 

 

U hebt terecht bevestigd dat onze fractie u steunt met uw lik-op-

stukbeleid. Ik zal dat van heel nabij opvolgen. Ik hoop dat we zullen 

komen tot een situatie waarin aan de hand van deze omzendbrief 

krachtdadig wordt opgetreden wanneer de dader wordt betrapt. U 

bleef wat op de vlakte, maar ik hoop ook dat er consequent wordt 

opgetreden als de boetes niet worden betaald. Anders zal het vrij snel 

de ronde doen dat de boete niet hoeft te worden betaald, omdat men 

toch niet vervolgd wordt. Als er geen vervolging wordt ingesteld, kan 

men niet krachtdadig optreden aan de hand van deze omzendbrief, 

wat toch het doel is dat u hebt vooropgesteld en al vaak hebt 

aangekondigd. In elk geval wens ik u heel veel succes met de 

daadwerkelijke uitvoering van deze omzendbrief. We zullen dit blijven 

opvolgen.  

 

07.03  Marijke Dillen (VB): La 

circulaire n’est effectivement pas 

applicable aux mineurs, mais une 

partie du type d’infractions auquel 

elle s’applique sont souvent 

commises par des mineurs. Le 

ministre a-t-il également insisté 

pour que des initiatives soient 

prises en la matière? Notre groupe 

le soutient dans sa politique de 

sanction immédiate et je suivrai la 

situation de près. J’espère 

également qu’on interviendra de 

façon cohérente lorsque les 

amendes ne sont pas payées.  

 

 

Moties 

Motions 

 

De voorzitster: Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend. 

En conclusion de cette discussion les motions suivantes ont été déposées. 

 

Een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Marijke Dillen en luidt als volgt: 

"De Kamer, 

gehoord de interpellatie van mevrouw Marijke Dillen 

en het antwoord van de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee, 

- overwegende dat het Vlaams Belang steeds een voorstander is geweest van een lik-op-stukbeleid, maar 

zich vragen stelt, niet enkel wat betreft sommige inhoudelijke aspecten van de COL 9/2021, doch tevens 

wat betreft de praktische haalbaarheid ervan; 

- dat er door de invoering van de COL 9/2021 vooreerst moet voor gezorgd worden dat alle misdrijven, 

waarvoor bij toepassing van voormelde omzendbrief een onmiddellijke minnelijke schikking werd 

uitgeschreven, bij niet betaling ervan, ook effectief worden vervolgd; 

- dat bij gebreke hieraan de COL 9/2021 de facto totaal overbodig wordt en de straffeloosheid verder zal 

regeren; 

- dat er anderzijds ernstige vragen dienen gesteld te worden naar bepaalde misdrijven die in de 

COL 9/2021 zijn opgenomen, in het bijzonder de sancties die gesteld worden op het bezit van bepaalde 

wapens, het bezit van bepaalde hoeveelheden drugs alsmede de sancties op bijvoorbeeld het stelen van 
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een elektrische fiets; 

- dat het bezit van bijvoorbeeld 10 gram cocaïne of 10 gram speed kan worden gesanctioneerd met een 

onmiddellijke minnelijke schikking van 300 euro, terwijl bijvoorbeeld in Nederland de gebruikershoeveelheid 

op 0,5 gram is vastgelegd, hetgeen maar liefst 20 maal minder is dan hetgeen wordt voorgesteld in de 

COL 9/2021; 

- dat ook het bezit van bepaalde wapens die voor een onmiddellijke schikking in aanmerking komen een 

verkeerd signaal is naar de maatschappij en allerminst haar veiligheid ten goede komt; 

- dat ook het probleem van recidive niet wordt beantwoord met deze omzendbrief; 

vraagt de regering 

- ervoor te zorgen dat er voldoende middelen en magistraten zijn, zowel op het niveau van de parketten als 

op het niveau van de rechtbanken om ervoor te zorgen dat alle onbetaalde onmiddellijke minnelijke 

schikkingen ook daadwerkelijk worden vervolgd en kunnen worden bestraft; 

- de bepalingen omtrent het bezit van drugs en wapens zoals ze voorliggen, weg te halen uit de 

COL 9/2021; 

- de bepalingen van de sancties omtrent de diefstallen van fietsen dermate aan te passen dat de sanctie 

minstens het dubbel van de waarde van het gestolen goed overstijgt; 

- per kerende werk te maken van de omzendbrief inzake recidive; 

- te overleggen met de Gemeenschappen zodat ook een krachtdadig beleid kan worden uitgewerkt inzake 

minderjarigen." 

 

Une motion de recommandation a été déposée par Mme Marijke Dillen et est libellée comme suit: 

"La Chambre, 

ayant entendu l’interpellation de Mme Marijke Dillen 

et la réponse du vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, 

- considérant que le Vlaams Belang a toujours été partisan d'une politique de sanction immédiate, mais qu’il 

s'interroge non seulement sur certains aspects de fond de la circulaire COL 9/2021, mais aussi sur sa 

faisabilité pratique; 

- considérant que par l’instauration de la COL 9/2021, il faut avant tout s’assurer qu’en cas de non-

paiement, on puisse effectivement donner suite à toutes les infractions frappées d’une transaction pénale 

immédiate en application de la circulaire précitée; 

- considérant qu’à défaut de ce qui précède, la COL 9/2021 deviendra de facto totalement superflue et que 

l'impunité demeurera; 

- considérant qu’il convient, par ailleurs, de se poser de sérieuses questions sur certaines infractions 

intégrées dans la COL 9/2021, en particulier les sanctions imposées pour la possession de certaines 

armes, la possession de certaines quantités de drogues ainsi que les sanctions pour le vol d'un vélo 

électrique, par exemple; 

- considérant que la possession, par exemple, de 10 grammes de cocaïne ou de 10 grammes de speed 

peut être sanctionnée par une transaction pénale immédiate de 300 euros, alors que, par exemple, aux 

Pays-Bas, leur quantité à des fins d’usage personnel est fixée à 0,5 gramme, soit 20 fois moins que ce qui 

est proposé dans la COL 9/2021; 

- considérant que la possession de certaines armes entrant en ligne de compte pour une transaction pénale 

immédiate envoie également un mauvais signal à la société et ne contribue en rien à améliorer sa sécurité; 

- considérant que cette circulaire n’apporte aucune réponse au problème de la récidive; 

demande au gouvernement 

- de s'assurer que les parquets et les tribunaux disposent de suffisamment de moyens et de magistrats afin 

de donner suite à toutes les transactions pénales immédiates impayées et de pouvoir les sanctionner; 

- de retrancher de la COL 9/2021 les dispositions relatives à la possession de drogues et d'armes; 

- d’adapter les dispositions relatives aux sanctions concernant les vols de vélos de manière à ce que la 

sanction soit au moins supérieure au double de la valeur du bien volé; 

- de s’atteler immédiatement à la circulaire concernant la récidive; 

- d’organiser des concertations avec les Communautés afin qu'une politique vigoureuse puisse également 

être développée concernant les mineurs." 

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Katja Gabriëls. 

Une motion pure et simple a été déposée par Mme Katja Gabriëls. 

 

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten. 

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close. 
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08 Vraag van Katleen Bury aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De 

aanslag met molotovcocktails op het politiecommissariaat in Molenbeek" (55025735C) 

08 Question de Katleen Bury à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'attaque 

du commissariat de police de Molenbeek à coups de cocktails Molotov" (55025735C) 

 

08.01  Katleen Bury (VB): Het Brusselse hoofdcommissariaat van 

Sint-Jans-Molenbeek is op maandagavond 28 februari aangevallen 

met molotovcocktails. De aanval is volgens politiebronnen het gevolg 

van een uit de hand gelopen arrestatie in een drugsdossier eerder op 

de avond. Het zou daarin gaan om twee rivaliserende drugsbendes 

die goed gekend zijn bij het gerecht...  

Werden de daders geïdentificeerd? Blijkbaar zou het gaan om "goede 

bekenden" bij het gerecht.  

Welke extra inzet van het Parket mogen we verwachten om deze 

"genormaliseerde praktijken" een halt toe te roepen, de daders alsnog 

te vatten en streng te bestraffen?  

 

08.01  Katleen Bury (VB): Le 

28 février, le commissariat bruxel-

lois principal de Molenbeek-Saint-

Jean a été la cible de cocktails 

molotov en conséquence d’une 

arrestation qui a dérapé dans un 

dossier de drogues. Deux bandes 

rivales de trafiquants de drogues 

connues de la Justice seraient 

impliquées. 

 

Les auteurs ont-ils été identifiés? 

Quelle initiative supplémentaire 

peut-on attendre du parquet afin 

de mettre le holà à ces 'pratiques 

normalisées'? 

 

08.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Mevrouw de voorzitster, 

zoals u weet kan ik over de stand van zaken van het strafrechtelijk 

onderzoek nog niet verder communiceren. Het gaat helemaal niet om 

genormaliseerde praktijken. Integendeel, het gaat om bijzonder 

ernstige en zware feiten. Uiteraard krijgt het dossier alle nodige 

aandacht. Politie en justitie proberen de verdachten te identificeren en 

te vervolgen. Ze zullen voor de rechtbank worden gedaagd met het 

oog op een strenge bestraffing.  

 

08.02  Vincent Van 

Quickenborne, ministre: Je ne 

puis communiquer davantage sur 

l’état d’avancement de l’enquête 

pénale. Il ne s’agit nullement de 

pratiques normalisées. Au 

contraire, il s’agit de faits parti-

culièrement graves et lourds. Le 

dossier fait l’objet de toute 

l’attention requise. La police et la 

Justice s’efforcent d’identifier et de 

poursuivre les suspects. Ils seront 

déférés devant le tribunal en vue 

d’y être sévèrement sanctionnés. 

 

08.03  Katleen Bury (VB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de 

minister, het was geen eenmalig feit, daags nadien gebeurde het 

opnieuw. Er zal toch paal en perk moeten worden gesteld aan de 

bekogeling van politiekantoren in Brussel met molotovcocktails. De 

gebouwen zijn enorm beschadigd, maar het zou nog veel erger 

kunnen. De politie weet dat ze in de richting van rivaliserende 

drugsbendes moet zoeken. Ik verwacht een kordaat onderzoek van 

het parket, op zijn minst om de politiediensten te ondersteunen en 

ervoor te zorgen dat de daders achter slot en grendel belanden, zodat 

de politie haar werk naar behoren kan uitvoeren. U pleit altijd voor 

nultolerantie, maar als puntje bij paaltje komt, blijven dergelijke zaken 

gebeuren. Op de duur staan ze op pagina 27 in de krant en kijkt 

niemand er nog van op. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Het zijn 

zeer ernstige feiten. Ik hoop dus dat u er werk van maakt. 

08.03  Katleen Bury (VB): Il ne 

s’agit pas d’un fait isolé, puisqu’il 

s’est reproduit le lendemain. Il 

faudra tout de même mettre un 

terme à ces pratiques. Les 

bâtiments ont subi d’importants 

dégâts, mais cela aurait pu être 

bien pire. J’attends une enquête 

sans concession du parquet afin 

que la police puisse effectuer son 

travail correctement. Le ministre 

n’a de cesse de plaider pour la 

tolérance zéro mais en fin de 

compte, de tels faits continuent à 

se produire. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

09 Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De 
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registratie van de werkelijk gepleegde criminaliteit" (55025788C) 

09 Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur 

"L'enregistrement des faits de criminalité réellement commis" (55025788C) 

 

09.01  Marijke Dillen (VB): Mijnheer de minister, ik had u een 

schriftelijke vraag gesteld over het aantal gepleegde misdrijven. U 

hebt daarop geantwoord: "De vereenvoudigde pv's worden uitsluitend 

op elektronische drager bij de politie bewaard en zijn in de regel niet 

geregistreerd in de databanken van de correctionele parketten. Enkel 

indien een vereenvoudigd proces-verbaal in tweede instantie alsnog 

wordt opgevraagd door het parket, wordt dit in de misdaadcijfers 

opgenomen. Wanneer de politiediensten een ambtshalve politioneel 

onderzoek voeren, wordt de zaak pas meegeteld vanaf het moment 

dat dat onderzoek is afgerond. De cijfers geven dus het aantal 

verdachten weer die door de correctionele parketten werden 

geregistreerd, maar kunnen geenszins beschouwd worden als een 

indicator van de werkelijk gepleegde criminaliteit."  

 

Blijkbaar bent u zelf reeds tot de conclusie gekomen dat een aantal 

factoren ervoor zorgen dat men zich geen beeld kan vormen van de 

werkelijk gepleegde criminaliteit. Dit impliceert a contrario dat u ook 

weet wat men moet doen om de werkelijk gepleegde criminaliteit te 

kunnen registreren. Dat is onontbeerlijk om met kennis van zaken een 

goed justitieel beleid te voeren.  

 

Beschikt u over bepaalde instrumenten die ervoor zorgen dat alle 

werkelijk gepleegde criminaliteit wordt geregistreerd?  

 

Indien dit niet het geval is, wat zult u ondernemen om een totaalbeeld 

van de werkelijk gepleegde criminaliteit te verkrijgen? Acht u 

dergelijke informatie niet noodzakelijk om een adequaat en 

doeltreffend justitieel beleid te kunnen voeren?  

 

Op wat baseert u uw justitieel veiligheidsbeleid indien u geen kennis 

zou hebben van de werkelijk gepleegde criminaliteit? 

 

09.01  Marijke Dillen (VB): Il 

ressort d’une réponse précédente 

que les faits qui font l’objet d’un 

procès-verbal simplifié ne sont pas 

inclus dans les statistiques de 

criminalité, mais uniquement les 

suspects enregistrés par les 

parquets correctionnels. 

 

Le ministre dispose-t-il d’instru-

ments pour enregistrer les faits de 

criminalité réellement commis? 

Qu’entreprendra-t-il pour disposer 

d’une vue d’ensemble? Le ministre 

estime-t-il nécessaire de mener 

une politique adéquate? Sur quels 

éléments base-t-il sa politique s’il 

ne dispose pas de données sur les 

faits de criminalité effectivement 

perpétrés? 

 

 

09.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Mevrouw de voorzitster, 

mevrouw Dillen, de cijfers en het antwoord waarnaar u verwijst, 

betreffen de parketstatistieken. Daarnaast bestaan de politionele 

criminaliteitsstatistieken.  

 

De parketstatistieken betreffen het aantal zaken dat geopend wordt bij 

de parketten. Een zaak kan een of meerdere feiten betreffen. Niet alle 

feiten geregistreerd door de politie geven aanleiding tot het openen 

van een zaak bij de parketten. In die zin kunnen parketstatistieken 

niet worden beschouwd als criminaliteitsstatistieken.  

 

Dat wil echter niet zeggen dat we geen beeld hebben van de werkelijk 

gepleegde criminaliteit, wel integendeel. We baseren ons daarvoor op 

de door de politie geregistreerde criminaliteit. De politionele 

criminaliteitsstatistieken worden per kwartaal gepubliceerd. Deze 

cijfers worden aangevuld met onder meer onderzoek naar het dark 

number (feiten die niet zijn aangegeven bij de politie) en 

veiligheidsbevragingen zoals de Veiligheidsmonitor. Dat geheel maakt 

het ons mogelijk de vinger aan de pols te houden wat de criminaliteit 

in ons land betreft en het beleid dat we moeten voeren.  

 

In het kader van de bevordering van de openbaarheid van bestuur en 

09.02  Vincent Van 

Quickenborne, ministre: La 

réponse à laquelle Mme Dillen fait 

allusion portait sur les statistiques 

des parquets. Il existe également 

des statistiques policières de 

criminalité. Les faits enregistrés 

par la police ne donnent pas tous 

lieu à l’ouverture d’un dossier 

auprès des parquets. Cela ne 

signifie toutefois pas que nous ne 

disposons pas d’une vue d’ensem-

ble des faits de criminalité réelle-

ment commis. Les statistiques 

policières de criminalité sont 

publiées trimestriellement. Ces 

chiffres sont complétés par une 

analyse du dark number et des 

sondages tels que le Moniteur de 

sécurité. 

 

Une fois clôturés, les procès-
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het cijfermatig onderbouwd evidencebased beleid, publiceert de 

federale politie de politiële criminaliteitsstatistieken per kwartaal. Dit 

betreft de misdrijven die de politiediensten in België registreren. Met 

deze frequentie van publicatie en zonder afbreuk te doen aan de 

volledigheid fungeren deze cijfergegevens als een graadmeter 

betreffende de criminaliteit geregistreerd in ons land. De evolutie van 

de geregistreerde criminaliteit kan op deze manier worden 

gemonitord. In de praktijk betekent dit dat zowel de verschillende 

actoren binnen het veiligheidsbeleid als de burgers over cijfers 

beschikken voor de verschillende bestuursniveaus. Daarnaast is er 

strategische langetermijnanalyse mogelijk, omdat verschillende jaren 

in ogenschouw worden genomen. Aan de hand van dit instrument 

wordt het mogelijk de vinger aan de pols te houden, nieuwe 

tendensen sneller te detecteren en dus indien nodig het beleid bij te 

sturen.  

 

Feiten die niet aangegeven zijn bij de politie en dus niet gekend zijn, 

worden per definitie niet meegedeeld in deze criminaliteitsstatistieken. 

Hiervoor kan de Veiligheidsmonitor een goede indicatie geven. Dit is 

een instrument dat de politie heeft ontwikkeld om onder meer het dark 

number van de criminaliteit te beoordelen. Deze grootschalige 

bevolkingsbevraging bevraagt naast slachtofferschap immers ook of 

men al dan niet aangifte heeft gedaan. Zo is uit voorgaande afnames 

gebleken dat de aangiftebereidheid afhankelijk is van het soort feit 

waarvan men slachtoffer werd. Ook voor feiten die minder worden 

aangegeven, zoals intrafamiliaal geweld, cybercrime en discriminatie, 

geeft de Veiligheidsmonitor een zicht op het werkelijke aantal 

slachtoffers in ons land. Voor de lopende Veiligheidsmonitor waarbij 

de bevolking eind 2021 werd bevraagd, worden de resultaten in 

oktober dit jaar verwacht.  

 

De vereenvoudigde processen-verbaal worden bij de sluiting 

elektronisch doorgestuurd naar de Algemene Nationale Gegevens-

bank en naar justitie. Elk proces-verbaal met een ambtshalve 

politioneel onderzoek wordt doorgestuurd naar de Algemene 

Nationale Gegevensbank en justitie bij zijn afsluiting. In dit geval zal 

echter niet gewacht worden tot de sluiting van het volledige dossier. 

 

verbaux simplifiés sont transmis 

par voie électronique à la Banque 

de données nationale générale de 

la police et à la Justice. Un 

procès-verbal avec enquête 

policière d’office est déjà transmis 

avant la clôture du dossier. 

 

 

10 Question de Kattrin Jadin à Mathieu Michel (Digitalisation, Simplification administrative, Protection 

de la vie privée et Régie des Bâtiments) sur "Le cyberharcèlement" (55025071C) 

10 Vraag van Kattrin Jadin aan Mathieu Michel (Digitalisering, Administratieve Vereenvoudiging, 

Privacy en Regie der Gebouwen) over "Cyberpesten" (55025071C) 

 

10.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, j'avais dans un 

premier temps adressé ma question concernant le cyberharcèlement 

à votre collègue Mathieu Michel. Je suis bien contente d'apprendre 

qu'elle a été redirigée vers vous. 

 

Je voudrais faire le point avec vous sur ce phénomène qui prend de 

plus en plus d'ampleur: le cyberharcèlement. Nous en discutons 

souvent en commission. Pouvez-vous déjà nous communiquer le 

nombre d'enquêtes en cours qui concernent ce phénomène?  

 

L'actualité démontre chaque jour son caractère grandissant. Ne 

serait-il pas opportun de mettre en place une cellule qui serait 

exclusivement compétente pour traiter ce type de phénomène? Quel 

pourcentage de la population par tranche d'âge a-t-il déjà dû faire face 

à ce phénomène de plus en plus inquiétant et grandissant?  

10.01  Kattrin Jadin (MR): Het 

aantal gevallen van cyberpesten 

neemt steeds meer toe. Hoeveel 

onderzoeken naar dit soort feiten 

lopen er momenteel?  

 

Moet er geen cel opgericht worden 

die exclusief voor dit fenomeen 

bevoegd is? Wat is per leeftijds-

categorie het percentage van de 

bevolking dat al met dit fenomeen 

geconfronteerd werd?  
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10.02  Vincent Van Quickenborne, ministre: Chère collègue, le 

cyberharcèlement est un phénomène inquiétant directement lié aux 

nouvelles technologies et aux médias sociaux. Lors de la dernière 

enquête du Moniteur de sécurité en 2018, c'est la tranche d'âge entre 

15 et 24 ans qui était la plus touchée (6,4 %) devant les 25 à 34 ans 

(3,8 %). Pour de plus amples détails, je vous invite à consulter le 

Moniteur de sécurité via le site stat.policefederale.be. 

 

En 2020, 7 779 infractions ont été enregistrées: ce chiffre est stable 

depuis cinq ans. La lutte contre le cyberharcèlement passe d'abord 

par une politique de prévention efficace. Des initiatives sont prises 

tant au niveau fédéral (Child Focus) que par d'autres niveaux tels que 

les Communautés. Par ailleurs, les approches policière et judiciaire 

nécessitent une certaine proximité avec les faits pour mieux les 

comprendre et adapter si nécessaire la politique des poursuites aux 

problèmes rencontrés au niveau local. Je ne suis donc pas favorable 

à la création d'une cellule spécifique.  

 

En outre, il n'existe pas à l'heure actuelle de directive uniforme pour 

l'encodage relatif au cyberharcèlement au niveau du ministère public. 

Il est important d'avoir à l'esprit que cette notion qui n'a pas de 

définition précise couvre une diversité de comportements adoptés 

online, susceptibles de recevoir diverses qualifications pénales: du 

harcèlement au sens strict accompagné, par exemple, de menaces, 

d'un discours de haine en lien avec un ou plusieurs des 19 critères 

protégés par notre législation anti-discrimination ou même la diffusion 

non consensuelle des contenus intimes. Le Collège des procureurs 

généraux travaille actuellement sur un projet de circulaire visant à 

appréhender ce phénomène de manière adaptée. 

 

10.02  Minister Vincent Van 

Quickenborne: Het fenomeen van 

het cyberpesten is gelinkt aan de 

nieuwe technologieën en de 

sociale media. Uit de jongste 

enquête 'Veiligheidsmonitor' van 

2018 bleek dat personen uit de 

leeftijdscategorie van 15 tot 

24 jaar het meest met dit 

probleem te maken krijgen, vóór 

de leeftijdsgroep van 25- tot 34-

jarigen.  

 

In 2020 werden er 7.779 inbreuken 

geregistreerd: dat cijfer is al vijf 

jaar stabiel. Om het fenomeen aan 

te pakken moeten we eerst en 

vooral inzetten op een efficiënt 

preventiebeleid. Er worden 

initiatieven genomen op het 

federale niveau (Child Focus) en 

door de Gemeenschappen. Voor 

een gedegen politionele en 

gerechtelijke benadering is het 

overigens nodig om dicht bij de 

feiten te staan, teneinde het beleid 

op lokaal niveau bij te sturen. Ik 

ben dus geen voorstander van de 

oprichting van een specifieke cel.  

 

Bovendien bestaat er geen 

eenvormige richtlijn voor de 

codering met betrekking tot 

cyberpesten door het openbaar 

ministerie. Dat begrip, waarvan er 

geen duidelijke definitie bestaat, 

dekt dus een grote verscheiden-

heid aan gedragingen die onder 

verschillende strafrechtelijke kwa-

lificaties zouden kunnen vallen. 

Het College van procureurs-

generaal werkt aan een gepaster 

ontwerp van omzendbrief. 

 

10.03  Kattrin Jadin (MR): Je remercie le ministre pour sa réponse 

très complète. Ces faits ne sont pas à la hausse ces dernières 

années, mais leur nombre reste assez inquiétant. Je vous remercie 

aussi d'avoir répondu très clairement. Par rapport aux outils mis en 

place pour lutter plus efficacement contre le cyberharcèlement, celui 

de la cellule exclusivement chargée en la matière n'est pas 

souhaitable et je le comprends. Vous m'avez fourni les arguments 

nécessaires. Pour le reste, j'irai consulter les statistiques sur le site 

conseillé. 

 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 
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11 Question de Kattrin Jadin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur 

"L'inceste" (55025835C) 

11 Vraag van Kattrin Jadin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Incest" 

(55025835C) 

 

11.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, l'inceste reste 

présent dans notre société et partout dans notre pays. De nombreux 

cas d'inceste sont déclarés. Malgré la gravité de l'acte, le Code pénal 

n'introduit pas d'infraction d'inceste en tant que tel. Monsieur le 

ministre, combien de cas d'inceste sont-ils déclarés chaque année? 

Selon vous, ce nombre est-il proportionnel au nombre de cas 

d'inceste commis? 

 

Une base légale pour réprimander l'inceste est-elle une piste 

envisageable? 

 

11.01  Kattrin Jadin (MR): Incest 

komt nog steeds voor in onze 

samenleving. Ondanks de ernst 

van dergelijke handelingen, wor-

den ze in het Strafwetboek niet als 

een specifiek strafbaar feit 

vermeld.   

 

Hoeveel gevallen van incest 

worden er jaarlijks aangegeven? Is 

dat aantal evenredig met het 

aantal gepleegde feiten?  

 

Valt het te overwegen om in een 

wettelijke grondslag te voorzien 

om de plegers van incest terecht 

te wijzen? 

 

11.02  Vincent Van Quickenborne, ministre: Vous me demandez 

des réponses chiffrées qui peuvent être transmises par le biais d'une 

question écrite, ce que je vous invite à faire. 

 

Pour ce qui concerne le projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui 

concerne le droit pénal sexuel, qui sera traité en plénière la semaine 

prochaine, celui-ci intègre la notion d'inceste dans le Code pénal. 

Avec ce projet, l'inceste constitue une circonstance aggravante de 

plusieurs actes à caractère sexuel. L'incrimination d'inceste protège 

les victimes mineures. Pour celles-ci, l'inceste est toujours punissable 

qu'il y ait ou non consentement. 

 

11.02  Minister Vincent Van 

Quickenborne): Voor de 

cijfergegevens nodig ik u uit om 

een schriftelijke vraag te stellen.  

 

In het wetsontwerp houdende 

wijzigingen van het Strafwetboek 

met betrekking tot het seksueel 

strafrecht is het begrip incest 

opgenomen. Incest wordt 

beschouwd als een verzwarende 

omstandigheid. De beschuldiging 

van incest strekt ertoe minder-

jarige slachtoffers te beschermen. 

Ingeval er minderjarigen betrokken 

zijn, is incest steeds strafbaar – 

ongeacht of er al dan niet sprake 

is van toestemming. 

 

11.03  Kattrin Jadin (MR): Me voilà informée. Je vous remercie, 

monsieur le ministre. 

 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

12 Question de Kattrin Jadin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La 

légalisation du cannabis" (55025837C) 

12 Vraag van Kattrin Jadin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De 

legalisering van het gebruik van cannabis" (55025837C) 

 

12.01  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, la Belgique 

représente une plaque tournante en matière de trafic de stupéfiants. 

Récemment, de plus en plus de réseaux ont été démantelés. Les 

autorités belges travaillent activement à l'arrêt de ces trafics. Elles 

coopèrent avec d'autres pays, comme l'Espagne, qui poursuivent le 

12.01  Kattrin Jadin (MR): Terwijl 

België een repressief beleid voert 

ten aanzien van drugsgebruik, 

evolueren andere landen in de 

richting van de legalisering van 
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même objectif. 

 

Je voudrais ici que l'on se concentre sur ce qui a trait à la 

consommation de cannabis. Alors que la Belgique mène une politique 

répressive à l'égard de la consommation de stupéfiants, nous 

pouvons constater que d'autres pays, voisins ou non, tendent à la 

légalisation de la consommation du cannabis à usage récréatif. En 

effet, le Canada a été le premier pays membre du G7 à la légaliser 

en 2018. En décembre 2021, Malte devenait le premier pays 

européen à légaliser ce type de consommation, suivi plus récemment 

par le Luxembourg et l'Allemagne pour qui des possibilités de réforme 

pourraient s'enclencher en la matière. 

 

D'autres pays, qui ne légalisent pas la consommation, adoptent une 

politique plus douce en matière de cannabis, comme les Pays-Bas, 

pays au sein duquel le cannabis est théoriquement illégal. En effet, le 

pays poursuit une politique de tolérance. 

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous me faire part du nombre de 

consommateurs de cannabis recensés par les autorités sur notre 

territoire? Dans un monde changeant, plusieurs de nos voisins 

légalisent la consommation à usage festif de cannabis. Cette 

discussion sera-t-elle bientôt à l'ordre du jour en Belgique? 

 

J'écouterai votre réponse avec beaucoup d'attention. 

 

recreatief cannabisgebruik, of 

althans van een tolerantiebeleid op 

dit vlak.  

 

Hoeveel cannabisgebruikers zijn 

er in ons land? In een 

veranderende wereld legaliseren 

verschillende buurlanden het 

recreatief gebruik van cannabis. 

Staat deze discussie binnenkort op 

de agenda in België? 

 

 

12.02  Vincent Van Quickenborne, ministre: Chère collègue, en ce 

qui concerne votre première question, je vous invite à la formuler de 

manière écrite.  

 

En ce qui concerne votre deuxième question, vous faites remarquer à 

juste titre que le monde change et, face à cela, nous avons une loi qui 

date de 1921. Elle a donc plus de 101 ans. En tout cas, le Sénat 

procède actuellement à des auditions d'experts en vue d'établir un 

rapport d'information sur l'évaluation générale de la loi sur les 

drogues. Si vous souhaitez ouvrir ce débat en commission, ce serait 

peut-être intéressant. 

 

Sur la base de la loi actuelle, la situation est la suivante: l'usage du 

cannabis est interdit par la loi mais, par principe, il fait l'objet d'une 

priorité faible dans le cadre de la politique des poursuites, sauf 

lorsque l'usage ou la possession de drogues cause des nuisances 

dans l'espace public. À cette fin, nous avons, comme vous le savez, 

créé une politique de réaction immédiate avec des transactions 

immédiates pour des problèmes liés à la drogue. Il s'agit d'un moyen 

de lutte contre les nuisances mais aussi d'orienter les usagers 

problématiques vers les services d'aide et de traitement de la 

toxicomanie. 

 

12.02  Minister Vincent Van 

Quickenborne: Ik nodig u uit uw 

eerste vraag schriftelijk te 

formuleren. 

 

Wat uw tweede vraag betreft, 

houdt de Senaat momenteel hoor-

zittingen met deskundigen met het 

oog op het opstellen van een 

informatieverslag over de algeme-

ne evaluatie van de drugswet, die 

van 1921 dateert.  

 

Op grond van die wet is het 

gebruik van cannabis verboden 

maar geniet het een lage prioriteit 

in het vervolgingsbeleid, behalve 

wanneer het gebruik of het bezit 

van drugs overlast in de openbare 

ruimte veroorzaakt. In dat geval 

wordt er een beleid van lik-op-

stukboetes gevolgd. Dit is een 

middel om overlast te bestrijden 

maar ook om probleemgebruikers 

door te verwijzen naar de hulp- en 

begeleidingsdiensten. 

 

12.03  Kattrin Jadin (MR): Madame la présidente, je prends acte des 

suggestions et des informations complémentaires que m'a transmises 

le ministre. 

 

 

Het incident is gesloten. 
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L'incident est clos. 

 

13 Samengevoegde vragen van 

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De 

maximumcapaciteit in de gevangenis van Antwerpen" (55025855C) 

- Sophie De Wit aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De onhoudbare 

situatie in de gevangenis van Antwerpen" (55025857C) 

13 Questions jointes de 

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La capacité maximale 

de la prison d'Anvers" (55025855C) 

- Sophie De Wit à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La situation intenable 

dans la prison d'Anvers" (55025857C) 

 

13.01  Marijke Dillen (VB): Mijnheer de minister, het probleem van 

de overbevolking van de gevangenis in de Begijnenstraat in 

Antwerpen is niet nieuw. Het wordt al jarenlang door de cipiers 

aangekaart. Ook deze legislatuur heb ik u hierover reeds talrijke 

malen ondervraagd.  

 

De burgemeester van Antwerpen heeft nu bij burgemeestersbevel 

een maximumcapaciteit opgelegd. Op dit ogenblik zitten er ongeveer 

750 gedetineerden in de gevangenis van Antwerpen. Vanaf 

1 mei 2022 mogen daar volgens dat burgemeestersbevel slechts 680 

gedetineerden verblijven. Vanaf juli 2022 mogen het er nog slechts 

660 zijn. De burgemeester heeft deze beslissing begrijpelijkerwijs uit 

veiligheidsoverwegingen genomen. Los daarvan mogen we ook de 

bedenking niet uit het oog verliezen dat de capaciteit eigenlijk beperkt 

is tot 439 beschikbare plaatsen. Zelfs met het burgemeestersbevel 

blijft de normale capaciteit dus ruimschoots overschreden.  

 

Het initiatief van de Antwerpse burgemeester is geen unicum. Ook 

andere burgemeesters hebben in het verleden bepaalde 

aankondigingen gedaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de burgemeester 

van Bergen in november 2021. Hij stelde dat de gevangenispopulatie 

in zijn stad diende te dalen van 394 tot 301 tegen 15 november. Ook 

Charles Picqué heeft op hetzelfde moment een bevel uitgevaardigd 

om de gevangenisbevolking in Sint-Gillis te beperken van 910 tot 850.  

 

Mijnheer de minister, ik heb hierover toch een aantal vragen. Wat is 

uw standpunt betreffende dit burgemeestersbevel? Hebt u 

voorafgaandelijk aan dit bevel met de Antwerpse burgemeester 

overlegd? 

 

In afwachting van nieuwe, bijkomende plaatsen – die niet beschikbaar 

zullen zijn op 1 mei en 1 juli, dat weten we al – is de cruciale vraag 

naar welke andere gevangenissen de boventallige gedetineerden 

overgebracht zullen worden. Het risico bestaat uiteraard dat andere 

gevangenissen overbevolkt zullen raken. Naar waar zullen deze 

gedetineerden worden overgebracht? 

 

Zoals ik reeds gezegd heb, is het initiatief van de Antwerpse 

burgemeester niet nieuw. Ook andere aankondigingen werden reeds 

gedaan. Welke initiatieven hebt u toen genomen om het ganse 

systeem onder controle te houden? 

 

In juni verstrijkt wederom de termijn waarbinnen u had aangekondigd 

dat elke straf die werd uitgesproken ook effectief moet worden 

uitgevoerd. Hoe zult u dat in overeenstemming brengen met de 

13.01  Marijke Dillen (VB): Pour 

des raisons de sécurité, le 

bourgmestre d'Anvers a fixé, par 

ordonnance du bourgmestre, la 

capacité maximale de la prison 

d'Anvers, la surpopulation devant 

être réduite en deux étapes. Cette 

décision a-t-elle fait l'objet d'une 

consultation préalable? À quelles 

autres prisons les détenus en 

surnombre seront-ils transférés? 

Quelles initiatives le ministre a-t-il 

prises à la suite d'annonces 

similaires d'autres bourgmestres? 

 

À partir du mois de juin, chaque 

peine devrait effectivement être 

exécutée. Comment cet engage-

ment peut-il être respecté dans 

ces circonstances? 
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maximumcapaciteit die nu op burgemeestersbevel wordt opgelegd? 

Hoe zult u uw belofte nakomen dat elke opgelegde straf ook zal 

worden uitgevoerd? 

 

13.02  Sophie De Wit (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik sluit me aan 

bij de vraag van mevrouw Dillen, maar het is misschien interessant 

om daar wat voorgeschiedenis bij te geven. Mijnheer de minister, u 

kent die natuurlijk ook want het is geen nieuw probleem, zeker de 

overbevolking niet.  

 

De burgemeester van Antwerpen heeft u echter al aangeschreven op 

26 november 2021, toen hij zijn grote bezorgdheid over de situatie in 

de Antwerpse gevangenis heeft uitgedrukt. Hij heeft dat nog eens 

gedaan in zijn brief van 9 december 2021. Op 7 december 2021 hebt 

u die eerste brief beantwoord en de problematiek erkend. U hebt ook 

gezegd dat er met verschillende maatregelen, zoals de spreiding van 

gedetineerden over verschillende gevangenissen, voor zou worden 

gezorgd dat het aantal gedetineerden op korte termijn tot 680 zou 

dalen. Zoals u weet zei mevrouw Dillen daarnet dat de capaciteit 

eigenlijk 439 plaatsen bedraagt.  

 

Ook de Commissie van Toezicht heeft zich gemengd in de discussie. 

De Commissie heeft op 29 november 2021 zowel de burgemeester 

als de provinciegouverneur een brief gestuurd. Er heeft dan overleg 

met de betrokken actoren plaatsgevonden. Op 26 januari 2022 is er 

weer een brief verzonden, waarin bevestigd werd dat er inderdaad 

een aantal gevangenen was overgeplaatst – dat was al goed – maar 

dat er een grote instroom was, waardoor er toch opnieuw 724 

gevangenen in de Begijnenstraat zaten. Op 8 februari 2022 heeft de 

Antwerpse burgemeester de FOD Justitie op de hoogte gebracht van 

zijn voornemen om eventueel over te gaan tot het nemen van 

bestuurlijke maatregelen. Daarop kwam op 14 februari 2022 en 

16 februari 2022 een antwoord waarin zou zijn gezegd dat er in 

andere Vlaamse gevangenissen 284 bijkomende bedden zouden 

worden geplaatst als tijdelijke humanitaire maatregel en dat door de 

coronapandemie bepaalde straffen alvast tot 1 mei 2022 niet zouden 

worden uitgevoerd om de instroom te vertragen.  

 

Dat blijkt jammer genoeg allemaal niet te volstaan. De situatie in 

Antwerpen stabiliseerde niet, met uiteindelijk het burgemeesters-

besluit en de bestuurlijke maatregel van 1 maart 2022 als gevolg. De 

burgemeester zegt dat er vanaf 1 mei 2022 inderdaad maar 680 

gevangenen meer mogen worden opgesloten. Vanaf 1 juli 2022 zou 

dit aantal 660 gevangenen bedragen, wat nog altijd 50 % te veel is. Zo 

kan men de situatie echter toch al stapsgewijs normaliseren. De 

Commissie van Toezicht had trouwens ook het aantal van 660 

aangekaart in haar brief.  

 

Mijnheer de minister, ik heb hierover enkele vragen. Wat is de stand 

van zaken vandaag? Hoeveel gevangenen zitten er momenteel in de 

Antwerpse gevangenissen? Zijn er daarbij nog grondslapers? 

 

Hebt u ondertussen een stappenplan opgesteld om in de richting van 

660 gevangenen te evolueren in de komende  vier maanden? Zo ja, 

hoe zult u dat realiseren? 

 

Is er daarnaast nog overleg gepland met de betrokken actoren om de 

situatie zo snel mogelijk te normaliseren? U zult ook wel weten dat 

13.02  Sophie De Wit (N-VA): La 

correspondance préalable, la 

concertation préalable et les 

mesures prises précédemment se 

sont révélées insuffisantes pour 

réduire la surpopulation carcérale 

à Anvers. C'est pourquoi le 

bourgmestre a décidé le 1er mars 

d'imposer une capacité maximale, 

la surpopulation étant ainsi réduite 

en deux étapes. 

 

Combien de détenus séjournent 

actuellement dans la prison 

d'Anvers? Certains d'entre eux 

doivent-ils encore dormir à même 

le sol? Le ministre a-t-il déjà 

élaboré une feuille de route? Une 

concertation est-elle encore 

prévue? Comment la 

surpopulation évoluera-t-elle si la 

suspension de l'exécution des 

peines en raison de la pandémie 

cesse de s'appliquer à partir du 

1er mai? Le ministre maintient-il 

son intention d'exécuter d'office 

les courtes peines à partir du 

1er juin 2022?  
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men gisteren opnieuw gestaakt heeft in de gevangenis van 

Antwerpen. 

 

Ten slotte, hoe ziet u de overbevolking evolueren als de opschorting 

van de strafuitvoering ten gevolge van de pandemie vanaf 1 mei 2022 

niet meer van kracht is? Houdt u daarbij nog steeds vast aan uw 

voornemen om de korte straffen ook allemaal uit te voeren vanaf 

1 juni 2020? Dat zal immers zeker een impact hebben. Wat is uw plan 

om dat allemaal in orde te krijgen en intussen ook te zorgen voor die 

kordate strafuitvoering waarover u altijd al sprak?  

 

13.03 Minister Vincent Van Quickenborne: Collega's, ik geef eerst 

enkele cijfers. Er zitten momenteel 670 mannen en 49 vrouwen in de 

Antwerpse gevangenis. Vandaag, op 9 maart, zijn er 80 grondslapers 

in de gevangenis van Antwerpen.  

 

De burgemeester heeft zijn intentie tot het nemen van een besluit 

schriftelijk kenbaar gemaakt aan de administratie. De administratie 

heeft schriftelijk geantwoord met vermelding van alle initiatieven die 

reeds werden genomen om de bezetting van de gevangenis van 

Antwerpen te milderen.  

 

Wat betreft de specifieke situatie van Antwerpen is er volgende week 

inderdaad nog een follow-upvergadering gepland met de provincie-

gouverneur over het probleem van de overbevolking. Om het 

probleem van de overbevolking op nationaal vlak te bespreken, zullen 

we nog een rondetafelgesprek organiseren met de verschillende 

partners.  

 

De overbevolking treft inderdaad niet alleen de gevangenis van 

Antwerpen maar ook de andere gevangenissen in Vlaanderen. Er 

werden initiatieven genomen om de overbevolking beter te spreiden, 

dit door het bijplaatsen van 281 bedden gespreid over alle 

gevangenissen. De overbevolking wordt dus niet geconcentreerd in 

één inrichting, maar gedetineerden worden verspreid over veel 

inrichtingen, zodat de lasten gespreid worden. Deze werkwijze zal 

voortgezet worden zolang dat nodig is. 

 

Er werd ook geïnvesteerd in de versterking van de psychosociale 

dienst, zodat er vroeger in het traject aan reclassering kan worden 

gewerkt. Op die manier willen we vermijden dat steeds meer 

gedetineerden pas vrijkomen op strafeinde. Om tegemoet te komen 

aan de problematiek van de overbevolking worden er momenteel 

verschillende pistes onderzocht om op korte termijn een oplossing te 

realiseren.  

 

Er wordt geïnvesteerd in meer en vooral betere capaciteit door de 

uitvoering van de masterplannen. Tezelfdertijd wordt de discussie 

over de gevangenisstraf als ultimum remedium gevoerd en wordt 

onderzocht welke initiatieven mogelijk zijn om de in- en uitstroom te 

beïnvloeden. In andere landen, bijvoorbeeld in Nederland, zijn er 

ervaringen waarop we ons kunnen inspireren om te onderzoeken wat 

er mogelijk is met betrekking tot de in- en uitstroom. 

 

De overbevolking op korte termijn oplossen blijft een moeilijk gegeven 

binnen de grenzen van de rechtsstaat. Zowel het creëren van 

bijkomende plaatsen als het zoeken naar wettelijke oplossingen kost 

tijd. Er werden reeds verscheidene pistes onderzocht om de 

13.03  Vincent Van 

Quickenborne, ministre: À la 

prison d'Anvers, 670 hommes et 

49 femmes sont aujourd'hui 

incarcérés, 80 détenus dormant à 

même le sol. 

 

Le bourgmestre d'Anvers a écrit à 

l'administration pour lui faire part 

de ses intentions. L'administration 

lui a répondu en spécifiant les 

initiatives déjà prises pour réduire 

la population carcérale. Une 

réunion de suivi avec la 

gouverneure de la province 

d'Anvers ayant pour thème la 

surpopulation carcérale se tiendra 

la semaine prochaine. Nous 

organiserons également une table 

ronde sur ce sujet avec différents 

partenaires. 

 

D'autres prisons en Flandre sont-

elles aussi confrontées à un 

problème de surpopulation. 

281 lits supplémentaires répartis 

entre toutes les prisons de façon à 

mieux répartir les détenus ont été 

installés. Le service psychosocial 

sera renforcé afin de pouvoir 

entamer plus tôt le processus de 

réinsertion et éviter ainsi une 

situation où de plus en plus de 

détenus ne sont libérés qu'en fond 

de peine. 

 

Les masterplans constituent un 

investissement dans des capacités 

plus nombreuses et de meilleure 

qualité. Concomitamment, nous 

menons une réflexion sur 

l'emprisonnement en tant que 

peine ultime et examinons 

comment nous pourrions 

influencer le flux des entrées et 

des sorties. Pour ce faire, nous 

nous inspirerons des pratiques en 
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overbevolking onder controle te brengen. Deze worden momenteel 

uitgewerkt. Zoals ik eerder al vermeldde, worden ook interne 

processen verbeterd om de doorstroom te versnellen en om de 

samenwerking met de belangrijkste partners te verbeteren. In 

afwachting daarvan worden enkele interne optimaliseringen 

doorgevoerd. 

 

Ook de zoektocht naar geschikte locaties voor detentiehuizen gaat 

onverminderd verder. Wat dit laatste betreft, wens ik toch te 

onderstrepen dat dit bijkomende capaciteit is in het kader van de 

inwerkingtreding van de bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechter 

ten aanzien van veroordeelden met gevangenisstraffen tot drie jaar. 

Via de detentiehuizen zullen wij vermijden dat deze populatie 

toegevoegd wordt aan de reeds bestaande populatie in de 

gevangenissen.  

 

Ik blijf ervan overtuigd dat een deel van de oplossing voor de 

overbevolking in de uitvoering van de korte straffen zit. Door de 

uitvoering van de korte straffen zal de rechter bij het uitspreken van 

de straf ook weten wat dit in de praktijk zal betekenen. Bovendien 

wordt een strafuitvoeringsrechter bevoegd voor de toekenning van de 

strafuitvoeringsmodaliteiten. De strafuitvoeringsrechter zal door 

opvolging van het dossier een betere risicotaxatie kunnen maken en 

mogelijke problemen vroegtijdig kunnen detecteren. Het kort op de 

bal spelen zal een positieve invloed hebben op de recidivecijfers en 

bijgevolg onvermijdelijk ook een effect hebben op de instroom.  

 

Daarnaast ben ik er ook nog steeds voorstander van om die korte 

straffen op een andere manier dan de huidige klassieke manier uit te 

voeren. Ik heb u reeds meerdere keren uitvoerig mijn visie op het 

belang van kleinschalige detentie uiteengezet. Mijn administratie 

werkt heel hard aan de uitbouw van de detentiehuizen. Zoals u weet is 

dit echter geen gemakkelijke opdracht.  

 

Natuurlijk ben ik blind noch doof voor de huidige problemen op het 

terrein. Ook hier werd een aantal maatregelen uitgewerkt met het oog 

op de beperking van de instroom, het vlotter maken van de 

doorstroom en het versterken van de uitstroom.  

 

usage dans d'autres pays, tels que 

les Pays-Bas. 

 

Dans les limites de l'État de droit, il 

restera difficile de résoudre le 

problème de la surpopulation 

carcérale à court terme. Tant la 

création de places supplémen-

taires que la recherche de 

solutions légales prendront du 

temps. Différentes pistes seront 

explorées et les processus 

internes seront améliorés pour 

accélérer les flux et optimiser la 

coopération avec les 

partenaires clés. La recherche de 

sites appropriés pour y établir des 

maisons de détention se 

poursuivra également. 

 

Ces maisons de détention nous 

permettront d'éviter que des 

personnes condamnées à des 

peines de réclusion de trois ans 

maximum viennent gonfler la 

population des prisons. 

 

Je reste convaincu que 

l'application des peines de courte 

durée peut apporter une solution 

partielle au problème de la 

surpopulation. Le juge saura 

désormais en quoi consiste 

concrètement la peine qu'il 

prononcera. En outre, le juge de 

l'application des peines pourra 

imposer des modalités d'applica-

tion. Lors du suivi du dossier, il 

sera mieux à même d'identifier les 

risques et de détecter d'éventuels 

problèmes à un stade précoce. En 

étant plus réactifs, nous serons à 

même de faire baisser les 

statistiques de récidives et partant, 

de réduire le nombre de 

personnes à incarcérer. 

 

Les peines de courte durée 

doivent également être appliquées 

autrement, dans des maisons de 

détention de dimensions plus 

modestes. 

 

13.04  Marijke Dillen (VB): Mijnheer de minister, ik heb het in het 

verleden reeds verschillende keren gezegd, dit is een probleem dat al 

heel lang aansleept, reeds 20 à 30 jaar. Ik hoor u graag zeggen dat dit 

tijd vergt en dat het een moeilijk probleem is binnen de grenzen van 

de rechtspraak. Het is echter een cumulatief probleem. Voor alle 

13.04  Marijke Dillen (VB): Le 

problème dure déjà depuis 20 à 

30 ans. Le ministre n'en est pas 

responsable, mais nous faisons du 

surplace. 
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duidelijkheid, dat is niet uw verantwoordelijkheid, ik ben daar eerlijk in. 

Eigenlijk blijven we echter ter plaatse trappelen. Als we eens een 

analyse zouden maken van alle verschillende parlementaire 

tussenkomsten van de laatste decennia, dan zouden we vaststellen 

dat dit steeds terugkomt. Het probleem wordt eigenlijk niet echt op 

een positieve manier opgelost.  

 

Mijnheer de minister, u sprak daarnet over 670 mannen en 

49 vrouwen in Antwerpen en 80 grondslapers. Dat is een rechtsstaat 

onwaardig. Ik denk dat wij het daarover eens zijn. Ik neem aan dat u 

er reeds bent geweest, die cellen zijn klein en als men daar met acht 

in plaats van vier of met vier in plaats van twee moet liggen, dan is dat 

werkelijk mensonwaardig.  

 

Daarenboven is het mooie weer in aantocht en heel veel 

verluchtingsfaciliteiten zijn er niet in die cellen. Wij weten nu al dat dit 

zodra het zomer is aanleiding zal geven tot heel moeilijke 

omstandigheden, in de eerste plaats voor de cipiers en uiteraard ook 

voor de gedetineerden. Ik zou er dus echt op willen aandringen dat er 

voor het probleem van het grondslapen initiatieven worden genomen, 

zodat dit kan worden opgelost. 

 

U houdt opnieuw een pleidooi voor de uitvoering van de korte straffen. 

U hebt verwezen naar uw visie op de kleinschalige detentie. Mijnheer 

de minister, ik meen ook op dat vlak te moeten vaststellen dat u ter 

plaatse blijft trappelen. Ik weet niet of er al heel veel initiatieven 

concreet worden. Wij stellen vast dat wanneer er aankondigingen 

worden gedaan, die op het terrein bijna onmiddellijk worden 

afgeschoten. Iedere gemeente heeft daarvoor haar eigen redenen. 

Vorige week ging het nog om een hotel in Meise, waarvan de naam 

mij nu ontsnapt. U weet echter waarover ik het heb. Ook daar verzette 

de gemeente zich weer. U moet zich er toch wel van bewust zijn dat 

uw visie op de kleinschalige detentie niet de oplossing voor morgen 

zal zijn. 

 

 

Il est indigne d'un État de droit que 

80 personnes doivent dormir à 

même le sol, dans des cellules 

beaucoup trop petites. 

 

Le ministre plaide à nouveau en 

faveur de maisons de détention de 

taille réduite mais les projets 

concrets sur le terrain sont 

systématiquement et immédiate-

ment torpillés. La semaine 

dernière, la commune de Meise 

s'est encore opposée à la transfor-

mation d'un hôtel en centre de 

détention. En d'autres termes, ce 

n'est pas encore demain que cette 

détention à petite échelle verra le 

jour. 

 

 

13.05  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor 

uw antwoord. Sta me echter toe op te merken dat het veel van 

hetzelfde is en dat het heel vaag blijft. Daarmee wil ik het feit dat het 

een moeilijke problematiek betreft niet uit de weg gaan. 

 

Ten eerste, ik ben het met u eens dat een kordate strafuitvoering tot 

minder recidive zal leiden. Op dat punt ben ik het met u eens, wij 

werpen dat al jaren op. U stelt over die kordate strafuitvoering dat u 

zult bekijken op welke manier er op de in- en de uitstroom kan worden 

ingewerkt en op welke manier die kunnen worden beïnvloed. Ik maak 

mij dan ook al zorgen. Wanneer dat betekent dat een straf niet zal 

worden uitgevoerd, staat u daar immers met uw zogeheten kordate 

straffen. Die problematiek hebben wij gekend en kennen wij vandaag 

nog steeds. Ik maak mij daarover dus wel enige zorgen. 

 

U stelde ook dat de lasten gespreid worden. Er zijn inderdaad al 

gevangenen overgeplaatst naar andere gevangenissen. Mijnheer de 

minister, ik heb de cijfers niet bij de hand, maar ik kan ze u wel 

bezorgen. Ik heb ze immers bij u opgevraagd. De overbevolking, die 

er in alle gevangenissen is, wordt echter grotendeels door Antwerpen 

opgevangen. Er is dus nog veel ruimte om verder te spreiden. Er 

wordt waarschijnlijk ook nog te weinig gespreid. 

 

13.05  Sophie De Wit (N-VA): Je 

partage la position du ministre 

selon laquelle une exécution 

résolue des peines entraînera 

moins de récidives. La réalisation 

de cette exécution correcte se 

heurte cependant à des mesures 

pour gérer les flux entrants et sor-

tants dans les prisons, ce qui peut 

avoir pour conséquence la non-

exécution de certaines peines. 

 

Toutes les prisons sont 

surpeuplées mais les statistiques 

indiquent tout de même clairement 

que la surpopulation est surtout 

absorbée par Anvers. La 

répartition des détenus reste donc 

insuffisante à l'heure actuelle. 

 

Le ministre est favorable à une 

exécution alternative des peines, 

mais il rejette ainsi la responsabi-
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U bent voorstander van een alternatieve uitvoering van straffen. In 

sommige gevallen zal dat zeker nuttig zijn, maar u weet ook dat een 

deel van de problematiek dan wordt afgeschoven op de regio's, die 

verantwoordelijk zijn voor de strafuitvoering en die 

verantwoordelijkheid ook hebben genomen. Vlaanderen heeft al veel 

extra enkelbanden aangekocht en geïnstalleerd om dit op te vangen. 

Het kan natuurlijk niet op die manier blijven gebeuren. Elke regio moet 

daar zijn aandeel in nemen. Dit kan ook niet zomaar afgewenteld 

worden. Samenwerken is één zaak, afwentelen is een andere.  

 

U wilt de korte straffen vanaf 1 juni opvangen via detentiehuizen. Het 

kabinet-Geens had al voorgerekend hoeveel plaatsen men daarvoor 

nodig had. Dat waren er enkele honderden. Dat zal niet opgelost zijn 

met dat ene detentiehuis of misschien met het tweede dat u deze 

zomer geopend zou kunnen hebben. Het zal niet lukken op die 

manier, laat ons daar eerlijk in zijn. U zult dan heel snel moeten 

werken. Het wordt u natuurlijk ook niet gemakkelijk gemaakt. Alle 

vandaag beschikbare ruimtes en locaties zouden in de komende 

maanden immers voor andere opvang nodig kunnen zijn.  

 

Ik wens u hier veel succes mee. De huidige overbevolking kan 

eigenlijk niet meer door de beugel en we blijven een beetje in een 

cirkeltje draaien. Het is tijd voor meer doortastende oplossingen dan 

deze. U zegt dat alles lang duurt, bijvoorbeeld een gevangenis huren 

in het buitenland. Daar hebt u een jaar voor nodig. Wij zeggen dat 

echter ook al langer dan een jaar, de oplossing had er misschien al 

kunnen zijn. 

 

lité sur les Régions, qui sont com-

pétentes à cet égard. La Flandre a 

déjà installé de nombreux brace-

lets électroniques supplémen-

taires, mais chaque Région devra 

assumer sa propre part en la 

matière. 

 

Le ministre entend accueillir les 

personnes condamnées à de 

courtes peines dans des maisons 

de détention à partir du 1er juin. 

Pour ce faire, il aura besoin de 

plusieurs centaines de places, qui 

ne seront toutefois pas disponibles 

d'ici l'été, même s'il parvient à 

ouvrir à temps une ou deux 

maisons de détention. Dans les 

mois à venir, les sites disponibles 

seront probablement nécessaires 

pour d'autres formes d'accueil. 

 

Des solutions plus fermes sont 

nécessaires pour remédier à la 

surpopulation actuelle. Louer une 

prison à l'étranger prend un an, 

mais nous demandons déjà cette 

mesure depuis plus d'un an. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

14 Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De 

veroordeling van een kinderopvanginitiatief" (55025854C) 

14 Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La 

condamnation d'une structure d'accueil d'enfants" (55025854C) 

 

14.01  Marijke Dillen (VB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de 

minister, schrijnende verhalen in de Vlaamse kinderopvang lezen we 

tegenwoordig helaas bijna dagelijks in de pers. Vorige week dook er 

toch wel een verontrustend verhaal op in de Vlaamse kinderopvang. 

Een Antwerpse kinderopvangster die vorig jaar door het hof van 

beroep werd veroordeeld voor zware mishandeling van kleine 

kinderen en verwaarlozing, kon nadien blijkbaar zonder problemen 

haar crèche blijven uitbaten. Bijzonder verontrustend is dat de ouders 

die hun kind aan die kinderopvang toevertrouwden, daarvan niet op 

de hoogte waren. 

 

Pas twee weken geleden, op 20 februari, en dan ook pas nadat 

nieuwe feiten waren gesignaleerd, heeft Kind en Gezin aan de 

betrokken ouders meegedeeld dat de crèche uit voorzorg voor twee 

maanden zou worden gesloten, om te verhinderen dat de veiligheid 

en de gezondheid van de kinderen in het gedrang komen. In dat 

schrijven werden blijkbaar verschillende redenen aangehaald. De 

belangrijkste reden is zonder twijfel de veroordeling van de uitbaatster 

voor kindermishandeling en verwaarlozing, reeds in januari 2021. De 

feiten zelf dateren van 2017 en 2018. Het gaat werkelijk om 

zorgwekkende feiten. 

14.01  Marijke Dillen (VB): 

Presque chaque jour, la presse 

publie des histoires poignantes à 

propos de l'accueil des enfants en 

Flandre. Une puéricultrice 

anversoise, condamnée l'an 

dernier par la cour d'appel pour 

maltraitance et négligence graves 

a apparemment pu continuer à 

exploiter sa crèche sans pro-

blème. Ce n'est qu'un an plus tard, 

à la suite de nouvelles plaintes, 

que la crèche a été fermée. 

 

Existe-t-il des directives qui 

obligent le parquet à informer 

automatiquement "Kind en Gezin" 

des plaintes et du dossier pénal en 

cours lorsque des infractions aussi 

graves sont signalées? Le parquet 

informe-t-il automatiquement le 
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Voor alle duidelijkheid, kinderopvang is niet uw bevoegdheid, maar 

wel de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschappen. Dit dossier 

doet wel verschillende vragen rijzen. Het gaat over ernstige feiten uit 

2017 en 2018, waarvoor de bewuste kinderopvang in eerste aanleg 

veroordeeld werd en nadien, in 2021, ook in graad van beroep. Pas 

een jaar later, naar aanleiding van nieuwe klachten, werd die 

kinderopvang gesloten. 

 

Mijnheer de minister, bestaan er richtlijnen waarbij het betrokken 

parket bij de melding van zulke zwaarwichtige feiten automatisch Kind 

en Gezin in kennis dient te stellen van de klachten en het lopende 

strafdossier? Wordt Kind en Gezin automatisch door het parket 

ingelicht nadat een veroordeling van een kinderopvanginitiatief in 

eerste aanleg wordt uitgesproken? Bestaat er daaromtrent een 

standaardprocedure? Als die niet bestaat, bent u bereid om in die zin 

initiatieven te nemen? 

 

Volgens informatie blijkt dat de verantwoordelijke kinderopvangster 

ten persoonlijken titel werd veroordeeld, maar dat de vennootschap 

onder dewelke zij haar activiteiten uitoefende buiten schot bleef. Dat 

is uiteraard geen excuus ten aanzien van de betrokken ouders, die 

strikt juridisch gezien hun kind toevertrouwen aan een vennootschap 

die op zichzelf geen strafbare feiten heeft gepleegd. Door die 

structuur worden de ouders ook niet op de hoogte gebracht van de 

strafbare feiten. Bijgevolg kunnen de ouders zich niet burgerlijke partij 

stellen. 

 

Mijnheer de minister, wat is daarin de standaardprocedure? Wordt er 

door het parket automatisch onderzocht of er achter de betrokken 

kinderopvangster een rechtspersoon verantwoordelijk is voor de 

organisatie van de kinderopvang? Zo neen, bent u bereid initiatieven 

te nemen om te voorkomen dat de betrokken ouders gedurende jaren 

niet op de hoogte worden gebracht van strafbare feiten en lopende 

strafprocedures? Het is heel belangrijk te beklemtonen dat het hier 

gaat om bijzonder kwetsbare mensen, de kleinsten van onze 

samenleving. Zij verdienen de allergrootste bescherming, ook 

vanwege justitie. 

 

service Kind en Gezin lorsqu'une 

condamnation est prononcée en 

première instance contre une 

structure d'accueil d'enfants? 

Existe-t-il une procédure standard 

à cet égard? Si non, le ministre 

adoptera-t-il une initiative en ce 

sens? 

 

Les parents ne sont pas informés 

d'une éventuelle infraction pénale 

et ne peuvent donc pas se 

constituer partie civile. Dans ce 

cas, quelle est la procédure 

standard? 

 

Le parquet vérifie-t-il 

systématiquement si l'organisation 

de l'accueil des enfants est placée 

sous la responsabilité d'une 

personne morale? Il faut en effet 

éviter que les parents ignorent 

pendant des années que des faits 

punissables ont été commis et que 

des procédures pénales sont en 

cours. 

 

 

14.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Mevrouw Dillen, er 

bestaan wel degelijk richtlijnen, met name COL 8/2014 over de 

mededeling van strafrechtelijke vervolging of veroordeling van 

ambtenaren, van personen met een taak van openbaar belang of die 

een functie uitoefenen die een gezagsrelatie met minderjarigen of 

kwetsbare personen impliceert. Deze COL bepaalt wanneer aan 

bepaalde entiteiten, bijvoorbeeld Kind en Gezin, moet worden 

meegedeeld dat tegen een persoon een strafrechtelijk onderzoek 

loopt of dat de betrokkene op strafrechtelijk vlak werd veroordeeld.  

 

De omzendbrief werd in januari 2020 herzien, waarbij het 

toepassingsgebied werd uitgebreid met de nieuwe categorie 3.8. Zij 

betreft de personen van wie het dossier aantoont dat zij functies 

uitoefenen in de gezondheidszorg, de welzijnszorg, de culturele 

sector, de jeugdsector, de media en de sport, voor zover die functies 

doorgaans een gezagsrelatie met minderjarigen of kwetsbare 

personen impliceren en zal worden uitgeoefend in het kader van een 

structuur met rechtspersoonlijkheid. De categorie is heel ruim, want 

ook vrijwilligers van jeugdbewegingen en dergelijke vallen hieronder, 

14.02  Vincent Van 

Quickenborne, ministre: La 

circulaire COL 8/2014 détermine 

dans quelles conditions certaines 

entités, par exemple Kind en 

Gezin, doivent être informées de 

l'existence d'une enquête ou d'une 

condamnation pénale à charge 

d'une personne. 

 

Cette circulaire a été revue en 

janvier 2020. Le champ d'applica-

tion a été élargi à la nouvelle 

catégorie 3.8. Il s'agit des per-

sonnes dont le dossier révèle 

qu’elles exercent des fonctions 

dans les secteurs de la santé, du 

bien-être, de la culture, de 

l’enfance et de la jeunesse, des 
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zonder dat er voor hen sprake is van een tuchtoverheid. Bovendien 

werd er bij de herziening in januari 2020 toegevoegd dat, wanneer er 

uit het dossier van een onthaalouder blijkt dat hij of zij doorgaans 

samenleeft met een meerderjarige die het voorwerp uitmaakt van een 

strafrechtelijk opsporingsonderzoek, een vervolging of een 

veroordeling, deze onthaalouder wordt gelijkgesteld met de personen 

die vallen onder categorie 3.8.  

 

Er is geen automatische melding bij een lopend onderzoek of na een 

veroordeling in eerste aanleg waartegen hoger beroep werd ingesteld. 

Dat is begrijpelijk met de volgende achterliggende redenering. De 

beslissing om informatie mee te delen moet in dat stadium immers 

voorzichtig en weldoordacht gebeuren. Het correcte verloop van het 

onderzoek, de naleving van de privacy en het vermoeden van 

onschuld moeten immers te allen tijde worden gewaarborgd. 

 

Het kan niet de bedoeling zijn om personen in een lopend onderzoek 

of na een strafrechtelijke procedure, gevolgd door vrijspraak, een 

stigma voor het leven te bezorgen. Tegelijkertijd moeten we er bij 

effectieve veroordelingen en lopende onderzoeken waar de noodzaak 

zich opdringt, wel voor zorgen dat de instanties in kennis worden 

gesteld van lopende onderzoeken of veroordelingen. Dat is een 

moeilijk evenwicht en de omzendbrief waarborgt de broze balans die 

moet worden gevonden tussen het beschermen van slachtoffers en 

het waarborgen van het vermoeden van onschuld bij een potentiële 

dader. Na herziening in januari 2020 heeft de omzendbrief dan ook 

voldoende waarborgen ingebouwd, waardoor er wel degelijk melding 

kan worden gemaakt door de bevoegde parketten. Er wordt daarbij 

een onderscheid gemaakt tussen veroordelingen en lopende 

onderzoeken.  

 

Veroordelingen die onder categorie 3.8 vallen, zoals in casu een 

veroordeling wegens mishandeling van een minderjarige of een 

kwetsbaar slachtoffer, en die definitief zijn, worden meegedeeld aan 

de autoriteit onder wiens bevoegdheid de veroordeelde valt. De 

beslissing of de veroordeling al dan niet wordt meegedeeld, wordt 

genomen na een weldoordacht overleg met de bevoegde 

referentiemagistraat van het parket-generaal. Er wordt daarbij 

cumulatief rekening gehouden met het gevaar voor de openbare 

veiligheid en de bestaande link tussen het gepleegde feit en de 

uitgeoefende functie. 

 

De beslissing om in de fase van het vooronderzoek, zonder dat er al 

sprake is van enige veroordeling, mee te delen dat een onderzoek of 

vervolging loopt, wordt ook genomen na overleg met de 

referentiemagistraat van het parket-generaal. Hier wordt eveneens 

rekening gehouden met de bestemmeling van de mededeling. 

 

Op uw tweede vraag kan ik u antwoorden dat er geen specifieke 

richtlijnen zijn over het al dan niet mee vervolgen van een 

rechtspersoon bij kinderopvanginitiatieven. Hiervoor geldt de 

algemene regeling van artikel 5 van het Strafwetboek. Specifieke 

richtlijnen zijn hier moeilijk te geven. De fout moet geval per geval 

worden beoordeeld. Personen die een klacht indienen kunnen zich 

laten registreren als benadeelde persoon overeenkomstig artikel 5bis 

van het Wetboek van strafvordering en naast het recht bijgestaan of 

vertegenwoordigd te worden door een advocaat en ieder document 

dat hij nuttig acht te doen toevoegen aan het dossier, wordt de 

médias et des sports, pour autant 

que les fonctions qu’elles exercent 

impliquent une relation d’autorité 

habituelle avec des personnes 

mineures ou vulnérables et pour 

autant que ces fonctions soient 

exercées dans le cadre d’une 

structure dotée de la personnalité 

juridique. En outre, lors de cette 

révision, il a été ajouté que toute 

personne exerçant l’activité 

d’accueillant d’enfant dont le 

dossier révèle qu’elle réside 

habituellement avec une personne 

majeure faisant l’objet d’une infor-

mation pénale, de poursuites ou 

d’une condamnation est assimilée 

aux personnes de la catégorie 3.8. 

 

Il n'y a pas de signalement 

automatique dans le cadre d'une 

enquête ou à la suite d'une 

condamnation en première instan-

ce ayant fait l'objet d'un appel. À 

un tel stade, la décision de 

communiquer des informations 

doit en effet être prise avec 

prudence et discernement. 

 

La circulaire maintient le fragile 

équilibre entre la protection des 

victimes et la garantie de la 

présomption d'innocence. La 

circulaire actuelle offre des garan-

ties suffisantes, qui permettent 

effectivement aux parquets 

compétents d'effectuer des 

signalements. La procédure est 

différente selon qu'il s'agit d'un 

jugement ou d'une enquête en 

cours. 

 

Il n'y a pas de directives 

spécifiques en ce qui concerne le 

fait de poursuivre également ou 

non une personne morale en ce 

qui concerne les initiatives 

d'accueil des enfants. C'est la 

règle générale prévue à l'article 5 

du Code pénal qui s'applique. Les 

directives spécifiques comportent 

des difficultés. La faute doit être 

estimée au cas par cas. Les 

personnes qui déposent plainte 

peuvent se faire enregistrer 

comme personnes lésées. Ces 

personnes lésées sont entre 

autres informées du classement 
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benadeelde persoon op de hoogte gebracht van de seponering en de 

reden daarvan, het instellen van een gerechtelijk onderzoek en de 

bepaling van een rechtsdag voor het onderzoeks- of vonnisgerecht.  

 

De benadeelde persoon heeft ook het recht te verzoeken om inzage 

in het dossier te krijgen en er een afschrift van te krijgen. Door 

recente wijzigingen aan artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek 

ontvangt het slachtoffer dat zich burgerlijke partij heeft gesteld binnen 

vijf dagen na de uitspraak van de beslissing kennis van die beslissing 

via een niet-ondertekend afschrift van de beslissing. Die wordt aan 

elke partij gericht, en in voorkomend geval ook aan de advocaat. 

Deze wetswijziging is overigens van toepassing sinds 1 maart 2021. 

 

sans suite et de la raison de ce 

classement. Elles ont également le 

droit d'exiger d'avoir accès au 

dossier et d'en recevoir une copie. 

Depuis le 1er mars 2021, la victime 

qui s'est constituée partie civile 

prend connaissance de la décision 

dans les cinq jours qui suivent 

cette décision, par le biais d'une 

copie non signée. 

 

 

14.03  Marijke Dillen (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw 

antwoord. Ik begrijp dat het een moeilijk evenwicht is tussen de 

rechten van de verdediging, de privacy en het niet ten onrechte aan 

de schandpaal nagelen, maar het gaat hier toch om kinderen. Zij zijn 

samen met de bejaarden de meest kwetsbaren in onze samenleving. 

 

De feiten in dit specifieke geval dateren van 2017 en 2018, en pas in 

januari 2021 was er een arrest in graad van beroep dat dan in kracht 

van gewijsde is getreden. Dan heeft het nog een jaar geduurd voor 

Kind en Gezin is opgetreden. Ik vraag mij af of Kind en Gezin dan in 

dat jaar, tussen januari 2021 en februari 2022, door het parket op de 

hoogte werd gebracht van de veroordeling. Dat is niet uw 

verantwoordelijkheid, maar het is toch hemeltergend dat die 

kinderopvang nog meer dan een jaar kon blijven functioneren na die 

heel zware veroordeling. 

 

14.03  Marijke Dillen (VB): Il 

s'agit en effet d'un équilibre difficile 

à trouver, mais la question est de 

savoir si Kind en Gezin a été 

informé par le parquet de la 

condamnation entre janvier 2021 

et février 2022. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

15 Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het 

pleidooi van de Antwerpse schepen van Vooruit om de drugswet aan te passen" (55025858C) 

15 Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le 

plaidoyer de l'échevin anversois Vooruit en faveur d'une adaptation de la loi sur les stupéfiants" 

(55025858C) 

 

15.01  Marijke Dillen (VB): Mijnheer de minister, naar aanleiding van 

de 101 jaar oude drugswet hield mevrouw Beels, de Antwerpse 

schepen van Vooruit, bevoegd voor onderwijs en jeugd, vorige week 

een bijzonder opmerkelijk pleidooi, dat ook veel aandacht in de media 

kreeg, om de drugswet om te gooien en aan te passen aan wat zij "de 

huidige omstandigheden" noemt. Ze hield een pleidooi voor de 

legalisering van het gebruik van drugs, ook van harddrugs als 

cocaïne. 

 

Volgens de Vooruitschepen zou het "heel verstandig zijn om het bezit 

en gebruik van drugs uit het strafrecht te halen. Gebruikers zouden 

niet mogen worden gestraft, zelfs niet met een boete". Zij gaat nog 

verder: "Finaal moet je als politica ook de productie en distributie van 

drugs gaan reguleren en controleren." De overheid zal volgens haar 

op termijn zelfs drugs moeten verkopen, "zeker als wij ook echt een 

klap willen uitdelen aan de drugsbendes en de illegale handel". 

 

Mijnheer de minister, dat is een bijzonder opmerkelijk standpunt van 

een coalitiepartner van de Antwerpse burgemeester, in het kader van 

wat hij de war on drugs noemt in zijn stad. Het betreft wel een pleidooi 

15.01  Marijke Dillen (VB): La 

semaine passée, l'échevine 

anversoise du parti Vooruit, 

Mme Beels, a plaidé pour la 

légalisation de la consommation 

de drogues, y compris de drogues 

dures comme la cocaïne. Voilà 

une prise de position surprenante 

de la part d'une des partenaires de 

coalition du bourgmestre d'Anvers, 

qui quant à lui mène ce qu'il 

appelle une guerre contre la 

drogue dans sa ville. Elle est 

également en contradiction avec la 

politique de sanction immédiate du 

ministre. Par ailleurs, j'ai du mal à 

croire qu'une figure importante de 

la politique anversoise lancerait 

cette proposition gratuitement, 

sans avoir consulté son parti. 
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van een schepen uit een belangrijke stad in Vlaanderen, van wie de 

partij ook deel uitmaakt van de federale regering. Ik kan mij niet 

voorstellen dat een belangrijke Antwerpse politica dat zomaar gratuit 

de wereld instuurt en dat dat niet is gebeurd in overleg met haar partij. 

 

Wij hadden het daarstraks uitgebreid over uw lik-op-stukbeleid, een 

beleid dat we steunen. Welnu, het pleidooi van de Antwerpse 

Vooruitschepen gaat regelrecht in tegen uw aangekondigde lik-op-

stukbeleid, waarin ook uitvoerig aandacht wordt besteed aan het bezit 

van drugs. Daarom vond ik het toch wel nodig om u een aantal vragen 

te stellen. 

 

Wat is uw standpunt betreffende dat opmerkelijke pleidooi van een 

schepen uit een belangrijke stad in Vlaanderen, van wie de partij deel 

uitmaakt van de federale regering?  

 

Vindt u dat dat strookt met uw aangekondigde lik-op-stukbeleid? 

 

Heeft er ter zake reeds overleg plaatsgevonden? Zullen er initiatieven 

worden genomen om het door de Vooruitpolitica voorgestelde pleidooi 

te onderzoeken? 

 

Quelle est la position du ministre? 

 

 

15.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Ik heb het pleidooi van 

de Antwerpse schepen goed gelezen. De meningen zijn vrij in ons 

land. Zolang ik van de Antwerpse coalitie geen gedeeld in de plaats 

van een verdeeld standpunt kan ontvangen, kan ik mij hierover 

moeilijk uitlaten. De wet is wat ze is. Het federale beleid ter zake is 

bekend. Mijn beleid ter zake is ook bekend. We hebben daarnet nog 

gedebatteerd over het OMS-systeem dat sinds 1 januari van 

toepassing is in het hele land en sinds 2013 van toepassing is in 

Antwerpen. Uiteraard blijft dat toegepast. 

 

15.02  Vincent Van 

Quickenborne, ministre: Chacun 

peut librement exprimer ses 

opinions dans notre pays. Tant 

que la coalition d'Anvers ne peut 

me procurer un point de vue 

partagé au lieu d'un point de vue 

divisé, il m'est difficile de me 

prononcer là-dessus. La loi est ce 

qu'elle est. Ma politique en la 

matière est également connue. 

 

15.03  Marijke Dillen (VB): Dank u wel voor uw duidelijke antwoord. 

Het is juist, de meningen zijn vrij. We kunnen er echter niet omheen 

dat het geen gratuit idee is, als belangrijke politici een bepaalde 

mening verkondigen. Daar schuilt toch wel meer achter. Daar mag u 

wel niet uit afleiden dat belangrijke politici geen persoonlijke mening 

mogen hebben. Ik ben blij uit uw antwoord te mogen afleiden dat u uw 

kordate lik-op-stukbeleid, ook wat het gebruik van drugs en harddrugs 

betreft, consequent zult blijven uitvoeren. 

 

15.03  Marijke Dillen (VB): Votre 

réponse est claire. Je me réjouis 

que le ministre continue à mettre 

en oeuvre sa politique de sanction 

immédiate de manière ferme et 

cohérente. 

 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

16 Question de Marie-Christine Marghem à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) 

sur "Le départ de volontaires pour l'Ukraine" (55025865C) 

16 Vraag van Marie-Christine Marghem aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) 

over "Het vertrek van vrijwilligers naar Oekraïne" (55025865C) 

 

16.01  Marie-Christine Marghem (MR): Madame la présidente, 

monsieur le ministre, c'est une question un peu particulière et au 

cœur de l'actualité que je vous adresserai. 

 

Le début de l'offensive russe en Ukraine marquera sans conteste 

notre époque. Cette agression marque déjà beaucoup de nos 

concitoyens. En effet, comment rester neutre quand un peuple se 

16.01  Marie-Christine Marghem 

(MR): De start van het Russische 

offensief in Oekraïne zal kenmer-

kend zijn voor onze tijd. Hoe 

kunnen we neutraal blijven terwijl 

een volk zich verdedigt en vecht 

voor zijn voortbestaan als 
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défend non sur un territoire étranger mais au seuil de son propre foyer 

et qu'il lutte non pas pour des ressources, non pas pour des gains 

géopolitiques mais pour sa survie en tant qu'État-nation indépendant 

et souverain? "Un pays qui se défend s'impose au respect de tous. 

Ce pays ne périt pas", disait l'un de nos plus grands rois. 

 

Ainsi, les réseaux sociaux et la presse ont signalé la volonté des 

Belges, de certains d'entre eux en tout cas, d'aller porter secours à 

l'Ukraine agressée, y compris les armes à la main. Ils seraient une 

septantaine et certains d'entre eux seraient déjà présents sur le sol 

ukrainien. Ce faisant, ils ne font que répondre à un appel du 

président Zelensky qui avait incité ou souhaité que les Européens 

rejoignent les rangs de la défense ukrainienne. D'ailleurs, une légion 

internationale de volontaires aurait été créée pour accueillir tous les 

volontaires étrangers décidés à défendre l'indépendance de l'Ukraine. 

 

Bien que leur motif soit noble et que leur geste honore le patriotisme 

et la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, ces personnes 

restent belges et la Belgique leur doit autant protection qu'ils doivent 

eux-mêmes, dans leurs actions, éviter de nuire aux intérêts de notre 

État. 

 

Ainsi, monsieur le ministre, connaît-on précisément le nombre et 

l'identité des Belges ou des résidents belges partis en tant que 

volontaires en Ukraine? Ces volontaires tombent-ils sous le coup de 

la loi belge sur les mercenaires qui punit cette activité de la prison? 

Les volontaires ne rentrent pas, a priori, dans des cas d'extrémisme 

et de terrorisme. Quels sont les services chargés de suivre et de 

traiter ces personnes au cas où? Y a-t-il des contacts entre les 

autorités belges et les autorités ukrainiennes via les ministères, les 

services de renseignement et les ambassades pour connaître la 

situation précise sur le terrain, bien que, reconnaissons-le, ce soit une 

gageure en temps de guerre? 

 

Ensuite, bien que l'Ukraine ait conquis les cœurs et les esprits des 

Belges, la figure du président russe, Vladimir Poutine jouit toujours 

d'une certaine popularité et pourrait inspirer de mauvaises 

orientations à certains des combattants. Des affidés d'un spectre 

politique beaucoup plus autoritariste pourraient ainsi rejoindre 

l'Ukraine pour combattre sous un uniforme ou éventuellement sous le 

contrat de l'agresseur. Vu les mesures prises par la Belgique dans le 

cadre de l'Union européenne et de l'OTAN, des citoyens belges se 

mettant au service de la Russie et de ses États fantoches tombent-ils 

sous le coup de l'article 118bis du Code pénal qui sanctionne ceux qui 

servent sciemment la politique et les desseins de l'ennemi ou qui 

pratiquent la propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi. Je 

vous remercie pour vos réponses et je les écoute très attentivement. 

 

onafhankelijke en soevereine 

natiestaat?  

 

In de pers en op sociale media 

werd gemeld dat sommige Belgen 

bereid zijn om in Oekraïne te gaan 

helpen, ook gewapenderhand. 

Naar verluidt werd er een 

internationaal vrijwilligerslegioen 

opgericht om buitenlandse vrijwilli-

gers te verwelkomen die vast-

besloten zijn om de onafhankelijk-

heid van Oekraïne te verdedigen. 

Ondanks hun nobele beweeg-

redenen mogen de acties van de 

Belgen onder hen de belangen 

van ons land niet schaden. 

 

Weten we hoeveel en welke 

Belgen of Belgische ingezetenen 

er vrijwillig naar Oekraïne 

vertrokken zijn? Vallen zij onder de 

Belgische huurlingenwet, waarin 

die activiteit bestraft wordt met een 

gevangenisstraf? Welke diensten 

staan er in voor het toezicht op en 

de aanpak van die personen? Zijn 

er contacten tussen de Belgische 

en de Oekraïense overheid om 

zich te vergewissen van de 

precieze situatie op het terrein? 

 

De figuur van de Russische 

president geniet overigens nog 

steeds een zekere populariteit. Hij 

zou sommigen ertoe kunnen 

aanzetten om naar Oekraïne te 

gaan en daar aan Russische zijde 

te vechten. Vallen Belgen die 

Rusland en zijn marionettenstaten 

dienen, gelet op de maatregelen 

van de EU en de NAVO, onder 

artikel 118bis van het 

Strafwetboek, dat personen 

bestraft die de politiek, de 

oogmerken of de propaganda van 

de vijand dienen? 

 

16.02  Vincent Van Quickenborne, ministre: Chère collègue, nos 

services de renseignement et de sécurité suivent de près l'impact en 

Belgique des développements en Ukraine. L'un de ses aspects est le 

flux potentiel de départs de Belgique pour rejoindre l'une des parties 

en guerre.  

 

Bien que le fait de rejoindre une armée régulière étrangère ne soit pas 

punissable en tant que tel, la Sûreté de l'État, en collaboration avec 

ses partenaires nationaux, suit cette évolution de manière proactive 

afin de gérer les retours de manière appropriée par le bais d'un suivi 

16.02  Minister Vincent Van 

Quickenborne: Onze inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten volgen de 

weerslag van de gebeurtenissen in 

Oekraïne in België, waaronder de 

personen die vertrekken om zich 

bij een van de strijdende partijen 

aan te sluiten, nauwlettend op.  

 

President Zelenski heeft aange-
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par les task forces locales (LTF). 

 

Les plateformes et les partenaires existants au sein de la stratégie 

TER (Terrorisme, Extrémisme et Radicalisme) sont utilisés de 

manière optimale à cette fin. 

 

Le président Zelensky a annoncé que tous les étrangers désirant 

rejoindre la résistance aux occupants russes et protéger la sécurité 

mondiale sont invités par les autorités ukrainiennes à rejoindre les 

forces de défense. Le ministère public a examiné cette question et est 

parvenu à la conclusion que, dans l'état actuel des choses et compte 

tenu de la réglementation en vigueur, le départ de ces volontaires 

pour rejoindre l'armée ukrainienne ne constitue pas en soi une 

infraction, pas même selon la loi belge relative aux mercenaires. 

 

Il est vrai que ces volontaires ne peuvent, a priori, pas être assimilés 

à des cas d'extrémisme ou de terrorisme. Toutefois, le suivi des 

départs potentiels se fera dans le cadre de la stratégie TER. Les 

plateformes de concertation existantes seront utilisées pour s'assurer, 

en cas d'indices d'extrémisme ou de terrorisme, que les partenaires 

belges prendront les mesures nécessaires au sein de la structure 

prévue.  

 

Il semble à ce stade prématuré de parler de l'applicabilité éventuelle 

de l'article 118bis du Code pénal. Néanmoins, les autorités et les 

services belges et ukrainiens entretiennent des contacts à différents 

niveaux. Dans le contexte de la situation en Ukraine, la Sûreté de 

l'État est en contact avec différents partenaires internationaux dont le 

service ukrainien. 

 

kondigd dat de buitenlanders die 

dat wensen, welkom zijn om zich 

bij de Oekraïense defensiemacht 

aan te sluiten. Het openbaar 

ministerie heeft geconcludeerd dat 

bij de huidige stand van zaken en 

gelet op de geldende regelgeving, 

het vertrek van die vrijwilligers op 

zich geen strafbaar feit vormt, 

zelfs niet volgens de Belgische wet 

op de huurlingen. 

 

Deze vrijwilligers kunnen niet met 

gevallen van extremisme of 

terrorisme gelijkgesteld worden. 

Personen die mogelijk willen 

vertrekken zullen echter in het 

kader van de Strategie TER 

(Extremisme & Terrorisme) 

opgevolgd worden. De bestaande 

overlegplatforms zullen worden 

gebruikt om ervoor te zorgen dat 

de Belgische partners in geval van 

aanwijzingen van extremisme of 

terrorisme de nodige maatregelen 

kunnen nemen. 

 

Het lijkt voorbarig om te spreken 

over de toepasbaarheid van 

artikel 118bis van het Strafwet-

boek. De Belgische en Oekraïense 

autoriteiten en diensten staan 

echter op verschillende niveaus 

met elkaar in contact. 

 

16.03  Marie-Christine Marghem (MR): Je remercie le ministre pour 

ses réponses très précises que j'analyserai avec ceux qui s'inquiètent 

(puisque cette question est un relais direct du terrain) du cadre 

juridique dans lequel ils opèrent s'ils rejoignent les forces 

combattantes et quand ils en reviendront. 

 

16.03  Marie-Christine Marghem 

(MR): Samen met degenen die 

zich zorgen maken over het 

juridisch kader waarin ze zich 

bewegen zal ik uw antwoorden 

analyseren. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

17 Vraag van Kristien Van Vaerenbergh aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) 

over "Het bedrijfsrestaurant van het Justitiepaleis te Brussel" (55025867C) 

17 Question de Kristien Van Vaerenbergh à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) 

sur "Le restaurant d'entreprise du Palais de Justice de Bruxelles" (55025867C) 

 

17.01  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de minister, ik 

verwijs naar de tekst van mijn vraag zoals ingediend. 

 

Het restaurant van het justitiepaleis te Brussel, gelegen aan het 

Poelaertplein is reeds een half jaar gesloten. Honderden magistraten, 

griffiers, medewerkers van het gerecht of van de FOD en 

politiemensen kunnen er geen maaltijd meer krijgen. 

Ze moeten buiten het justitiepaleis gaan eten of eten gaan halen, 

17.01  Kristien Van Vaerenbergh 

(N-VA): Le restaurant du Palais de 

Justice de Bruxelles est déjà 

fermé depuis six mois. Des 

centaines de magistrats, de 

greffiers, de collaborateurs 

judiciaires ou du SPF et de 

policiers en subissent les consé-
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hetgeen hen veel extra tijd en over het algemeen ook duurder is. 

Er is mij gemeld dat er vanuit de FOD Justitie gebrekkig is 

gecommuniceerd en dat er ook geen alternatieve oplossingen zijn 

uitgewerkt. De diensten rond de voorzitter van de FOD Justitie zouden 

chaotisch werken. Ik verklaar mij nader: 

De inspecteur van financiën had reeds verschillende malen de 

aandacht gevestigd dat zij verkeerde procedures gebruikten om het 

eten aan te kopen. Men zou hier geen gevolg aan gegeven hebben 

zodat de inspecteur de onwettige aankopen diende stop te zetten. 

Hierdoor werden geen eetwaren meer geleverd aan het restaurant en 

dienden zij te sluiten. 

Het restaurant zou ten vroegste weer open gaan in april. 

 

Meneer de minister, graag had ik van u enige opheldering gekregen. 

1. Waarom is het restaurant gesloten en wanneer zal het terug open 

gaan? 

2. Welke bezwaren had de inspecteur van financiën waardoor hij de 

aankopen afkeurde? Wie was verantwoordelijk voor die aankopen? 

3. Welke alternatieven zijn voorzien voor de medewerkers die 

getroffen zijn door de sluiting van het bedrijfsrestaurant? Zijn deze 

alternatieven aan dezelfde democratische prijzen? Wat is de kostprijs 

van deze alternatieven voor de FOD Justitie? Wie is de 

verantwoordelijke voor het uitwerken van deze alternatieven, of het 

nalaten ervan? Als er geen alternatieven zijn, op welke wijze worden 

de medewerkers dan gecompenseerd voor het prijsverschil tussen 

een maaltijd in het bedrijfsrestaurant en hetgeen ze nu zelf moeten 

voorzien? 

4. Zijn er uws inziens nalatigheden gebeurd, die anders hadden 

moeten aangepakt worden? Zo ja, de welke? Zijn er sanctie- of 

tuchtmaatregelen opgesteld tegen vermeende verantwoordelijken? 

 

quences. D'aucuns estiment que 

le SPF Justice a communiqué de 

manière inadéquate et aucune 

solution alternative n'a été prévue. 

On relève également des plaintes 

selon lesquelles les services 

entourant le président du SPF 

Justice travailleraient de façon 

chaotique. L'inspecteur des 

Finances a signalé à plusieurs 

reprises que les procédures 

d'achat de nourriture n'étaient pas 

appliquées correctement et faute 

de mesures pour y remédier, le 

restaurant a dû fermer ses portes. 

 

Pourquoi le restaurant a-t-il été 

fermé et quand sera-t-il rouvert? 

Pourquoi l'inspecteur a-t-il désap-

prouvé les achats? Qui était 

responsable de ces achats? 

Quelles sont les solutions 

alternatives pour les personnes 

touchées? Si de telles solutions 

n'existent pas, de quelle 

compensation les intéressés 

bénéficient-ils pour l'augmentation 

de leurs frais? Des négligences 

ont-elles été commises? Des 

mesures de sanction ou disci-

plinaires sont-elles en cours? 

 

17.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Mevrouw de voorzitster, 

het klopt dat het bedrijfsrestaurant van het Justitiepaleis te Brussel 

gesloten is sinds half september 2021 door problemen met de 

aankoop van voedingswaren. In 2019 werd beslist dat de aankopen 

voor bedrijfsrestaurants vanaf 2020 zouden worden opgenomen in 

SAP. Voorheen werd er gewerkt met een eigen boekhoudings-

systeem, gecontroleerd door het Rekenhof, en werden de aankopen 

door de beheerder rechtstreeks bij de leveranciers geplaatst. 

 

In 2020 werd door de Inspectie van Financiën opgemerkt dat die 

aankopen dienden te gebeuren via een Europese overheidsopdracht. 

Gelet op de complexiteit van die opdracht, werd wel de toestemming 

gegeven om te werken via een vereenvoudigde procedure. Die 

toestemming liep tot 31 augustus 2021. Tegen die tijd was de 

gevraagde overheidsopdracht nog niet in orde en konden er geen 

aankopen meer worden gedaan. Het restaurant moest dan ook zijn 

dienstverlening voorlopig stopzetten. 

 

Ik stel vast dat de Inspectie van Financiën daarvoor ruim op voorhand 

heeft gewaarschuwd. Ik stel vast dat de aankoopdienst van de FOD 

daaraan blijkbaar niet tijdig is tegemoetgekomen of is kunnen 

tegemoetkomen. 

 

Om de heropening van het restaurant mogelijk te maken, heeft de 

Inspectie van Financiën ermee ingestemd dat de dienst 

Aankoopcoördinatie in afwachting van de afronding van de Europese 

17.02  Vincent Van 

Quickenborne, ministre: Le 

restaurant est effectivement fermé 

depuis la mi-septembre 2021, à la 

suite de problèmes concernant les 

achats. En 2020, l'Inspection des 

finances a fait remarquer que les 

achats devaient faire l'objet d'un 

marché public européen. La mise 

en œuvre de cette procédure a été 

compliquée et le restaurant a 

bénéficié d'une procédure 

simplifiée jusqu'au 31 août 2021. À 

cette date, la procédure d'achat 

n'était toujours pas conforme aux 

règles. Par conséquent, il n'était 

plus possible d'effectuer des 

achats et il a fallu arrêter le 

service. L'avertissement de 

l'Inspection des finances est arrivé 

bien à temps et le service Achats 

du SPF n'a pas entrepris les 

actions nécessaires dans les 

délais.  

 

Pour permettre la réouverture du 
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aanbestedingsprocedure opnieuw opdrachten van geringe waarde 

plaatst. Die aanbestedingen zijn momenteel aan de gang. De 

heropening van het restaurant hangt af van de uitkomst van die 

aanbesteding. 

 

Ik kom tot uw tweede vraag. De aankopen gebeuren door de 

beheerder van het restaurant via de dienst Aankoopcoördinatie. Op 

verzoek van de Inspectie van Financiën heeft de dienst 

Aankoopcoördinatie een overheidsopdracht geplaatst voor de levering 

van voedingswaren voor het restaurant van het Justitiepaleis. Er werd 

beslist om gebruik te maken van een raamovereenkomst, 

onderverdeeld in tien percelen, via de openbare procedure. De 

bekendmaking van die overeenkomst in het bulletin der 

aanbestedingen in het Publicatieblad van de Europese Unie, heeft 

plaatsgevonden in de maand juni 2021. Uit het onderzoek van de 

offertes werden verschillende tekortkomingen in de ontvangen 

offertes vastgesteld. Als gevolg daarvan konden de meeste percelen 

van de raamovereenkomst niet worden gegund. 

 

In verband met uw derde vraag zijn er momenteel geen alternatieven 

voorzien. Er is geen plicht om in een bedrijfsrestaurant te voorzien, 

dus is een compensatie niet aan de orde. Dat neemt niet weg dat die 

sluiting voor velen een spijtige zaak is, niet alleen voor degenen die 

het restaurant bezochten, maar ook voor de medewerkers die zich 

ervoor engageren. 

 

In antwoord op uw vierde vraag is het belangrijkste voor mij dat het 

restaurant snel opnieuw kan openen. Ik verwacht ter zake van de 

FOD, van de voorzitter en de aankoopdienst die rechtstreeks van hem 

afhangt, dat daarvoor al het nodige wordt gedaan. Ik geef mij er 

rekenschap van dat het niet evident is om een overheidsopdracht uit 

te schrijven voor dergelijke aankopen, maar dat is tegelijkertijd niet 

onoverkomelijk. 

 

restaurant, l'Inspection des 

finances a accepté que le service 

de coordination des achats passe 

à nouveau des marchés de valeur 

limitée, en attendant que la 

procédure d'adjudication euro-

péenne soit clôturée. Ces adjudi-

cations sont en cours. La réouver-

ture du restaurant dépendra de 

leur résultat. 

 

Le gestionnaire du restaurant 

organise les achats par l'intermé-

diaire du service de coordination 

des achats. À la demande de 

l'Inspection, ce service a passé un 

marché public pour la fourniture de 

denrées alimentaires destinées au 

restaurant. On est passé par un 

contrat cadre, scindé en quatre 

lots, par le biais de la procédure 

ouverte. La publication de ce 

contrat et du bulletin d'adjudication 

dans le Journal officiel de l'Union 

européenne a eu lieu en juin 2021. 

Les offres reçues présentaient 

plusieurs lacunes, de sorte que la 

majorité des lots de ce contrat 

cadre n'ont pas pu être attribués. 

 

Aucune alternative n'a été prévue. 

Il n'y a pas d'obligation de disposer 

d'un restaurant d'entreprise et il ne 

peut dès lors pas non plus être 

question d'une compensation. Il 

n'empêche que cette fermeture est 

très gênante pour les clients et 

pour le personnel.  

 

Je souhaite surtout que le 

restaurant puisse rouvrir au plus 

vite. J'attends du SPF et du 

service Achats qu'ils fassent tout 

le nécessaire à cet égard. Établir 

un marché public pour de tels 

dossiers n'est pas évident mais 

pas insurmontable non plus.  

 

17.03  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de minister, 

bedankt voor uw antwoord. Het is inderdaad heel jammer dat het is 

gelopen zoals u geschetst hebt. Ik neem er nota van dat het 

restaurant niet definitief is gesloten, maar dat het nodige wordt 

gedaan om alvast terug op te starten. Voor de mensen die in het 

Justitiepaleis werken is het gemakkelijk om in huis ook een eigen 

restaurant te hebben. 

 

17.03  Kristien Van Vaerenbergh 

(N-VA): Je me réjouis de la 

réouverture du restaurant. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
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18 Vraag van Ben Segers aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De 

gevolgen van de oorlog in Oekraïne" (55025871C) 

18 Question de Ben Segers à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les 

conséquences de la guerre en Ukraine" (55025871C) 

 

18.01  Ben Segers (Vooruit): Mijnheer de minister, de oorlog in 

Oekraïne brengt in ons land een grote golf van solidariteit op gang en 

dat is maar goed ook. Er is daar ook nood aan. Helaas is de oorlog 

ook een unieke kans voor mensen met slechte bedoelingen. We 

moeten daarop heel snel anticiperen. 

 

Zo zei de directeur van Payoke in Het Nieuwsblad dat moeders die 

voor hun kind moeten zorgen een heel kwetsbare groep vormen in 

extreem kwetsbare omstandigheden. Het zal niet lang duren 

vooraleer velen van hen in een zeer precaire financiële situatie 

terechtkomen, waarbij ze allemaal hulp nodig hebben. Dan zijn dat 

gedroomde slachtoffers voor criminelen zoals maffiabendes, 

loverboys of pooiers. Niemand twijfelt eraan dat er mensen klaarstaan 

om die vluchtelingen op de meest walgelijke manier te misbruiken. 

 

Mijnheer de minister, er zijn nog veel andere wantoestanden 

denkbaar en ik heb daarover de volgende vragen. Ten eerste, er 

lopen op dit ogenblik veel acties, maar door de urgentie kan de 

coördinatie beter. Door de omstandigheden wordt er heel veel 

geïmproviseerd. Zult u het initiatief nemen om met de nodige 

middelen op uiterst korte termijn een samenwerkingsverband van de 

hulporganisaties tot stand te brengen dat dan de juiste kanalen tracht 

te vinden om de nuttige informatie inzake arbeidsrechten en 

verschillende vormen van uitbuiting bij de juiste mensen te krijgen? Ik 

denk dan in het bijzonder aan bijvoorbeeld Fairwork Belgium, 

gespecialiseerde centra, Pax Christi, Child Focus en andere 

belangrijke sterke spelers en aan websites, sociale media en 

WhatsApp. 

 

Een samenwerking onder leiding van de centra lijkt mij een heel goed 

idee. Die informatie moet natuurlijk ook terechtkomen bij de 

Oekraïense gemeenschap. Het beste van al zou zijn dat die 

informatie ook verdeeld wordt via het Klein Kasteeltje voor wie een 

asielaanvraag indient en voor de anderen via Jules Bordet of het 

toekomstige andere centrum, dan wel in de steden en gemeenten bij 

de registratie. 

 

Ten tweede, de vele bonafide vrijwilligers vormen ook een bijzonder 

goed kanaal om de juiste informatie met betrekking tot sensibilisering 

voor uitbuiting en mensenhandel bij de juiste mensen te krijgen, zodat 

zij bijvoorbeeld op de hoogte zijn van het bestaan van de 

gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel. Wie 

bijvoorbeeld thuis de zorg voor Oekraïners opneemt, zou daarvan ook 

systematisch op de hoogte moeten worden gebracht. Zult u daarvoor 

zorgen? 

 

Ten derde, hetzelfde geldt voor de opvangstructuren bij steden en 

gemeenten. Zult u ook hen systematisch op de hoogte brengen?  

 

Ten vierde, we lezen dat enkele lokale politieafdelingen een screening 

doen van wie de opvang op zich neemt. Dat is prima, maar dat zou op 

een systematische manier moeten gebeuren. Zult u bijvoorbeeld het 

18.01  Ben Segers (Vooruit): La 

guerre en Ukraine a suscité une 

grande vague de solidarité, mais 

elle constitue aussi, hélas, une oc-

casion unique pour les personnes 

malintentionnées. Les mères, qui 

représentent un groupe vulnérable 

dans une situation de grande 

précarité, risquent d'être la proie 

de bandes maffieuses, de 

loverboys ou de maquereaux. 

 

Le ministre conclura-t-il un accord 

de coopération avec des 

organisations d'aide et des médias 

sociaux pour veiller à ce que les 

bonnes informations parviennent 

aux bonnes personnes? Ces 

informations seront-elles égale-

ment diffusées via le Petit-

Château, l'Institut Jules Bordet, 

ainsi que dans les villes et 

communes lors de l'enregistre-

ment des Ukrainiens? Les béné-

voles fiables et les structures 

d'accueil seront-ils sensibilisés à 

l'exploitation et à la traite des êtres 

humains? Procédera-t-on à un 

screening systématique des 

personnes qui offrent un accueil? 

Quel rôle la Justice jouera-t-elle 

dans la vérification des données 

de ces personnes? 
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parket de opdracht geven om die screening op zich te nemen? Ziet u 

nog andere mogelijkheden? 

 

Ten vijfde, daarnaast is er ook de matching die zal gebeuren in Jules 

Bordet. Ik heb begrepen dat die matching nog van start moet gaan. In 

de toekomst kan dat mogelijk ook nog elders. Welke rol zal justitie 

spelen bij die matching? Zal er een screening zijn? Wie zal die 

uitvoeren? Indien niet, zult u daarvoor zorgen? 

 

18.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Wat de directeur van 

Payoke in Het Nieuwsblad aanhaalt, is correct. De grote toestroom 

van vluchtelingen in ons land is een opportuniteit voor 

mensenhandelaars om deze slachtoffers te misbruiken op 

verschillende manieren. Sinds het begin van de militaire agressie 

tegen Oekraïne zijn intussen meer dan 1,8 miljoen mensen de 

buitengrenzen van de Europese Unie overgestoken om hun toevlucht 

en veiligheid te zoeken. De meesten van hen zijn vrouwen en 

kinderen. Deze buitengewone situatie vormt een ongekende uitdaging 

voor de aangrenzende landen, maar ook voor ons land. Ik ben samen 

met u bezorgd dat de georganiseerde criminele groepen of personen 

met kwade wil daar misbruik van zullen maken en de kwetsbaarheden 

van de personen die de oorlog ontvluchten willen uitbuiten. Het gaat 

hier om potentiële slachtoffers van seksuele, maar ook economische 

uitbuiting. Het is verstandig om niet alleen in te zetten op repressie 

achteraf, als de feiten hebben plaatsgevonden, maar ook om in te 

zetten op een preventieve aanpak, het sensibiliseren van de 

vluchtende Oekraïners, die allen een potentieel slachtoffer kunnen 

worden van criminele organisaties.  

 

Voor deze hoogdringende sensibilisering wordt er op dit moment een 

taskforce opgericht met de kernspelers om op heel korte termijn een 

communicatie op te zetten om zoveel mogelijk vluchtelingen te 

bereiken. De belangrijkste manier van communicatie zal via sociale 

media gebeuren, maar ook via de opgerichte webpagina info-

ukraine.be, waarop we alle informatie zullen plaatsen. In deze 

taskforce zullen experten van de administratie aanwezig zijn, die 

samen met de drie centra, Payoke, PAG-ASA en Sürya, en onze 

experte op het federaal parket, mevrouw Ann Lukowiak, het te 

bewandelen pad op heel korte termijn zullen bepalen. De 

verantwoordelijke migratiediensten zullen ook gevraagd worden om 

hun expertise te delen. Gezien de hoogdringende situatie op het 

terrein hebben we gevraagd aan de centra om een trekkersrol te 

spelen in de ondersteuning van mijn administratie. Op dit moment zijn 

de centra de reeds aanwezige families en vluchtelingen aan het 

bevragen om te zien hoe we het best de mensen kunnen bereiken om 

hen te sensibiliseren. Het zal gaan om korte en duidelijke informatie. 

We proberen op diverse manieren om zoveel mogelijk mensen te 

bereiken. De Dienst Voogdij heeft bijvoorbeeld de voogden 

opgeroepen om waakzaam te zijn voor misbruik van niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen. Ook daar schuilen risico's.  

 

In verband met uw vierde vraag zou het nuttig zijn als we daarover 

nationale richtlijnen aan de lokale politiezones kunnen geven om 

uniform en correct op te treden. Niet alleen nationaal wordt dit 

opgevolgd, maar ook met de werkgroep Benelux en op Europees 

niveau. Vandaag is er een spoedvergadering bijeengeroepen door de 

EU Anti-Trafficking Coordinator van de Europese Commissie om 

samen met Europol, Frontex en de European Union Agency for 

18.02  Vincent Van 

Quickenborne, ministre: L'afflux 

important de réfugiés constitue 

une opportunité pour les 

trafiquants d'êtres humains. La 

plupart des plus de 1,8 million de 

réfugiés ukrainiens sont des 

femmes et des enfants. Il s'agit de 

victimes potentielles d'exploitation 

sexuelle ou économique. Nous 

devons miser sur la prévention et 

la sensibilisation des réfugiés. À 

cette fin, nous mettons actuelle-

ment en place une task force qui 

sera chargée d'élaborer une 

campagne de communication 

visant à atteindre à très court 

terme le plus grand nombre 

possible de réfugiés. La communi-

cation se fera principalement sur 

les médias sociaux, mais nous 

placerons également toutes les 

informations sur le site info-

ukraine.be. Les trois centres – 

Payoke, PAG-ASA et Sürya – 

auront un rôle moteur à jouer à cet 

égard. Nous voulons atteindre le 

plus grand nombre possible de 

personnes en fournissant des 

informations brèves et claires. Il 

serait utile de donner des 

directives nationales à ce sujet 

aux zones de police locale. 

 

Ce dossier fait également l'objet 

d'un suivi au niveau du Benelux et 

de l'Europe. Aujourd'hui, une 

réunion d'urgence a été convo-

quée par la coordinatrice euro-

péenne de la lutte contre la traite 

des êtres humains de la Commis-

sion européenne afin d'examiner 

la situation en collaboration avec 

Europol, Frontex et l'Agence de 

l'Union européenne pour l'asile. 

 

Un contrôle de sécurité est 

évidemment prévu. La police et les 

services de renseignement jouent 
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Asylum de situatie te bekijken van de vluchtelingenstroom in relatie 

met mensensmokkel. 

 

Ons federaal parket volgt dit zeer nauw op in de werkgroep bij 

Eurojust. Ze zullen ook de referentiemagistraten mee sensibiliseren 

bij mogelijke aanwijzingen. 

 

Sommige vragen betreffen de bevoegdheid van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie. 

 

Het is evident dat wij een veiligheidsscreening organiseren. We 

moeten het warm water op dat vlak niet uitvinden. Het zijn de politie- 

en inlichtingendiensten die hier een belangrijke rol spelen, met name 

de federale politie, de Veiligheid van de Staat en de DVZ. 

 

Gelet op de aantallen vluchtelingen die wij verwachten en gelet op het 

feit dat een nieuw registratiecentrum in gebruik werd genomen, is dit 

een heuse logistieke operatie, maar we zijn vastbesloten en we doen 

er alles aan om die screening tot een goed einde te brengen. 

 

un rôle important à cet égard. Il 

s'agira d'une opération logistique 

de grande envergure, mais nous 

sommes déterminés à tout mettre 

en œuvre afin de mener ce 

contrôle à bien. 

 

 

18.03  Ben Segers (Vooruit): Mijnheer de minister, dank u voor dit 

perfecte antwoord. Ik ben u daar bijzonder erkentelijk voor. Als ik het 

zelf had mogen schrijven, had het ongeveer zo geklonken. 

 

Ik wil nog een suggestie doen, waaraan ik nog niet had gedacht op 

het ogenblik van het indienen van de vraag. Het is goed dat u inzet op 

de heel korte termijn, maar het zal toch nog een paar dagen duren 

vooraleer dit op punt staat en vooraleer de taskforce met iets zal 

komen. Ik weet dat er ook brochures zijn voor slachtoffers van 

mensenhandel, die in meer dan twintig talen zijn opgesteld. Ik weet 

niet of het Oekraïens daarbij is, maar het zou goed zijn om na te gaan 

of die brochures systematisch worden meegegeven in het Klein 

Kasteeltje, Jules Bordet en misschien ook bij de registratie in de 

gemeenten. 

 

18.03  Ben Segers (Vooruit): 

C'est la réponse que j'espérais 

recevoir. Même s'il est positif 

qu'on travaille à court terme, il 

faudra toujours quelques jours 

avant que ce dispositif soit 

opérationnel. Entre-temps, les 

brochures existantes destinées 

aux victimes de la traite des êtres 

humains peuvent-elles déjà être 

distribuées au Petit-Château, à 

l'ancien hôpital Jules Bordet et lors 

de l'enregistrement dans les 

communes? 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

De voorzitster: De vragen nrs. 55025590C, 55025578C, 55025683C en 55025876C van de heer Van 

Hecke worden omgezet in schriftelijke vragen. De vragen nrs. 55025501C en 55025716C van de heer 

Boukili worden eveneens omgezet in schriftelijke vragen en ook vraag nr. 55025482C van de heer Loones 

wordt omgezet in een schriftelijke vraag.  

 

Vraag nr. 55025623 van mevrouw Taquin, vraag nr. 550682C van mevrouw Matz en vraag nr. 550752C van 

mevrouw Depraetere vervallen vermits wij niets hebben vernomen van de vraagstellers.  

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.20 uur. 

La réunion publique de commission est levée à 16 h 20. 

 

  

 


