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Conferentie najaar 2015: naar een Vlaams beleid 

justitiehuizen 
Wat is probatie? Hoe verloopt bemiddeling in strafzaken? Waar kan ik als slachtoffer terecht? En wat houdt 
de werking van een justitiehuis nu juist in? Om onder andere een antwoord te bieden op deze vragen, 
lanceert de Vlaamse overheid vandaag de vernieuwde website www.justitiehuizen.be. Sinds 1 januari 2015 is 
Vlaanderen bevoegd voor de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen. “In het najaar 
van 2015 organiseren we een conferentie waarin we met alle betrokkenen brainstormen over het toekomstig 
Vlaams beleid. Die conferentie zal leiden tot een inventaris van de thema’s die aan bod komen”, zegt Vlaams 
minister Jo Vandeurzen.  

Principes van een Vlaamse aanpak 

De overdracht van de justitiehuizen naar de Gemeenschappen biedt Vlaanderen een opportuniteit. De 
justitiehuizen zorgen onder meer voor slachtofferonthaal, volgen in opdracht van de magistratuur 
veroordeelden in een probatiestraf of onder elektronisch toezicht op, doen aan bemiddeling in strafzaken  
en vervullen informatieopdrachten op vraag van de familierechtbanken. De justitiehuizen kunnen de 
structurele schakel vormen voor de dialoog en de afstemming tussen het justitieel- en het welzijnsbeleid. 
“In de toekomst zullen we dan ook gerichte welzijnsaccenten leggen in het raakvlak tussen hulpverlening 
en justitie” zegt Jo Vandeurzen. “We versterken de samenwerkingsverbanden met de justitiële partners”. 
We werken rond zes principes. 
 

1) We klaren de kerntaken en de rol van de justitiehuizen ten aanzien van de burgers, organisaties 
en justitiële actoren uit. Hierbij willen we streven naar een versterkte samenwerking met de hulp- 
en dienstverleningsorganisaties en willen we  komen tot een win-winsituatie .  

2) We zetten in op efficiënte en geloofwaardige strafuitvoering, daderbegeleiding en 
slachtofferbegeleiding. In de strafuitvoering willen we gericht inzetten om de kansen en 
mogelijkheden van daders op re-integratie te benutten. We zullen hierbij o.a. gebruik maken van 
wetenschappelijke inzichten. Wat slachtoffers betreft, heeft Vlaanderen nu zowel het aspect 
slachtofferhulp als slachtofferonthaal onder haar bevoegdheid. Deze twee taken worden verder 
op elkaar afgestemd en we zullen streven het versterken van de samenwerking met de politionele 
slachtofferbejegening.  

3) We maken met de federale overheid en de magistratuur afspraken om in elk gerechtelijk 
arrondissement op uniforme wijze te werken om op een kwalitatieve manier onze opdrachten uit 
te voeren.  

4) De relatie tussen gerechtelijke en penitentiaire overheden en de  justitiehuizen wordt vastgelegd 
in overlegplatforms. 

5) We ontwikkelen een duidelijk kader voor gegevensdeling. 
6) De rechtspositie van de niet-gedetineerde  verdachten en veroordeelden die door de justitiehuizen 

of het Vlaams Centrum  Elektronisch toezicht worden opgevolgd, begeleid of onder toezicht staan 

http://www.justitiehuizen.be/


wordt uitgewerkt . We houden hierbij rekening met de bevoegdheidsverdeling en internationale 
en Europese standaarden en regelgeving. 

In het najaar van 2015 wordt een Vlaamse conferentie justitiehuizen georganiseerd waarin alle partners 
(gerechtelijke overheden, administratieve overheden, burgers, advocatuur, ,, academici, partners uit de 
welzijns- en gezondheidssector, lokale besturen…) worden betrokken. De conferentie zal vertrekken vanuit 
een analyse van de huidige situatie en zal thema’s aanreiken die opgenomen moeten worden in een 
Vlaams decreet justitiehuizen.  

- De goedgekeurde conceptnota: plan van aanpak voor het toekomstig Vlaams beleid inzake de 
justitiehuizen vindt u hier. 

Nieuwe website 

De Vlaamse overheid lanceert vandaag ook de vernieuwde website www.justitiehuizen.be. Deze website is 
bedoeld voor: 

- Burgers met algemene vragen over de opdrachten van de justitiehuizen of met juridische vragen. 

Algemene informatie over de justitiehuizen, haar opdrachten, hoe de procedures verlopen en hoe 
de uitvoering van alternatieve straffen en maatregelen in de praktijk verloopt, is op 
laagdrempelige manier te vinden op deze website.  

- Personen aan wie een straf of een maatregel werd opgelegd, of die betrokken zijn in een justitiële 
procedure. 

Er is informatie beschikbaar voor daders, slachtoffers, voor ouders die een conflict hebben rond 
de omgangsafspraken met kinderen, maar ook voor verdachten, veroordeelden, geïnterneerden, en 
mensen met  een enkelband . We merken immers dat heel veel mensen op zoek zijn naar info over 
wat hen te wachten staat wanneer ze zich in de strafprocedure bevinden.  

- Professionelen die betrokken zijn bij de uitvoering van maatregelen en opdrachten door de 
justitiehuizen. 
 

- Journalisten, studenten en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het onderwerp justitiehuizen. 

Achtergrondinformatie 

Sinds 1 januari 2015 is Vlaanderen volledig bevoegd voor de organisatie, de werking en de opdrachten van 
de justitiehuizen. Ook de bevoegde dienst die de uitwerking en de opvolging van het elektronisch toezicht 
verzekert en de eerstelijns juridische bijstand vallen voortaan onder de Vlaamse bevoegdheid. De federale 
overheid blijft wel de opdrachten bepalen die justitiehuizen in het kader van een gerechtelijke procedure 
of uitvoering van gerechtelijke beslissingen uitvoeren.  

De justitiehuizen leveren een rechtstreekse dienstverlening aan de burgers. De justitieassistenten volgen 
de alternatieve straffen op en houden toezicht op de uitvoering van onder andere voorwaardelijke 
invrijheidstelling, probatie, elektronisch toezicht, maar ook bemiddeling in strafzaken en internering. Zij 
zien ook toe op een correcte uitvoering van de werkstraf en zoeken de nodige plaatsen waar werkstraffen 
kunnen worden uitgevoerd. Deze taken doen zij in opdracht van magistraten die deze straffen en 
maatregelen uitspreken.  

Daarnaast kunnen slachtoffers bij de dienst slachtofferonthaal terecht zodat zij de nodige aandacht 
krijgen tijdens de hele gerechtelijke procedure (vanaf de indiening van de klacht tot de strafuitvoering) en 
zodat zij hun rechten kunnen doen gelden.  

http://jovandeurzen.be/sites/jvandeurzen/files/Conceptnota%20VR%20decreet%20JH_0.pdf
http://jovandeurzen.be/sites/jvandeurzen/files/Conceptnota%20VR%20decreet%20JH_0.pdf
http://www.justitiehuizen.be/


Tenslotte kunnen burgers de rechter vragen een oplossing te zoeken wanneer ze een conflict hebben dat 
verband houdt met bijvoorbeeld de verblijfsregeling van de kinderen of de uitoefening van het ouderlijk 
gezag. De rechter vraagt aan de justitieassistent om een sociaal onderzoek uit te voeren bij de 
gezinsleden.  

Ook alle burgers kunnen bij de justitiehuizen terecht voor juridische informatie of advies. In de 
justitiehuizen kunnen zij immers terecht voor een eerste gratis gesprek met een advocaat of met 
specifieke vragen over een strafrechtelijke procedure.  

 

 

Voor meer informatie over de werking van de justitiehuizen kunt u contact opnemen met: 

Woordvoerder Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Liesbeth Wyseur 
0473 81 21 74 

Liesbeth.wyseur@wvg.vlaanderen.be 

 

 

 
 

 


