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Opening nieuw justitiehuis Leuven 

Justitiehuis Leuven zet in op de kwaliteit van haar dienstverlening 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Met de officiële opening van het nieuwe Leuvense Justitiehuis  zetten we het werk van de justitiehuizen, en 

meer bepaald de specifieke situatie van het Leuvense justitiehuis in de aandacht.  

In dit justitiehuis worden op vandaag meer dan zo’n 2600 mensen, slachtoffers en daders, geholpen, 

begeleid en opgevolgd.  

“Het justitiehuis van Leuven investeert fors in de samenwerking met de magistraten. De wederzijdse kennis 

en het vertrouwen is groot”, zegt Veronique Van Hal, directeur van het Justitiehuis. “De inzet, 

betrokkenheid en de professionele houding van de justitieassistenten zorgt ervoor dat we kwaliteit kunnen 

leveren bij alle opdrachten die binnen komen in het justitiehuis”.  

Minister Vandeurzen en minister Geens openden het  Justitiehuis van Leuven officieel. 

Meer dan 2600 mensen per dag begeleid   

De taken en  opdrachten die  de  justitiehuizen uitvoeren  zijn divers. De justitieassistenten volgen, in opdracht 

van een magistraat, veroordeelden op die onder andere een werkstraf, probatiemaatregel, een 

voorwaardelijke invrijheidstelling kregen of die onder elektronisch toezicht staan. Ook in het kader van 

bemiddeling  in strafzaken worden  daders opgevolgd. Justitieassistenten vervullen informatieopdrachten op 

vraag van de familierechtbanken. Daarnaast kunnen er slachtoffers terecht om er de nodige begeleiding en 

informatie te krijgen tijdens de hele gerechtelijke procedure en hun  rechten te doen gelden.  

Sinds het ontstaan van de justitiehuizen in 1999, nam het aantal dossiers dat binnenkomt jaar na jaar 

aanzienlijk toe. Dit is ook zo voor het  Leuvense justitiehuis.  Vandaag zijn er meer dan 2600 lopende 

mandaten, hierbij zowel slachtofferonthaal, sociale onderzoeken als de dadersectoren. Vooral het aantal keren 

dat slachtofferonthaal wordt gevat is de voorbije jaren alleen maar gestegen, van 379 in 2009 naar 473 in 

2014. Op jaarbasis worden meer dan 2300 dossiers afgewerkt.  Het bestaan van justitiehuizen is 

maatschappelijk relevant en een expliciete  keuze van het beleid.  
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Samenwerking cruciaal 

 

De goede samenwerking met de rechters die de straffen uitspreken, is één van de sterke punten van het 

Leuvense Justitiehuis. Dagelijks wordt intensief samengewerkt  met de magistraten van onder andere de 

politierechtbank, de correctionele rechtbank, familierechtbank en het parket. Het justitiehuis investeerde de 

voorbije jaren fors in deze samenwerking door op geregelde momenten infosessies en overleg  te organiseren.  

Het justitiehuis van Leuven speelt ook een voorbeeldrol inzake de samenwerking met werkvloerprojecten 

waar veel werkgestraften terecht kunnen om hun werkstraf te verrichten. Deze projecten zijn een aanvulling 

op de samenwerking met verschillende diensten en organisaties van en in de stad Leuven en de omliggende 

gemeentes die vrijwillig werkgestraften opvangen en begeleiden. “We doen immers steeds meer beroep op de 

samenleving voor de uitvoering  van de straffen. We mogen niet vergeten dat vele organisaties dit belangeloos 

doen. Onze samenwerking met hen en alle andere partners, zoals bijvoorbeeld ook de leerprojecten wordt 

hier dan ook in de verf gezet en we willen hen van harte bedanken daarvoor”, luidt het.    

 

“Dit is ook het moment om de justitieassistenten in de bloemen te zetten”, zegt Veronique Van Hal. “Zij 

werken immers hard, alle dagen, om de mensen die in contact gekomen zijn met justitie wegwijs te maken in 

hun dossier, of bij te staan bij het uitvoeren van hun voorwaarden. Het justitiehuis van Leuven is elke dag bezig 

met het leveren van kwaliteit. Efficiëntie is hierbij het codewoord, maar ook professionaliteit”.  

 

Justitiehuizen nu Vlaamse bevoegdheid 

 

Sinds de zesde staatshervorming werden de Justitiehuizen op 1 januari 2015 overgeheveld naar Vlaanderen. 

Voor de eerste keer worden de Gemeenschappen bevoegd voor de strafuitvoering voor volwassenen. “De 

justitiehuizen krijgen  een vaste plaats in Vlaanderen, binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin en vallen onder de bevoegdheid van minister Vandeurzen. “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.“ 

 

De nieuwe context is een opportuniteit voor een versterkte samenwerking met de partners in de 

hulpverlening”, zegt Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin, het departement waarvan de justitiehuizen nu deel uitmaken. “De justitiehuizen zijn uniek” zegt 

Moykens nog, “en ook nu Vlaanderen bevoegd is voor een belangrijk deel van de strafuitvoering, blijft de link 

met justitie essentieel en zullen de justitiehuizen een betrouwbare en kwalitatieve partner blijven”.  

 

Meer informatie over de verschillende opdrachten van de justitiehuizen vindt u terug op 

www.justitiehuizen.be. Voor foto’s van het justitiehuis Leuven,  ga naar deze website en klik op de 

homepagina op ‘Contact- en openingsuren Justitiehuizen’, klik vervolgens op ‘Leuven’.  

 

Justitiehuis Leuven, Arnoud Nobelstraat 44, 3000 Leuven.  

 

 

Contact (voor de pers): 

Liesbeth Wyseur  

0473 81 21 74 

liesbeth.wyseur@wvg.vlaanderen.be 

http://www.justitiehuizen.be/

