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1. Werkzaamheden in 2020 

In 2020 heeft de correctionele sectie zijn werking verder gezet in het licht van de in 2018 

geformuleerde waarden en doelstellingen: georganiseerd werken, samen werken en recht spreken. 

Daarnaast was er bijzondere aandacht voor de behandeling van zedenzaken naar aanleiding van de 

audit door de Hoge Raad voor de Justitie. 

 

1.1. Opvolging van de aanbevelingen van de Hoge Raad voor de Justitie 

Een zeer belangrijk aandachtspunt voor de sectie was de opvolging van de aanbevelingen die werden 

geformuleerd door de Hoge Raad voor de Justitie in de audit van 19 december 2019.1 Op basis van de 

audit en de bespreking ervan binnen de sectie werden onder meer volgende initiatieven genomen: 

 Aan de onderzoeksrechters werd gevraagd om bij de aanstellingen van de deskundigen 

bijzondere aandacht te besteden aan het aspect van de risico-inschatting. 

 Dossiers waarin verdachten vrij zijn onder voorwaarden worden in principe behandeld zoals 

dossiers met aangehoudenen om zo de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.  

 Collega’s van de sectie hebben geparticipeerd aan een werkgroep met o.a. het Openbaar 

Ministerie, waardoor voortaan meer stukken aan het dossier worden gevoegd die inzage 

geven in het gerechtelijk verleden van beklaagde (zoals bv. detentiefiche, verslagen van de 

justitieassistent, psychiatrische verslagen,…). 

 De reeds bestaande praktijk van behandeling van zedenzaken voor een collegiale kamer op 

een vast uur werd zoveel als mogelijk veralgemeend.  

 Er worden extra inspanningen gedaan om de slachtoffers in te lichten over de mogelijkheid 

om bijstand te vragen van de Dienst Slachtofferonthaal, bv. door dit mee te delen op de 

inleidingszitting. 

De aanpak van zedenzaken blijft een belangrijk aandachtspunt voor de sectie. De opvolging van de 

genomen initiatieven en eventuele uitwerking van bijkomende initiatieven staat hoog op de agenda. 

 

1.2. Georganiseerd werken 

De coronapandemie heeft uiteraard ook de correctionele sectie voor uitdagingen geplaatst. Er werd 

naar gestreefd de impact zo beperkt mogelijk te houden. Daarbij werden in het belang van alle partijen 

creatieve oplossingen gezocht, zoals de organisatie van videozittingen in de afdeling Mechelen. De 

opgelopen achterstand ten gevolge van de beperkingen die voortvloeiden uit de coronamaatregelen 

in het voorjaar werd zo snel mogelijk weggewerkt. 

                                                           
1 https://hrj.be/admin/storage/hrj/verslag-bo-ep-steve-bakelmans-def-20191219.pdf  

https://hrj.be/admin/storage/hrj/verslag-bo-ep-steve-bakelmans-def-20191219.pdf


Daarnaast werd het modellenbestand verder aangevuld en geactualiseerd, onder meer in het licht van 

de inwerkingtreding van het Nationaal Register van Deskundigen en van het Taxatiebureau. 

 

1.3. Samen werken 

De samenwerking binnen de provinciale sectie correctioneel (ProSecCo) werd verder uitgebouwd. 

Naast tussentijds overleg werden er twee plenaire vergaderingen gehouden. De samenstelling van de 

stuurgroep van de sectiewerking werd geactualiseerd.2 Na jarenlange gedreven inzet gaf Fabienne 

NACKAERTS de voorzittersfunctie door aan Suzy VANHOONACKER.  

De samenwerking met andere actoren in de strafprocedure zoals Openbaar Ministerie, balie, 

justitiehuizen, hof van beroep,… werd constructief verder gezet via onder meer het 

zittingsmanagement (met parket en balie) en het sectoroverleg strafrecht (bij het hof van beroep). De 

procureur des Konings heeft, op uitnodiging van de stuurgroep, een uiteenzetting gehouden over zijn 

vervolgingsbeleid. 

De provinciale correctionele sectie heeft ook meegewerkt aan de correctionele sectiewerking van de 

Nederlandstalige conferentie van rechtbanken van eerste aanleg. Tal van rechters uit onze sectie 

hebben meegewerkt aan het proefproject om tot een gedegen werklastmeting te komen. Daarnaast 

werd ook deelgenomen aan de enquête omtrent de behandeling van zaken van seksueel geweld. 

 

1.4. Recht spreken 

Om de kwaliteit van de rechtspraak te bewaren, ondanks de hoge werkdruk, werd ingezet op 

initiatieven om verder aan kennisdeling te doen. Op elke vergadering van de sectie werd een overzicht 

gegeven van de recente relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Ook iudexnet werd verder 

aangevuld met o.a. documentatieoverzichten, fiches van het hof van beroep, documentatie van 

studiedagen,… 

 

2. Doelstellingen voor 2021 

De correctionele sectie formuleert volgende doelstellingen voor 2021: 

 verderzetting, opvolging en evaluatie van de initiatieven genomen naar aanleiding van de 

audit door de Hoge Raad voor de Justitie; 

 actualisering en waar nodig verdere uitbouw van het modellenbestand; 

 komen tot afspraken omtrent de communicatie met de pers en de constructieve 

samenwerking met de persrechters, dit alles met respect voor het beroepsgeheim en het 

geheim van het beraad; 

 komen tot afspraken met het hof van beroep in verband met de beschikbaarheid van dossiers 

indien in een zelfde zaak door verschillende partijen verzet en/of hoger beroep werd 

ingesteld; 

 verderzetting en uitbouw van de samenwerking met de andere actoren in de strafrechtsketen; 

 verdere uitbouw van initiatieven tot kennisdeling, o.m. door: 

                                                           
2 De stuurgroep bestaat thans uit: Inge DE RIDDER, Anna MERTENS, Jeroen DE HERDT, Tom DECAIGNY, Willemijn 
VERHOEVE, Filip VAN STEENBERGEN, Jessica BOURLET en Suzy VANHOONACKER. 



o het uitnodigen van gastsprekers: de vooropgestelde thema’s zijn de strafuitvoering 

en de aanpak van het drugsfenomeen in België; 

o verder aanvullen van iudexnet; 

o verder opstellen van overzichten van recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer 

worden opgesteld; 

o een proefproject waarbij de opgelegde strafmaten voor bepaalde misdrijven worden 

geïnventariseerd, met vermelding van de voor de straftoemeting relevante factoren. 


