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Voorwoord

Koen Geens

Minister van Justitie

Het initiatief dat genomen werd door de Voorzitter van de Federale Overheids-
dienst Justitie, de heer Jean-Paul Janssens, om te reflecteren over justitie in de 
toekomst en over de toekomst van justitie, moet sterk worden toegejuicht. Op 
korte, middellange en lange termijn moet er ontzettend hard worden gepland 
en gewerkt om de tanker van Justitie in de juiste richting te doen draaien. Alle 
actoren van justitie moeten daaraan bijdragen, ook de Minister van Justitie, en 
uiteraard de FOD Justitie zelf.

De wereld van justitie is meer dan die van de rechterlijke orde alleen, het 
is ook die van het gevangeniswezen en de strafuitvoering in brede zin, het is de 
wereld van de (Staats)veiligheid en ook, wat niet iedereen weet, die van de erken-
ning en vergoeding van de erediensten.

Zelden werden de evenwichten in deze wereld, zowel juridisch als bud-
gettair, zozeer in vraag gesteld. De financiële crisis en de veiligheidscrisis zijn 
mekaar in ijltempo opgevolgd : de besparingen die passen bij het opnieuw in 
evenwicht krijgen van de staatsfinanciën, sporen moeilijk met de investeringen 
in middelen en personeel die de strijd tegen terreur en oorlog vergt, zeker wan-
neer die fenomenen gepaard gaan met een migratie- en vluchtelingenstroom.

En toch is de opdracht om aan die twee uitdagingen terzelfdertijd het hoofd 
te bieden.

Internationale vergelijkingen tonen aan dat Justitie in het algemeen in Bel-
gië niet wordt overgefinancierd. Vooral op het stuk van infrastructurele midde-
len en in de penitentiaire sector hebben wij achterstand in te halen.

In eerste instantie bestond mijn taak er dus in om achterstallen aan te zuiveren. 
Voor een bedrag van 175 miljoen Euro werden oude schulden afbetaald, die door-
gaans dateerden van voor de aanvang van mijn mandaat. Dat is wat men korte 
termijnwerk heet, dringend en noodzakelijk.


