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Deel 3 van de vergadering 

 
Het agendapunt personeelsplan justitiehuizen wordt gestart. 
 

Het personeelsplan houdt rekening met de uitbreiding van het ET met het huisarrest en de monitoring via 
voice en GPS. De mensen die hiervoor in aanmerking komen zijn de gestraften tot 8 maanden. 
 

Ten gevolge de besparingen worden 8 vervangingscontracten voor justitieassistenten niet verlengd. Er 
worden 16 mensen aangeworven in niveau C in functie van de mobiele equipe (ter vervanging van de 13 
mensen die teruggekeerd zijn naar Epi). 

 
Er wordt door de syndicale organisaties in vraag gesteld dat er sprake is van een uitbreiding van het stelsel 
ET terwijl er met minder mensen gewerkt wordt bij de justitiehuizen. Ook de vervanging van 13 statutaire 

medewerkers door 16 contractuele medewerkers is een keuze die door de acod niet gesmaakt kan worden. 
 
De acod stelt dat vanuit de advocatuur/magistratuur signalen komen over de haalbaarheid van het voorstel 

om gedetineerden in voorlopige hechtenis onder het stelsel van ET te plaatsen. 
 
De vertegenwoordiger van de minister geeft uitleg bij de plannen aangaande de voorlopige hechtenis. Men 

heeft wijzigingen gepland aan de nu geldende wet en die zullen gemaakt worden. De onderzoeksrechters 
en de rechtscolleges zullen hier het nodige vertrouwen aan kunnen geven. 
 

De personen die op deze manier onder voorlopige hechtenis geplaatst worden zullen zonder begeleiding 
thuis zitten. Dit vraagt dus geen inzet van justitieassistenten. 
 

De vertegenwoordiger van de minister stelt dat er extra aanwerving zal zijn van (voornamelijk 
administratief) personeel voor het nationaal centrum van elektronisch toezicht om tegemoet te komen aan 
de extra werklast die de uitbreiding van ET en huisarrest met zich meebrengt. 
 

De acod merkt op dat in het kader van de uitbreiding van de capaciteit naar 1500 enkelbanden, gesteld 
werd dat dit zou gekoppeld worden aan een uitbreiding van personeelsleden. Binnen het personeelsplan 
2012 voor de justitiehuizen is dit niet merkbaar. 

 
Voor de administratieve assistenten is het volgens de voorzitter de bedoeling dat men naar 49 VTE 
overgaat, meer is wenselijk maar daarvoor heeft men geld nodig dat er op dit ogenblik niet is. 
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