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Wat doet een justitiehuis?

- Eerstelijns advies aan burgers 

- Burgerrechtelijke opdrachten 

- Slachtofferonthaal 

- Daderwerking 

2 ledige taak: 
Enquête 

Begeleiding 

Veerle Pasmans

Directeur Justitiehuis Antwerpen

Vanuit een justitieel 
mandaat

- Mandaat van 

magistraat/gevangenisdirecteur/DDB 

- Duur van de proeftermijn 

- Met justitiabele 

- Rapportage- en meldingsplicht aan 

controlerende administratieve of 

gerechtelijke overheid

- De justitieassistent vertrekt vanuit een 

dossier, een vonnis, een justitiële 

interventie.



5-5-2017

2

Wat is daderbegeleiding?

het begeleiden van de justitiabele met het oog op het vermijden van recidive 
en dit door middel van begeleiding en toezicht;

het beperken van de schade die wordt veroorzaakt door de tussenkomst van 
het strafrechtelijk systeem (de justitiële interventie);

het herstelgericht werken.

Vorm van daderbegeleiding

Begeleiding: 

Toeleiden

Begeleiden 

Controle op de naleving van de opgelegde voorwaarden 

Vorm: 

-> Bureelgesprek 

-> Huisbezoek 
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Finaliteit Begeleiding

JA coördineert de opgelegde maatregel/straf, verwijst justitiabele passend door 
naar reguliere hulp- en dienstverlening en rapporteert aan de mandaatgever! 

Hiertoe zijn de voorwaarden: 

een middel om een leerproces op gang te brengen dat de justitiabele moet 
toelaten zich gedragingen eigen te maken die geen justitiële interventie meer 
uitlokken; 

middels de vertrouwensrelatie wordt er met de justitiabele gewerkt op 

verschillende levensgebieden.

Wat verstaan wij onder 
begeleiden?

mensen tot inzicht brengen in welke factoren hebben geleid tot het misdrijf 
dat de aanleiding is voor de begeleiding;

mensen ondersteunen in het zoeken naar alternatieve handelingswijzen;

mensen motiveren om in de toekomst anders te handelen;

werken naar empathie voor de situatie van het slachtoffer;

de justitiabele de weg wijzen naar de hulp-en dienstverlening indien nodig; 

begeleiden met zorg en controleren met respect.
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Wat is de centrale vraag?

Wat kan ik als justitieassistent doen

Om jou te helpen

Bij wat jij doet

Om jouw voorwaarden te respecteren

Wetende dat ik de naleving zal verifiëren

Zodat ik de mandaatgever de gepaste informatie kan bezorgen

Die hem toelaat jouw situatie te evalueren?

Samenwerking met hulp- en 
dienstverlening: onze rol

Op administratief vlak 

Op financieel vlak 

Op vlak van woonst 

Op vlak van zinvolle dagbesteding en tewerkstelling 

Op vlak van vrijetijdsbesteding 

Op vlak van psychosociale begeleiding 

Op vlak van verslavingsproblemen 

Op vlak van psychiatrische problematieken 

enz….
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Over naar R

Gewelddadige R: 
kwalificaties

Artikelen 137 – 141 Sw : uitbreiding van strafbaarstellingen in februari 2013 
en juli 2015.

Artikel 137 Sw : definitie terroristisch misdrijf = gemeenrechtelijke misdrijven 
met bijzonder opzet, met name dat het misdrijf een land of een internationale 
organisatie ernstig kan schaden en opzettelijk gepleegd is met het oogmerk om 
een bevolking ernstige vrees aan te jagen of om de overheid of een 
internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten 
of het zich onthouden van een handeling, of om de politieke, constitutionele, 
economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale 
organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen
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Gewelddadige R: 
kwalificaties
Artikel 139 Sw : Terroristische organisatie = iedere gestructureerde vereniging 
van meer dan 2 personen die sinds enige tijd bestaat en die in onderling 
overleg optreedt om terroristische misdrijven te plegen, als bedoeld in artikel 
137.

Artikel 140 Sw : deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie 
= verstrekken van gegevens of materiële middelen aan een terroristische groep 
of door het in enigerlei vorm financieren van enige activiteit van een 
terroristische groep, terwijl hij weet dat zijn deelname bijdraagt tot het plegen 

van een misdaad of wanbedrijf door de terroristische groep.

Gewelddadige R: 
kwalificaties
Artikel 140bis Sw : verspreiden of publiekelijk ter beschikking stellen van een 
boodschap met het oogmerk rechtstreeks of onrechtstreeks aan te zetten tot 
het plegen van een terroristisch misdrijf.

Artikel 140ter Sw : werven van een persoon voor het plegen van een 
terroristisch misdrijf in 137, 140 en 140 sexies Sw.

Artikel 140quator Sw : onderrichtingen of opleiding geven voor de 
vervaardiging of het gebruik van explosieven, vuurwapens of andere wapens of 
schadelijke of gevaarlijke stoffen, dan wel voor andere specifieke methoden en 
technieken met het oog op het plegen van een van de in artikel 137 bedoelde 
misdrijven.
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Gewelddadige R : 
kwalificaties
Artikel 140quinquies Sw : iedere persoon die zich in België of in het buitenland 
onderrichtingen doet geven of aldaar een opleiding volgt die worden bedoeld 
in artikel 140quater met het oog op het plegen van een van de in artikel 137 
bedoelde misdrijven.

Artikel 140sexies Sw : het nationaal grondgebied verlaten of binnenkomen met 
het oog op het plegen, in België of in het buitenland, van een misdrijf bedoeld 
in de artikelen 137, 140 tot 140 quinquies en 141, dwz. voltooid van zodra het 
grondgebied verlaten, ook indien ‘land van bestemming ‘ (Syrië, Irak, enz.) nog 
niet werd bereikt.

Gewelddadige R : 
kwalificatie
Artikel 141 Sw : Iedere persoon die, behalve in de gevallen bedoeld in artikel 
140, materiële middelen verstrekt, daaronder begrepen financiële hulp, met 
het oog op het plegen van een terroristisch misdrijf bedoeld in artikel 137.
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In verdenking 
gesteld/veroordeeld

Enkele voorbeelden van motivatie in een beschikking/een vonnis – het 
overtreden van de wet, het niet naleven van de heersende waarden en normen 
in de samenleving = het brede kader voor de interventies van de 
justitieassistent.

Aantal R dossiers in 2016 in de 
Vlaamse justitiehuizen
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Aantal R dossiers per huis 
in 2016

Aantal zij-instromers per 
huis in 2016
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Aard R dossiers naar 
mandaat

Aard zij-instromers naar 
mandaat
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Rol van de justitiehuizen 
op casusniveau 

Preventie van recidive

Re-integratie (inclusie: fysiek en mentaal engagement)

Middelen: GLM, rapportage, nog geen risicotaxatie

Rol van de justitiehuizen 
op structureel niveau

Naar politie toe: aftoetsen, uitwisselen van informatie, casusoverleg

Naar mandaatgever toe: informeren, contextualiseren, adviseren, werkbare 
voorwaarden voorstellen (volgen van een de-radicaliseringscursus)

Naar hulp- en dienstverlening toe: toeleiden, sensibiliseren, netwerken 
uitbouwen
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Belangrijke partners

Politie (samenwerkingsafspraken: bij aanvang van een mandaat, tijdens een 
mandaat, bij hoogdringendheid).  De werking van het LIVC.

OCMW (leefloon, art.60)

VDAB (tewerkstelling en opleiding)

CAW (psychosociale begeleiding, woonvormen)

CGG (therapie)

Netwerk Islamexperten

Sportorganisaties, vrijwilligerswerk, buurtwerk

Vraag naar

Duidelijk kader mbt. informatieuitwisseling

Netwerk van Islamexperten

Brede kennisopbouw samen met andere sectoren

Voldoende omkadering

Alert zijn op…


