Strafuitvoeringsrechtbank Antwerpen werkt met respect voor veroordeelden,
geïnterneerden en slachtoffers :
ook in het moeilijke jaar 2020

Een belangrijk streven van de strafuitvoeringsrechtbank Antwerpen is een snelle en effectieve
behandeling van de dossiers, met respect voor alle betrokkenen.
Toen in maart 2020 door de regering een lockdown werd aangekondigd ter voorkoming van de
verspreiding van het coronavirus, werden bijzondere inspanningen gedaan om alle zittingen te laten
doorgaan op een veilige manier maar met behoud van de mogelijkheid voor de veroordeelden en
geïnterneerden om persoonlijk de debatten te volgen en eraan deel te nemen. De geïnterneerden
en de veroordeelden, die niet altijd naar de zitting konden worden overgebracht, kregen aldus de
gelegenheid om via videoconferentie of telefoon persoonlijk de zitting bij te wonen, terwijl hun
advocaat op de zitting aanwezig was. De behandeling van de dossiers liep door corona amper
vertraging op. De rechten van de geïnterneerden en veroordeelden en de slachtoffers werden hierbij
maximaal gewaarborgd. Het gebruik van videoconferentie en telefoon kan ook in de toekomst een
bruikbare methode blijven, mits toestemming van alle partijen.
Daarnaast was er in 2020 bijzondere aandacht voor de verwittiging van de slachtoffers van
procedures die hen aanbelangen. Een werkbare methode werd ontwikkeld zodat slachtoffers
rechtmatig worden verwittigd zonder dat zij vele jaren na de feiten ongewild verontrust worden en
zonder dat de verzoeken van de veroordeelden onnodige vertragingen oplopen.
Een effectieve behandeling van dossiers impliceert digitale ondersteuning. De
strafuitvoeringsrechtbank Antwerpen maakt ten volle gebruik van het geïntegreerd elektronisch
justitieel opvolgingsdossier (GEJO) en deed de nodige inspanningen om dit systeem verder te
implementeren, te optimaliseren en uit te breiden. Dit systeem betekent een aanzienlijke ontlasting
voor de externe diensten die de rechtbank moeten informeren, en laat toe om advocaten vlotter
inzage te geven in stukken uit de dossiers.
Een effectieve behandeling van dossiers wordt bevorderd door overleg over de werkprocessen met
externe diensten, door uitwisseling van ervaringen met collega’s van andere
strafuitvoeringsrechtbanken en door het onderling afstemmen van de werkwijzen van de
verschillende geledingen van de rechtbank in de keten van het strafproces, met bijzondere aandacht
voor risicoanalyses. Ook in 2020 werd hierop ingezet.
Momenteel zet de strafuitvoeringsrechtbank zich schrap voor een bijzondere uitdaging in 2021, met
name het in goede banen leiden van de geplande bevoegdheidsuitbreiding van de
strafuitvoeringsrechtbank voor de straffen onder drie jaar.

