
Transformation numérique

PLUS RAPIDE

200 millions 
d’euros

▪ Digital Transformation Office

▪ 5 étapes



Stap 1: Modern materiaal

SNELLER

▪ 16.632 laptops en 3.185 desktops

▪ 6.000 tweede schermen en 8.000 headsets

▪ Vaste vernieuwingscyclus

▪ Moderne software: Office 365 + MS Teams



Stap 1: Modern materiaal

SNELLER

▪ Videoconferentie
▪ 115 videoconferentiekits worden uitgerold bij hoven 

en rechtbanken
▪ Bijkomende uitrol in 2023 zodat elke entiteit kan 

beschikken over de nodige hardware
▪ Voorontwerp wet videoconferentie in gerechtszaken 

wordt besproken binnen de regering
▪ Ruim toepassingsgebied gebaseerd op 

vrijwilligheid
▪ Specifiek videoconferentieplatform voor justitie 

voorzien voor 2023. Focusgroepen starten in januari



Stap 2 :
Digitaal Dossier

▪ JustConsult: Digitale inzage van gescande
strafdossiers via Just-on-web voor alle partijen gekend
in het dossier

k

▪ Horizon 1 : Gerechtelijke onderzoeken met 
delictcodes 30, 37 en 43 live sinds 15/06/2022

▪ Horizon 2 : Alle gerechtelijke onderzoeken + 
dagvaardingen door OM met codes 30, 37, 43 
vanaf februari 2023.

▪ 115 extra scanners uitgerold in zomer 2022 
bij OM en Zetel

SNELLER



▪ JustView : Digitaal dossier voor interne 
medewerkers van de rechterlijke orde

▪ Piloot arbeidshof Antwerpen sinds juni 2022

▪ Tussen december 2022 en februari 2023 uitrol
naar alle arbeidshoven, hoven van beroep, 
parketten-generaal en auditoraten-generaal

▪ 1e fase van project ePV van start 
midden december 2022 
▪ PV's onmiddelijke inningen

Stap 2 :
Digitaal Dossier

SNELLER



▪ JustDeposit
▪ Modernisering voorbereid
▪ Uitbreiding naar correctionele rechtbanken in Q1 

2023 voorzien

▪ ESign: electronische handtekening volledig uitgerold
bij alle vredegerechten
▪ Nieuwe versie JustSign in ontwikkeling. 

Go live 2e deel 2023

Stap 2 :
Digitaal Dossier

SNELLER



▪ Centraal register beschermde personen
▪ Volledige digitalisering van de procedure

bewindvoering bij de vrederechter
▪ Live sinds 01/06/2021

▪ JustOne: nieuwe intuïtieve interface in MaCH
voor parketmagistraten
▪ Pilootfase lopende in Antwerpen, Namen en

Brussel sinds 28/11/2022
▪ MaCH PG (zelfde interface) vanaf

04/2023 productieklaar

Stap 2 :
Digitaal Dossier

SNELLER



▪ JustNew CMS
▪ De bestaande dossierbeheersystemen zijn sterk 

verouderd en aan vervanging toe
▪ 'Common Base' werd gevalideerd door 

gemeenschappelijke Colleges in april 2022
▪ Innovatiepartnerschap voor de ontwikkeling van het 

dossierbeheersysteem van de rechterlijke orde 
gegund in juli 2022

▪ Cassatie en SURB als eerste piloten
▪ Minstens zeven entiteiten tegen eind 2025

Stap 2 :
Digitaal Dossier

SNELLER



Stap 3: Alle databanken gelinkt

SNELLER

▪ Centraal register beslissingen Rechterlijke orde
▪ Wettelijk kader gestemd in parlement op 06/10/2022
▪ Technische ontwikkelingen lopende
▪ Aanbesteding voor pseudonimiseringsmotoropgestart
▪ Beheerscomité samengesteld; 1e vergadering op 05/12/2022

▪ Belgisch Staatsblad
▪ Indiening en interne verwerking volledig digitaliseren met een nieuw platform
▪ Website vernieuwen

▪ Strafregister
▪ Uitreksels digitaal aanvragen en ontvangen in eBox burger
▪ Automatische vertaling naar alle talen binnen EU



Etape 4 : Just-on-web

PLUS RAPIDE

▪ En ligne depuis octobre 2021

▪ Amendes routières

▪ Justinvoice
▪ Traitement accéléré des déclarations de coûts des 

experts 
▪ En ligne depuis le 30/05/22 et 14 200 dossiers 

déjà soumis 
▪ Le taux de paiement des factures dans les 30 jours 

est passé à 74%.



Etape 4 : Just-on-web

PLUS RAPIDE

▪ JustConsult (15/06/2022)

▪ Copie jugement tribunal de police (24/11/2021)

▪ DABS (en décembre 2022)

▪ Base de données traducteurs et interprètes 

(03/2022)

▪ Plan de remboursement

▪ EBox entreprises

▪ Dans le futur :

▪ JustAct, JustRestart, ...



Etape 5:
Une justice basée sur les 
données

▪ Pli judiciaire automatisées

▪ Fiches numériques des victimes

▪ Tableaux de bord de données

▪ Terminaux de paiement

PLUS RAPIDE



Numérisation 
dans les prisons

PLUS RAPIDE

▪ JustPrison

▪ JustFromCell

▪ Système d’accès numérique à Haren


