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Verslag aan het federale parlement:
Uitvoering van de penale boeten ‐ Opvolgingsaudit

Het Rekenhof publiceert de resultaten van een opvolgingsaudit over de uitvoering
van de penale boeten. In zijn verslag aan het federaal parlement stelt het vast dat de
engagementen die de ministers van Justitie en van Financiën zijn aangegaan inge‐
volge zijn verslag van 2007, niet gerealiseerd zijn. Er werd nog steeds geen strategie
ingevoerd voor verbetering en coördinatie tussen de FOD Financiën en de FOD Jus‐
titie. De tenuitvoerlegging van de veroordeling, de invordering van de boeten en de
toepassing van de vervangende straffen worden onvoldoende beheerst. Deze situatie
plaatst de effectiviteit van de straffen en de gelijkheid tussen burgers op de helling.
Er moeten concrete maatregelen worden genomen op korte termijn.
Het Rekenhof heeft de maatregelen onderzocht die Justitie en de FOD Financiën hebben
genomen om de geldboeten volledig en efficiënt uit te voeren, vanaf de uitspraak tot de in‐
vordering of tot hun vervanging door de vervangende straf die de rechter heeft vastgesteld.
Over het algemeen is er weinig vooruitgang geboekt sinds zijn audit van februari 2007. Er
werd geen enkel structureel initiatief genomen om de strategie, de coördinatie of de rappor‐
tering te verbeteren op het gebied van de uitvoering van de veroordelingen tot een geldboete.
Sinds 2007 heeft de FOD Financiën de verbetering van het beheer van de invordering van de
penale boeten gebaseerd op het informaticasysteem Stimer. De minister van Financiën heeft
de overeenkomst die werd gesloten om het systeem te ontwikkelen, echter in januari 2013
moeten opzeggen omdat er geen bevredigende ontwikkelingen plaatsvonden.
Bovendien keurde het parlement op verzoek van de regering nieuwe wettelijke invorderings‐
kanalen goed (de fiscale compensatie en het vereenvoudigd derdenbeslag). De uitvoering
ervan levert echter niet de verhoopte resultaten op. De fiscale compensatie wordt niet syste‐
matisch gebruikt in alle ontvangkantoren, terwijl het hier gaat om de efficiëntste invorde‐
ringsmaatregel. Het vereenvoudigd derdenbeslag wordt onmogelijk gemaakt door vertragin‐
gen die te wijten zijn aan de administratie Niet‐Fiscale Invordering.
Wat Justitie betreft, wijst het Rekenhof op de zwakke omkadering van de instanties die de
veroordelingen tot een geldboete of de vervangende straffen moeten uitvoeren. De rol van
de griffies en van de strafuitvoeringsbureaus is niet formeel beschreven in algemene instruc‐
ties. Het parket controleert ook niet of de straffen effectief worden uitgevoerd.
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Door de instructie uit december 1999 van de minister van Justitie aan de parketten om de
vervangende gevangenisstraffen niet langer uit te voeren, is de enige vervangende straf die
kan worden uitgevoerd de vervallenverklaring van het recht tot sturen. Het Rekenhof stelt
in dat verband vast dat de informatie die de FOD Financiën geeft over de onbetaalde boeten
verre van systematisch is. Als het parket wordt ingelicht over deze onbetaalde boeten, dan
nog varieert het vervallen van het recht tot sturen van het ene gerechtelijk arrondissement
tot het andere en zelfs binnen hetzelfde arrondissement van de ene rechtbank tot de andere.
Sinds april 2000 is dit het derde verslag dat het Rekenhof aan deze problematiek wijdt. Vol‐
gens het Rekenhof vereist de ernst van de situatie dat de Ministerraad snel een actieplan
goedkeurt . Het Rekenhof zal deze kwestie in elk geval opnieuw onderzoeken in 2016.
In zijn antwoord heeft de minister van Financiën aangekondigd dat hij zijn administratie
heeft gevraagd om in nauwe samenwerking met Justitie een actieplan uit te werken dat moet
tegemoetkomen aan de aanbevelingen van het Rekenhof. Hij zal dit plan samen met de mi‐
nister van Justitie in januari 2014 voorstellen in de Ministerraad.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de ge‐
westen en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het openbaar bestuur door nuttige en
betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek toe te zenden aan de parle‐
mentaire vergaderingen, aan de beleidsmakers en aan de gecontroleerde diensten. Het Rekenhof
werkt onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het controleert.
Het verslag “Uitvoering van de penale boeten ‐ Opvolgingsaudit” werd voorgelegd aan het federaal
parlement. Het verslag, de samenvatting en deze persmededeling zijn terug te vinden op www.re‐
kenhof.be.
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