DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft :
besluit van de Vlaamse regering houdende aanwijzing van de
entiteit die instaat voor de inontvangstneming en verwerking van
gerechtelijke beslissingen in uitvoering van artikel 39 en 77 van het
kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving van 22 maart 2019

1. BELEIDSMATIGE EN INHOUDELIJKE SITUERING
Het kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving van 22 maart 2019 treedt in werking op de tiende
dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad, maar de bepalingen zullen pas uitwerking krijgen
op het ogenblik dat het kaderdecreet van toepassing wordt verklaard. Dit geldt niet voor de
artikelen 39 en 77, die onmiddellijk na de inwerkingtreding van toepassing worden. Deze
artikelen hebben betrekking op de inontvangstneming van de gerechtelijke eindbeslissingen op
strafgebied en op de anonimisering en ontsluiting ervan in een elektronische databank, met
name de arrestendatabank.
Art. 39. De griffies van de hoven en rechtbanken bezorgen alle eindbeslissingen op strafgebied
die gegrond zijn op strafbaarstellingen in Vlaamse regelgeving aan de door de Vlaamse Regering
aangewezen entiteit.
Art. 77. De door de Vlaamse Regering aangewezen entiteit neemt alle rechtspraak over de
handhaving van Vlaamse regelgeving, met inbegrip van de beslissingen die met toepassing van
artikel 39, aan de vervolgingsinstantie bezorgd worden, geanonimiseerd op in een elektronische
databank, die via het internet vrij raadpleegbaar is.
De arrestendatabank is sinds 1/1/2016 in beheer bij het project Coördinatie Vlaams
Handhavingsbeleid (CVH), dat ingebed ligt bij het departement Kanselarij en Bestuur. Het
project maakte inmiddels al afspraken met team ondersteuning Vlaamse Regering en
betekeningen van het departement Kanselarij en Bestuur over de inontvangstname en
verspreiding en met alle beleidsdomeinen over de anonimisering en ontsluiting van de
rechtspraak via de arrestendatabank, o.a. wat betreft de aanstelling van contactpersonen, de
1

beheersbevoegdheden op het vlak van de ontsluiting van de rechtspraak, het opmaken van
algemene en specifieke trefwoordenbomen enz..
Dit besluit bestendigt de huidige situatie.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
1.

Weerslag van het voorstel op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap

De databank rechtspraak Vlaamse regelgeving is al operationeel (www.arrestendatabank.be).
De kosten hiervan worden aangerekend op PA0-1PAX2ZZ-WT. Dit besluit wijst enkel de dienst
die de databank al in beheer heeft formeel aan als de bevoegde entiteit. Deze aanwijzing heeft
geen bijkomende weerslag op de begroting.

2. Advies IF – begrotingsakkoord
De Inspectie van Financiën verleende haar advies op 27 maart 2019. Het advies stelt vast dat
voor dit dossier het gemotiveerd akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting
niet vereist is.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Dit ontwerp van besluit heeft geen weerslag op de lokale besturen.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het voorliggende besluit heeft geen weerslag op het personeelsbestand en de
personeelsbudgetten. Het zorgt ervoor dat er continuïteit is in het beheer van de
arrestendatabank. Er is geen bijkomende personeelsbehoefte.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Het wetgevingstechnisch advies werd bekomen op 27 maart 2019.
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6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te hechten aan het besluit van de Vlaamse
regering houdende aanwijzing van de entiteit die instaat voor de inontvangstneming en
verwerking van gerechtelijke beslissingen in uitvoering van artikel 39 en 77 van het kaderdecreet
Bestuurlijke Handhaving van 22 maart 2019.

De Minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
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