
 
 

 

 

Geachte 

Beste mensen van het Platform Recht voor Iedereen 

 

U vroeg ons u op de hoogte te brengen van de positie van de PVDA ten aanzien van de punten die  u 

ontwikkelt in uw brief van 17 januari. Wij hebben er met veel interesse kennis van genomen en wij 

steunen uw bezorgdheid over het steeds ontoegankelijker worden van justitie voor steeds meer 

mensen.  

 

Wij zijn er van overtuigd dat een democratische hervorming van de tweesnelheden-justitie in België 

noodzakelijk is. Van oudsher kent ons land een dure rechtspraak die niet bij machte is de belangen 

van gewone burgers te beschermen, maar klaarstaat om die van het establishment te verdedigen. De 

man of vrouw in de straat wordt altijd zwaarder gestraft dan de rijke. Justitie is een ivoren toren, een 

wereld apart, ontoegankelijk voor de gewone burger. Dat leidt tot een uitgesproken klassenjustitie 

en zo voelen de Belgen het ook aan. Wij bouwen aan een hervorming die justitie rechtvaardiger en 

efficiënter maakt.  

 

Wij geven hieronder per punt de door ons naar voor geschoven voorstellen aan. Ons volledig 

uitgeschreven standpunt over justitie kan ik u vinden in hoofdstuk 35 van ons verkiezingsprogramma  

- "Voor een toegankelijke justitie dichtbij en voor de mensen". Dat vindt u via deze link : 

https://www.pvda.be/voor_een_toegankelijke_justitie_dichtbij_en_voor_de_mensen  

 

 

1. De financiële drempel 

 

Wij willen de toegang tot het recht voor de gewone man en vrouw verbeteren. Wij verdedigen 

daarvoor de volgende eisen :  

• De griffierechten gaan omlaag en we schaffen de btw op de diensten van advocaten af.  

• We verruimen het recht op juridische bijstand en het recht op een pro-Deoadvocaat en we 

verhogen het budget ervoor.  

• We halen zoveel mogelijk taken weg van het ambt van deurwaarder. Zo vermijden we 

overdreven en nutteloze kosten voor de burgers.  

• We verzetten ons tegen de privatisering van het recht waarbij staten en volkeren aan rechten 

inboeten in het voordeel van multinationale ondernemingen.  

 

2. De geografische en tijdsgerelateerde drempels 

 

Wij menen dat justitie toegankelijker moet zijn en dichter bij de burger, ook fysiek. Wij verdedigen 

daarvoor de volgende eisen :  

• We bouwen eerstelijnsrechtbanken en vredegerechten uit in plaats van de huidige 

doorgedreven centralisering.  



 
 

• We zorgen ervoor dat problemen tussen burgers zoveel mogelijk door bemiddeling onderling 

opgelost worden, via Justitiehuizen en een goede eerstelijns rechtsbijstand.  

• De gerechtelijke achterstand is een groot probleem. We zorgen ervoor dat rechters de tijd en 

ruimte krijgen om een strafzaak uitputtend te behandelen, zonder druk van 

prestatiecontracten of outputfinanciering.  

• We waarborgen en herstellen de rechten van verdediging, zowel in de burgerlijke procedure 

als in de strafprocedure. Wij trekken de nefaste maatregelen van de Potpourri-wetgeving in.  

• Er is een herfinanciering van justitie nodig om een democratische justitie mogelijk te maken.  

 

3. De sociale en taalkundige drempels 

 

De Belgische justitie blijft een ivoren toren, ver van de mensen. Om rechtspraak begrijpelijk te 

maken, en minder gericht tegen de kleine man, verdedigen wij de volgende eisen :  

• We vereenvoudigen de procedures en bevorderen het gebruik van eenvoudige taal.  

• We moedigen een informatisering van justitie aan die in het belang is van de burger en in 

handen blijft van de overheid.  

• We ijveren voor de veralgemening van de inzet van sociale rechters, zoals die nu al 

functioneren in de arbeidsrechtbanken.  

• We vragen de afschaffing van de GAS-wet. De Gemeentelijke Administratieve Sanctie 

schendt immers het principe van de scheiding der machten.  

 

* * 

 
Wij steunen ook jullie eis om de gevolgen van de hervormingen van de juridische bijstand van 2016 
te evalueren en een systeem op te zetten dat de toegang tot de rechter garandeert aan alle lagen 
van de bevolking, met inbegrip van de middenklasse (via een herziening van de inkomensgrenzen om 
juridische bijstand te kunnen genieten).  
 

Wat het strafsysteem betreft is er heel wat werk aan we winkel in België. We zien dikwijls dat de 

kleine man/vrouw zwaar aangepakt wordt en dat machtigen vrijuit gaan. De democratische rechten 

liggen onder vuur. Daarom verdedigen wij de volgende eisen :  

• We schaffen de “Afkoopwet” af, geven prioriteit aan het effectief vervolgen van grote 

fraudeurs en financiële delinquenten en voorzien daar meer middelen voor.  

 

• We verdedigen het statuut van de onderzoeksrechters. Hun exclusieve wettelijke 

bevoegdheden in het gerechtelijk onderzoek moeten gehandhaafd worden.  

 

• We houden meer rekening met de belangen van het slachtoffer in de behandeling van een 

zaak door de politie, het Openbaar Ministerie of de rechtbank.  

 



 
 

• We gebruiken meer herstelgerichte en opvoedende straffen in plaats van repressieve als het 

gaat om buurtcriminaliteit, ook in het belang van de slachtoffers.  

• We willen zware criminaliteit ernstig en efficiënt bestraft zien.  

 

Wij hopen dat we hiermee afdoende op jullie vragen hebben geantwoord. Ons volledige programma 
vindt u hier : https://www.pvda.be/programma 
 
Met vriendelijke groeten  
 
Voor de PVDA  
Ivo Flachet 

 

 


