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Inleiding

Artikel 138 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: ‘Het openbaar ministerie vordert de toepassing van de strafwet.’
In deze brochure ontdekt u wat het openbaar ministerie precies is, hoe het georganiseerd is en wie er deel van 
uitmaakt. U leest meer over het takenpakket van de parketmagistraat en het beleid van het openbaar ministerie. 
Achteraan de brochure vindt u linken naar nuttige websites en ontdekt u waar u terecht kunt.

WAT IS HET OPENBAAR MINISTERIE?

Alle strafgerechten, zowel onderzoeksgerechten (raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling) als 
vonnisgerechten (politierechtbank, correctionele rechtbank, hof van beroep en hof van assisen), houden in 
alle strafzaken zitting in aanwezigheid van het openbaar ministerie. Voor de strafrechtbanken is het parket de 
vervolgende partij en oefent het de strafvordering uit. 
 
Het openbaar ministerie, ook wel het parket, de openbare aanklager, de procureur of de staande magistratuur 
genoemd, maakt samen met de magistraten van de zetel (rechtbanken en hoven of ook wel de zittende magistratuur 
genoemd), deel uit van de rechterlijke macht. 

Het openbaar ministerie (verder OM) is partij in een strafzaak maar een partij met een bijzonder karakter: het treedt 
op in het algemeen belang en verstrekt een openbare dienst, het vertegenwoordigt het belang van de maatschappij 
en niet de belangen van een burger (dader of slachtoffer) in persoon. 

Het OM staat in voor de opsporing van misdrijven, de vervolging van verdachten en de tenuitvoerlegging van de 
opgelegde straffen. Daarnaast vervult het parket ook (maatschappelijke) opdrachten van burgerlijke aard, onder 
meer in zaken van sociaal recht, in het jeugdrecht en in handelszaken. 

Het OM wil proactief en repressief de criminaliteit beheersen en doen verminderen en aldus bijdragen tot een 
leefbare en veilige samenleving. 

Bij de uitoefening van zijn opdrachten treedt het OM op met respect voor de wet en de fundamentele rechten en 
vrijheden, op een integere, objectieve, onpartijdige, menselijke en onafhankelijke wijze.

WIE MAAKT DEEL UIT VAN HET OPENBAAR MINISTERIE?

Het openbaar ministerie (hierna OM) wordt bij de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank waargenomen 
door de procureur des Konings, zijn afdelingsprocureurs,  zijn eerste substituten en substituten. Dit noemt men ‘het 
parket’.

In België zijn er sinds de gerechtelijke hervorming van 1 april 2014 14 parketten. De indeling loopt grotendeels 
gelijk met de provinciale grenzen. De meeste parketten hebben meerdere afdelingen verspreid over het gerechtelijk 
arrondissement.

Bij de Hoven van beroep wordt het openbaar ministerie waargenomen door de procureur-generaal, zijn eerste 
advocaat-generaal, de advocaten-generaal en substituten-procureur-generaal. Zij zijn ook bevoegd voor de 
strafvordering bij het Hof van Assisen, hoewel deze taak in de praktijk vaak wordt gedelegeerd naar een aantal 
magistraten van het parket (assisenpool). In België zijn er vijf Hoven van beroep.

Bij het Hof van Cassatie wordt het ambt van OM waargenomen door de procureur-generaal bij dit Hof, hierin 
bijgestaan door een eerste advocaat-generaal en advocaten-generaal. Ondanks de gelijkheid van terminologie ligt 
de functie van OM  hier helemaal anders. De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie brengt doorgaans immers 
adviezen (conclusies) uit  en oefent slechts in bepaalde welomschreven procedures de strafvordering uit.
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Er is ook 1 federaal parket met aan het hoofd de federale procureur die wordt bijgestaan door federale magistraten. 
Zij zijn bevoegd voor het hele Belgische grondgebied en treden op in strafrechtelijke onderzoeken die de grenzen 
van de gerechtelijke arrondissementen (bv. rondtrekkende dadergroeperingen) of de landsgrenzen (bv. een 
internationale criminele organisatie die op grote schaal drugs verhandelt) overschrijden. Daarnaast behoren tot de 
voornaamste taken van het federaal parket het vergemakkelijken van de internationale samenwerking, het toezicht 
op de werking van de Federale Politie, de getuigenbeschermingscommissie, de bijzondere opsporingsmethoden, de 
militaire bevoegdheden, het terrorisme, het internationaal humanitair recht en de piraterij.

Op elk niveau worden de magistraten ondersteund door het administratief personeel onder leiding van een 
hoofdsecretaris. Bij de behandeling van hun dossiers kunnen ze worden bijgestaan door parketjuristen en 
jeugdcriminologen.

WAT DOET HET OPENBAAR MINISTERIE ?

De taken en opdrachten van de parketmagistraat situeren zich in de behandeling en de opvolging van strafzaken en 
van burgerlijke zaken.   

In strafzaken waken de magistraten van het OM, in het belang van de samenleving, over het normaal verloop en de 
regeling van de strafprocedure.

In burgerlijke zaken geeft het OM schriftelijk of mondeling advies.

OPSPORING

Het openbaar ministerie staat in voor de opsporing van misdrijven. Wanneer een misdrijf wordt gepleegd zal het OM 
de daders opsporen en de bewijzen verzamelen. De parketmagistraat doet dit niet allemaal zelf, maar werkt samen 
met de lokale en de federale politie.

Het OM leidt en coördineert het opsporingsonderzoek dat hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door de politie.  Deze 
gaat op zoek naar sporen, hoort getuigen en slachtoffers, arresteert en verhoort verdachten, enz. De politie legt alles 
schriftelijk vast in processen-verbaal die door de behandelende parketmagistraat worden gevoegd in het dossier.

De meerderheid van de dossiers blijft in opsporingsonderzoek onder leiding van de parketmagistraat. De 
parketmagistraat geeft (telefonisch) mondelinge opdrachten aan de politie bij dringende zaken, en schriftelijke 
opdrachten via het zogenaamde ‘kantschrift’ in minder dringende zaken. In grotere zaken houdt de parketmagistraat 
ook vergaderingen met de speurders.

Wanneer er dwangmiddelen nodig zijn, bijvoorbeeld telefoontap, een aanhouding of een huiszoekingsmandaat, 
moet de parketmagistraat een onderzoeksrechter vorderen. De zaak wordt dan een gerechtelijk onderzoek onder 
leiding van de onderzoeksrechter. Wanneer de onderzoeksrechter zijn onderzoek beëindigt, maakt hij het dossier 
terug over aan het parket, dat nagaat of er voldoende bezwaren in het dossier zijn om de verdachte voor de 
rechtbank te brengen.

Voor minder ingrijpende dwangmaatregelen vordert de parketmagistraat een mini-onderzoek: dit betekent 
dat de onderzoeksrechter een welbepaalde maatregel beveelt (bv. een autopsie of een telefooncontrole om na 
te gaan met welke nummers een bepaalde verdachte via zijn GSM contact houdt), maar dat de leiding van het 
onderzoek verder bij de parketmagistraat blijft. Na uitvoering van de maatregel worden de processen-verbaal in het 
opsporingsonderzoek gevoegd.
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PERMANENTIE

De meeste parketten zijn georganiseerd in 
gespecialiseerde teams (bv. verkeer, jeugd en gezin, 
financiële misdrijven, algemene criminaliteit en zware 
criminaliteit, druggerelateerde criminaliteit…).

Binnen elk gerechtelijk arrondissement is er op het 
parket een 24-urenpermanentie en dit 7 dagen op 
7. Meestal krijgt het parket kennis van misdrijven 
via proces-verbaal. Bij dringende zaken waarin snel 
beslissingen moeten worden genomen, neemt de politie 
evenwel onmiddellijk telefonisch contact op met de 
parketmagistraat.

In de meeste parketten is er tijdens de kantooruren een 
magistraat met dienst per gespecialiseerd team, die kan worden gecontacteerd wanneer zich binnen zijn specialiteit 
een misdrijf voordoet.

Buiten de kantooruren en tijdens weekends en feestdagen is er in elk parket een magistraat met dienst. Deze is 
permanent bereikbaar voor de politiediensten, voor dringende beslissingen die enkel door een magistraat kunnen 
worden genomen. Dit kan gaan om het bevestigen van de arrestatie van een verdachte, het intrekken van een 
rijbewijs, het aanstellen van deskundigen (bv. een verkeersdeskundige bij zware verkeersongevallen, een wetsdokter 
bij verdachte overlijdens, een wapendeskundige bij schietincidenten…).

Bij zware feiten gaat de parketmagistraat ‘op afstapping’. Dit gebeurt vooral bij verdachte overlijdens (moord, 
doodslag, roofmoord…) en zware gewapende overvallen. De parketmagistraat gaat met de politie naar de plaats van 
het misdrijf om zich een beeld te vormen van wat er precies gebeurd is en de nodige opdrachten te geven. Meestal 
vordert hij ook al de nodige deskundigen die ter plaatse komen. In vele gevallen (wanneer de aanhouding van de 
verdachte noodzakelijk is of een tapmaatregel moet gestart worden)  vordert hij meteen de onderzoeksrechter die de 
leiding van het onderzoek overneemt.

VERVOLGING

Het openbaar ministerie staat in voor de vervolging van misdrijven en beschikt daartoe over verschillende 
mogelijkheden.

Het parket beslist op het einde van het opsporingsonderzoek over de opportuniteit van de oriëntering die aan 
het samengestelde strafdossier dient te worden gegeven (sepot, bemiddeling in strafzaken, minnelijke schikking 
of instellen van vervolging voor de vonnisgerechten). Eenmaal het opsporingsonderzoek is afgerond, geeft de 
parketmagistraat een passend gevolg aan zijn dossier.

Zo kan het OM beslissen om niet tot vervolging over te gaan. Dergelijke beslissing wordt een sepot genoemd. 

In België is het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie gebaseerd op het opportuniteitsbeginsel. Dit houdt in 
dat, zelfs al is het misdrijf bewezen, de parketmagistraat vrij beslist of hij vervolgt of niet. 

Er kunnen verschillende redenen zijn om niet te vervolgen. Bijvoorbeeld wanneer in een bepaalde zaak onvoldoende 
bewijzen zijn om een dader te identificeren, is er sprake van een ‘technisch sepot’. Daarnaast is er het zogenaamde 
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‘opportuniteitssepot’. In zo een geval is er voldoende bewijs, maar beslist het OM bewust om iemand niet te vervolgen, 
bv. wanneer er sprake is van een klein misdrijf en de verdachte het nadeel aan het slachtoffer heeft vergoed. Een sepot is 
niet definitief dus de zaak kan door de parketmagistraat altijd worden heropend naar aanleiding van nieuwe gegevens.

Het OM kan ook beslissen om een minnelijke schikking (MS) op te leggen. In dat geval wordt aan de verdachte 
voorgesteld een bepaald bedrag te betalen, waardoor de strafvordering definitief komt te vervallen en hij niet voor de 
strafrechter hoeft te verschijnen. Het geïnde bedrag gaat naar de staatskas. 
Wie niet betaalt, wordt alsnog gedagvaard voor de rechtbank.

Daarnaast kan de parketmagistraat bij minder zware zaken waarin de verdachte de feiten heeft bekend, beslissen om 
over te gaan tot bemiddeling in strafzaken (BIS).  Daarbij neemt een gespecialiseerde justitieassistent contact op met 
verdachte en slachtoffer en probeert een akkoord te bewerkstelligen over de schade. De verdachte verbindt zich ertoe 
de schade te vergoeden, en daarnaast worden hem een aantal voorwaarden voorgesteld, zoals bv. dienstverlening, 
het volgen van een passende begeleiding, vorming of therapie. Als hij akkoord is om de voorgestelde voorwaarden 
na te leven, wordt een overeenkomst getekend door de verdachte en de parketmagistraat. Wanneer de verdachte de 
voorwaarden correct naleeft en geen nieuwe feiten pleegt binnen de proefperiode van 6 maanden, is er verval van de 
strafvordering.

Tenslotte kan het OM een verdachte dagvaarden voor de strafrechter, als een sepot of een alternatieve maatregel (MS, 
BIS, ...) niet aangewezen is. 

De dagvaarding is een gerechtsbrief waarin staat waar en wanneer de verdachte voor de rechter dient te verschijnen 
en van welke feiten hij verdacht wordt (de tenlastelegging). Afhankelijk van het soort feiten, wordt een zaak voorgelegd 
aan één of drie rechters.

Op de zitting houdt de parketmagistraat zijn rekwisitoor, waarbij hij uitlegt waarom een persoon gedagvaard wordt, 
welke de feiten en de bewijzen zijn en uiteindelijk een passende straf vordert.

STRAFUITVOERING

Het OM ziet erop toe dat de nodige maatregelen worden genomen voor de passende 
uitvoering van de uitgesproken straffen onder de 3 jaar. Bij gevangenisstraffen boven de 3 
jaar zetelt een parketmagistraat in de strafuitvoeringsrechtbank.

MINDERJARIGEN

Het openbaar ministerie heeft in jeugdzaken twee opdrachten: 
1. Strafbare feiten gepleegd door minderjarigen (MOF of als misdrijf omschreven feit)
Wanneer een minderjarige strafbare feiten pleegt dan kan het parket 

 > oordelen dat de strafbare feiten die een minderjarige heeft gepleegd niet ernstig 
genoeg zijn om hem/haar voor de jeugdrechter te brengen, maar de minderjarige 
toch een duidelijk signaal geven. De jongere en diens ouders krijgen een 
waarschuwingsbrief of worden uitgenodigd in het bureau van de jeugdmagistraat. 
De jongere wordt er op gewezen dat de feiten zich niet meer mogen herhalen en aan de ouders wordt gevraagd om 
beter toezicht te houden op hun kind. 

 > een voorstel tot bemiddeling doen wanneer er slachtoffers zijn die schade hebben geleden. De bedoeling ervan is 
tegemoet te komen aan de vraag van het slachtoffer, en de minderjarige ook wijzen op zijn verantwoordelijkheid.  
de jeugdrechter vorderen met het oog op het nemen van voorlopige maatregelen bij ernstige feiten. Hierbij zal de 
jeugdrechter rekening houden met o.m. de leeftijd en persoonlijkheid van de jongere, de leef- en schoolomgeving, 
zijn/haar veiligheid en het gevaar dat de jongere voor de samenleving betekent.
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Onder meer de volgende maatregelen kunnen door de jeugdrechter ten gronde opgelegd worden: de berisping, de 
bemiddeling of het herstelgericht groepsoverleg, het leerproject, het huisarrest, de plaatsing in een open of gesloten 
instelling.
Wanneer een minderjarige tussen 16 en 18 jaar, ernstige feiten pleegt, kan de jeugdrechter beslissen tot een 
uithandengeving, waardoor de minderjarige ofwel voor een bijzondere kamer van de jeugdrechtbank moet 
verschijnen, ofwel naar het Hof van Assisen wordt doorverwezen.  

2. Verontrustende opvoedingssituatie (VOS): het parket waakt erover dat een minderjarige in een veilige thuissituatie 
opgevoed wordt 

Ook wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat een jongere niet in een veilige thuissituatie wordt opgevoed, kan het 
parket optreden op grond van een verontrustende situatie.

Bij voorkeur wordt hier de weg van de vrijwillige hulpverlening gevolgd. Wordt er geen oplossing gevonden binnen 
de vrijwillige hulpverlening dan zal het dossier terug overgemaakt worden aan het parket, dat de jeugdrechter kan 
vorderen om een dwingende maatregel te laten opleggen.

Bij hoogdringendheid (zeer ernstig gevaar voor het kind, vrijwillige hulpverlening is niet mogelijk, of de veiligheid 
van het kind kan niet verzekerd worden) kan het parket de jeugdrechter rechtstreeks vorderen en dient de tussenstap 
van de vrijwillige hulpverlening niet gevolgd te worden. De jeugdrechter zal dan onmiddellijk een maatregel nemen 
waarbij het kind uit het thuismilieu gehaald wordt en toevertrouwd wordt aan een opvangcentrum of derden.

ADVIES

In zijn adviserende bevoegdheid verstrekt het OM de nodige informatie opdat de rechter, de bevoegde overheden of 
instanties een adequate beslissing zouden kunnen nemen.

In burgerlijke zaken en handelszaken treedt het OM op in de gevallen die de wet bepaalt en telkens als de openbare 
orde zijn tussenkomst vraagt. 

In deze zaken geeft het OM een schriftelijk of mondeling advies.

Zo geeft het OM advies bij betwistingen over het omgangsrecht voor kinderen, adopties, schijnhuwelijken, 
wapenvergunningen…).



9   OPENBAAR MINISTERIE  

SLACHTOFFERONTHAAL

Op elk parket is er een dienst slachtofferonthaal. De justitieassistent slachtofferonthaal is de contactpersoon 
bij justitie voor slachtoffers van misdrijven. Hij kan met instemming van de magistraat slachtoffers contacteren 
en informeren over hun dossier. Hij kan de slachtoffers bijstaan (op de terechtzitting, bij dossierinzage…) of 
doorverwijzen naar de bevoegde diensten (hulpverlening, dienst voor juridische bijstand…).

KLACHTENBEHEER

Als je als burger niet tevreden bent over de werking of de dienstverlening van het parket, dan kan je je ongenoegen 
uiten. 
In het kader van een algemeen kwaliteitsmanagement, hebben de meeste parketten een eigen 
klachtenmanagement.  
Je kan je klacht op schriftelijke wijze formuleren, zowel per gewone brief als via e-mail.
Je zal altijd schriftelijk op de hoogte worden gehouden over het verloop van het onderzoek.
Anonieme klachten worden niet behandeld.

WERKEN BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE

Ongeveer 3.825 mensen op een 60-tal locaties in België zijn het gezicht van het OM. Er werken vandaag 825 
magistraten en 3.000 juridische en administratieve medewerkers.
 
Het OM is permanent op zoek naar nieuwe krachten om zijn organisatie te versterken.

Op de websites van de Hoge Raad voor de Justitie en het Instituut voor gerechtelijke opleiding vind je alles over de 
toegang tot de magistratuur. Op de website van de FOD Justitie vind je meer informatie over de aanwerving van 
medewerkers.

PRAKTISCHE INFO

Op de website van het OM vind je een film waarin de werking van het OM wordt getoond: 
www.openbaarministerie.be

Voor adressen en openingsuren van de parketten: www.openbaarministerie.be

Hoge Raad voor de Justitie: www.hrj.be 

Instituut voor gerechtelijke opleiding: www.igo-ifj.be
 
FOD Justitie: www.just.fgov.be



Waterloolaan, 115
1000 Brussel
T 02 542 69 99
F 02 542 70 02
www.openbaarministerie.be


