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Hoofdstuk I. De strategie en de visie van het federaal 

parket 
 

 

De vacante functie van federale procureur met ingang van 1 april 2007 werd in 

het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2006 gepubliceerd. Bij Koninklijk besluit 

van 18 juli 2006 werd de heer Johan Delmulle, federale magistraat, aangewezen 

tot het mandaat van federaal procureur voor een duur van 7 jaar, met ingang van 

1 april 2007. 

 

De nieuwe federale procureur ontwikkelde bij zijn aantreden op 1 april 2007 de 

volgende strategie en visie voor het federaal parket: 

 

- In een eerste fase werd onderzocht welke opdrachten van het federaal parket 

goed werden vervuld en voor welke opdrachten zich een beleidsprobleem 

stelde, waarom dit een beleidsprobleem was, wat de oorzaak ervan was en 

hoe aan dit probleem kon worden verholpen. 

 

Zij worden hierna opgesomd en besproken in de afdeling 1. 

 

De actuele stand op 31 december 2009  zal voor elk van deze punten worden 

vermeld. 

 

- In een tweede fase werd een tienpuntenprogramma opgesteld, met 10 

bijzondere aandachtspunten, te verwezenlijken tijdens het mandaat van de 

nieuwe federale procureur. 

 

Zij worden hierna opgesomd en besproken in de afdeling 2. 

 

De actuele stand op 31 december 2009  zal voor elk van deze punten worden 

vermeld. 

 

Tijdens zijn mandaat nam de nieuwe federale procureur een aantal (18) nieuwe 

beleidsinitiatieven. Zij worden hierna opgesomd en besproken in de afdeling 3. 

 

De actuele stand op 31 december 2009  zal voor elk van deze punten worden 

vermeld. 

 

Het nieuwe motto en de missie van het federaal parket wordt besproken in 

afdeling 4.  
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Afdeling 1. De opdrachten van het federaal parket en de 

evaluatie van de wijze waarop het federaal parket deze 

opdrachten uitvoert 

 

 

1. De opdrachten van het federaal parket 
 

 

De wetgever kende het federaal parket initieel vier hoofdtaken 
1
 toe: 

 

 de uitoefening van de strafvordering 

 de coördinatie van de uitoefening van de strafvordering 

 het vergemakkelijken van de internationale samenwerking 

 het toezicht op de algemene en bijzondere werking van de federale politie. 

 

Sindsdien werden aan het federaal parket, naast voormelde hoofdtaken, 

eveneens zes nieuwe hoofdopdrachten toevertrouwd: 

 

 de uniforme en coherente uitbouw van de strijd tegen het terrorisme 
2
  

 het voorzitterschap van de getuigenbeschermingscommissie 
3
 

 de uniforme en coherente toepassing van de bijzondere 

opsporingsmethoden 
4
 

 de uitoefening van de strafvordering ten aanzien van door militairen in het 

buitenland gepleegde misdrijven in vredestijd 
5
 

 de exclusieve uitoefening van de strafvordering wegens ernstige 

schendingen van het internationaal humanitair recht 
6
. 

                                           
1
  Deze opdrachten zijn vermeld in artikel 144bis van het Gerechtelijk Wetboek. 

 
2
  De gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal van 

15 juli 2005 betreffende de gerechtelijke aanpak in zaken van terrorisme. Deze omzendbrief werd op 15 juli 

2005 door het Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid bekrachtigd. 

  
3
 De wet van 7 juli 2002 houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere 

bepalingen, B.S. 10 augustus 2002. 

 
4
 De wet van 6 januari 2003, zoals gewijzigd door de wet van 27 december 2005, betreffende de bijzondere 

opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden en de Koninklijke besluiten van 26 maart 2003 tot 

bepaling van de werkingsregels van de nationale en lokale informantenbeheerders en van de contactambtenaren 

en van 9 april 2003 betreffende de politionele onderzoekstechnieken, B.S. 12 mei 2003 en 30 december 2005. 

 
5
 De wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede 

van het behoud ervan in oorlogstijd, B.S. 7 mei 2003. 

 
6
  De wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, B.S. 7 

augustus 2003 – artikel 144 quater Gerechtelijk wetboek. 
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 De exclusieve uitoefening van de strafvordering in de strijd tegen piraterij 

op zee
7
 

 

 

2. De evaluatie van de wijze waarop het federaal parket deze 

opdrachten uitvoerde 
 

 

Het College van procureurs-generaal is belast met de evaluatie van de wijze 

waarop de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid door de federale procureur 

worden uitgevoerd, de wijze waarop de federale procureur zijn bevoegdheden 

uitoefent en de werking van het federaal parket 
8
. 

 

Tussen 2002 en 2009 gebeurden vijf evaluaties door het College van 

procureurs-generaal op basis van hoorzittingen met de federale procureur en 

de jaarrapporten van het federaal parket over de periodes 21 mei 2002 tot 31 

augustus 2003, 1 september 2003 tot 31 december 2004, 1 januari 2005 tot 31 

december 2005, 1 januari 2006 tot 31 december 2006 en 1 januari 2007 tot 31 

december 2008. 

 

Het College van procureurs-generaal achtte in zijn tweede evaluatierapport 

“de balans globaal genomen positief”. Het College stelde tevens: “In het 

algemeen worden de contacten met het federaal parket als positief ervaren. Het 

federaal parket blijft getuigen van een goede ingesteldheid en een wil tot 

collegiale en conflictloze samenwerking. Voornamelijk in de domeinen waarin 

de federale procureur over een bijzondere know-how beschikt, heeft hij in de 

praktijk een belangrijke ondersteuning geleverd, zowel op beleidsmatig als op 

operationeel vlak.”  

 

Dit tweede evaluatierapport is van belang, omdat het mede als leidraad diende 

voor de federale procureur om op dat ogenblik zijn beleidsplan uit te tekenen. 

 

In datzelfde evaluatierapport vestigde het College van procureurs-generaal 

echter de aandacht erop dat “wat betreft de uitoefening van de strafvordering de 

meerwaarde van het federaal parket ietwat minder wordt beoordeeld”. Het 

College van procureurs-generaal viseerde hier met name de rol van het federaal 

parket in de strijd tegen de internationale drugproblematiek. 

 

                                           
7
 De wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en de wet van 30 december 2009 

betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk wetboek, (B.S. 14 januari 2010). 
8
 Artikel 143bis §3 van het Gerechtelijk wetboek. 
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Dit was een eerste verbeterpunt voor het federaal parket. 

 

De bijzondere ministerraad van 30 en 31 maart 2004 besliste dat de 

ontwikkeling van de criminele activiteiten van de rondtrekkende 

dadergroeperingen op ons grondgebied een meer gecoördineerde politionele en 

gerechtelijke aanpak noodzakelijk maakt en dat het federaal parket hierin een 

voortrekkersrol dient te vervullen. Met name werd gesteld dat “het federaal 

parket in de strijd tegen de rondtrekkende bendes een bijkomende inspanning 

zou leveren op het gebied van de coördinatie van de verschillende onderzoeken 

en de ondersteuning van de lokale parketten, en de grensoverschrijdende 

samenwerking in praktijk zou brengen”. De Regering koppelde hieraan 

trouwens een kaderuitbreiding van het federaal parket met vier federale 

magistraten en vijf juristen die dienen te worden ingezet in de strijd tegen de 

rondtrekkende dadergroeperingen. Later besliste de Regering dat deze 

magistraten ook dienen te worden ingezet in de strijd tegen het terrorisme. 

 

Dit was een tweede verbeterpunt voor het federaal parket. 

 

In zijn derde evaluatierapport stelde het College van procureurs-generaal vast 

dat “de federale magistraten duidelijk bereid zijn zich in te zetten bij de 

behandeling van concrete dossiers en bij de ondersteuning voor beleidsmatige 

aangelegenheden. Hun kennis en deskundigheid in hun specifieke 

bevoegdheidsdomeinen gaat verder in stijgende lijn. De ingesteldheid en de 

werking van het federaal parket mag zonder twijfel als positief worden 

omschreven.” 

 

Tegelijkertijd, en aansluitend bij de beide hierboven vermelde verbeterpunten, 

stelde het College dat “het actieplan van het federaal parket inzake de 

georganiseerde criminaliteit getuigt van een grondige en adequate reflectie 

terzake” en kon het “zich volledig terugvinden in de erin vastgelegde 

prioriteiten, namelijk de rondtrekkende dadergroeperingen en de internationale 

drughandel” 

 

In zijn vierde evaluatierapport concludeerde het College van procureurs-

generaal: “Het federaal parket heeft vele niet-eenvoudige taken en 

verantwoordelijkheden, zowel in concrete dossiers als inzake 

beleidsondersteuning. In bepaalde materies heeft dit parket een unieke 

deskundigheid opgebouwd. Met een beperkt en niet volledig ingevuld kader zet 

het federaal parket zich volgehouden in, legt het goede resultaten voor en 

beantwoordt het meer en meer aan de verwachtingen van de magistraten van het 

Openbaar Ministerie”. 
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In zijn vijfde en voorlopig laatste evaluatierapport oordeelde het College van 

procureurs-generaal in dezelfde lijn, stellende dat, “zoals de vorige jaren wordt 

ervaren dat het federaal parket zijn talrijke en niet eenvoudige opdrachten meer 

dan behoorlijk uitoefent. De federale procureur heeft niet alleen ambitieuze 

beleidsplannen en verbeterpunten doch slaagt ook erin deze te realiseren en te 

voldoen aan de gestelde verwachtingen. In de lijn van de vorige verslagen is de 

evaluatie van het College van procureurs-generaal dan ook meer dan positief.” 

 

Belangrijk is de appreciatie van het College van procureurs-generaal dat “Sinds 

het aantreden van de nieuwe federale procureur op 1 april 2007 een duidelijke 

strategie en visie werd ontwikkeld, met een aantal verbeterpunten inzake de 

opdrachten van het federaal parket, een te verwezenlijken tienpuntenprogramma 

en een aantal beleidsinitiatieven. In de loop van het jaar 2008 is duidelijk 

gebleken dat het federaal parket niet alleen de opdrachten met voldoening blijft 

vervullen, doch bovendien ook prioriteit verleent aan een aantal nieuwe 

domeinen waarin het een meerwaarde kan bieden. Zo stelt het College van 

procureurs-generaal vast dat het federaal parket in 2008 meer prominent 

aanwezig was in de strijd tegen de internationale drugproblematiek, niet alleen 

met het uitoefenen van de strafvordering in een aantal concrete dossiers, doch 

ook door de internationale samenwerking te ondersteunen en te coördineren 

(…). Zo heeft het College van procureurs-generaal ook mogen ervaren dat het 

federaal parket in 2008 steeds prominenter aanwezig is in de strijd tegen de 

rondtrekkende dadergroeperingen. (…). Het College van procureurs-generaal 

ervaart ook als positief de inspanningen van de federale procureur inzake de 

aanpak van de gerechtelijke achterstand.” 

 

Conclusie 

 

Bij de aanvang van het mandaat van de nieuwe federale procureur op 1 april 

2007 kon derhalve worden geconcludeerd dat de wijze waarop het federaal 

parket globaal gezien zijn negen kernopdrachten uitvoert, beantwoordt aan de 

verwachtingen en derhalve in de toekomst kon worden verder gezet en 

geconsolideerd. 

 

Het was anno 2007 evenzeer duidelijk dat de uniforme en coherente uitbouw 

van de strijd tegen het terrorisme de absolute prioriteit van het federaal parket 

diende te blijven, dat het toezicht op de werking van de federale gerechtelijke 

politie op een actievere wijze kon worden ingevuld en dat diende te worden 

nagegaan of het federaal parket bij het uitvoeren van zijn militaire 

bevoegdheden aan alle verwachtingen voldoet. 
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Op dat ogenblik bleek ook de noodzaak voor het federaal parket om voortaan 

een bijzondere aandacht aan de dag te leggen voor twee specifieke 

verbeterpunten: de aanpak van de internationale drugproblematiek en de 

strijd tegen de rondtrekkende dadergroeperingen.  

 

Deze conclusie blijft ook dezelfde na het lezen van de evaluatie door het College 

van procureurs-generaal van het federaal parket m.b.t. de werkingsjaren 2007 en 

2008. De strijd tegen het terrorisme, de rondtrekkende dadergroeperingen en de 

nationale en internationale drugproblematiek, alsmede de uitbouw van de 

“militaire bevoegdheden” van het federaal parket, dienen ook in 2009 prioritaire 

aandachtsdomeinen te blijven. Wat de actievere invulling van de toezichtstaak 

op de federale gerechtelijke politie betreft, is het College van procureurs-

generaal verheugd over de harmonieuze samenwerking tussen het federaal 

parket en het expertisenetwerk “politie” en wordt een afstemming van de 

wederzijdse activiteiten bepleit. Tenslotte, dient het federaal parket ook oog te 

hebben voor de algemene beleidsprioriteit voor het Openbaar Ministerie om 

werk te maken van de strijd tegen de gerechtelijke achterstand.  

 

 

3. Het definiëren van het beleidsprobleem “drugs” en het bieden 

van een beleidsoplossing 

 

 

 Wat was het beleidsprobleem precies? 

 

Het College van procureurs-generaal stelde in zijn tweede evaluatierapport: 

“Wat de verschillende misdrijfdomeinen betreft laat het College wel opmerken 

dat inzake drugs het aantal federale dossiers in vergelijking met de vorige 

referentieperiode nog gedaald is en voor het volledige jaar 2004 amper 6 

dossiers betreft. Dit lage cijfer wekt verwondering in het licht van de vele 

strafdossiers inzake georganiseerde drugsproductie en drugshandel, de stijgende 

productie in België van synthetische drugs en de noodzaak voor een 

arrondissement- en grensoverschrijdende aanpak.” 

 

Het aantal federale dossiers inzake internationale drugstrafiek bedroeg voor het 

jaar 2005 andermaal 6. 

 

Conclusie: het federaal parket was niet voldoende prominent aanwezig in de 

strijd tegen de internationale drugproblematiek. 
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 Waarom was het een probleem? 

 

De strijd tegen de internationale drugproblematiek is een beleidsprioriteit. Dit 

blijkt uit het nationaal veiligheidsplan, uit de Kadernota Integrale Veiligheid van 

30 en 31 maart 2004, uit de conclusies van de rondetafelconferentie inzake de 

geïntegreerde aanpak van de drugproblematiek in België van 19 oktober 2005, 

georganiseerd door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, uit de 

beleidslijnen van de minister van Justitie en uit de evaluatie van het federaal 

parket door het College van procureurs-generaal. 

 

Het is dus noodzakelijk dat het federaal parket, met zijn know-how, expertise en 

nationale en internationale contacten, een vooraanstaande rol vervult in de strijd 

tegen de internationale drugproblematiek.  

 

 Wat waren de oorzaken? 

 

De oorzaken waren tweeërlei: een strategisch actieplan dat nog niet volledig was 

ten uitvoer gelegd en een organisatiestructuur van het federaal parket die niet ten 

volle op deze beleidsprioriteit was afgestemd. 

 

 Wat waren de mogelijke oplossingen? 

 

Oplossing 1: Een strategisch plan van aanpak. 

 

Begin 2007 had de beleidscel van het federaal parket reeds een strategisch plan 

van aanpak inzake de internationale drugproblematiek uitgetekend. 

 

In een eerste fase was aldus reeds de afbakening gebeurd van de dossiers inzake 

de internationale drugproblematiek die een bijzondere aanpak door het federaal 

parket vereisen: 

 

- de dossiers inzake laboratoria voor de aanmaak van synthetische drugs, met 

inbegrip van het materiaal en de precursoren 

- de internationale cocaïne- en heroïnehandel gelinkt aan de producerende 

landen, met inbegrip van de identificatie van die landen. 

 

In een tweede fase dienden de centrale diensten van de federale politie alle 

strafonderzoeken inzake drugs aan deze omschrijving te toetsen en aldus het 

federaal parket een overzicht van het fenomeen in België te bieden. Deze fase  

was zo goed als rond. 

 

In een derde fase zouden dan de verschillende manieren worden bepaald waarop 

het federaal parket in deze dossiers kan tussenkomen: 
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- het voeren van een federaal strafonderzoek 

- het openen van een federaal strafonderzoek inzake de niet-geëxploiteerde 

informatie 

- het openen van een federaal pro-actief onderzoek 

- de coördinatie van de strafonderzoeken door het federaal parket 

- het benaarstigen van de internationale aanpak. 

 

Tenslotte zou in een vierde fase, in een systematisch en periodiek overleg met de 

federale politie en de betrokken parketten, voor elk weerhouden dossier worden 

nagegaan op welke wijze het federaal parket het best de supplementaire 

inspanning kan leveren die ervan wordt verwacht, hetzij door zelf 

strafonderzoeken te voeren, hetzij door  coördinatie en/of ondersteuning van de 

lokale parketten (bijvoorbeeld door de internationale samenwerking te 

vergemakkelijken, door de politionele capaciteit en middelen vrij te maken en te 

heroriënteren, door bijzondere opsporingsmethoden toe te passen, …). 

 
 

Stand van zaken op 31.12.2008 

 

In 2007 en 2008 oefende het federaal parket in een aantal belangwekkende drugdossiers de strafvordering uit en 

werd een aantal verkennende gesprekken gevoerd met binnen –en buitenlandse partners, met het oog op het 

opstellen in 2008 van een concreet actieplan ‘drugs’.  

 

Veel aandacht werd in 2008 besteed aan de ondersteuning en coördinatie van de internationale samenwerking 

België en Nederland in de grensregio, voornamelijk in het domein van de bestrijding van de internationale 

drugproblematiek. 

 

Het actieplan ‘drugs’ is thans klaar. Het zal in 2009 worden besproken met de hoofdcoördinator van het 

expertisenetwerk drugs en met de meest betrokken procureurs des Konings, waarna het ter validatie aan het 

College van procureurs-generaal zal worden voorgelegd en  uitgevoerd.  

 

De hoofdinspanning van de sectie georganiseerde criminaliteit binnen het federaal parket bleef in 2007 en 2008 

evenwel uitgaan naar de strijd tegen de rondtrekkende dadergroepen. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Het actieplan inzake “de aanpak van de nationale en internationale 

drugscriminaliteit door het federaal parket 2008-2011” werd op 23 april 2009  

besproken met de hoofdcoördinator van het expertisenetwerk drugs en de 

procureurs des Konings (of hun referentiemagistraten) en gerechtelijke 

directeurs van de arrondissementen Luik, Antwerpen, Brussel en Charleroi en 

DGJ/DJB/Drugs. Op 27 april 2009 werd het actieplan door de federale 

procureur aan het College van procureurs-generaal bezorgd, evenals aan de 

minister van Justitie met het oog op de uitwerking van de ministeriële kadernota 
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inzake de geïntegreerde aanpak van de drugsproblematiek 

(bestuurlijk/gerechtelijk en lokaal/nationaal). 

 

Op 11 maart 2009 werd een samenwerkingsprotocol (genaamd “FEDLAND”) 

ondertekend met het landelijk parket van Nederland. 

 

De sectie georganiseerde criminaliteit voerde in 2009 haar krachtinspanningen 

in het domein van strijd tegen de nationale en internationale drugcriminaliteit 

op, binnen het raamwerk van voormeld actieplan van het federaal parket. 

 

 

Oplossing 2: De organisatiestructuur van het federaal parket 
 

De organisatiestructuur van het federaal parket diende nog beter te worden 

afgestemd op een zo efficiënt en optimaal mogelijke aanpak van de 

internationale drugproblematiek. 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2008 

 

De organisatiestructuur van het federaal parket werd aangepast en wordt hierna verder in concreto uiteengezet. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

De organisatiestructuur van het federaal parket werd aangepast en wordt 

hierna verder in concreto uiteengezet 

 

 

 
 

4. Het definiëren van het beleidsprobleem “rondtrekkende 

dadergroeperingen” en het bieden van een beleidsoplossing 

 

 

 Wat was het beleidsprobleem precies? 

 

Op de bijzondere ministerraad van 30 en 31 maart 2004 werd beslist dat de 

ontwikkeling van de criminele activiteiten van de rondtrekkende 

dadergroeperingen op ons grondgebied een meer gecoördineerde politionele en 

gerechtelijke aanpak noodzakelijk maakt en dat het federaal parket hierin een 

voortrekkersrol dient te vervullen. 
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In 2006 nam het federaal parket hiertoe de juiste beleidsopties en de daaraan 

gekoppelde initiatieven. Deze dienden echter nog meer en nog sneller en 

efficiënter in de praktijk te worden vertaald. 

 

Conclusie: het federaal parket was nog niet voldoende prominent aanwezig in de 

strijd tegen de rondtrekkende dadergroeperingen.  

 

 Waarom was het een probleem? 

 

De strijd tegen de rondtrekkende dadergroeperingen is een beleidsprioriteit. Dit 

blijkt uit het nationaal veiligheidsplan, uit de Kadernota Integrale Veiligheid van 

30 en 31 maart 2004 en uit de evaluatie van het federaal parket door het College 

van procureurs-generaal. 

 

Het is dus noodzakelijk dat het federaal parket, met zijn know-how, expertise en 

nationale en internationale contacten, een vooraanstaande rol vervult in de strijd 

tegen de rondtrekkende dadergroeperingen.  

 

 Wat waren de oorzaken? 

 

De oorzaken waren tweeërlei: het strategisch actieplan was nog niet volledig ten 

uitvoer gelegd en de organisatiestructuur van het federaal parket kon nog beter 

worden afgestemd op deze beleidsprioriteit. 

 

 Wat waren de mogelijke oplossingen? 

 

Oplossing 1: Een strategisch actieplan. 

 

Begin 2007 had de beleidscel van het federaal parket reeds een strategisch 

actieplan inzake de aanpak van de rondtrekkende dadergroeperingen 

uitgetekend. 

 

In een eerste fase werd reeds een rondtrekkende dadergroepering gedefinieerd: 

een vereniging van misdadigers, 

- die systematisch woninginbraken, of inbraken in bedrijven en handelszaken, 

waaronder ramkraken, ladingdiefstallen, metaaldiefstallen of diefstal van 

werf(voer)tuigen pleegt; 

- waarvan de leden hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de voormalige 

Oostbloklanden of een sedentaire dadergroep uitmaken, en ; 

- opereren of aangestuurd worden vanuit het buitenland of de grote 

agglomeraties, en ; 

- die een belangrijk aantal feiten op een groot gedeelte van het grondgebied 

plegen, en; 
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- waarbij mogelijks gebruik wordt gemaakt van minderjarigen. 

 

In een tweede fase werd de directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen 

goederen (DGJ/DJB) van de federale politie verzocht alle gerechtelijke 

onderzoeken inzake rondtrekkende dadergroeperingen aan deze definitie te 

toetsen en aldus het federaal parket een overzicht te bieden van het fenomeen in 

België.  

 

In een derde fase werden de verschillende manieren bepaald waarop het federaal 

parket in deze dossiers kan tussenkomen: 

  

- het voeren van een federaal strafonderzoek 

- het openen van een federaal strafonderzoek inzake de niet-geëxploiteerde 

informatie 

- het openen van een federaal pro-actief onderzoek 

- de coördinatie van de strafonderzoeken door het federaal parket 

- het benaarstigen van de internationale aanpak. 

 

Deze eerste fase (het definiëren van een rondtrekkende dadergroepering), de 

tweede fase (het bekomen van een analytisch overzicht van de relevante 

dossiers) en de derde fase (het bepalen van de wijze van aanpak) waren reeds 

begin 2007 gerealiseerd. 

 

Het kwam er dus op aan de volgend fase te finaliseren, waarbij, in een 

systematisch en periodiek overleg met de federale politie en de betrokken 

parketten, voor elk dossier inzake rondtrekkende dadergroeperingen wordt 

nagegaan op welke wijze het federaal parket het best de supplementaire 

inspanning kan leveren die ervan wordt verwacht, hetzij door zelf 

strafonderzoeken te voeren, hetzij door coördinatie en ondersteuning van de 

lokale parketten (bijvoorbeeld door de internationale samenwerking te 

vergemakkelijken, door de politionele capaciteit en middelen vrij te maken en te 

heroriënteren, door bijzondere opsporingsmethoden toe te passen, …). 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Reeds in 2007 werden  de derde en de vierde fase gerealiseerd. 

 

Binnen de sectie georganiseerde criminaliteit werden de nodige maatregelen genomen om uitvoering te geven 

aan de richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de strijd tegen de rondtrekkende 

dadergroepen (de omzendbrief  COL 1/2008 van 13 februari 2008). 

 

In deze richtlijnen wordt de aanpak van de rondtrekkende dadergroepen als een prioritaire doelstelling van het 

federaal parket vastgelegd. Het federaal parket dient daarbij zijn inspanningen te richten op zowel de 

“feitenarrondissementen” (waar de feiten worden gepleegd) als de “thuisarrondissementen” (waar de daders 

verblijven). Voor elk thuisarrondissement (Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi) werd een zaakmagistraat 
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binnen het federaal parket aangeduid die samen met de beleidsmagistraat instaat voor de (inter)actie met het 

betrokken parket en politiediensten.  

 

In 2008 bevindt zich de aanpak van de rondtrekkende dadergroepen op kruissnelheid. 

 

In de omzendbrief COL 1/2008 kreeg het federaal parket ook de opdracht een tactisch canvas uit te werken voor 

de internationale aanpak van de rondtrekkende dadergroepen. Vier landen werden vooruitgeschoven: Roemenië, 

Servië, Montenegro en Albanië.  

 

Het federaal parket richtte zijn inspanningen vooreerst op Roemenië. Op 9 september 2008 werd een 

samenwerkingsprotocol met Roemenië ondertekend.  

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Binnen de sectie georganiseerde criminaliteit werd ook in 2009 voorrang 

gegeven aan de verdere uitvoering van de richtlijnen van het College van 

procureurs-generaal inzake de strijd tegen de rondtrekkende dadergroepen (de 

omzendbrief  COL 1/2008 van 13 februari 2008), onder meer via de uitvoering 

op het terrein van het samenwerkingsprotocol dat op 9 september 2008 met 

Roemenië werd ondertekend.  

 

 

Oplossing 2: De organisatiestructuur van het federaal parket 
 

De organisatiestructuur van het federaal parket diende nog beter te worden 

afgestemd op een zo efficiënt en optimaal mogelijke aanpak van de 

rondtrekkende dadergroeperingen. 

 
 

Stand van zaken op 31.12.2008 

 

De organisatiestructuur van het federaal parket werd aangepast en wordt hierna verder in concreto uiteengezet. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

De organisatiestructuur van het federaal parket werd aangepast en wordt 

hierna verder in concreto uiteengezet 
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Afdeling 2. Tien bijzondere aandachtspunten 

 

 

1. Het tienpuntenprogramma 
 

 

Naast beide hierboven vermelde verbeterpunten (de nog meer doorgedreven 

aanpak van de internationale drugproblematiek en van de rondtrekkende 

dadergroeperingen), bepaalde de nieuwe federale procureur bij zijn aantreden op 

1 april 2007 nog tien bijzondere aandachtspunten die hij wenste te 

verwezenlijken tijdens zijn mandaat. 

 

Deze tien bijzondere aandachtspunten, met de daaraan verbonden doelstellingen, 

worden hierna vermeld. 

 

De actuele stand op 31 december 2009  zal voor elk van deze punten worden 

vermeld. 

 

 

 Eerste bijzonder aandachtspunt: planning –en functioneringsgesprekken 

tussen de federale procureur en de federale magistraten. 

 

 

De wet voorziet dat een federale magistraat wordt aangeduid voor een termijn 

van vijf jaar die, na evaluatie, tweemaal hernieuwbaar is (artikel 259 sexies, §2, 

derde lid Gerechtelijk wetboek). 

 

Naast deze evaluaties, is het van bijzonder groot belang dat de federale 

procureur bij de aanvang van zijn mandaat een planningsgesprek voert met elke 

federale magistraat. Dit gesprek strekt ertoe op grond van een concrete 

functiebeschrijving van de magistraat en rekening houdend met de 

organisatorische context de doelstellingen die de federale magistraat dient te 

realiseren, vast te stellen. 

 

Dit planningsgesprek, met specifieke, meetbare, aanvaardbare en realiseerbare 

doelstellingen waarop de betrokken magistraat nadien zal worden aangesproken 

en verantwoording zal moeten over afleggen, kan vervolgens op systematische 

en regelmatige basis via functioneringsgesprekken worden bijgestuurd. 

 

Doelstelling: de federale procureur heeft bij de aanvang van zijn mandaat een 

planningsgesprek en nadien op systematische en regelmatige basis 
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functioneringsgesprekken, met duidelijke doelstellingen, met elke federale 

magistraat. 

 
 

Stand van zaken op 31.12.2008 

 

In 2007 werd voor het eerst met alle federale magistraten een planningsgesprek gehouden.  

 

In totaal werden 44 objectieven vastgelegd, die tijdens de planningsgesprekken aan alle federale magistraten 

en/of de beleidsmagistraten en/of de zaakmagistraten werden gegeven.  

 

Deze objectieven zijn in eerste instantie gericht op de organisatie en de werking van het federaal parket. Elk 

objectief vermeldt een aantal indicatoren en een timing. 

 

De objectieven 1 tot en met 4 dienen blijvend te worden gerealiseerd. De objectieven 5, 7, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 

27 (grotendeels), 28 (grotendeels), 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41 en 43 werden bereikt. In 2009 zouden de 

resterende objectieven moeten verwezenlijkt zijn.  

 

Na de realisatie van al deze objectieven zullen functioneringsgesprekken met de federale magistraten plaats 

vinden, waarbij nieuwe objectieven zullen worden gegeven, die dan meer persoonsgebonden en meer gericht 

zullen zijn op het individueel en in groep functioneren van de magistraat binnen het federaal parket. 

 

1. Het beantwoorden aan de evaluatiecriteria die zijn opgenomen in het Koninklijk besluit tot vaststelling van 

de nadere regels voor de evaluatie van magistraten, de evaluatiecriteria en hun weging van 20 juli 2000 

(B.S. 02.08.2000), en meer bepaald in artikel 3 en bijlage 28 (evaluatiecriteria en gedragsindicatoren) 

ervan. 

 

2. De werkingsprincipes vervat in de algemene dienstnota’s FP Nr 04 en 05/2007 definitief verankeren in de 

praktijk, met het oog op een vlotte en efficiënte toepassing ervan; 

 

3. Het organiseren van een permanent en gestructureerd overleg tussen alle federale magistraten van de 

sectie (cfr punt 20 van de algemene dienstnota FP Nr 04/2007); 

 

4. Zich inspannen de doorlooptijd van de hem toevertrouwde dossiers zo minimaal mogelijk te houden, 

inzonderheid wat de voor eindvordering meegedeelde dossiers betreft; 

 

5. Actualiseren van de algemene dienstnota’s  FP Nr 05/2004 en 45/2003 met betrekking tot de 

werkingsregels in het federaal parket inzake de coördinatie van de uitoefening van de strafvordering, met 

het oog op het aldus bekomen van een vademecum “coördinatie van de uitoefening van de strafvordering” 

(met bijhorende modellen); 

 

6. Een actieplan voorbereiden inzake de strijd tegen de internationale drughandel door het federaal parket; 

 

7. Het actieplan van 22 maart 2007 inzake de strijd tegen de rondtrekkende dadergroepen uitvoeren; 

 

8. De volgende modellen voorbereiden: kantschriften; saisine mini-onderzoek onderzoeksrechter; saisine 

gerechtelijk onderzoek onderzoeksrechter; vorderingen procedure artikelen 61ter, 61quater, 61quinquies 

en 127 Sv. Raadkamer en de Kamer van Inbeschuldigingstelling; procedure voorziening in Cassatie; 

 

9. Voorbereiden van een algemene dienstnota met betrekking tot de werkingsregels in het federaal parket 

inzake het vergemakkelijken van de internationale samenwerking, met het oog op het bekomen van een 

vademecum “de internationale samenwerking – afhandeling internationale rechtshulpverzoeken” (met 

bijhorende modellen); 

 

10. Voorbereiden van een algemene dienstnota met betrekking tot de werkingsregels in het federaal parket 

inzake het vergemakkelijken van de internationale samenwerking, met het oog op het bekomen van een 

vademecum “de internationale samenwerking – afhandeling uitleverings- en overleveringsverzoeken” (met 

bijhorende modellen); 
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11. Voorbereiden van een algemene dienstnota met betrekking tot de werkingsregels in het federaal parket 

inzake de JIT, met het oog op het bekomen van een vademecum “JIT” (met bijhorende modellen); 

 

12. Voorbereiden van een algemene dienstnota met betrekking tot de werkingsregels in het federaal parket 

inzake het Europees bevriezingsbevel (met bijhorende modellen); 

 

13. Voorbereiden van een algemene dienstnota met betrekking tot de werkingsregels in het federaal parket 

inzake de samenwerking met OLAF (met bijhorende modellen); 

 

14. Voorbereiden van een algemene dienstnota met betrekking tot de werkingsregels in het federaal parket 

inzake de samenwerking met het COIV (met bijhorende modellen); 

 

15. Realiseren van punt 124 van de COL 9/2005 betreffende de gerechtelijke reactie inzake terrorisme, met 

name de richtlijnen inzake signaleringen; 

 

16. Voorbereiden van een uniform model van briefwisseling met Eurojust; 

 

17. Voorbereiden van een algemene dienstnota met betrekking tot de werkingsregels in het federaal parket 

inzake de getuigenbeschermingscommissie, met het oog op het bekomen van een vademecum 

“getuigenbeschermingscommissie” (met bijhorende modellen); 

 

18. Voorbereiden van een algemene dienstnota met betrekking tot de werkingsregels in het federaal parket 

inzake de tenuitvoerlegging van de COL 19/2006 van het College van procureurs generaal over de bijdrage 

van het Openbaar Ministerie aan het jaarrapport van de georganiseerde criminaliteit in België; 

 

19. Voorbereiden van een actieplan met betrekking tot de aanwending van de gereserveerde politionele 

capaciteit door het federaal parket; 

 

20. Voorbereiden van een actieplan met het oog op het definitief en in overleg met alle partners kunnen 

vastleggen van het functioneringsmodel DGJ over de verhouding tussen de centrale directies en de 

gedeconcentreerde diensten; 

 

21. Een rondvraag doen bij de onderzoeksrechters en procureurs des Konings over de pijnpunten die het 

federaal parket in het kader van zijn toezichtstaak op de algemene en bijzondere werking van DGJ zou 

moeten kunnen oplossen; 

 

22. Actualiseren van de algemene dienstnota FP NR 08/2004 met betrekking tot de werkingsregels in het 

federaal parket inzake de federale proactieve onderzoeken, met het oog op het aldus bekomen van een 

vademecum “ federale proactieve onderzoeken” (met bijhorende modellen); 

 

23. Actualiseren van de bijzondere dienstnota FP NR 03/2004 met betrekking tot de werkingsregels in het 

federaal parket inzake het toezicht op de algemene en bijzondere werking van de federale politie, met het 

oog op het bekomen van een vademecum “toezicht op de algemene en bijzondere werking van de federale 

politie” (met bijhorende modellen); 

 

24. Voorbereiden van een algemene dienstnota met betrekking tot de werkingsregels in het federaal parket 

inzake de strafuitvoering, met het oog op het bekomen van een vademecum “strafuitvoering” (met 

bijhorende modellen); 

 

25. Voorbereiden van een algemene dienstnota met betrekking tot de werkingsregels in het federaal parket 

inzake slachtofferhulp, met het oog op het bekomen van een vademecum “slachtofferhulp” (met bijhorende 

modellen); 

 

26. Actualiseren van de bijzondere dienstnota FP Nr 04/2004 met betrekking tot de werkingsregels in het 

federaal parket inzake de bijzondere opsporingsmethodes, met het oog op het bekomen van een vademecum 

“bijzondere opsporingsmethoden” (met bijhorende modellen); 

 

27. Realiseren van de punten 78 en 86 van de COL 9/2005 van het College van procureurs-generaal 

betreffende de gerechtelijke reactie inzake terrorisme, met name: een GTOM inzake terroristische 

gijzelingen, en een draaiboek terroristische gijzelingen; 
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28. De volgende modellen voorbereiden: briefwisseling embargoprocedure art. 11 OCAD (gericht aan 

directeur OCAD, federale politie, enz);     briefwisseling VS en ADIV prospectieve fase; briefwisseling 

toezending informatie terrorisme aan het Belgisch lid Eurojust door de nationale correspondent Eurojust; 

briefwisseling DVZ (cfr. punt 111 van de COL 9/2005 betreffende de gerechtelijke reactie inzake 

terrorisme); briefwisseling aanstelling VS en ADIV als technische bijstand in een dossier; briefwisseling 

saisine gespecialiseerde onderzoeksrechter terrorisme; 

 

29. Uitvoeren van punt 116 van de COL 9/2005 betreffende de gerechtelijke reactie inzake terrorisme, met 

name de verdere uitbouw van de samenwerking met het gevangeniswezen, meer bepaald door bindende 

afspraken te maken inzake de kennisgeving aan het federaal parket door de Administratie van het 

gevangeniswezen van de invrijheidstelling van personen verdacht van terrorisme (na voorlopige hechtenis 

of na strafuitvoering); 

 

30. Actualiseren van de algemene dienstnota FP Nr 27/04 met betrekking tot de informatieverplichting artikel 

56 §1 Sv.; 

 

31. Actualiseren van de algemene dienstnota’s  FP Nr 11/2004, 03/2004 en 11GA-058N-03 met betrekking tot 

de werkingsregels in het federaal parket inzake de uitoefening van de strafvordering, met het oog op het 

aldus bekomen van een vademecum “uitoefening van de strafvordering” (met bijhorende modellen); 

 

32. De volgende modellen voorbereiden: artikel 46 bis Sv.; saisine mini-onderzoek onderzoeksrechter artikel 

88bis Sv.; vorderingen procedure voorlopige hechtenis Kamer van Inbeschuldigingstelling; vorderingen 

regeling van de rechtspleging (behalve procedure Hof van Assisen); identificatieprocedure via DNA; 

 

33. Actualiseren van de algemene dienstnota FP NR 10/2004 met betrekking tot de werkingsregels in het 

federaal parket inzake de uitoefening van de militaire bevoegdheden, met het oog op het bekomen van een 

vademecum ‘militaire bevoegdheden” (met bijhorende modellen); 

 

34. Een strategische vergadering houden met de militaire overheden; 

 

35. Voorbereiden van een algemene dienstnota met betrekking tot de werkingsregels in het federaal parket 

inzake het internationaal humanitair recht, met het oog op het bekomen van de vademecum “internationaal 

humanitair recht” (met bijhorende modellen); 

 

36. Een exhaustieve telefoonlijst opstellen van de binnenlandse en buitenlandse partners van het federaal 

parket; 

 

37. Actualiseren van intranet/omptranet, door de volgende producten aan te bieden: alle vademeca; alle 

modellen; algemene telefoonlijst; alle dienstnota’s; wachtdiensten; alle COL’s van het College van 

procureurs-generaal; codex BTS; lijst van experten; lijst van vertalers; preventiecodes; andere 

documentatie; 

 

38. Voorbereiden van visitekaartjes en folder van het federaal parket in drie talen; 

 

39. Voorbereiden van een kwalificatieboek dat ter beschikking moet worden gesteld op het intranet/omptranet; 

 

40. Ter beschikking stellen van een laptop met de volledige inhoud van intranet van de magistraat met 

nachtdienst; 

 

41. Nazicht doen van de algemene en bijzondere dienstnota’s van het federaal parket voor de jaren 2003, 2004, 

2005 en 2006, ter fine van bevestiging, actualisering, opheffing; 

 

42. Aanvragen en organiseren van taalstages, in eerste instantie FR/NE en NE/FR, in Ceran/België voor de 

federale magistraten in 2008; 

 

43. Actualiseren van de algemene dienstnota FP NR 9/2002 inzake de redactie en opmaak van briefwisseling; 

 

44. Actualiseren van de algemene dienstnota FP NR 03/2006 inzake de juristen en voorbereiden van de 

evaluatie ervan. 

 

In 2007 werden ook de juristen geëvalueerd. 
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Stand van zaken op 31.12.2009 

 

De objectieven 1 tot en met 4 dienen blijvend te worden gerealiseerd. De 

objectieven 5, 7, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27 (grotendeels), 28 (grotendeels), 30, 

31, 34, 36, 37, 38, 39, 41 en 43 werden reeds eind 2008 gerealiseerd.  

 

In 2009 werd verder werk gemaakt van de realisatie van deze objectieven. Zo 

kon ook objectief 6 definitief worden afgewerkt. Andere objectieven zijn in 

ontwerp klaar: 9, 11,12, 13, 14, 18, 23 en 27. In 2009 werd ook, gelet op het 

operationeel belang ervan, voorrang gegeven aan het verder afwerken van het 

erg omvangrijk vademecum “militaire bevoegdheden” (objectief 33) en aan het 

draaiboek terroristische gijzelingen (objectief 27), derwijze dat deze objectieven 

in 2010 zouden kunnen worden afgerond.  

 

In 2009 werd één federale magistraat “goed” geëvalueerd en nam hij 

dienvolgens zijn tweede mandaat op. 

 
 

 

 Tweede bijzonder aandachtspunt: een optimale taakverdeling en 

expertise-uitwisseling tussen de expertisenetwerken van het College van 

procureurs-generaal en het federaal parket. 

 

 

Het federaal parket wordt nog te vaak door de federale politie en andere 

overheidsdiensten beschouwd als het verlengstuk van het College van 

procureurs-generaal en in die zin als eerste of voornaamste partner gevat van 

beleidsmatige vraagstukken en problemen of uitgenodigd tot deelname aan 

beleidsmatige overlegplatformen en permanente werkgroepen. In sommige 

gevallen, bijvoorbeeld de bijzondere opsporingsmethoden of het terrorisme, is 

dit vanuit de bijzondere expertise waarover het federaal parket beschikt, 

gerechtvaardigd. In andere gevallen is de meerwaarde die het federaal parket 

kan bieden of de reden waarom het federaal parket en niet het College van 

procureurs-generaal wordt aangesproken, echter niet duidelijk. 

 

Het federaal parket heeft ongetwijfeld een belangrijke beleidsondersteunende 

functie ten aanzien van het College van procureurs-generaal en dient deze rol 

ook ten volle te vervullen. Het federaal parket vervangt echter niet het College 

van procureurs-generaal, noch is het een verlengstuk ervan, tenzij daartoe 

uitdrukkelijk gemachtigd door het College.  
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Wil het federaal parket zijn eigen en specifieke opdrachten, niet in het minst de 

uitoefening van de strafvordering in prioritaire federale dossiers, bij voorrang 

kunnen uitvoeren, dan dient een betere opdeling van de taken tussen de 

verschillende expertisenetwerken van het College van procureurs-generaal en 

het federaal parket te gebeuren.  

 

Dit doet in niets afbreuk aan het feit dat het federaal parket tegelijkertijd als een 

soort “laboratorium” voor het Openbaar Ministerie kan functioneren en dat de 

operationele ervaringen in de dossiers van terrorisme en georganiseerde 

criminaliteit met de expertisenetwerken van het College van procureurs-generaal 

moeten worden gedeeld. Dit kan dan aanleiding geven tot het uitlokken van 

wetgevende initiatieven of tot het uitvaardigen van richtlijnen van het 

strafrechtelijk beleid. 

 

Doelstelling: de federale procureur komt samen met het College van procureurs-

generaal tot, enerzijds, een juiste afbakening van de opdrachten van het federaal 

parket en deze van de expertisenetwerken en, anderzijds, een optimale expertise-

uitwisseling. 

 

 
Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Op 19 september 2007 werd deze doelstelling besproken met het College van procureurs-generaal. Er werd 

afgesproken de problematiek niet in algemene termen te regelen, maar een beslissing van het College uit te 

lokken telkens zich een probleem van bevoegdheidsoverlapping zou stellen. Aldus werd reeds  overeengekomen 

dat het federaal parket niet langer aan de vergaderingen van het Permanent Overlegplatform Bedrijfsbeveiliging 

en van het Nationaal Overlegplatform Autocriminaliteit zou deelnemen, maar enkel indien het College van 

procureurs-generaal of een expertisenetwerk van het College punctueel een beroep op het federaal parket zou 

doen. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Geen bijzondere opmerkingen wat 2009 betreft. 

 

 

 

 Derde bijzonder aandachtspunt: een permanent en gestructureerd 

overleg tussen alle federale magistraten. 

 

 

Een permanent en gestructureerd overleg binnen en tussen de verschillende 

geledingen van het federaal parket is absoluut noodzakelijk.  
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Binnen de organisatiestructuur van het federaal parket die met ingang van 2007 

werd in plaats gesteld, situeert dit gestructureerd overleg zich op drie niveaus: 

 

- Op het beleidsniveau: de beleidscel.  

 

De beleidscel, waarvan de federale procureur, de adjunct federale procureur 

en de beleidsmagistraten (die tegelijkertijd ook de sectiehoofden zijn) deel 

uitmaken, moet het centrale aansturende orgaan van het federaal parket 

worden. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat deze beleidscel wekelijks 

samenkomt. 

 

Hierbij dienen zich de dagelijkse contacten en het overleg tussen de federale 

procureur en zijn adjunct te voegen, alsmede het ad hoc overleg tussen de 

federale procureur en de beleidsmagistraten telkens indien nodig. 

 

Tenslotte dient de federale procureur ook een geregeld overleg met de 

hoofdsecretaris te onderhouden. 

 

- Op sectieniveau: de sectievergaderingen. De beleidsmagistraat die aan het 

hoofd staat van een sectie dient op regelmatige basis overlegvergaderingen 

met de zaakmagistraten van zijn sectie te houden.   

 

De juristen dienen eveneens aan deze sectievergaderingen deel te nemen. 

 

- Op korpsniveau: de korpsvergaderingen. 

 

De korpsvergaderingen dienen tweemaandelijks op een vast en ruim op 

voorhand medegedeeld tijdstip te worden gehouden. De deelname moet dan 

ook verplicht zijn. Aan deze korpsvergaderingen nemen de federale 

procureur, de beleids – en zaakmagistraten, de juristen en de hoofdsecretaris 

deel.  

 

Doelstelling: de federale procureur waakt erover dat een permanent en 

gestructureerd overleg gebeurt binnen en tussen de verschillende geledingen van 

het federaal parket: op beleidsniveau, op sectieniveau en op korpsniveau. 

 
 

Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Vanaf 1 april 2007 werd dit gestructureerd overleg in plaats gesteld.  

 

In 2007 en 2008 kwam de beleidscel wekelijks samen. Van elke vergadering van de beleidscel werd bovendien 

binnen de week een verslag opgesteld dat aan alle federale magistraten en de procureur-generaal te Gent 

(binnen het College van procureurs-generaal verantwoordelijk voor de relaties met het federaal parket) werd 

toegezonden. 
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In 2007 en 2008 kwam de sectie terrorisme eveneens wekelijks samen. De sectie georganiseerde criminaliteit, de 

sectie internationale samenwerking en de sectie internationaal humanitair recht en militaire bevoegdheden 

kwamen maandelijks samen. De sectie bijzondere opdrachten was in 2007 door omstandigheden slechts bemand 

door één federale magistraat. Vanaf 2008 werd deze sectie versterkt met 1 magistraat en vanaf dan werden ook 

hier maandelijks sectievergaderingen gehouden.  

 

Binnen de secties “internationaal humanitair recht en militaire bevoegdheden”, “georganiseerde criminaliteit” 

en “terrorisme” wordt in 2007 en 2008 een “monitor” gehanteerd. Dit belangrijke beleidsinstrument bevat een 

summier overzicht van alle inlichtingen en onderzoeken die door het federaal parket worden behandeld. 

 

De monitor, die dagelijks wordt bijgehouden, wordt geraadpleegd bij: 

- elke nieuwe informatie die bij het federaal parket wordt aangemeld, 

- de verdeling en toewijzing van een dossier aan een federale magistraat, 

- de werklastmeting van de sectie en van elke federale magistraat, 

- de integrale kwaliteitszorg van de dossiers, 

- statistische opzoekingen. 

 

Op 29 mei 2008 werd de eerste vergadering van de interne overleggroep EcoFinSoc gehouden. Deze 

overleggroep beoogt op geregelde tijdstippen expertise en informatie uit te wisselen tussen de federale 

magistraten actief in strijd tegen de georganiseerde economische, financiële en sociale criminaliteit. 

 

Er werden in 2007 vijf en in 2008 vier korpsvergaderingen gehouden. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Ook in 2009 werd dit gestructureerd overleg verder gezet.  

 

In 2009 kwam de beleidscel wekelijks samen en werd van elke vergadering van 

de beleidscel binnen de week een verslag opgesteld dat aan alle federale 

magistraten en de procureur-generaal te Gent (binnen het College van 

procureurs-generaal verantwoordelijk voor de relaties met het federaal parket) 

werd toegezonden. 

 

In 2009 kwam de sectie terrorisme eveneens wekelijks samen. De sectie 

georganiseerde criminaliteit, de sectie internationale samenwerking, de sectie 

bijzondere opdrachten en de sectie internationaal humanitair recht en militaire 

bevoegdheden kwamen op geregelde tijdstippen samen.  

Binnen de secties “internationaal humanitair recht en militaire bevoegdheden”, 

“georganiseerde criminaliteit” en “terrorisme” werd verder, zoals in 2007 en 

2008, de “monitor” als beleidsinstrument gehanteerd.  

 

De interne overleggroep EcoFinSoc die in 2008 het levenslicht zag, deemsterde 

weg in 2009. De reden daartoe was dat deze werkgroep niet onder 

voorzitterschap van de federale procureur samen kwam en zich kwam voegen bij 

reeds talrijke andere vergaderingen waaraan de leden ervan dienden deel te 

nemen. Gelet op het belang ervan besliste de federale procureur de werkgroep 

nieuw leven in te blazen. Een vergadering onder zijn voorzitterschap werd 

gehouden op 8 december 2009. 
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Er werden in 2009 drie korpsvergaderingen gehouden. 

 

 

 

 Vierde bijzonder aandachtspunt: een optimale informatie-uitwisseling 

tussen alle federale magistraten. 

 

 

Een gestructureerde informatie-uitwisseling binnen en tussen de verschillende 

geledingen van het federaal parket is absoluut noodzakelijk.  

 

Binnen deze informatie-uitwisseling zijn twee belangrijke prioriteiten te 

onderscheiden: 

 

- Het bespreken van belangwekkende dossiers, interessante casussen, 

rechtsvraagstukken, best-practises, rechtsleer, rechtspraak en nieuwe 

wetgeving. Dit dient in de eerste plaats te gebeuren in het kader van de 

sectievergaderingen of, indien het de sectie overstijgt, in het kader van de 

korpsvergaderingen. 

 

- Het uitbouwen van modellen en een volledig draaiboek voor elke sectie die 

tevens beschikbaar moeten zijn op intranet. Hieraan is op dit ogenblik nog 

steeds een reëel gebrek. De praktijk toont aan dat de federale magistraten nog 

steeds verschillende modellen gebruiken, vaak afkomstig van hun parket van 

oorsprong, waardoor uiteraard heel wat tijd door opzoekingwerk verloren 

gaat en de coherentie binnen het federaal parket niet volledig is. Hier is een 

belangrijke taak weggelegd voor de beleidscel, daarbij ondersteund door 

administratieve medewerkers. 

 

Doelstelling: de federale procureur waakt erover dat een optimale informatie-

uitwisseling gebeurt binnen en tussen de verschillende geledingen van het 

federaal parket, waarbij aan het geautomatiseerd ter beschikking stellen van 

modellen en draaiboeken prioriteit wordt verleend. 
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Stand van zaken op 31.12.2008 

 

In 2007 en 2008 werden tijdens de sectievergaderingen, maar ook daarbuiten, belangwekkende dossiers, 

interessante casussen, rechtsvraagstukken, best-practises, rechtsleer, rechtspraak en nieuwe wetgeving 

besproken. 

 

Er werd in 2007 werd ook een aanvang genomen met het opstellen van modellen en draaiboeken in de diverse 

domeinen waarbinnen het federaal parket actief is. Deze draaiboeken en modellen werden geïncorporeerd in de 

objectieven, zoals hiervoor vermeld onder het eerste bijzonder aandachtspunt. 

 

Ingevolge opmerkingen van sommige magistraten hierover op de korpsvergadering van 15 april 2008  verzocht 

de federale procureur de beleidsmagistraten, hoofd van de secties, een interne audit te verrichten van de 

werking van hun secretariaten. Hieruit bleek dat er een dwingende nood was aan een doorgedreven opleiding 

van het personeel. Op 16 oktober 2008  gaf  de federale procureur een uiteenzetting aan alle personeelsleden 

over de algemene werking van het federaal parket, over de positie van het federaal parket in het gerechtelijk 

landschap, over de bevoegdheden van de verschillende secretariaten en over de interactie tussen de 

secretariaten. Op 9 december 2008 vond dan een eerste gespecialiseerde opleiding plaats over de internationale 

samenwerking. Andere gespecialiseerde opleidingen zijn gepland voor 2009. De gespecialiseerde opleidingen 

worden gegeven door federale magistraten en personeelsleden. 

 

Een doorgedreven informatie-uitwisseling geschiedt eveneens door middel van de interne dienstnota’s van het 

federaal parket. Elke nieuwe dienstnota wordt aan de federale magistraten, juristen en administratief personeel 

via e-mail door het secretariaat E aangemeld en op hetzelfde ogenblik op “Mijn Omptranet” geplaatst, waar zij 

de dienstnota’s kunnen raadplegen en downloaden. Indien het een vertrouwelijke dienstnota betreft, wordt op 

“Mijn Omptranet” enkel melding gemaakt van het bestaan ervan, en wordt de dienstnota enkel op papieren 

drager aan de federale magistraten bezorgd. 

 

Er zijn vier categorieën dienstnota’s: 

 

- algemene dienstnota’s: deze betreffen de organisatie, de structuur, de operationele werking en het beleid 

van het federaal parket en zijn blijvend van aard.  Aantal in 2007: 14 en in 2008: 19 

 

- bijzondere dienstnota’s: deze betreffen punctuele gebeurtenissen of strekken ertoe de magistraten te 

informeren over juridische vraagstukken en casussen, wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Aantal in 2007: 

16  en in 2008: 46 

 

- bijzondere dienstnota’s College: deze betreffen de omzendbrieven van het College van procureurs-generaal 

en de verslagen van de vergaderingen van het College van procureurs-generaal, van de raad van 

procureurs des Konings en van de raad van arbeidsauditeurs. Aantal in 2007: 23 en in 2008: 38 

 

- bijzondere dienstnota’s Expert: deze betreffen de memo’s verspreid door de expertisenetwerken van het 

Openbaar Ministerie. Aantal in 2007: 18 en in 2008: 17. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Ook in 2009 werden tijdens de sectievergaderingen, maar ook daarbuiten, 

belangwekkende dossiers, interessante casussen, rechtsvraagstukken, best-

practises, rechtsleer, rechtspraak en nieuwe wetgeving besproken. 

 

Er werd in 2009 verder werk gemaakt van de opmaak van modellen en 

draaiboeken in de diverse domeinen waarbinnen het federaal parket actief is. 
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Deze draaiboeken en modellen werden geïncorporeerd in de objectieven, zoals 

hiervoor vermeld onder het eerste bijzonder aandachtspunt. 

 

Een doorgedreven informatie-uitwisseling geschiedde door middel van de 

interne dienstnota’s van het federaal parket. Elke nieuwe dienstnota werd aan 

de federale magistraten, juristen en administratief personeel via e-mail door het 

secretariaat E aangemeld en op hetzelfde ogenblik op “Mijn Omptranet” 

geplaatst, waar zij de dienstnota’s kunnen raadplegen en downloaden. Indien 

het een vertrouwelijke dienstnota betreft, werd op “Mijn Omptranet” enkel 

melding gemaakt van het bestaan ervan, en werd de dienstnota enkel op 

papieren drager aan de federale magistraten bezorgd. 

 

Aantal in 2009 verspreide  dienstnota’s: 

 

- algemene dienstnota’s: 12 

- bijzondere dienstnota’s: 49 

- bijzondere dienstnota’s College: 43 

- bijzondere dienstnota’s Expert: 28 

 

 

 

 Vijfde bijzonder aandachtspunt: een constante zorg voor de verbetering 

van de justitiële en politionele samenwerking en de pluridisciplinaire 

aanpak van het terrorisme en de georganiseerde criminaliteit. 

 

 

Het College van procureurs-generaal stelde in zijn tweede evaluatierapport dat 

inzake terrorisme de federale procureur “geslaagd is in zijn opdracht om tot een 

betere taakverdeling, samenwerking en coördinatie binnen de federale politie te 

komen (…), de aanzet gegeven heeft tot een verfijnde samenwerking met de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Cel voor Financiële 

Informatieverwerking en (…) een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd aan 

de totstandkoming van het ontwerp van richtlijn betreffende de gerechtelijke 

aanpak inzake terrorisme, waarin een bijzondere verantwoordelijkheid is 

ingeschreven voor de federale procureur.” 

 

Het betreft met name de gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van 

Justitie en het College van procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke 

aanpak inzake terrorisme (COL 9/2005 van 15 juli 2005). Deze omzendbrief 

werd op 1 juli 2005 door het Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid 

goedgekeurd. Deze omzendbrief bundelt alle praktijkervaringen van het federaal 

parket inzake terrorisme en regelt de wijze waarop zij in volkomen synergie met 

alle nationale en internationale partners de strijd tegen het terrorisme voert. 
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Het federaal parket is er met andere woorden in geslaagd in een materie (het 

terrorisme), waar het aantal betrokken diensten het grootst is en een 

gecoördineerde en geïntegreerde samenwerking van het allerhoogste belang is, 

te komen tot een daadwerkelijke multidisciplinaire aanpak, die zowel op het 

terrein als in de regelgevende teksten werd vertaald. 

  

Deze ervaringen in het terrorisme moeten zeker een bron van inspiratie zijn om 

niet alleen in dit domein, maar ook in de andere materies van het federaal parket, 

te komen tot een optimale justitiële en politionele samenwerking en een 

pluridisciplinaire aanpak. 

 

Doelstelling: de federale procureur heeft een constante zorg voor de justitiële en 

politionele samenwerking en de pluridisciplinaire aanpak in het terrorisme en de 

georganiseerde criminaliteit. Hij zorgt er tevens voor dat de nuttige ervaringen 

en best practises van het federaal parket in de strijd tegen het terrorisme, ook 

aangewend worden in de andere criminele fenomenen die het federaal parket 

moet bestrijden. 

 

 
Stand van zaken op 31.12.2008 

 

In 2007 en 2008 werd, behoudens in het domein van het terrorisme, voornamelijk in de strijd tegen de 

rondtrekkende dadergroepen resoluut gekozen voor een justitiële en politionele samenwerking en 

pluridisciplinaire aanpak. Met succes werd een gecoördineerde en geïntegreerde samenwerking met de 

parketten en politiediensten gerealiseerd. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Ook in 2009 werd de justitiële en politionele samenwerking en pluridisciplinaire 

aanpak in de strijd tegen de rondtrekkende dadergroepen verder gezet. Met 

succes werd een gecoördineerde en geïntegreerde samenwerking met de 

parketten en politiediensten gerealiseerd. 

 

 

 

 Zesde bijzonder aandachtspunt: een constante zorg voor een optimale 

samenwerking in synergie met de nationale en internationale partners 

van het federaal parket. 

 

 

Voor het federaal parket is een optimale samenwerking met de nationale en 

internationale partners van het allerhoogste belang.  
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Het betreft hier uiteraard de gerechtelijke wereld in België: het College van 

procureurs-generaal, de Raad van procureurs des Konings, de Conferentie van 

de arbeidsauditeurs, de procureurs-generaal, de procureurs des Konings, de 

arbeidsauditeurs, de Vereniging van de onderzoeksrechters van België, de hoven 

en de rechtbanken, de balies, de gerechtsdeurwaarders en de Justitiehuizen. 

 

Maar bovendien ook een groot aantal andere partners, waarvan de Minister van 

Justitie, het Parlement, de Hoge Raad voor de Justitie en het Ministerieel Comité 

en het College voor Inlichtingen en Veiligheid de belangrijkste zijn. Tenslotte 

zijn er ook alle binnen – en buitenlandse veiligheids – en inlichtingendiensten, 

Eurojust, EJN, de internationale rechtsmachten, Europol, Interpol, Olaf, de 

verbindingsofficieren, de verbindingsmagistraat in Marokko, enz. 

 

Met al deze nationale en internationale partners onderhoudt het federaal parket  

geprivilegieerde contacten, die essentieel zijn voor de goede uitvoering van zijn 

opdrachten. 

 

Doelstelling: de federale procureur bewaakt de geprivilegieerde contacten met 

alle nationale en internationale partners van het federaal parket en bouwt deze 

verder uit. 

 
 

 

Stand van zaken op 31.12.2008 

 

In 2007 en 2008 werden de geprivilegieerde contacten met de nationale en internationale partners van het 

federaal parket verder aangehaald. Dit moge blijken uit de wijze waarop de verschillende secties van het 

federaal parket hun opdrachten hebben vervuld. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Ook in 2009 werden de geprivilegieerde contacten met de nationale en 

internationale partners van het federaal parket verder aangehaald. Dit moge 

blijken uit de wijze waarop de verschillende secties van het federaal parket hun 

opdrachten hebben vervuld. 
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 Zevende bijzonder aandachtspunt: wijziging van de wet van 15 juni 1935 

op het gebruik der talen in gerechtszaken: een optimaal aanwenden van 

de wettelijk tweetalige federale magistraten. 

 

 

Bij toepassing van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen kan een 

federale magistraat niet als openbaar ministerie zetelen in een gerechtelijk 

arrondissement met een ander taalstelsel dan dat van zijn diploma, zelfs indien 

hij houder is van het bewijs van kennis van de andere taal. 

 

Dit doet uiteraard afbreuk aan de efficiëntie van het federaal parket. 

 

Doelstelling: de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 

dient te worden gewijzigd. De federale procureur spant zich in een wetgevend 

initiatief daartoe uit te lokken. De wetswijziging moet federale magistraten, die 

het bewijs van de kennis van de andere landstaal geleverd hebben, toelaten te 

zetelen in gerechtelijke arrondissementen met een ander taalstelsel dan dat van 

hun diploma. 

 
 

 

Stand van zaken op 31.12.2008 

 

In 2007 werd nagedacht over de wijze waarop dit wetgevend initiatief het best zou kunnen worden verwezenlijkt 

en werden de eerste informele contacten gelegd met het kabinet van de minister van Justitie en de FOD Justitie. 

 

Dit wetgevend initiatief werd vervolgens uitvoerig besproken op de vergadering van het College van procureurs-

generaal van 9 mei 2008. Het initiatief is trouwens niet nieuw: het wordt reeds vermeld in diverse jaarverslagen 

van de federale procureur en in diverse evaluatierapporten van het College van procureurs-generaal. 

 

Het werd ook opgenomen in de verslagen van het College van procureurs-generaal houdende overzicht van de 

wetten die toepassings- of interpretatiemoeilijkheden hebben gesteld voor de hoven en rechtbanken in de loop 

van het gerechtelijk jaar 2006-2007 en 2007-2008, de zogenaamde rapporten “wetsevaluatie”. 

 

In 2008 werd beslist dit wetgevend initiatief vooralsnog niet verder te zetten en het voorstel niet op te nemen in 

het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (I). De reden hiertoe was drieërlei: 

 

- het politiek ongunstige klimaat voor een dergelijke wijziging aan de taalwet; 

 

- de interpretatie van de FOD Justitie, dat federale magistraten slechts kunnen  zetelen in gerechtelijke 

arrondissementen met een ander taalstelsel dan dat van hun diploma, indien zij het bewijs geleverd hebben 

van een actieve en passieve kennis van de andere landstaal (het zogenaamde grote taalexamen -  artikel 6 

van het Koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en 

licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van artikel 

43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de talen in gerechtszaken) en niet enkel van de 

passieve kennis van de andere landstaal (het zogenaamde kleine taalexamen – artikel 5 K.B. 19 december 

2002). De meeste tweetalige federale magistraten hebben echter enkel het kleine taalexamen afgelegd, 

omdat zulks wettelijk volstaat om als federale magistraat wettelijk tweetalig te zijn; 

 

- de gevolgen van een dergelijke wettelijke regeling voor de werking van het eveneens grotendeels tweetalige 

parket van Brussel waren niet voldoende duidelijk. 

 



                                                                     JAARVERSLAG FEDERAAL PARKET 2009 38 

 

Dit wetgevend initiatief wordt momenteel niet hernomen. 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Dit wetgevend initiatief werd niet hernomen. 

 

 

 

 Achtste bijzonder aandachtspunt: wijziging van de wet van 15 juni 1935 

op het gebruik der talen in gerechtszaken: de volledige invulling van het 

operationeel kader van het federaal parket. 

 

 

De plaats van federale magistraat die het bewijs moet leveren van de kennis van 

de Duitse taal werd, bij gebrek aan kandidaat, tot op heden nooit ingevuld 

(artikel 43bis, §4, zesde lid van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 

in gerechtszaken). 

 

Dit doet uiteraard afbreuk aan de efficiëntie van het federaal parket, omdat op 

die manier het operationeel kader ervan nooit volledig ingevuld zal geraken.  

 

Tot op heden oefende de federale procureur trouwens slechts in één dossier de 

strafvordering uit in de Duitse taal. Op dat ogenblik werd probleemloos een 

beroep gedaan op de procedure van de delegatie van de procureur des Konings 

te Eupen (artikel 144bis §3 van het Gerechtelijk wetboek). 

 

Doelstelling: de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 

dient te worden gewijzigd. De federale procureur spant zich in een wetgevend 

initiatief daartoe uit te lokken. De wetswijziging moet ertoe strekken het 

operationeel kader van het federaal parket volledig te kunnen invullen door te 

voorzien in de aanwijzing in overtal van een federale magistraat van de 

Nederlandse of Franse taalrol, in afwachting dat een federale magistraat die de 

kennis van de Duitse taal bewijst kan worden gevonden 

 

 
Stand van zaken op 31.12.2008 

 

In 2007 werd nagedacht over de wijze waarop dit wetgevend initiatief het best zou kunnen worden verwezenlijkt 

en werden de eerste informele contacten gelegd met het kabinet van de minister van Justitie en de FOD Justitie. 

 

Dit wetgevend initiatief werd vervolgens uitvoerig besproken op de vergadering van het College van procureurs-

generaal van 9 mei 2008. Het initiatief is trouwens niet nieuw: het wordt reeds vermeld in diverse jaarverslagen 

van de federale procureur en in diverse evaluatierapporten van het College van procureurs-generaal. 
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Het werd ook opgenomen in de verslagen van het College van procureurs-generaal houdende overzicht van de 

wetten die toepassings- of interpretatiemoeilijkheden hebben gesteld voor de hoven en rechtbanken in de loop 

van het gerechtelijk jaar 2006-2007 en 2007-2008, de zogenaamde rapporten “wetsevaluatie”.  

 

Het wetgevend initiatief werd opgenomen in het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende 

Justitie (I). 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Artikel 21 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen 

betreffende Justitie I, B.S. 15 januari 2010, kwam aan dit bijzonder 

aandachtspunt, in de door het federaal parket gewenste zin,  tegemoet. 

 

 

 

 Negende bijzonder aandachtspunt: wijziging van de wet van 3 april 1953 

betreffende de rechterlijke inrichting: het remediëren aan de 

afwezigheid van een duidelijke hiërarchische structuur binnen het 

federaal parket. 

 

 

Het wettelijk kader van het federaal parket is vastgelegd in artikel 2 van de wet 

van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting. Dit kader voorziet niet in 

een hiërarchische structuur binnen het federaal parket. Het spreekt enkel van 1 

federale procureur en 22 federale magistraten. 

 

De organisatiestructuur van het federaal parket dient niet alleen in de praktijk te 

worden in plaats gesteld, maar dient eveneens een duidelijkere wettelijke 

verankering te krijgen.  

 

Doelstelling: de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting dient 

te worden gewijzigd. De federale procureur spant zich in een wetgevend 

initiatief daartoe uit te lokken.  

 

 

 
Stand van zaken op 31.12.2008 

 

In 2007 werd nagedacht over de wijze waarop dit wetgevend initiatief het best zou kunnen worden verwezenlijkt 

en werden de eerste informele contacten gelegd met het kabinet van de minister van Justitie en de FOD Justitie. 

 

Dit wetgevend initiatief werd vervolgens uitvoerig besproken op de vergadering van het College van procureurs-

generaal van 9 mei 2008. Het initiatief is trouwens niet nieuw: het wordt reeds vermeld in diverse jaarverslagen 

van de federale procureur en in diverse evaluatierapporten van het College van procureurs-generaal. 
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Het werd ook opgenomen in het verslag van het College van procureurs-generaal houdende overzicht van de 

wetten die toepassings- of interpretatiemoeilijkheden hebben gesteld voor de hoven en rechtbanken in de loop 

van het gerechtelijk jaar 2006-2007, maar niet meer in het verslag van het jaar 2007-2008, de zogenaamde 

rapporten “wetsevaluatie”.  

 

In 2008 werd beslist dit wetgevend initiatief vooralsnog niet verder te zetten en het voorstel niet op te nemen in 

het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (I). De reden hiertoe was drieërlei: 

 

- na grondige analyse, de al bij al geringe noodzaak voor een nog duidelijkere wettelijke verankering; 

 

- de samenhang met andere aan de gang zijnde reflecties, bijvoorbeeld inzake de samenstelling van de 

parketten-generaal met uitsluitend advocaten-generaal en meerdere eerste advocaten-generaal; 

 

- de vrees dat het installeren van een formele klassieke hiërarchische structuur binnen het federaal parket de 

werking ervan te veel zou bemoeilijken en met quasi zekerheid zou leiden tot interne spanningen en talrijke 

procedures voor de administratieve rechtscolleges. Het federaal parket is immers geen korps an sich, maar 

samengesteld uit federale magistraten-mandaathouders die komen uit alle lagen van het Openbaar 

Ministerie en van overal ten lande. 

 

Dit wetgevend initiatief wordt momenteel niet hernomen. 
 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Dit wetgevend initiatief werd niet hernomen. 

 

 

 

 Tiende bijzonder aandachtspunt: wijziging van artikel 259sexies, §2, 

derde lid Gerechtelijk wetboek: het bieden van zekerheid aan de 

federale magistraten en het tegengaan van expertiseverlies. 

 

 

Elke federale magistraat is aangeduid voor een termijn van vijf jaar die 

tweemaal hernieuwbaar is, na een evaluatie die ten laatste vier maanden voor het 

einde van een mandaat plaats heeft. 

 

De federale magistraat vervoegt dus, na afloop van drie mandaten, het kader van 

zijn oorspronkelijk parket in de graad die hij vijftien jaar geleden had, met 

teruggang van het salaris, tenzij hij elders zou worden benoemd. 

 

Het gelijktijdig (na afloop van het derde mandaat) of vroegtijdig (uit zorg voor 

hun professionele toekomst) vertrek van een groot aantal federale magistraten 

met ervaring zou uiteraard nefast zijn voor de goede werking van het federaal 

parket. 
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De mogelijkheid dient te worden gecreëerd het mandaat van federale magistraat 

zonder beperking in de tijd te verlengen, telkens voor een termijn van vijf jaar 

en telkens mits positieve evaluatie. 

 

Doelstelling: artikel 259sexies, §2, derde lid Gerechtelijk wetboek dient te 

worden gewijzigd. De federale procureur spant zich in een wetgevend initiatief 

daartoe uit te lokken. De wetswijziging moet ervoor zorgen dat het mandaat van 

federale magistraat zonder beperking in de tijd kan worden hernieuwd, 

telkenmale voor een periode van vijf jaar en telkens mits positieve evaluatie. 

 
 

Stand van zaken op 31.12.2008 

 

In 2007 werd nagedacht over de wijze waarop dit wetgevend initiatief het best zou kunnen worden verwezenlijkt 

en werden de eerste informele contacten gelegd met het kabinet van de minister van Justitie en de FOD Justitie. 

 

Dit wetgevend initiatief werd vervolgens uitvoerig besproken op de vergadering van het College van procureurs-

generaal van 9 mei 2008. Het initiatief is trouwens niet nieuw: het wordt reeds vermeld in diverse jaarverslagen 

van de federale procureur en in diverse evaluatierapporten van het College van procureurs-generaal. 

 

Het werd ook opgenomen in de verslagen van het College van procureurs-generaal houdende overzicht van de 

wetten die toepassings- of interpretatiemoeilijkheden hebben gesteld voor de hoven en rechtbanken in de loop 

van het gerechtelijk jaar 2006-2007 en 2007-2008, de zogenaamde rapporten “wetsevaluatie”.  

 

Het wetgevend initiatief werd opgenomen in het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende 

Justitie (I). 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Om onduidelijke redenen werd tijdens de interkabinetten-werkgroep bij de 

totstandkoming van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen 

betreffende Justitie I, B.S. 15 januari 2010, het artikel 12 in ontwerp m.b.t. dit 

bijzonder aandachtspunt  niet weerhouden. 

 

Dit aandachtspunt is evenwel van prioritair belang voor de goede werking van 

het federaal parket in de toekomst. 

 

De federale procureur schreef hierover op 26 februari 2009 de minister van 

Justitie aan. Op 30 april 2009 had hij hierover een persoonlijk onderhoud met 

de minister van Justitie, die hij diezelfde dag een sterk gemotiveerde en 

onderbouwde brief liet geworden. Op 30 oktober 2009 bepleitte de federale 

procureur andermaal dit aandachtspunt bij de directeur van de beleidscel van 

de minister van Justitie. 

 

Het voorstel geniet de steun van de vorige en de huidige minister van Justitie, 

maar een breder politiek draagvlak dient te worden gevonden. 
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Dit blijft een absolute beleidsprioriteit voor de federale procureur.   

 

 

 

2. Samenvatting van de strategie en de visie van het federaal 

parket (afdelingen 1 en 2) 
 

 

Het beleid van de nieuwe federale procureur, en dat hij dan ook in 2009 verder 

zette, is een tweesporenbeleid. 

 

Enerzijds, heeft zijn beleid oog voor de continuïteit en het consolideren van de 

wijze waarop het federaal parket reeds met voldoening zijn opdrachten vervult. 

Dit met, in het bijzonder, een permanente aandacht voor het fenomeen van het 

terrorisme en met een actievere invulling van de toezichtstaak op de federale 

politie en een kritisch onderzoek van de militaire bevoegdheden van het federaal 

parket. 

 

Anderzijds, wordt prioriteit verleend aan het verder uitbouwen van de rol en de 

meerwaarde die het federaal parket in een aantal domeinen kan bieden.  

 

Het is de betrachting deze dubbele doelstelling als volgt te bereiken: 

 

 De realisatie van twee initiële verbeterpunten: 

 

- een verder doorgedreven aanpak van de internationale 

drugproblematiek  

 

- een verder doorgedreven aanpak van de rondtrekkende 

dadergroeperingen 

 

 De blijvende realisatie van een zeven-puntenprogramma, door het 

verlenen van een bijzondere aandacht voor:  

 

- de planning –en functioneringsgesprekken tussen de federale 

procureur en de federale magistraten  

 

- een optimale taakverdeling en expertise-uitwisseling tussen de 

expertisenetwerken van het College van procureurs-generaal en het 

federaal parket 
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- een permanent en gestructureerd overleg tussen alle federale 

magistraten  

 

- een optimale informatie-uitwisseling tussen alle federale magistraten  

 

- een constante zorg voor de verbetering van de justitiële en politionele 

samenwerking en de pluridisciplinaire aanpak van het terrorisme en de 

georganiseerde criminaliteit  

 

- een constante zorg voor een optimale samenwerking in synergie met 

alle nationale en internationale partners van het federaal parket  

 

- (…) 

 

- (…) 

 

- (…) 

 

- de wijziging van artikel 259sexies, §2, derde lid Gerechtelijk wetboek: 

het bieden van zekerheid aan de federale magistraten en het tegengaan 

van expertiseverlies. 

 

 

 

Afdeling 3. Achttien nieuwe beleidsinitiatieven in 2007 en 

2008  

 

 

Na het opnemen van het mandaat van federale procureur werd niet alleen een 

aanvang genomen met het ontwikkelen en implementeren van voorgaande 

strategie en visie van het federaal parket. 

 

Een aantal (18) bijkomende beleidsinitiatieven werd ontwikkeld. 

 

Deze initiatieven werden besproken met de directeur-generaal van de 

rechterlijke Organisatie en met de directeur van de beleidscel van de minister 

van Justitie. De meest belangrijke besprak de federale procureur met de minister 

van Justitie zelf. 

 

De initiatieven werden ook opgenomen en uitvoerig onderbouwd in brieven die 

op 25 januari 2008, 2 oktober 2008, 2 december 2008 en 26 februari 2009 aan 
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de minister van Justitie werden gericht en werden herhaaldelijk met de directeur 

van zijn beleidscel besproken. 

 

Telkens werd ook de aandacht gevestigd op de hoger vermelde bijzondere 

aandachtspunten 7 tot en met 10 (afdeling 2). 

 

Deze 18 nieuwe beleidsinitiatieven worden hierna vermeld. 

 

De actuele stand op 31 december 2009  zal voor elk van deze punten worden 

vermeld. 

 

 

 Nieuw beleidsinitiatief 1: het operationeel kader van het federaal parket 

– de magistraten. 

 
 
Het wettelijk kader van het federaal parket is vastgelegd in artikel 2 van de wet 

van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting. 

 

Dit kader bestaat uit 1 federale procureur en 22 federale magistraten. In 

werkelijkheid betreft het echter slechts 19 federale magistraten, aangezien: 

 

- een federale magistraat als voorzitter van het controleorgaan inzake het 

informatiebeheer, voor de duur van zijn mandaat totaal onafhankelijk werkt 

ten aanzien van het federaal parket; 

- een vakante plaats van wettelijk tweetalige federale magistraat van het Franse 

taalregime al jarenlang niet ingevuld raakt bij gebrek aan (valabele) 

kandidaten; 

- een vakante plaats van federale magistraat die het bewijs moet leveren van de 

kennis van de Duitse taal niet ingevuld raakt bij gebrek aan kandidaten.  

 

Beide laatste plaatsen worden systematisch en al jarenlang getrouw telkens weer 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (laatst B.S. 28 september 2007). 

 

Bovendien, toen de militaire rechtscolleges op 1 januari 2004 werden afgeschaft, 

werd het federaal parket belast met de uitoefening van de strafvordering ten 

aanzien van door militairen in het buitenland gepleegde misdrijven in vredestijd. 

Omdat op dat ogenblik ook beslist werd drie magistraten, afkomstig uit de 

militaire auditoraten, buiten kader aan het federaal parket toe te voegen, werd 

geen kaderuitbreiding door het federaal parket gevraagd. Ondertussen is de 

‘militaire bevoegdheid’ van het federaal parket gebleven en is deze zelfs in 

belang toegenomen, maar verlieten wel al twee van deze magistraten het 

federaal parket zonder ooit vervangen te zijn geworden en is de nog resterende 
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magistraat pensioengerechtigd en kan hij elk moment vertrekken indien hij 

daartoe zou beslissen. 

 

Er stellen zich derhalve twee concrete problemen. 

 

Een eerste probleem betreft de plaats van wettelijk tweetalige federale 

magistraat van het Franse taalregime (B.S. 28 september 2007). 

 

De FOD Justitie stelt ten onrechte dat deze plaats op het federaal parket enkel 

kan worden ingevuld door een wettelijk tweetalige federale magistraat van het 

Franse taalregime. 

 

Artikel 43 bis, §4 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken bepaalt immers: “De helft van de federale magistraten moeten 

door hun diploma bewijzen dat zij het examen van doctor of licentiaat in de 

Rechten in het Frans hebben afgelegd. Ten minste een derde van deze federale 

magistraten moeten het bewijs leveren van de kennis van de Nederlandse taal.” 

 

Het federaal parket bestaat uit één federale procureur en 22 federale magistraten. 

 

Op basis van de verdeelsleutel vastgelegd in de wet, wordt dit dus:  

 

- 1 tweetalige federale procureur 

- 11 Nederlandstalige federale magistraten, waarvan minstens 1/3 of 3 

wettelijk tweetaligen 

- 11 Franstalige federale magistraten, waarvan minstens 1/3 of 3 wettelijk 

tweetaligen. 

 

Op dit ogenblik zijn drie federale magistraten van het Franse taalregime 

wettelijk tweetalig: 

 

Het quotum van 1/3 werd aldus bereikt en de nog openstaande plaats kan 

derhalve perfect worden ingevuld door een federale magistraat van het Franse 

taalregime, zonder dat deze wettelijk tweetalig dient te zijn. De interpretatie van 

de FOD Justitie dat een derde (1/3) van 11 federale magistraten gelijk is aan vier 

federale magistraten, kan niet worden gevolgd. 

 

Het probleem zou dus in een handomdraai kunnen worden opgelost, zonder 

wetswijziging, indien de FOD Justitie haar interpretatie zou willen aanpassen. 

 

Gevraagd aan de minister van Justitie: een wijziging van de interpretatie van de 

FOD Justitie over de verdeelsleutel in artikel 43 bis, §4 van de wet van 15 juni 
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1935, waardoor een federale magistraat van het Franse taalregime zou kunnen 

worden aangetrokken, zonder dat deze wettelijk tweetalig moet zijn. 

 

 
Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Inmiddels stelde zich gelukkig een wettelijk tweetalige magistraat van het Franse taalregime kandidaat voor de 

openstaande plaats van federale magistraat (B.S. 18 augustus 2008). 

 

Indien deze magistraat inderdaad tot federale magistraat wordt aangewezen, is dit probleem, minstens tijdelijk, 

opgelost. 

 

Dit beleidsinitiatief wordt momenteel niet hernomen. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Dit beleidsinitiatief wordt niet hernomen  

 

 

 

Een tweede probleem betreft de magistraten afkomstig van de vroegere militaire 

auditoraten.  

 

Toen de militaire rechtscolleges op 1 januari 2004 (de wet van 10 april 2003 tot 

regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede 

van het behoud ervan in oorlogstijd, B.S. 7 mei 2003) werden afgeschaft, werd 

het federaal parket belast met de uitoefening van de strafvordering ten aanzien 

van door militairen in het buitenland gepleegde misdrijven in vredestijd.  

 

Omdat op dat ogenblik drie magistraten, afkomstig uit de militaire auditoraten, 

buiten kader aan het federaal parket werden toegevoegd, werd geen 

kaderuitbreiding door het federaal parket bekomen.  

 

Ondertussen is de ‘militaire bevoegdheid’ van het federaal parket gebleven en is 

deze zelfs enorm in belang toegenomen (cfr de huidige operaties in Afghanistan, 

Tsjaad, Libanon, Kosovo, …), maar verlieten wel al twee van deze magistraten 

het federaal parket zonder ooit vervangen te zijn geworden en is de nog 

resterende magistraat pensioengerechtigd en kan hij elk moment vertrekken.  

 

Indien in de toekomst de uitoefening van de ‘militaire bevoegdheden’ van het 

federaal parket verzekerd wil blijven, dient een uitbreiding van het kader van de 

federale magistraten te gebeuren, teneinde te voorzien in de vervanging van de 

magistraten afkomstig van de militaire auditoraten.  
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Er werd daarom voorgesteld artikel 2 van de wet van 3 april 1953 betreffende de 

rechterlijke inrichting te wijzigen, teneinde het operationeel kader van het 

federaal parket met twee magistraten aan te vullen en zo het vertrek van de drie 

magistraten afkomstig van de militaire auditoraten op te vangen. Er werd geen 

uitbreiding van het kader met drie federale magistraten gevraagd, omdat het 

totaal aantal federale magistraten steeds een even getal moet zijn, nu de ene helft 

ervan Nederlandstalig en de andere helft Franstalig moet zijn. Een uitbreiding 

met vier federale magistraten lijkt op dit ogenblik niet nodig, vandaar de 

gevraagde aanvulling met twee federale magistraten. 

 

Gevraagd aan de minister van Justitie: de vervanging van de magistraten 

afkomstig van de militaire auditoraten en werkzaam buiten kader op het federaal 

parket, derwijze dat de uitoefening van de  ‘militaire bevoegdheden’ van het 

federaal parket ook in de toekomst zou kunnen verzekerd blijven. 

 
 

 
Stand van zaken op 31.12.2008 

 

In 2007 werd nagedacht over de wijze waarop dit wetgevend initiatief het best zou kunnen worden verwezenlijkt 

en werden de eerste informele contacten gelegd met het kabinet van de minister van Justitie en de FOD Justitie. 

 

Dit wetgevend initiatief werd vervolgens per brief van 2 oktober 2008 aan de minister van Justitie voorgesteld. 

 

Het wetgevend initiatief werd opgenomen in het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende 

Justitie (I). 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Artikel 22 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen 

betreffende Justitie I, B.S. 15 januari 2010, kwam aan dit beleidsinitiatief, in de 

door het federaal parket gewenste zin,  tegemoet. 

 

 

 
 Nieuw beleidsinitiatief 2: het operationeel kader van het federaal parket 

-  de juristen. 

 
 
Het federaal parket heeft recht op een quotum van 8 juristen, als volgt tot stand 

gekomen: 
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- bij de oprichting werden aan het kader van het federaal parket 3 juristen 

toegevoegd; 

- bij beslissing van de bijzondere ministerraad van 30 en 31 maart 2004 

werden nog eens 5 juristen aan het federaal parket toegewezen, in het kader 

van de strijd tegen de rondtrekkende dadergroepen. 

 

2 juristen verlieten het federaal parket en mochten door de FOD Justitie niet 

worden vervangen. Twee andere juristen verlieten eveneens het federaal parket 

en werden tot op heden nog niet vervangen. 

 

Volledigheidshalve dient hieraan te worden toegevoegd dat een andere jurist, 

contractueel ook verbonden aan het federaal parket, al jarenlang full-time 

afgedeeld is naar Euregio, waar hij werkzaam is voor de parketten van 

Maastricht, Luik, Tongeren, Hasselt, Eupen en Verviers. 

 

Op dit ogenblik zijn er dus nog slechts vier juristen op het federaal parket 

werkzaam; dit is de helft van het voorziene aantal. 

 

Deze situatie holt uiteraard de beslissing van de vorige regering van 30 en 31 

maart 2004 uit en doet afbreuk aan de efficiëntie van het federaal parket, omdat 

op die manier het operationeel kader ervan nooit volledig ingevuld zal geraken. 

 

Bovendien vraagt Eurojust naar de toekomst toe een zeer aanzienlijke 

inspanning van de lidstaten wat de gestructureerde toezending van gerechtelijke 

informatie inzake terrorisme betreft. Deze verplichting berust, krachtens het 

Kaderbesluit terrorisme, op het federaal parket (met name op de nationaal 

correspondent terrorisme die een federale magistraat is). De naleving van deze 

Europese verplichting zal, gelet op de aanzienlijke werklast die ermee gepaard 

gaat, niet kunnen gebeuren tenzij daartoe een beroep kan worden gedaan op 

juristen.  

 

Tenslotte, dringt de opvulling van het kader van de juristen zich ook om een 

andere reden op: het wettelijke kader van de federale magistraten werd tot op 

heden nog nooit volledig ingevuld! 

 

Gevraagd aan de minister van Justitie: de aanwerving van de vier ontbrekende 

juristen ter opvulling van het operationeel kader van het federaal parket. 

 

 

 
Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Op 18 november 2008 gaf de minister van Justitie toelating tot de aanwerving van twee contractuele juristen. De 

interviews met de kandidaten vonden plaats op 19 december 2008. Twee kandidaten werden aan de FOD Justitie 

voorgesteld. 
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Er blijft een deficit op het operationeel kader van twee juristen. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Op 14 april 2009 en 1 juni 2009 werden twee contractuele juristen 

aangeworven. 

 

Op 7 september 2009 verliet een statutaire juriste het federaal parket wegens 

verlof voor persoonlijke redenen van 2 jaar, haar toegestaan door de minister 

van Justitie bij ministerieel besluit van dezelfde datum. 

 

Een andere statutair jurist is sinds 15 mei 2009 geschorst omwille van een 

lopend gerechtelijk onderzoek tegen zijn persoon. 

 

Het deficit op het operationeel kader van de juristen bedroeg aldus op 31 

december 2009 drie juristen. 

 

Reeds op 26 februari 2009 kaartte de federale procureur het gebrek aan juristen 

schriftelijk bij de minister van Justitie aan. Op 30 oktober 2009 werd dit 

besproken met de directeur van de beleidscel van de minister van Justitie. Op 3 

november 2009 richtte de federale procureur een brief hierover aan de 

voorzitter van het Directiecomité van de FOD Justitie. Op 14 december 2009 

besprak de federale procureur dit met de voorzitter van het directiecomité van 

de FOD Justitie. Op 16 december 2009 werd alle documentatie hieromtrent 

toegezonden aan de accountmanager van de FOD Justitie voor het federaal 

parket.  

 

Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie. 

 

 

 
 Nieuw beleidsinitiatief 3: de chauffeurs. 

 

 
Het federaal parket telt momenteel vijf chauffeurs en een wagenpark van zes 

wagens. 

 

Dit is nodig omdat het federaal parket bevoegd is voor het gehele grondgebied 

van het Rijk en er dus dagelijks federale magistraten zich dienen te verplaatsen 

naar alle uithoeken van het land, in het kader van lopende strafonderzoeken en 
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de coördinatie van gerechtelijke operaties (vergaderingen met de lokale 

parketten, onderzoeksrechters, politiediensten), of om er de strafvordering ter 

zitting (raadkamers, kamers van inbeschuldigingstelling, rechtbanken van eerste 

aanleg, hoven van beroep, hoven van assisen) uit te oefenen. 

 

Dergelijke verplaatsingen gebeuren ook zeer dikwijls in het kader van de andere 

opdrachten van het federaal parket (bijvoorbeeld de internationale 

samenwerking, bijzondere opsporingsmethoden, terrorisme, enz.). 

 

Voor deze talrijke verplaatsingen doen de federale magistraten veelvuldig een 

beroep op de diensten van de chauffeurs van het federaal parket. De talrijke en 

soms verre verplaatsingen, de lange wachttijden en de zeer onregelmatige uren 

maken dat deze chauffeurs talrijke overuren dienen te maken. 

 

Omdat er momenteel geen aangepaste premie tegenover staat, dienen de 

gemaakte overuren nadien allemaal te worden opgenomen. Dit heeft als gevolg 

dat de helft van de chauffeurs van het federaal parket permanent thuis “in recup” 

is. 

 

De facto kan dus slechts een beroep gedaan worden op twee chauffeurs van 

permanentie voor de verplaatsingen van de federale procureur en van alle 

federale magistraten van het federaal parket. Dit is absoluut te weinig en belast 

de goede werking van het federaal parket. 

 

Enkel een aangepaste premie lijkt een oplossing te kunnen bieden opdat de 

gemaakte overuren niet allemaal daadwerkelijk zouden moeten worden 

gecompenseerd en opgenomen.  

 

Op die manier kan ook worden voorkomen dat federale magistraten voor hun 

verplaatsing, dringend en niet dringend, voorzienbaar en niet voorzienbaar, zelf  

een wagen van het federaal parket moeten besturen, bij gebrek aan chauffeurs: 

niet alle plaatsen in België zijn immers tijdig en gemakkelijk per trein 

bereikbaar. Deze situatie is stilaan schering en inslag aan het worden op het 

federaal parket en anders handelen zou de operationaliteit van het federaal 

parket in het gedrang brengen. 

 

Tenslotte kijken zowat alle chauffeurs van het federaal parket op dit ogenblik uit 

naar ander werk, voor sommigen reeds in een ver gevorderde fase, zodat 

binnenkort het risico niet langer denkbeeldig is dat het federaal parket niet 

langer (voldoende) mobiel is om op een efficiënte wijze operationeel te zijn.  

 

Gevraagd aan de minister van Justitie: een aangepaste premie voor de chauffeurs 

van het federaal parket. 
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Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie. 

 

Op 2 december 2008 richtte de federale procureur een brief hierover aan de betrokken beleidsmedewerker van 

de minister van Justitie. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Op 26 februari 2009 richtte de federale procureur een brief hierover aan de 

minister van Justitie. Op 30 oktober 2009 werd dit besproken met de directeur 

van de beleidscel van de minister van Justitie. Op 3 september 2009 en 14 

december 2009 besprak de federale procureur dit met de voorzitter van het 

directiecomité van de FOD Justitie. Op 16 december 2009 werd alle 

documentatie hieromtrent toegezonden aan de accountmanager van de FOD 

Justitie voor het federaal parket.  

 

Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie. 

 

 
 
 Nieuw beleidsinitiatief 4: de representatiekosten. 

 
 
Hier stellen zich twee concrete problemen. 

 

Het eerste probleem is de zeer laattijdige storting van het representatiebudget 

van het federaal parket. 

 

Zo werd het representatiebudget 2007 pas ter beschikking gesteld op 1 juni 2007 

en dat van 2008 pas op 12 juni 2008. Dit brengt met zich mee dat de federale 

procureur, de hoofdsecretaris en de federale magistraten de kosten die gepaard 

gaan met de representatie van het federaal parket met eigen middelen moeten 

voorschieten. In 2007 en 2008 werden zelfs de koffie en het water door de 

hoofdsecretaris en de federale procureur uit eigen zak betaald. Deze situatie is 

echt niet langer aanvaardbaar. 

 

Gevraagd aan de minister van Justitie: het representatiebudget van het federaal 

parket dient in de maand januari van het werkingsjaar waarop het betrekking 

heeft ter beschikking te worden gesteld. 
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Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Op 26 februari 2009 richtte de federale procureur een brief hierover aan de 

minister van Justitie. Op 30 oktober 2009 werd dit besproken met de directeur 

van de beleidscel van de minister van Justitie. Op 14 december 2009 besprak de 

federale procureur dit met de voorzitter van het directiecomité van de FOD 

Justitie. Op 16 december 2009 werd alle documentatie hieromtrent toegezonden 

aan de accountmanager van de FOD Justitie voor het federaal parket.  

 

Ingevolge deze tussenkomsten werd het representatiebudget 2010 op 9 februari 

2010 ter beschikking van het federaal parket gesteld, wat als “tijdig” kan 

worden beschouwd. 

 

 
 

Een tweede probleem betreft de hoegrootheid van het representatiebudget.  

 

Het representatiebudget is niet mee geëvolueerd en is absoluut niet toereikend 

voor een kwaliteitsvolle en goede uitvoering van de diverse opdrachten van het 

federaal parket.  

 

Het representatiebudget van het federaal parket bedraagt op dit ogenblik 7.000 

euro. Dit bedrag werd in 2003 kort na de oprichting van het federaal parket 

vastgelegd en werd sindsdien nooit aangepast.  

 

Enkel al omwille van de opdrachten van het federaal parket m.b.t. de coördinatie 

en het vergemakkelijken van de internationale samenwerking is dit budget 

ruimschoots ontoereikend. Hierover is iedereen het roerend eens. 

 

Maar er is meer! De vorige regering bepaalde in het regeringsplan tot een 

hernieuwde aanpak van de strijd tegen de rondtrekkende dadergroepen van 22 

maart 2007 uitdrukkelijk dat een specifieke budgettaire ruimte voor het federaal 

parket moest worden vrijgemaakt, zonder dewelke het federaal parket de haar in 

dit plan toevertrouwde engagementen onmogelijk zou kunnen waarmaken. Het 

ontvangen, gedurende vaak meerdere dagen, van buitenlandse delegaties in het 

kader van de strijd tegen de rondtrekkende dadergroepen (als prioritaire landen 

werden Roemenië, Montenegro, Servië en Albanië bepaald) impliceert 
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inderdaad dat deze delegaties met de nodige gastvrijheid moeten kunnen worden 

bejegend. De beloofde specifieke budgettaire ruimte werd nooit vrijgemaakt. 

Nochtans betreft het hier een zeer belangrijk nieuw initiatief van de regering, dat 

beslist is en waarvan de uitvoering begonnen is (het eerste land waarmede het 

federaal parket de samenwerking intensifieerde is Roemenië). 

 

De problematiek stelt zich overigens ook voor de talrijke internationale 

delegaties die het federaal parket jaarlijks ontvangt in de andere domeinen 

waarin het actief is, denken we alleen al maar aan de strijd tegen het 

internationale terrorisme.  

 

Op dit ogenblik dient het federaal parket, bij gebrek aan voldoende eigen 

fondsen, geregeld een beroep te doen op de goodwill van de federale politie om 

deze delegaties minstens een klein welkomstdrankje of een afscheidsetentje te 

kunnen aanbieden, ofwel betalen de magistraten dit uit pure schaamte uit eigen 

zak. Aan deze situatie en aan deze ‘bedeltocht’ dient een einde te komen. 

 

Indien het de regering ernst is wat de verdere uitbouw van het federaal parket 

betreft als motor in de internationale gerechtelijke samenwerking, dienen daar 

de vereiste werkingsmiddelen tegenover te worden geplaatst.  

 

De problematiek stelt zich trouwens even scherp wat de talrijke ‘nationale’ 

coördinatievergaderingen en de grootschalige gerechtelijke operaties betreft die 

het federaal parket jaarlijks houdt met de parketten van eerste aanleg en de 

onderzoeksrechters, de politiediensten en de veiligheids –en 

inlichtingendiensten.  

 

Om al deze redenen lijkt een verdubbeling van het huidige representatiebudget 

voor het federaal parket een absoluut minimum te zijn. 

 

Uiteraard staat daar tegenover een doorgedreven en volledige verantwoording 

door het federaal parket van de aanwending van dit representatiebudget. Dit 

gebeurt nu ook reeds. 

 

Gevraagd aan de minister van Justitie: een jaarlijks representatiebudget, 

aangepast aan de opdrachten van het federaal parket. 
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Stand van zaken op 31.12.2008 

 

In 2007 en 2008 werd door de Minister van Justitie persoonlijk mondeling en bij herhaling een verdubbeling van 

het budget van het federaal parket beloofd en toegezegd. 

 

Tot op heden werd deze belofte niet ingelost. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Op 26 februari 2009 richtte de federale procureur een brief hierover aan de 

minister van Justitie. Op 30 oktober 2009 werd dit besproken met de directeur 

van de beleidscel van de minister van Justitie. Op 14 december 2009 besprak de 

federale procureur dit met de voorzitter van het directiecomité van de FOD 

Justitie. Op 16 december 2009 werd alle documentatie hieromtrent toegezonden 

aan de accountmanager van de FOD Justitie voor het federaal parket.  

 

Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie. 

 

 
 
 Nieuw beleidsinitiatief 5: de beveiliging van de gerechtelijke informatie-

uitwisseling. 

 

 
Het federaal parket vervult een cruciale rol in de uitwisseling van gerechtelijke 

informatie, onder meer in de nationale en internationale strijd tegen het 

terrorisme.  

 

Tot op heden gebeurt deze externe informatie-uitwisseling uitsluitend via niet 

beveiligde kanalen, een enkele zending per drager niet te na gesproken. 

Terrorisme-informatie wordt bijvoorbeeld via fax, via het internet, zelfs via 

gewone e-mail, zonder enige versleuteling of beveiliging welkdanige dan ook, 

verstuurd. 

 

Dit is niet professioneel en niet langer verantwoord. Sommige informatie 

(bijvoorbeeld in zaken van terrorisme) wordt dan ook nu reeds niet langer door 

het federaal parket ‘in real time’ met zijn binnenlandse en buitenlandse partners 

gedeeld, omdat de vertrouwelijkheid van de gebruikte communicatiekanalen niet 

kan worden gegarandeerd en een verspreiding ervan per drager praktisch niet 

haalbaar is. Dit betekent dat uitsluitend om die reden sommige partners voortaan 

verstoken blijven van deze informatie. 
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Ingevolge een beslissing van het Ministerieel Comité voor Inlichting en 

Veiligheid wordt thans een systeem, genaamd het BINII-systeem in plaats 

gesteld, dat mits enige aanpassingen aan het gevraagde zou kunnen tegemoet 

komen. 

 

De problematiek stelt zich uiteraard ook wat de beveiliging van de informatie-

uitwisseling binnen het federaal parket betreft. 

 

Gevraagd aan de minister van Justitie: de inplaatsstelling van een beveiligd 

communicatiesysteem intern het federaal parket en tussen het federaal parket en 

zijn partners. 

 

 

 
Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Het BINII-systeem wordt verder geïmplementeerd. 

 

Voor de uitwisseling van informatie met Eurojust is een beveiligd kanaal in ontwikkeling. 

 

Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie wat het beveiligd communicatiesysteem intern 

het federaal parket betreft.  

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Het BINII-systeem wordt verder geïmplementeerd. 

 

Voor de uitwisseling van informatie met Eurojust is een beveiligd kanaal in 

plaats gesteld. 

 

Op 26 februari 2009 richtte de federale procureur een brief aan de minister van 

Justitie wat het beveiligd communicatiesysteem intern het federaal parket 

betreft. Op 30 oktober 2009 werd dit besproken met de directeur van de 

beleidscel van de minister van Justitie.  

 

Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie. 
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 Nieuw beleidsinitiatief 6: de taalpremie. 

 
 
Artikel 43bis, §4 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken bepaalt: “De helft van de federale magistraten moeten door hun 

diploma bewijzen dat zij het examen van doctor of licentiaat in de Rechten in 

het Nederlands hebben afgelegd. Ten minste een derde van deze federale 

magistraten moeten het bewijs leveren van de kennis van de Franse taal. De helft 

van de federale magistraten moeten door hun diploma bewijzen dat zij het 

examen van doctor of licentiaat in de Rechten in het Frans hebben afgelegd. Ten 

minste een derde van deze federale magistraten moeten het bewijs leveren van 

de kennis van de Nederlandse taal. Ten minste een federale magistraat moet het 

bewijs leveren van de kennis van de Duitse taal.” 

 

Het federaal parket bestaat uit één federale procureur en 22 federale magistraten. 

 

Dit houdt in:  

 

- 1 tweetalige federale procureur 

- 11 Nederlandstalige federale magistraten, waarvan minstens 1/3 of 3 

wettelijk tweetaligen 

- 11 Franstalige federale magistraten, waarvan minstens 1/3 of 3 wettelijk 

tweetaligen. 

 

Wettelijk tweetalige federale magistraten van het Nederlands taalregime: de 

federale procureur, de federale magistraat die voorzitter is van het 

controleorgaan artikel 44/8 WPA en 6 federale magistraten. 

 

Wettelijk tweetalige federale magistraten van het Franse taalregime: 3 federale 

magistraten. 

 

De federale procureur en de wettelijk tweetalige federale magistraten hebben 

allen recht op een tweetaligheidspremie. Dit wordt bepaald door artikel 357, §4, 

vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek.  

 

In werkelijkheid betaalt de FOD Justitie echter slechts aan 3 Nederlandstalige en 

de voorzitter van het controleorgaan en aan 3 Franstalig federale magistraten die 

wettelijk tweetalig zijn deze premie uit. 

 

De FOD Justitie argumenteert daartoe dat het federaal parket eveneens onder de 

algemene regeling bepaald in artikel 357, §4 eerste tot en met derde lid Ger.W. 

valt, waar voorzien wordt in een bepaalde plafonnering. 
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Deze redenering is juridisch niet juist en wel om de volgende redenen. 

 

Algemeen bepaalt artikel 357, §4 Ger.W. dat een taalpremie wordt toegekend 

aan de magistraten die de kennis hebben bewezen van een andere taal dan die 

waarin zij de examens van het doctoraat of van de licentie in de rechten hebben 

afgelegd, voor zover zij benoemd zijn in een rechtscollege waar (ten minste) een 

gedeelte van de magistraten het bewijs moet leveren van de kennis van meer dan 

één landstaal. 

 

Het artikel voert ook een plafond in per rechtscollege ten aanzien van het aantal 

rechthebbenden onder de laureaten van het taalexamen: ofwel het 

minimumaantal, ofwel het aantal als voorgeschreven door de wet van 15 juni 

1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

 

Voor het federaal parket is echter een specifieke regeling voorzien in het vierde 

lid van artikel 357§4 Ger.W. De tekst ervan luidt als volgt: “Deze premie wordt 

eveneens toegekend aan de federale procureur en aan de federale magistraten die 

de kennis hebben bewezen van een andere taal dan die waarin zij de examens 

van het doctoraat of van de licentie in de rechten hebben afgelegd”. 

 

Dat het inderdaad om een specifieke regeling gaat, bewijst: 

 

- het loutere feit dat de regeling in een afzonderlijk lid werd ingevoegd, 

waartoe geen noodzaak zou hebben bestaan indien de algemene regeling toch 

van toepassing zou zijn; 

 

- de algemeen aanvaarde stelling dat het federaal parket geen ‘rechtscollege’ 

is, zoals vermeld elders in artikel 357 Ger.W., aangezien er uitsluitend met 

mandaten wordt gewerkt; 

 

- de libellering van het artikel, waarin nergens sprake is van enige 

plafonnering; 

 

- de ratio legis voor de oprichting van een federaal parket als een parket met 

een nationale bevoegdheid, waarin de tweetaligheid bij de federale 

magistraten de regel zou moeten zijn en als dusdanig gehonoreerd zou 

worden; 

 

In die zin hebben de federale procureur en alle federale magistraten die wettelijk 

tweetalig zijn, recht op deze taalpremie. 
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De objectieve vaststelling dat de federale magistraten niet alleen de Nederlandse 

en Franse taal moeten beheersen, maar ook, en in steeds toenemende mate, het 

Engels, dient hierbij zeker ook in overweging te worden genomen. 

 

Ofschoon de tekst van de wet dus duidelijk is, weigert de FOD Justitie ten 

onrechte de uitbetaling van de taalpremie boven een zekere plafonnering (het 

aantal verplicht tweetalige magistraten) onder de verkeerde verwijzing naar de 

paragraaf 4, tweede lid van het artikel 357 Ger.W. 

 

Deze zienswijze van de FOD Justitie wordt binnen het federaal parket algemeen 

ervaren als onrechtvaardig, bovendien ontmoedigend, en juridisch onjuist.  

 

Om een volledig idee te geven hoe de situatie in werkelijkheid op vandaag is: de 

jongst aangewezen federale magistraat van het Franse taalregime krijgt de 

taalpremie, daar waar anderen die eveneens wettelijk tweetalig zijn en reeds van 

in het begin werken op het federaal parket hiervan verstoken moeten blijven. 

Dat dit sociale onrust creëert in het korps hoeft weinig of geen betoog. Ook de 

federale procureur krijgt overigens, omwille van de eigen interpretatie van de 

FOD Justitie, de taalpremie niet. 

 

In ondergeschikte orde, indien de ‘interpretatie’ van de FOD Justitie zou worden 

gevolgd en er momenteel geen wettelijke basis zou zijn om de talenkennis van 

alle tweetalige federale magistraten te honoreren, quod non, dient een dergelijke 

basis zo snel mogelijk te worden gecreëerd. De praktijk wijst immers uit dat de 

federale magistraten in een volledig tweetalige omgeving werken en dat de 

tweetaligheid aldus een essentiële vereiste is.  

 

Het is ook het beleid van de federale procureur dat de federale magistraten voor 

alles trachten de tweetaligheid te verwerven en te slagen in het 

tweetaligheidsexamen. Het is duidelijk dat de positie van de FOD Justitie over 

het uitbetalen van taalpremie dit beleid helemaal niet ondersteunt, integendeel 

zelfs ontmoedigt. 

 

Een laatste anomalie, betreft het bijzonder geval van de heer Clément Van 

Avermaet, gedelegeerd federale magistraat, afkomstig van de militaire 

auditoraten. De heer Van Avermaet was voorheen eerste substituut-

krijgsauditeur, en genoot de tweetaligheidspremie. Door zijn delegatie naar het 

federaal parket, geniet hij deze niet meer… daar waar hij in militaire zaken 

zowel Franstalige als Nederlandstalige dossiers behandelt.  

 

Gevraagd aan de minister van Justitie: een wijziging van de interpretatie van de 

FOD Justitie over artikel 357 §4, vierde lid van het Gerechtelijk wetboek, opdat 

de federale procureur en alle federale magistraten die wettelijk tweetalig zijn, 
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zouden kunnen genieten van de taalpremie; en een rechtzetting van de 

onrechtvaardige situatie van gedelegeerd federale magistraat Clément Van 

Avermaet. 
 

 
Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie. 

 

Op 2 december 2008 richtte de federale procureur een brief hierover aan de betrokken beleidsmedewerker van 

de minister van Justitie. 

 

De betrokken federale magistraten beraden zich momenteel over het inspannen van een rechtsprocedure.  

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Op 26 februari 2009 richtte de federale procureur een brief hierover aan de 

minister van Justitie. Op 30 oktober 2009 werd dit besproken met de directeur 

van de beleidscel van de minister van Justitie. Op 3 september 2009 en 14 

december 2009 besprak de federale procureur dit met de voorzitter van het 

directiecomité van de FOD Justitie. Op 16 december 2009 werd alle 

documentatie hieromtrent toegezonden aan de accountmanager van de FOD 

Justitie voor het federaal parket.  

 

Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie. 

 

 

 

 Nieuw beleidsinitiatief 7: taalstages Ceran. 

 

 

Dat de kennis van meerdere talen voor de federale magistraten van het 

allergrootste belang is , werd hiervoor reeds uitvoerig beargumenteerd. 

 

De praktijk toont aan dat een taal dient te worden onderhouden en dat de in 

hoofde van sommige federale magistraten aanwezige talenkennis absoluut nog 

kan worden verbeterd. 

 

Om die reden lijkt het nuttig om, zoals bij de aanvangsfase van het federaal 

parket, de federale magistraten in de tweede helft van 2008 opnieuw een “taal-

bad” te laten ondergaan in Spa – Ceran. 
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Gevraagd aan de minister van Justitie: de mogelijkheid voor de federale 

magistraten om in de periode september – december 2008 een taalstage te 

doorlopen in Ceran – Spa. 

 
 

Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Positieve reactie van de FOD Justitie. 

 

Na evaluatie werd geopteerd voor een taalopleiding die tijdens de middaguren ter plaatse op het federaal parket 

zou kunnen worden gevolgd. Dit wordt thans uitgewerkt. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Op 26 februari 2009 richtte de federale procureur een brief hierover aan de 

minister van Justitie. Op 30 oktober 2009 werd dit besproken met de directeur 

van de beleidscel van de minister van Justitie. 

 

Aangezien deze materie voortaan onder de bevoegdheid van het Instituut 

Gerechtelijke Opleiding (IGO) valt, schreef de federale procureur op 22 juli 

2009 en 23 november 2009 de directeur van het IGO aan met de vraag of de 

federale magistraten en juristen taalopleidingen (Nederlands (6), Frans(2), 

Engels(14) en Duits(3))konden volgen. Op 16 december 2009 berichtte de 

directeur van het IGO dat zij bij de onderwijsinstellingen die afhangen of 

gefinancierd worden door de Gemeenschappen laat nagaan of en onder welke 

voorwaarden zij taalopleidingen verrichten. 

 

 
 

 Nieuw beleidsinitiatief 8: mogelijke wetgevende initiatieven in het 

domein van het terrorisme en de georganiseerde criminaliteit. 

 
 
In het domein van het terrorisme, maar bij uitbreiding in vele gevallen ook in het 

domein van de georganiseerde criminaliteit, verdienen volgende voorstellen tot 

wetgevend initiatief een bijzondere reflectie:  

 

 Wijziging van artikel 143 §3 van het Gerechtelijk wetboek, teneinde de 

federale procureur toe te laten de vervallenverklaring van de nationaliteit te 

vorderen tegen personen bedoeld in artikel 23 van het Wetboek van de 

Belgische nationaliteit van 28 juni 1984, wanneer hij de strafvordering 

lastens hen uitoefent.  
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 Wettelijke afscherming van de identiteitsgegevens van politiemensen in de 

strafrechtsprocedure. 

 

 het strafbaar stellen van personen die, met welk uitdrukkingsmiddel dan ook, 

de identiteit van informanten, van undercoveragenten en van 

politieambtenaren wiens opdrachten omwille van veiligheidsredenen de 

eerbiediging van de grootste discretie vereisen, bekend maken 

 

 Wettelijke regeling voor het gebruik van dwangmaatregelen in het kader van 

een proactief onderzoek, onder rechterlijke controle. 

 

 Wijziging van de wetgeving inzake de bedreigde getuigen. 

 

 Wettelijke regeling voor de toepassing van de bijzondere 

opsporingsmethoden in het kader van de strafuitvoering. 

 

 Wettelijke regeling voor het infiltreren op het internet, zonder te moeten 

vervallen in de procedure van artikel 47octies/novies Wetboek van 

Strafvordering. 

 

 Wijziging van artikel 88bis en 90ter van het Wetboek van Strafvordering, 

teneinde het Openbaar Ministerie toe te laten een telefoontap of een 

telefoonobservatie/localisatie te bevelen ingeval van een aan de gang zijnde 

gijzelingssituatie, in het bijzonder een terroristische gijzeling, “zolang de 

heterdaad-situatie duurt”. 

 

 Wijziging van artikel 12 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 

Strafvordering, teneinde de federale procureur toe te laten personen in België 

te vervolgen die zich buiten het grondgebied van het Rijk schuldig gemaakt 

hebben aan terroristische misdrijven gepleegd tegen een Belgische 

onderdaan of instelling. 

 

 Wettelijke regeling van de opsporingsmethode waarbij de gerechtelijke 

autoriteiten de politiediensten kunnen machtigen buiten medeweten van de 

betrokkenen, al dan niet met behulp van technische middelen, valse signalen, 

valse sleutels of valse hoedanigheden,: 

 

- toegang te krijgen tot een informaticasysteem 

- er de beveiliging van op te heffen 

- er technische voorzieningen in aan te brengen teneinde de door het 

informaticasysteem opgeslagen, verwerkte of doorgestuurde gegevens te 

ontcijferen en te decoderen 
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- er de door het informaticasysteem relevante opgeslagen, verwerkte of 

doorgestuurde gegevens op eender welke manier van over te nemen. 

 

 Strafbaar stellen van het publiekelijk ter beschikking stellen op internet van 

informatie die door derden kan worden gebruikt bij het voorbereiden en 

plegen van terroristische misdrijven, zoals het aanmaken van explosieven en 

bommen (voor meer details zie het hoofdstuk Terrorisme en meer bepaalde 

de omzetting van het Europees Kaderbesluit 2008/919/JBZ in de Belgische 

wetgeving) 

 

 Verfijning van de wettelijke regeling van de inkijkoperatie (artikel 

46quinquies en 89ter Wetboek van strafvordering) teneinde het mogelijk te 

maken tijdens een inkijkoperatie ook kennis te nemen van de inhoud van 

gesloten voorwerpen en, indien dit niet ter plaatse zou kunnen gebeuren, het 

voorwerp mee te nemen voor een strikt beperkte duur en onder de 

verplichting het zo spoedig mogelijk terug te plaatsen, tenzij het goede 

verloop van het onderzoek dit in de weg zou staan. 

 

 Verfijning van de wettelijke regeling in verband met de frontstore (artikel 7 

van het Koninklijk besluit van 9 april 2003 betreffende de politionele 

onderzoekstechnieken), door de modaliteiten vast te leggen waaronder de 

opgerichte rechtspersoon, desgevallend in afwijking van de wettelijke 

bepalingen, kan worden ontbonden en vereffend. 

 

 
Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Vrijwel al deze wetgevende initiatieven worden ondersteund door het College van procureurs-generaal en 

werden opgenomen in het rapport wetsevaluatie 2007-2008 van het College van procureurs-generaal en/of in 

het (de) jaarrapport(en) van het College van procureurs-generaal. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Vrijwel al deze wetgevende initiatieven worden ondersteund door het College 

van procureurs-generaal en werden opgenomen in het rapport wetsevaluatie 

2007-2008, herhaald in 2008-2009, van het College van procureurs-generaal 

en/of in het (de) jaarrapport(en) van het College van procureurs-generaal. 

 

In 2009 bood het federaal parket in het bijzonder op zeer actieve wijze 

ondersteuning aan de wetgevende initiatieven van de beleidscel van de minister 

van Justitie inzake de bijzondere opsporingsmethoden (reparatiewetgeving) en 

de bedreigde getuigen. 
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 Nieuw beleidsinitiatief 9: de gespecialiseerde onderzoeksrechters inzake 

de ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht. 

 

Artikel 144 quater van het Gerechtelijk wetboek bepaalt dat de federale 

procureur exclusief bevoegd is voor de uitoefening van de strafvordering 

wegens ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht. 

 

Deze onderzoeken zijn zowel feitelijk als juridisch zeer complex en zeer 

internationaal georiënteerd. 

 

De praktijk toont aan dat deze onderzoeken zich vrijwel altijd in het gerechtelijk 

arrondissement van Brussel situeren en dat zich daarom doorheen de jaren een 

belangrijke en uitsluitende expertise heeft ontwikkeld bij de onderzoekers 

(federale gerechtelijke politie Brussel), de onderzoeksrechters en de rechters ten 

gronde van Brussel. Deze expertise bevindt zich nergens anders ten lande en er 

wordt in de praktijk daarom steeds getracht elementen te vinden waardoor de 

zaak aan het gerechtelijk arrondissement van Brussel kan worden gelinkt. 

 

Om die redenen en teneinde deze onderzoeken zo efficiënt mogelijk te kunnen 

voeren, is het aangewezen in de wet te verankeren dat uitsluitend de 

onderzoeksrechters bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel bevoegd 

zouden zijn om kennis te nemen van de ernstige schendingen van internationaal 

humanitair recht. 

 

De internationale Commissie voor internationaal humanitair recht heeft zich ook 

reeds in die zin uitgesproken. 

 

Mutatis Mutandis, kan de vergelijking worden gemaakt met de zogenaamde 

gespecialiseerde onderzoeksrechters terrorisme (artikel 79 van het Gerechtelijk 

wetboek en de artikelen 47 duodecies en 62 bis van het Wetboek van 

Strafvordering) 

 

Gevraagd aan de minister van Justitie: een wetgevend initiatief waardoor de 

onderzoeksrechters bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel uitsluitend 

bevoegd zouden zijn om kennis te nemen van de ernstige schendingen van het 

internationaal humanitair recht. 

 
 

Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie. 
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Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Op 26 februari 2009 richtte de federale procureur een brief hierover aan de 

minister van Justitie. Op 30 oktober 2009 werd dit besproken met de directeur 

van de beleidscel van de minister van Justitie. 

 

Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie. 

 

 

 

 Nieuw beleidsinitiatief 10: verplaatsingen woon-werk. 

 

 

De federale magistraten en de juristen van het federaal parket wonen verspreid 

in België en dienen dagelijks vanuit alle hoeken van het land zich te begeven 

naar hun werkplaats op het federaal parket in Brussel. 

 

Sommigen gebruiken daartoe, of zouden dit wensen, het openbaar vervoer, met 

name de trein en de metro te Brussel. 

 

Het gratis treinabonnement dat hen ter beschikking wordt gesteld door de FOD 

Justitie betreft enkel ‘tweede klasse’. Dit is uiteraard geen comfortabele vorm 

van reizen, zeker niet tijdens de piekuren, waar men geconfronteerd wordt met 

overvolle wagons.  

 

Indien voor dit beperkte aantal federale magistraten en juristen een 

treinabonnement eerste klasse zou kunnen worden voorzien, zal dit hen onder 

meer toelaten verder te werken op de trein (het lezen van rapporten, het gebruik 

van een laptop, enz.). 

Gevraagd aan de minister van Justitie: het ter beschikking stellen van een gratis 

treinabonnement eerste klasse voor de federale magistraten en juristen die de 

verplaatsing tussen hun woning en het federaal parket met de trein doen, 

gekoppeld (zoals thans ook reeds het geval is) aan een gratis abonnement voor 

de metro te Brussel. 

 

 
 

Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie. 
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Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Op 26 februari 2009 richtte de federale procureur een brief hierover aan de 

minister van Justitie. Op 30 oktober 2009 werd dit besproken met de directeur 

van de beleidscel van de minister van Justitie. 

 

Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie. 

 

 

 

 Nieuw beleidsinitiatief 11: verfraaiing en beveiliging van het gebouw van 

het federaal parket. 

 
 
Het federaal parket betrekt momenteel 4 verdiepingen in de Quatre Brasstraat 19 

te 1000 Brussel.  

 

De gangen en de vergaderzalen van het federaal parket zijn vrijwel niet 

aangekleed. Het zou in elk geval aangenamer werken zijn en een meer stijlvolle 

ontvangst betekenen voor de binnenlandse en buitenlandse partners van het 

federaal parket, indien de vergaderzalen en gangen zouden kunnen worden 

verfraaid met bijvoorbeeld enkele planten, schilderijen, Belgische en Europese 

vlaggen en tapijten. 

 

Om een idee te geven van de situatie: de aankoop van twee planten ter 

verfraaiing van de vergaderzaal waar de officiële buitenlandse delegaties 

worden ontvangen, werd in augustus 2007 categoriek geweigerd door de FOD 

Justitie, omdat daarvoor geen budget meer voorhanden zou zijn en dit een 

precedent zou kunnen scheppen voor de andere parketten die wel eens hetzelfde 

zouden kunnen vragen. 

Een ander punt betreft de beveiliging van het gebouw: sinds verschillende 

maanden wordt vruchteloos aangedrongen bij de FOD Justitie om het 

camerabewakingssysteem op het federaal parket te herinstalleren, derwijze dat 

een permanente controle zou kunnen worden uitgeoefend op wie zich toegang 

wenst te verschaffen tot de garage en het gebouw van het federaal parket. 

 

Op het ogenblik dat het federaal parket medio 2009 zijn intrek zal nemen in het 

gebouw QB 13 kunnen deze elementen uiteraard worden meegenomen en daar 

ook benut. 

 

Gevraagd aan de minister van Justitie: het bekomen van een specifiek budget ter 

verfraaiing/beveiliging van de lokalen van het federaal parket. 
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Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Er werd geen specifiek budget bekomen, maar er konden wel twee planten en een Belgische en Europese vlag 

worden aangekocht. Het camerabewakingssysteem werd hersteld. 

 

De verdere uitbouw van de beveiliging van de QB 19 is niet meer relevant, gezien de nakende verhuis van het 

federaal parket naar de QB 13. 

 

Dit beleidsinitiatief wordt niet hernomen. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

2009 kenmerkte zich door de verhuis van het federaal parket naar het mooie en 

functionele gerechtsgebouw “Montesquieu”, gelegen aan de Wolstraat 66/1 te 

1000 Brussel. 

 

Het federaal parket betrekt er tot zijn grote tevredenheid de zesde en zevende 

verdieping. 

 

Wat de veiligheid betreft, stelt zich een zeer dringend probleem. 

 

Op dit ogenblik zijn 5 medewerkers “beheer en toezicht” werkzaam in het 

gerechtsgebouw “Montesquieu”. Reeds van in het begin dringen de voorzitter 

van de rechtbank van eerste aanleg, de directeur COIV en de federale procureur 

zeer sterk en bij herhaling er op aan dat dit aantal medewerkers “toezicht en 

beheer”, middels de aanwerving van 6 bijkomende medewerkers, zou worden 

opgetrokken tot 11, teneinde juist de klok rond te kunnen instaan voor de 

veiligheid van het gerechtsgebouw “Montesquieu”. Het gebouw Portalis, waar 

het parket van Brussel en de onderzoeksrechters gehuisvest zijn, heeft wel reeds 

een dergelijke permanente beveiliging. Er is geen enkele reden waarom het 

gerechtsgebouw “Montesquieu”, waar onder meer het federaal parket is 

ondergebracht, niet over eenzelfde volwaardige dienstverlening inzake 

veiligheid als het gebouw Portalis zou beschikken. Alleen al de aard van de 

dossiers die worden behandeld door het federaal parket (bijzondere 

opsporingsmethoden, getuigenbescherming, terrorisme, georganiseerde 

criminaliteit, enz.) als de geclassificeerde documenten die er worden bewaard 

en die vallen onder de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en 

de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, 

verantwoorden dit ten volle. De vele partners (Veiligheid van de Staat, ADIV, 

binnenlandse en buitenlandse politiediensten en rechtshandhavingsdiensten, 

Eurojust, College voor Inlichting en Veiligheid, OCAD, enz.) verwachten dit ook 

van het federaal parket, en terecht. 
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Bij brief van 21 december 2009 drongen de voorzitter van de rechtbank van 

eerste aanleg, de directeur COIV en de federale procureur nogmaals aan bij de 

minister van Justitie. Er zou geen budgettaire ruimte zijn om aan deze nochtans 

gerechtvaardige eisen tot beveiliging tegemoet te komen. 

 

 

 
 Nieuw beleidsinitiatief 12: verplaatsingskosten naar Eurojust. 

 

 
Recent besliste de FOD Justitie volkomen eenzijdig dat voor de verplaatsingen 

van federale magistraten naar Eurojust niet langer een voorschot voor de reis –

en verblijfskosten zou worden uitbetaald. De redenering van de FOD Justitie 

was dat, omwille van het feit dat Eurojust dikwijls een deel van de kosten op 

zich neemt, een deel van het voorschot naderhand toch door de magistraten aan 

de FOD Justitie dient te worden terugbetaald. Dat is volgens de FOD Justitie een 

te omslachtige procedure. Bovendien, steeds volgens de FOD Justitie, wordt het 

voorschot niet langer met een cheque uitbetaald, maar overgeschreven op de 

rekening van de magistraten, wat zo veel tijd in beslag neemt dat de magistraat 

al terug van Eurojust is, vooraleer hij het voorschot ontvangt. 

 

Deze redenering van de FOD Justitie kan niet worden bijgetreden. De 

verplaatsingen naar Eurojust zijn professionele verplaatsingen, noodzakelijk 

voor de goede uitvoering van de opdrachten van het federaal parket en opgelegd 

in het kader van de internationale verplichtingen van ons land. Het is niet aan de 

federale magistraten die kosten voor te schieten. 

 

Gevraagd aan de minister van Justitie: het herinvoeren van de vroegere 

procedure m.b.t. vergoeding van de reis –en verblijfskosten van de federale 

magistraten voor hun verplaatsingen naar Eurojust. 

 

 
Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

De reis –en verblijfskosten worden door Eurojust thans in grote mate vergoed.  

 

Dit beleidsinitiatief wordt niet hernomen. 
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 Nieuw beleidsinitiatief 13: taalpremie voor het administratief personeel 

 

 

Daar waar het taalexamen identiek is voor het volledige administratief 

personeel, is er een anomalie in de vergoeding, naar gelang deze wordt genoten 

door een secretaris (of adjunt-secretaris) en de overige medewerkers. 

 

De medewerkers en assistenten genieten een bedrag van 12 Euro, de 

secretarissen en adjuncten een netto bedrag van 110 Euro. 

 

Het spreekt voor zich dat een nivellering naar boven van dit bedrag de sfeer op 

de werkvloer zou ten goede komen en een extra stimulans zou zijn voor het 

administratief personeel van het federaal parket om het taalexamen te slagen. Dit 

zou onmiskenbaar bijdragen tot een betere en efficiëntere werking van het 

federaal parket. De praktijk wijst immers uit dat het administratief personeel in 

een volledig tweetalige omgeving werkt en dat de tweetaligheid aldus een 

essentiële vereiste is. Het is ook het beleid van de federale procureur dat het 

personeel zou trachten de tweetaligheid te verwerven en het 

tweetaligheidsexamen zou slagen. Het is duidelijk dat een opwaardering van de 

laagste premie dit beleid zou ondersteunen. 

 

 

 
Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Wat de taalpremie van het administratief personeel betreft, bekomen de medewerkers en assistenten vanaf 1 

december 2008  een verhoging van de premie.  

 

Er blijft evenwel een verschil bestaan, gezien het verschil in niveau tussen de taaltest die door Selor wordt 

afgenomen voor de secretarissen, adjunct-secretarissen en administratieve deskundigen (vertalers) en die voor 

het ander administratief personeel. 

 

Dit beleidsinitiatief wordt niet hernomen. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Dit beleidsinitiatief wordt niet hernomen. 
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 Nieuw beleidsinitiatief 14: jaarlijks strategisch seminarie federaal 

parket. 

 

 

De federale procureur stuurt het federaal parket voornamelijk aan via de 

beleidscel. 

 

In de beleidscel zetelen de federale procureur, de 5 beleidsmagistraten/hoofd 

van de secties en de hoofdsecretaris. 

 

De beslissingen die in de beleidscel worden besproken of genomen betreffen 

voornamelijk de dagelijkse werking van het federaal parket. 

 

De praktijk toont aan dat er ook een absolute behoefte is om jaarlijks te kunnen 

reflecteren en nadenken met alle federale magistraten over de missie, de visie en 

de strategie en de doelstellingen van het federaal parket.  

 

Een dergelijke reflectie dient in alle kalmte en weg van de operationele drukte 

van het federaal parket te kunnen gebeuren. Dit kan met andere woorden enkel 

wanneer dit in een afzonderlijke locatie plaats vindt en daarvoor genoeg tijd 

wordt vrij gemaakt.  

 

Er is om dit te realiseren nood aan een specifiek budget dat moet toelaten om 

jaarlijks een meerdaags strategisch seminarie met de magistraten van het 

federaal parket te organiseren. 

 

Gevraagd aan de minister van Justitie: een specifiek budget voor de jaarlijkse 

organisatie van een meerdaags strategisch seminarie  met de magistraten van het 

federaal parket. 

 
 

 

Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Positief gevolg van de minister van Justitie en de FOD Justitie. 

 

Op 25 en 26 september 2008 vond het eerste strategisch seminarie van de magistraten en juristen van het 

federaal parket plaats. 

 

Het zou interessant zijn mocht hiervoor in de toekomst jaarlijks een specifiek budget worden vastgelegd. 
 

. 
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Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Er vond in 2009 geen strategisch seminarie van de magistraten en juristen van 

het federaal parket plaats. 

 

Een specifiek budget kon niet worden bekomen. 

 

Er is een onduidelijke bevoegdheidsafbakening tussen de FOD Justitie en het 

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding betreffende deze materie. 
 

 

 

 Nieuw beleidsinitiatief 15: team-buildingsactiviteiten van het federaal 

parket. 

 

 

Het is de bedoeling op het federaal parket jaarlijks vier teambuildingsactiviteiten 

te organiseren: 

 

- twee activiteiten met de federale magistraten en de juristen; 

- twee activiteiten met de federale magistraten, de juristen en het 

administratief personeel. 

 

Er bestaat daarvoor op dit ogenblik geen specifiek budget op het federaal parket. 

 

De team-buildingsactiviteiten in juni en december 2007 dienden daarom voor 

een groot deel door de federale procureur en de federale magistraten met eigen 

middelen te worden bekostigd. 

 

Er is dus nood aan een specifiek budget voor de team-buildingsactiviteiten van 

het federaal parket. 

 

Gevraagd aan de minister van Justitie: een specifiek budget voor de organisatie 

van vier team-buildingsactiviteiten per jaar door het federaal parket. 

 
 

 
Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Positief gevolg van de minister van Justitie en de FOD Justitie. 

 

Volgende teambuildingsactiviteiten vonden plaats: 

 

-   28 juni 2007: MBT-tocht pajottenland 
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-   7 december 2007: bezoek Brugge 

-   30 mei 2008: bezoek slagveld Waterloo 

-   25 september 2008:  zeiltocht op zee 

 

Het zou interessant zijn mocht hiervoor in de toekomst jaarlijks een specifiek budget worden vastgelegd. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Positief gevolg van de minister van Justitie en de FOD Justitie. 

 

Volgende teambuildingsactiviteiten vonden plaats: 

 

-   13 januari 2009: bezoek militaire vliegbasis Kleine Brogel (magistraten en 

juristen) 

-  15 oktober 2009: dropping en barbecue voor gans federaal parket 

 

Een specifiek budget kon niet worden bekomen. 

 

Er is een onduidelijke bevoegdheidsafbakening tussen de FOD Justitie en het 

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding betreffende deze materie. 
 

 

 

 Nieuw beleidsinitiatief 16: telecommunicatie –en informaticaproblemen 

 

 

2008 kenmerkte zich door ernstige problemen met de 

telecommunicatiemiddelen en informatica van het federaal parket. 

 

Sedert de ingebruikname van de nieuwe telefooncentrale in Portalis heeft het 

federaal parket te kampen met aanhoudende problemen met het gebruik van de 

faxtoestellen. Op een bepaald ogenblik beschikten alle secretariaten en 

magistraten verspreid over de vier verdiepingen van het federaal parket slechts 

over één enkel faxtoestel om faxen te versturen. Op een ander ogenblik dienden 

bedienden zich zelfs te begeven naar het gerechtsgebouw omdat alle 

faxtoestellen op het federaal parket buiten werking waren.  

 

Pas nadat de federale procureur hierover op 18 februari 2008 de minister van 

Justitie persoonlijk aanschreef, werd aan deze toestand geremedieerd.  

 

Sedert de  installatie van de nieuwe PC’s met Linux en Openoffice is de toestand 

op het gebied van informatica op het federaal parket chaotisch te noemen. Een 
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deel van het personeel en de magistraten hebben nieuwe computers gekregen 

met Linux, terwijl een ander deel nog steeds werkt met Windows. De systemen 

zijn niet compatibel, waardoor veel werk en tijd verloren gaat en het federaal 

parket intern en extern aan slagkracht en efficiëntie inboet. Dit is niet 

aanvaardbaar voor een operationeel parket, dat onmiddellijk moet kunnen 

reageren en kort op de bal moet kunnen spelen in kritieke situaties. 

 

Op 23 april 2008 werd daarover de directeur van de stafdienst ICT van de FOD 

Justitie aangeschreven. Op 4 september 2008 had de federale procureur een 

persoonlijk onderhoud met de directeur stafdienst ICT, waarbij hem werd 

beloofd dat in de loop van de maand oktober 2008 het federaal parket opnieuw 

en uitsluitend zou worden uitgerust met Windows/Microsoft. Niettegenstaande 

aandringen werd deze belofte niet ingelost. 

 

 
Stand van zaken op 31.12.2008 

 

De problemen met de faxtoestellen lijken momenteel opgelost te zijn. 

 

De problemen met de informatica zijn acuut te noemen. In december 2008 sprak de federale procureur hierover 

de directeur van de beleidscel van de minister van Justitie aan. Met zijn akkoord zal de federale procureur 

hierover in 2009 de secretaris-generaal van de FOD Justitie contacteren. Een terugkeer naar 

Windows/Microsoft is absoluut noodzakelijk. 

 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

Op 26 februari 2009 richtte de federale procureur een brief hierover aan de 

minister van Justitie. Op 30 oktober 2009 werd dit besproken met de directeur 

van de beleidscel van de minister van Justitie.  

 

De problemen met de informatica zijn acuut en talrijk. De problematiek 

overstijgt echter het federaal parket en raakt alle diensten binnen het Openbaar 

Ministerie. De problematiek werd herhaaldelijk door het College van 

procureurs-generaal bij de minister van Justitie en de FOD Justitie aangekaart. 
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 Nieuw beleidsinitiatief 17: de bestrijding van de gerechtelijke 

achterstand door een betere monitoring van de doorlooptijden van 

federale dossiers. 

 

 

In een belangrijk federaal dossier diende in 2007 een vordering genomen te 

worden waarin de raadkamer werd verzocht de strafvordering vervallen te 

verklaren wegens de verjaring van de feiten. Het dossier bleef immers, na 

mededeling ervan door de onderzoeksrechter voor eindvordering, te lange tijd 

onbehandeld liggen op het federaal parket. De doorgedreven controle op de 

langdurig meegedeelde onderzoeken bij het aantreden van de nieuwe federale 

procureur bracht dit aan het licht.  

 

Dergelijke situatie is niet aanvaardbaar. De federale magistraten werden daarom 

per algemene dienstnota in herinnering gebracht dat tijdens de 

planningsgesprekken eenieder zich ertoe verbonden heeft zich in te spannen de 

doorlooptijden van de hem/haar toevertrouwde dossiers zo minimaal mogelijk te 

houden, inzonderheid wat de voor eindvordering meegedeelde dossiers betreft. 

 

Tevens werden de volgende interne richtlijnen uitgevaardigd wat de afhandeling 

betreft van de dossiers die voor eindvordering door de onderzoeksrechters zijn 

meegedeeld: 

 

- in de federale dossiers met aangehouden personen wordt de eindvordering 

steeds prioritair en zo snel als mogelijk opgesteld; 

 

- in de gewone federale dossiers zonder aangehouden personen bedraagt de 

termijn voor het opstellen van de eindvordering vier maanden; 

 

- voor de buitengewone federale dossiers zonder aangehouden personen (i.e. 

de zeer complexe en/of zeer omvangrijke onderzoeken) kan deze termijn, 

indien nodig en in akkoord met de beleidsmagistraat, maandelijks worden 

verlengd; 

 

- in uitzonderlijke gevallen kan om “strategische redenen” (bijvoorbeeld de 

verknochtheid met een ander dossier, brongevaar, enz.) het nemen van een 

eindvordering worden uitgesteld. Deze beslissing wordt uitsluitend genomen 

door de federale procureur op basis van een schriftelijk verzoek hiertoe door 

de federale magistraat-titularis, gevalideerd door de beleidsmagistraat. 
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Stand van zaken op 31.12.2008 

 

De naleving van deze richtlijnen wordt nauwgezet gecontroleerd. 
 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

De naleving van deze richtlijnen wordt nauwgezet gecontroleerd. 

 

De procureur-generaal te Gent ontvangt in dit verband maandelijks kopie van 

het overzicht van de federale procureur en waarbij aan de federale magistraten 

persoonlijke instructies gegeven worden per langdurig medegedeeld dossier. 

 

Begin 2009 werd bovendien, op basis van data aangeleverd door de statische 

analisten van het College van procureurs-generaal, door de federale procureur 

een individuele bevraging gedaan aan de federale magistraten over 83 federale 

dossiers die op 10 juli 2008 langer dan 2 jaar in gerechtelijk onderzoek waren. 

De federale magistraten-titularis werden met name verzocht per dossier na te 

gaan of er zich geen maatregelen opdrongen om de goede voortgang van het 

gerechtelijk onderzoek te verzekeren. 

 

 

 

 

 Nieuw beleidsinitiatief 18: een grotere aanwezigheid van (gedelegeerde) 

federale magistraten bij verplaatsingen van Belgische militairen naar het 

buitenland. 

 

 

De federale procureur heeft specifieke bevoegdheden ten aanzien van de 

misdrijven gepleegd door Belgische militairen in het buitenland, op basis van de 

artikelen 309bis en 144quinquies van het Gerechtelijk wetboek.  

 

In het kader van de uitoefening van deze bevoegdheden is een aanwezigheid van 

(gedelegeerde) federale magistraten in het kader van operaties of belangrijke 

oefeningen van de Belgische strijdkrachten in het buitenland op een meer 

regelmatige basis aangewezen. 

 

De bedoeling is dat de magistraten ervaring zouden opdoen, de context waarin 

zij beslissingen moeten nemen beter zouden begrijpen en dat er een grotere, 

meer regelmatige en meer zichtbare gerechtelijke aanwezigheid zou zijn op het 

terrein. 
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Na verkennende gesprekken terzake met de ministers van Justitie en Defensie te 

hebben gevoerd , bekwam de federale procureur op 8 november 2008 hierover 

het  principeakkoord van het College van procureurs-generaal. Het College 

stemde ermee in dat de federale procureur hierin verdere initiatieven zou nemen, 

onder meer t.a.v. de militaire overheden. 

 

Het College vroeg wel erop toe te zien dat de aanduiding van magistraten uit de 

lijst van het Koninklijk besluit van 18 september 2008 steeds in overleg zou 

gebeuren met de korpschefs en dat rekening zou worden gehouden met de 

impact ervan op de werking van de parketten(-generaal) en met de persoonlijke 

situatie van de magistraten. 

 

De federale procureur gaat hiermee volledig akkoord en zal te gepasten tijde een 

concrete planning (periodes - namen van magistraten) aan het College ter 

goedkeuring voorleggen. In eerste instantie zullen vooral federale magistraten 

worden uitgezonden. 

 

In die context verplaatste de federale procureur zich naar Afghanistan (Kandahar 

en Kaboul) van  10 tot 16 november 2008. 

 

 
Stand van zaken op 31.12.2008 

 

Er is overleg bezig met de militaire overheden om dit beleidsinitiatief verder te concretiseren. 
 

 

 

Stand van zaken op 31.12.2009 

 

De federale procureur legde op 19 maart 2009 aan het College van procureurs-

generaal een nota voor, die volgende punten behandelde: 

 

- Modaliteiten van kennisgeving van strafbare feiten gepleegd door Belgische 

militairen in het buitenland in vredestijd aan het federaal parket; 

- Lijst van strafbare feiten gepleegd door Belgische militairen in het 

buitenland in vredestijd die onmiddellijk dienen te worden gemeld aan het 

federaal parket; 

- Overzichtstabel van de verplaatsingen van federale magistraten naar het 

buitenland in het raam van de toepassing van artikel 309bis Gerechtelijk 

wetboek; 

- Gerechtelijke reactie ingeval van zogenaamde “Collateral Damage” bij het 

uitvoeren van de opdrachten door de Belgische luchtmacht in Afghanistan; 
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- Protocolakkoord tussen de Minister van Landsverdediging en de Minister 

van Justitie betreffende de door Defensie verleende ondersteuning in het 

kader van gerechtelijke opdrachten in het buitenland in vredestijd door  

magistraten van het Openbaar Ministerie, ingevolge de afschaffing van de 

militaire rechtscolleges in vredestijd. 

 

Het College keurde de voorgestelde werkwijze goed. 

 

Op basis hiervan zond de federale procureur op 9 april 2009 een brief aan de 

CHOD Defensie houdende richtlijnen en principeakkoorden met betrekking tot 

bepaalde aspecten in het kader van de uitoefening van de militaire 

bevoegdheden van het federaal parket. Bij brief van 12 oktober 2009 van de 

federale procureur aan de CHOD Defensie werden deze richtlijnen en 

principeakkoorden verfijnd.  

 

In een onderhoud op 14 april 2009 met de federale procureur verleende de 

minister van Justitie zijn principieel akkoord m.b.t. het vergezellen door federale 

magistraten van de Belgische troepen naar het buitenland. 

 

Teams van twee federale magistraten vergezelden de Belgische troepen in 2009 

naar Libanon (2x) en Kosovo (2x). Er waren in 2009 ook verplaatsingen bij de 

Belgische Strijdkrachten in Afghanistan gepland, maar wegens de onzekere 

juridische toestand van de dekking door de verzekeringsmaatschappij voor de 

federale magistraten, besliste de federale procureur voorlopig aan deze 

verplaatsingen te verzaken. Met de beleidscel van de ministers van Justitie en 

Landsverdediging werd de laatste hand gelegd aan een volledige sluitende 

oplossing voor dit dringend probleem. Op 26 februari 2009 richtte de federale 

procureur een brief hierover aan de minister van Justitie. Op 30 oktober 2009 

werd dit besproken met de directeur van de beleidscel van de minister van 

Justitie. Op 18 november 2009 werd een zeer constructieve technische 

vergadering gehouden met de adjunct-directeur van de beleidscel van de 

minister van Justitie. 

 

Om te beantwoorden aan de wettelijke vereisten nam de federale procureur de 

nodige schikkingen opdat alle federale magistraten in 2009 en 2010 deel zouden 

nemen aan de gespecialiseerde opleiding tot het bekomen van het brevet inzake 

militaire technieken, noodzakelijke voorwaarde om de Belgische troepen te 

mogen vergezellen bij militaire operaties in het buitenland (artikel 309bis van 

het Gerechtelijk Wetboek). De eerste opleidingssessie vond plaats in het 

Competentiecentrum Landcomponent in Arlon in november en december 2009. 
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Afdeling 4. Vier nieuwe beleidsinitiatieven in 2009  

 

 

In 2009 werden de contacten met dhr Bourlet, voorzitter van het directiecomité 

FOD Justitie, en de FOD Justitie geïntensifieerd.  

 

Enerzijds, op initiatief van de federale procureur, ter realisatie van de 

beleidsinitiatieven in 2007 en 2008. 

 

Anderzijds, op vraag van dhr Bourlet zelf, in het raam van de modernisering van 

de werking van de Rechterlijke Orde, waarbij bepaalde rechtsmachten met name 

de parketten van Brussel en Eupen, het Hof van Cassatie en het federaal parket 

een specifieke benadering vereisen. In die context had op 16 juni 2009 dhr  

Schmetz, medewerker van dhr Bourlet, op het federaal parket een onderhoud 

met de federale procureur, zijn adjunct en de hoofdsecretaris. 

 

Tijdens dit onderhoud kwamen aan bod : 

- de specifieke situatie van het federaal parket,  

- de problemen inzake beheer (gerechtskosten, verbetering van de 

medewerking van de FOD Justitie op informaticagebied, budget), 

- de bijzondere aandachtspunten opgenomen in het jaarverslag van het 

federaal parket 2007-2008, 

- de prioriteiten: een tijdelijke federaal magistraat buiten kader, twee 

supplementaire federale magistraten voor de nieuwe militaire 

bevoegdheden, een billijke premie voor de chauffeurs, verdubbeling van 

het budget representatiekosten, taalpremie voor de wettelijk tweetalige 

magistraten. 

 

Nadien hadden de federale procureur en zijn adjunct op 3 september 2009 een 

onderhoud met dhr Bourlet zelf op het federaal parket. Bij die gelegenheid 

werden, naast voormelde zaken, nog bijkomend onder meer volgende materies 

aangekaart: de aankoop van verfraaiingmateriaal, de organisatie van een receptie 

federaal parket, de taalpremie van de federale magistraten, de premie van de 

chauffeurs, de aankoop van een nieuwe functiewagen Audi A6 en de 

teambuildingsactiviteit. 

 

Op 14 december 2009 hadden de federale procureur en zijn adjunct andermaal 

een onderhoud op het federaal parket met dhr Bourlet en de accountmanager 

voor het federaal parket, dhr Brees. Volgende punten werden nogmaals 

besproken: het vervolledigen van het operationeel kader van de juristen, de 

taalpremie van de federale magistraten, de premie van de chauffeurs, de 
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verhoging en de tijdige storting van de representatiekosten, de aankoop van een 

nieuwe functiewagen Audi A6 en de ICT-problemen. 

 

Rond al deze zaken werd bovendien bijkomende briefwisseling met de FOD 

Justitie gevoerd. 

 

Naast dit alles werden in 2009 nog vier bijkomende beleidsinitiatieven 

genomen. 

 

 

 Nieuw beleidsinitiatief 19: Meer gerechtelijke aandacht en slagkracht 

voor Belgen die in het buitenland slachtoffer zijn geworden van 

zwaarwichtige misdrijven – aanpassing van artikel 12 VTSV. 
 
 

Terrorisme 

 

Via de artikelen 6.1°ter en 10ter, 4° Voorafgaande Titel van het Wetboek van 

strafvordering (VTSv) werd in de wet van 19 december 2003 betreffende de 

terroristische misdrijven de extraterritoriale rechtsmacht uitgebreid om 

vervolging in België mogelijk te maken voor de terroristische misdrijven begaan 

buiten België. Deze uitbreiding van de rechtsmacht betreft niet alleen 

terroristische misdrijven die in het buitenland gepleegd zijn tegen een Belgische 

onderdaan of instelling, maar ook deze tegen een instelling van de Europese 

Unie of van een orgaan opgericht overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van 

de Europese gemeenschap of het Verdrag betreffende de Europese Unie, die in 

het Rijk is gevestigd. Dit laatste lijkt te willen betekenen dat België ook 

rechtsmacht heeft voor terroristische misdrijven gepleegd tegen de “filialen” van 

Europese instellingen die hun hoofdzetel in België hebben (bijvoorbeeld de 

permanente vertegenwoordiging van de Europese commissie in de lidstaten van 

de EU). Het betreft met andere woorden een bijzonder belangrijke uitbreiding 

van de rechtsmacht. 

 

Welnu, overeenkomstig artikel 12 VTSv is de vervolging echter maar mogelijk 

indien de verdachte in België wordt gevonden. Dit is uiteraard problematisch. 

Het feit dat de verdachte in België moet worden gevonden, maakt de extra-

territoriale bevoegdheid in terrorisme-zaken, zoals bepaald in artikel 10ter, 4° 

van de VTSv, de facto tot dode letter. 

 

In de praktijk zal het Openbaar Ministerie (in casu het federaal parket) dus enkel 

een zeer beperkt opsporingsonderzoek kunnen voeren, maar zal het geen 

onderzoeksrechter kunnen vatten (wanneer zich bijvoorbeeld dwangmaatregelen 

zouden opdringen, zoals  een  internationaal aanhoudingsmandaat bij verstek 

met het oog op uitlevering) of een verdachte niet voor een Belgische rechtbank 
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kunnen dagvaarden, desgevallend met het oog op een veroordeling bij verstek. 

Deze kwestie is dus niet louter theoretisch en deze beperking resulteert in 

toestanden die onder meer voor Belgische slachtoffers van terroristische 

misdrijven als onrechtvaardig worden ervaren. 

 

Bijvoorbeeld werden tweemaal, in 2007 en meer recent in 2009, terroristische 

zelfmoordaanslagen in Kaboel (Afghanistan) gepleegd ten nadele van Belgische 

militairen, belast met de bewaking van het militair kamp en de internationale 

luchthaven. In beide gevallen werden Belgische militairen gewond. In beide 

gevallen kon het federaal parket geen volledig strafonderzoek voeren naar de 

opdrachtgevers of mededaders of medeplichtigen, omdat deze waarschijnlijk 

nooit in België zouden kunnen worden gevonden. Aan de vereiste van artikel 12 

VTSv zou met andere woorden wellicht nooit kunnen worden voldaan. 

 

Op vandaag, wanneer het dergelijke feiten onderzoekt, beperkt het federaal 

parket zich tot het openen van een strafonderzoek op basis van de artikelen 

10bis VTSv en 144quinquies Ger Wb, waarbij echter het voorwerp van het 

onderzoek op dat moment een eventuele inbreuk op artikel 418 van het 

Strafwetboek wordt (onopzettelijke slagen en verwondingen door gebrek aan 

voorzichtigheid of voorzorg) in hoofde van de Belgische militairen ter plaatse. 

Het hoeft weinig betoog dat de perceptie van het federaal parket dat ter plaatse 

afstapt om een strafonderzoek te voeren lastens Belgische militairen, die net zelf 

rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp uitmaakten van een terroristische 

aanslag, heel ongelukkig is. Een dergelijke afstapping ter plaatse zou heel wat 

aannemelijker worden indien op dat ogenblik kan worden medegedeeld dat ook 

een strafonderzoek naar de terroristische aanslag werd geopend en dat de 

bewijselementen verzameld in het raam van het onderzoek op basis van de 

artikelen 10bis VTSv en 144quinquies Ger Wb ook aan dit onderzoek zullen 

kunnen worden toegevoegd. 

 

Geen strafonderzoek voeren is al evenmin een optie, omdat bij dergelijke feiten 

zowel de militaire overheid, als de Belgische regering en bevolking steeds zal 

willen dat het Belgisch Openbaar Ministerie een grondig, volledig, 

onafhankelijk en onpartijdig onderzoek voert. Dit zal zeker het geval zijn 

wanneer het zeer ernstige feiten betreft, zoals bijvoorbeeld een terroristische 

aanslag tegen een Belgische ambassade of tegen Belgische troepen in het 

buitenland waarbij Belgische militairen om het leven komen.   

 

In die zin is een ander opsporingsonderzoek dat door het federaal parket wordt 

gevoerd illustratief. Het betreft een terroristische aanslag op 18 januari 2008 op 

een groep Belgische toeristen in Jemen, toegerekend aan AL Qaida, waarbij 

onder meer twee Belgische vrouwen om het leven kwamen en een Belgische 

man zwaar gewond werd. Dankzij dit onderzoek, dat ingevolge artikel 12 VTSv 
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echter niet ten volle kon worden gevoerd en bijvoorbeeld nooit zou kunnen 

leiden tot de vervolging van de daders in België, konden de Belgische 

slachtoffers en nabestaanden een minimum aan informatie bekomen over de 

juiste toedracht van de feiten en de resultaten van de opsporingsinspanningen 

van de plaatselijke autoriteiten. Het federaal parket, in nauwe samenwerking met 

de FOD Buitenlandse Zaken, zond drie rechtshulpverzoeken aan de 

Jemenitische autoriteiten en 1 federaal magistraat en twee politiemensen 

verplaatsten zich naar Jemen wat hen toeliet het strafdossier (in het Arabisch) 

aldaar in te zien, kopie ervan te bekomen, de kopie te laten vertalen en 

vervolgens, eens terug in België, de slachtoffers en nabestaanden hierover 

uitvoerig te informeren. 

 

In 2007-2009 voerde het federaal parket een strafonderzoek lastens personen die 

ervan verdacht worden deel te nemen aan de activiteiten van een terroristische 

groep, met name Al Qaïda. Uit het onderzoek komt naar voren dat verschillende 

personen vanuit België vertrokken naar de regio van Afghanistan/Pakistan om 

daar deel te nemen aan gevechten of om er een training te volgen in 

trainingskampen. In dit federaal strafonderzoek werden 2 Belgen die een 

opleiding in het hanteren van explosieven in deze kampen hadden gevolgd en 

die nadien in België werden aangetroffen, in België vervolgd. Een derde Belg 

kon evenwel voor deze feiten niet in België worden vervolgd, omdat hij na het 

plegen van de feiten nooit in ons land kon worden aangetroffen. Dit toont goed 

de beperking van artikel 12 VTSv aan.  

 

Om aan deze situatie te remediëren, werd in 2009 binnen het federaal parket een 

werkgroep gevormd die een voorstel van voorontwerp van wet en memorie van 

toelichting (in beide landstalen) uitwerkte tot wijziging van artikel 12 VTSv, 

waarbij de voorwaarde om de verdachte vóór elke daad van vervolging in België 

te vinden, weggelaten wordt wat de gepleegde terroristische misdrijven betreft 

die limitatief zijn opgesomd in artikel 137 SWB.  De geviseerde artikelen 

daarbij zijn de artikelen 6, 1°ter en 10ter, 4° VTSv.  
 

Moord, doodslag, oudermoord, kindermoord, vergiftiging en gijzeling. 

 

Dit voorstel van voorontwerp van wetsontwerp regelt verder ook een 

soortgelijke problematiek met betrekking tot enkele andere misdrijven buiten 

elke terroristische context om. Dezelfde problematiek rijst inderdaad ook wat de 

vervolging in België betreft van vreemdelingen wanneer zij in het buitenland 

een misdaad hebben gepleegd tegen een Belgisch onderdaan en waarbij het feit 

strafbaar is krachtens de wetgeving van het land waar het gepleegd werd met 

een gevangenisstraf waarvan het maximum vijf jaar vrijheidsberoving overtreft. 

Ook hier dient de verdachte vóór het instellen van de vervolging in België te 

worden gevonden (artikel 10, 5° en 12 VTSv).  
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Ook hier toont de ervaring jammer genoeg aan dat Belgische nabestaanden of 

slachtoffers zich vaak geconfronteerd zien met criminele feiten gepleegd in het 

buitenland waar zij of hun familieleden het slachtoffer van werden, gepleegd in 

verre landen met vaak onstabiele of moeilijk toegankelijke regimes, waar zij 

letterlijk op een “justitiële muur” botsen en zij (zelfs met behulp van hun 

advocaten) verstoken blijven van elke informatie of vorm van 

slachtofferbejegening of waar enig gerechtelijke reactie of optreden lijkt uit te 

blijven. 

 

Zo federaliseerde het federaal parket, op verzoek van het parket van Antwerpen, 

het onderzoek naar een Belgische vrouw die in 2008 in een wildpark in Oeganda 

door stropers zou zijn vermoord. De Belgische familie bleef volledig verstoken 

van enige informatie, zowel wat de juiste toedracht van de feiten betreft, als de 

stand van het onderzoek van de plaatselijke autoriteiten. In het raam van het 

federaal opsporingsonderzoek gebeurde een autopsie op het stoffelijk overschot 

in België. Het federaal onderzoek, dat ingevolge artikel 12 VTSv echter niet ten 

volle kon worden gevoerd en bijvoorbeeld nooit zou kunnen leiden tot de 

vervolging van de daders in België, verschafte de familie van het slachtoffer een 

minimum aan informatie over de juiste toedracht van de feiten en de resultaten 

van de opsporingsinspanningen van de plaatselijke autoriteiten. Het federaal 

parket, in nauwe samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken, zond een 

rechtshulpverzoek aan de Oegandese autoriteiten en 1 federaal magistraat en 

twee politiemensen verplaatsten zich naar Oeganda, wat hen toeliet het 

strafdossier aldaar in te zien, kopie ervan te bekomen, de vermoedelijke daders 

die daar waren aangehouden te verhoren en vervolgens, eens terug in België, de 

familie van het slachtoffer hierover uitvoerig te informeren. 

 

Op dezelfde wijze stelde zich het probleem van de ontvankelijkheid van de 

strafvordering ingevolge artikel 12 VTSv. toen een Belgische onderdaan die 

voor een NGO werkte, in 2008 negen maanden lang gegijzeld werd gehouden in 

Somalië.  

 

In een ander federaal dossier, waarbij in 2009 een Belgische vrouw ontvoerd en 

gegijzeld werd in Kenia, kon het federaal parket zijn volheid van bevoegdheid 

maar uitoefenen vanaf het ogenblik dat de ontvoerders telefonisch contact 

hadden opgenomen met de familie in België en hun eis om losgeld hadden 

geformuleerd, waardoor op basis van de ubiquiteitstheorie één van de 

constitutieve bestanddelen van de gijzeling (namelijk het voldoen aan een bevel 

of een voorwaarde) op Belgisch grondgebied plaatsvond. 

 

Meer nog dan in de reeds aangehaalde voorbeelden stelt de problematiek zich 

zeer scherp wanneer er bijna sprake is van rechtsweigering in het buitenland of 
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wanneer het duidelijk is dat het lokale strafonderzoek niet naar behoren of met 

onvoldoende aandacht of middelen wordt gevoerd. 

 

Op 10 februari 1998 vertrok een toen 24 jarige landgenoot naar een Midden-

Amerikaans land. Sinds zijn vertrek vernam zijn familie niets meer van hem. 

Zijn reischeques ter waarde van 2100 USD werden twee dagen na zijn vertrek 

geïnd. Via Interpol werd vernomen dat in februari 1998 een Amerikaans 

onderdaan in contact met hem zou zijn geweest en zijn reischeques zou hebben 

gebruikt. De gerechtelijke autoriteiten van het Midden-Amerikaans land waren 

niet bereid een verzoek tot rechtshulp naar de Verenigde Staten van Amerika in 

deze zaak te sturen en stelden dat het onderzoek enkel verder gezet kan worden 

mits een internationaal rechtshulpverzoek van België aan de Verenigde Staten 

van Amerika. De FOD Buitenlandse Zaken contacteerde daarop het parket van 

de woonplaats van de verdwenen landgenoot, dat zich echter onbevoegd 

verklaarde. Er gebeurt dus klaarblijkelijk geen verder onderzoek naar de 

verdwijning en wellicht moord van onze landgenoot in het buitenland. 

 

In een andere zaak werd een toen 34 jarige landgenoot op 20 juli 2003 vermoord 

in een Zuid-Amerikaans land. Betrokkene wou een fietsreis van 2 jaar maken 

door Latijns-Amerika. Hij werd overvallen op het platteland met de bedoeling 

hem te beroven en werd gedood toen hij weerstand bood. Er zijn twee 

verdachten waar tegen een nationaal aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd. De 

lokale politiediensten die het onderzoek voeren beschikken echter klaarblijkelijk 

niet over voldoende financiële middelen om alle zich opdringende 

onderzoeksdaden te stellen. Zo werd bijvoorbeeld vernomen dat zij over geen 

financiële middelen zouden beschikken om het transport te bekostigen om een 

huiszoeking bij de familie van de verdachten uit te voeren. De daders zijn tot op 

heden nog steeds spoorloos. 

 

In de nacht van 8 op 9 september 2001 werd een landgenoot, toen 50 jaar oud, 

die werkzaam was als ingenieur voor een Zwitsers bedrijf, het slachtoffer van 

een roofmoord in een Zuid-Afrikaans land. De hoofdverdachte verliet dit land 

onmiddellijk na de moord en verblijft thans ongestoord in een West-Europees 

land. Er vond geen overdracht van strafvervolging plaats. Betrokkene werd nooit 

voor deze feiten verontrust.  

 

Op 31 december 2004 werd een 39 jarige landgenoot vermoord in een Midden-

Afrikaans land. Hij werd thuis neergestoken en overleed aan zijn verwondingen. 

Het betrokken land had niet de nodige know-how in huis om een DNA-analyse 

van het bewijsmateriaal uit te voeren en werd daarin dan ook ondersteund door 

België. Sindsdien zou bepaald bewijsmateriaal evenwel spoorloos zijn en lijkt 

het onderzoek op een dood spoor te zitten. 

 



                                                                     JAARVERSLAG FEDERAAL PARKET 2009 83 

 

Al deze gevallen tonen duidelijk aan hoe belangrijk het is dat de gerechtelijke 

slagkracht van het Belgisch Openbaar Ministerie zou worden vergroot, opdat 

deze (slachtoffers en) nabestaanden niet in de kou zouden blijven staan en opdat 

de daders van criminele feiten het voorwerp zouden kunnen uitmaken van 

opsporing en vervolging in België, desgevallend aan België zouden kunnen 

worden uitgeleverd of desgevallend bij verstek zouden kunnen worden 

gevonnist. 

 

De voorwaarden om de Belgische extraterritoriale rechtsmacht ten uitvoer te 

leggen dienen ook hier te worden uitgebreid, wat een wijziging van artikel 12 

VTSv impliceert, in die zin dat de voorwaarde om de verdachte vóór elke daad 

van vervolging in België te vinden, wordt weggelaten. Het geviseerde artikel 

daarbij is het artikel 10, 5° VTSv.  

 

Ook hier wordt ervoor gekozen het toepassingsgebied beperkt te houden en 

worden enkel de allerzwaarste misdrijven weerhouden: de gijzeling (artikel 

347bis SWB), de doodslag, moord, oudermoord, kindermoord en vergiftiging  

(artikelen 393 tot en met 397 SWB) en de roofmoord (artikel 475 SWB).  

 

Vervolgingsfilter 

 

Om te vermijden dat klachten met burgerlijke partijstellingen zouden kunnen 

worden aanhangig gemaakt bij de onderzoeksrechter door Belgische of 

buitenlandse slachtoffers, is het nodig te voorzien in een “vervolgingsfilter”, 

zoals deze ook reeds bestaat voor de ernstige schendingen van het internationaal 

humanitair recht en artikel 12 bis VTSv, en die in de praktijk goed functioneert. 

 

Stand van zaken 

 

Zoals gezegd werd binnen het federaal parket een werkgroep opgericht die in 

2009 een voorstel van voorontwerp van wet en bijhorende memorie van 

toelichting uitgewerkt. 

 

Op 28 juli 2009 bracht de federale procureur de problematiek schriftelijk onder 

de aandacht van de minister van Justitie. 

 

Op 11 september 2009 werd de problematiek besproken op de overleggroep 

gerechtelijke samenwerking in strafzaken SCHINS-MINE. 

 

Op 30 oktober 2009 besprak de federale procureur dit beleidsinitiatief met de 

directeur van de beleidscel van de minister van Justitie, die geen bezwaar had 

tegen het feit dat binnen het federaal parket een tekstvoorstel zou worden 
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uitgewerkt dat vervolgens, na akkoord van het College van procureurs-generaal, 

aan de FOD Justitie zou worden overgemaakt.  

 

Op 17 december 2009 werd dit initiatief en tekstvoorstel door de federale 

procureur aan het College van procureurs-generaal voorgesteld. Het College gaf 

zijn principeakkoord om dit initiatief verder uit te werken. 

 

Dit initiatief geniet ook de steun van de FOD Buitenlandse Zaken die onder 

meer de federale procureur een overzicht gaf van de belangwekkende zaken van 

Belgen die in het buitenland vermoord of ontvoerd zijn en die kaderen in de 

geviseerde problematiek. 

 

Het beleidsinitiatief wordt in 2010 verder gezet. 

 

 

 Nieuw beleidsinitiatief 20: nieuwe wettelijke opdracht “de strijd tegen de 

piraterij” 

 

 

De Belgische marine nam in 2009 (en ook in 2010) deel aan de operatie 

ATALANTA, die onder leiding van de Europese Unie wordt georganiseerd. 

Deze operatie, die in 2008 van start ging en op 08 december 2009 door de Raad 

van de Europese Unie werd verlengd, heeft tot doel de daden van piraterij te 

bestrijden, die in de Golf van Aden hoofdzakelijk vanaf Somalisch grondgebied 

worden gepleegd. De opdrachten die aan de Belgische marine worden 

toevertrouwd zijn: 

- het escorteren en beschermen van schepen die humanitaire hulp van het 

Wereldvoedselprogramma (WFP) vervoeren alsook, geval per geval, van 

humanitaire schepen, Europese schepen, schepen die de vlag voeren van de 

staten die aan de operatie deelnemen en van andere schepen die als kwetsbaar 

worden beschouwd, 

- het patrouilleren in de zones nabij de plaatsen waar daden van piraterij 

werden gepleegd of gemeld, 

- het controleren en onderzoeken van schepen, waarvan de bemanningen ervan 

verdacht worden daden van piraterij te proberen te plegen, te plegen of te 

hebben gepleegd. 

 

Omdat verwacht mag worden dat bij de uitvoering van deze opdrachten vroeg of 

laat personen verdacht van piraterij zullen worden geïntercepteerd, was er nood 

aan een passend wettelijk kader. 

 

In 2009 hebben de federale procureur en 2 federale magistraten en een jurist op 

zeer actieve wijze bijgedragen tot de totstandkoming van de wet van 30 
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december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en de wet van 30 

december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van 

het Gerechtelijk Wetboek. 

 

In deze wetten wordt de federale procureur een exclusieve bevoegdheid 

toegekend in de opsporing en vervolging van piraterijzaken. Het betreft met 

andere woorden een nieuwe wettelijke opdracht voor het federaal parket. 

 

Binnen het federaal parket behandelt de sectie terrorisme en/of de sectie 

“militaire bevoegdheden” de dossiers inzake piraterij. Enerzijds, zijn de in de 

wet gebruikte definities en kwalificaties grotendeels gebaseerd op de artikelen 

139 en volgende van het Strafwetboek inzake terrorisme. Anderzijds, kunnen 

feiten van piraterij gepaard gaan met strafbare feiten gepleegd door Belgische 

militairen waarvoor het federaal parket bevoegd is op basis van artikel 10bis 

VTSv. en artikel 144quinquies Gerechtelijk Wetboek. Om die redenen zal de 

federale procureur beslissen of het onderzoek wordt gevoerd door de sectie 

terrorisme of door de sectie militaire bevoegdheden of samen, in functie van de 

concrete omstandigheden van de zaak en het overwegend belang van de feiten. 

 

In het volgende jaarrapport zal aan deze nieuwe wettelijke opdracht een 

afzonderlijk hoofdstuk worden gewijd. 

 

Inmiddels werd in 2009 het federaal parket wel al geconfronteerd met zijn eerste 

concrete kaping van een Belgisch schip “Pompei” en gijzeling van de 

bemanning. Op 18 april 2009 werd een strafonderzoek geopend door het 

federaal parket. Met de Regering werd afgesproken deze 

kaping/gijzelingssituatie af te handelen conform de principes van de afhandeling 

van een terroristische gijzeling. Dit hield in dat een beleidsstaf werd ontplooid in 

het Crisiscentrum die werd voorgezeten in co-voorzitterschap door de federale 

procureur en de premier (in casu daartoe gemandateerd de directeur-generaal 

Crisiscentrum). De reden voor deze werkwijze was dat de te nemen beslissingen 

de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel de gerechtelijke als de 

politieke overheden raken en derhalve, met respect voor eenieders 

bevoegdheden, in volledige overeenstemming dienden te worden genomen en 

gedragen zowel door de regering als door de gerechtelijke autoriteiten. De 

federale procureur en een federale magistraat waren gedurende 10 weken in de 

weer met de goede afhandeling van deze kaping, die uiteindelijk met succes na 

72 dagen kon worden beëindigd. Het strafonderzoek wordt verdergezet. 
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 Nieuw beleidsinitiatief 21: informaticacriminaliteit (internetbanking 

hacking) 

 

 

Naast de reeds vermelde prioritaire criminaliteitsdomeinen (rondtrekkende 

dadergroepen, internationale drughandel, terrorisme), besliste de federale 

procureur in 2009 ook prioritaire aandacht te besteden aan het fenomeen van de 

“internetbanking hacking”. 

 

Reeds in 2008 had de federale procureur aan één federale magistraat de opdracht 

gegeven zich te specialiseren in het domein van de informaticacriminaliteit, door 

middel van het voeren van eigen federale onderzoeken en het volgen van 

theoretische en praktische opleidingen in binnen –en buitenland bij de 

gespecialiseerde opsporingsdiensten, met de bedoeling zijn expertise zowel 

extern als intern het federaal parket ten dienste te stellen van zijn collega’s. 

Sinds enkele jaren wordt immers vastgesteld dat personen, verdacht van 

terroristische misdrijven of georganiseerde criminaliteit, steeds vaker met elkaar 

communiceren via het internet of via andere hoogtechnologische middelen, 

veeleer dan via de klassieke communicatiemiddelen (telefoon of GSM), op een 

sterk beveiligde manier en dat ook op het gebied van de magistratuur een 

inhaalbeweging nodig is om de nodige know-how op te doen om deze tendens 

het hoofd te kunnen bieden.  

 

Binnen het domein van de informaticacriminaliteit werd het fenomeen van de 

“internetbanking hacking” als bedreigend voor de kritieke infrastructuur van ons 

land beschouwd en voerde het federaal parket daarom in 2009 rond dit 

fenomeen in 23 dossiers een strafonderzoek. 

 

 

 Nieuw beleidsinitiatief 22: de verhuis naar het gerechtsgebouw 

“Montesquieu” en de creatie van het beheerscollege “Montesquieu”. 

 

 

In de maand juni 2009 verhuisde het federaal parket naar het nieuwe 

gerechtsgebouw “Montesquieu”. De voorbereiding van deze verhuis en de 

inname van het nieuwe gebouw werden minutieus voorbereid. Reeds voor de 

verhuis werd op initiatief van de federale procureur een beheerscollege 

“Montesquieu” opgericht. Het beheerscollege bestaat uit de federale procureur, 

de directeur COIV en de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te 

Brussel, bijgestaan door hun hoofdsecretarissen/hoofdgriffier en medewerkers, 

met wiens diensten het gebouw gedeeld wordt. De voorzitter REA Bxl werd 

aangeduid als feitelijke gebouwenbeheerder. 
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Op 17 februari 2009 werd een pré-vergadering van het beheerscollege gehouden 

en vervolgens op 4 maart 2009 de eerste effectieve vergadering, gevolgd door 

vergaderingen op  3 april, 6 mei, 23 juni, 15 september en 20 november 2009. 

 

Op deze vergaderingen werden onder meer beslissingen genomen in verband 

met: het beheer van het gebouw, de  aanwijzing en de taken van de feitelijke 

gebouwenbeheerder, de verhuis, het beheer en het onderhoud van de 

infrastructuur en de technische installaties, de toewijzing van de lokalen, de 

veiligheid, het beheer van de “medewerkers toezicht en beheer”, het 

huishoudelijk reglement, evenementen en gebeurtenissen, de onthaalfunctie, de 

telefonie en ICT, de postbedeling, de archieven en de parking. 

 

De notulen van de vergaderingen worden, zodra goedgekeurd, bij dienstnota 

verspreid. 

 

De verhuis legde beslag op heel wat tijd en energie van de federale procureur, de 

beleidscel, de hoofdsecretaris en haar medewerkers, maar kan als zeer geslaagd 

worden beschouwd. 
 

 

 

Afdeling 5. Het motto en de missie van het federaal parket 

 

 

Op 25 en 26 september 2008 vond het eerste strategisch seminarie van de 

magistraten en juristen van het federaal parket plaats. Tijdens dit seminarie werd 

een motto voor het federaal parket gekozen. Dit motto werd voorlopig en in 

afwachting van het nieuwe logo voor het ganse Openbaar Ministerie 

geïncorporeerd in het logo van het federaal parket, als volgt: 

 

 
 

 

 
 

 

 

Het nieuwe motto is: “Coniunctis Viribus pro Justitia” – “Met Vereende 

Krachten voor Gerechtigheid”. 
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Dit motto wijst, in een streven naar gerechtigheid, op een constante zorg en 

inspanning voor een optimale samenwerking en synergie bij de uitvoering van 

alle opdrachten van het federaal parket, zowel intern het federaal parket, als 

extern met de nationale en internationale partners ervan. 

 

De Missie van het federaal parket zoals tot stand gekomen op de 

korpsvergadering van 13 januari 2009, luidt : 

 

 «Het federaal parket bestrijdt, door een gecoördineerde strafrechtelijke 

aanpak, de georganiseerde en de internationale criminaliteit, in een 

gezamenlijk streven naar gerechtigheid ». 
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Hoofdstuk II. De organisatie en de structuur van het 

federaal parket. 
 

Bij zijn aantreden op 1 april 2007 onderzocht de nieuwe federale procureur 

eveneens op welke wijze de bestaande organisatie en structuur van het federaal 

parket kon worden verfijnd om het federaal parket nog efficiënter en 

performanter aan te sturen en zijn opdrachten te laten vervullen.  

 

Het wettelijk kader van het federaal parket bestond op 1 april 2007 uit 1 federale 

procureur en 22 federale magistraten. Eén gedelegeerde magistraat, afkomstig 

uit de militaire rechtscolleges die op 1 januari 2004 werden afgeschaft, werd 

eveneens aan het federaal parket toegewezen. 

 

Op het terrein betreft het echter slechts 19 federale magistraten en 1 

gedelegeerde militaire magistraat, aangezien: 

 

 een federale magistraat als voorzitter van het controleorgaan inzake het 

informatiebeheer, voor de duur van zijn mandaat totaal onafhankelijk werkt 

ten aanzien van het federaal parket; 

 

 een federale magistraat langdurig ziek is en daardoor sinds 25 augustus 2008 

onafgebroken afwezig is op het federaal parket;  

 

 een vakante plaats van federale magistraat die het bewijs moet leveren van de 

kennis van de Duitse taal niet ingevuld raakt bij gebrek aan kandidaten.  

 

Aldus bedroeg het operationeel kader van het federaal parket in 2009 20 

magistraten. 

 

Met het oog op een zo efficiënt en performant mogelijke aansturing en werking 

van het federaal parket, nam de federale procureur op 1 april 2007, bijgestuurd 

op 22 september 2008, binnen het federaal parket een aantal organisatorische 

maatregelen inzake: 

 

- de leiding van het federaal parket (afdeling 1) 

- de aanduiding van beleids- en zaakmagistraten (afdeling 2) 

- de verdeling van de opdrachten van het federaal parket over 5 secties 

(afdelingen 3 tot en met 8). 

 

Deze structuur werd inmiddels volledig in plaats gesteld en maakt het voorwerp 

uit van de algemene dienstnota’s van het federaal parket n° 04/2007 en 05/2007, 
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beide aangepast op 22 september 2008. De structuur werd ook in 2009 

behouden. 

 

 

 

Afdeling 1. De leiding van het federaal parket 

 

 
De leiding van het federaal parket wordt waargenomen door de federale 

procureur bijgestaan door de adjunct-federale procureur en de beleidscel. 

 

De federale procureur neemt zelf deel aan de vergaderingen van de minister van 

Justitie en/of het College van procureurs-generaal en de Raad van procureurs 

des Konings. 

 

De federale procureur zit persoonlijk de Getuigenbeschermingscommissie voor, 

bijgestaan door de beleidsmagistraat “bijzondere opdrachten”. 

 

De federale procureur en de beleidsmagistraat “terrorisme” nemen deel aan de 

vergaderingen van het College voor Inlichting en Veiligheid. 

 

De federale procureur en de beleidsmagistraat “bijzondere opdrachten” nemen 

deel aan de vergaderingen van het project “Millennium”. 

 

De federale procureur en de beleidsmagistraat “internationale samenwerking” 

nemen deel aan de vergaderingen van de “overleggroep internationale 

gerechtelijke samenwerking”. 

 

De federale procureur is lid van de federale politieraad, bijgestaan door de 

beleidsmagistraat “bijzondere opdrachten”. 

 

De adjunct-federale procureur bereidt de dossiers en/of de beslissingen van de 

federale procureur voor en staat in voor de opvolging ervan, inzake: 

 

- de vergaderingen van de minister van Justitie en/of het College van 

procureurs-generaal 

- de vergaderingen van de Raad van procureurs des Konings 

- de korpsvergaderingen 

- de evaluatie en het statuut van de federale magistraten 

- de evaluatie en het statuut van de juristen 

- intranet, omptranet en Phenixproject 

- de veiligheid van het gebouw 
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- de verhuis van het federaal parket naar het gerechtsgebouw “Montesquieu” 

- het administratief personeel 

- het budgettair beheer / Themisplan 

- het jaarrapport van het federaal parket 

- de wachtdiensten 

- de deelname aan vorming en opleiding en aan internationale seminaries en 

conferenties door de federale magistraten 

- de opleiding van de toekomstige federale magistraten 

- de vakantieregeling van de federale magistraten en juristen. 

 

Hij volgt samen met de federale procureur de tenuitvoerlegging van de 

wetgevende en technische voorstellen ter verbetering van het optreden van het 

federaal parket, alsmede de uitvoering van het beleidsplan van het Openbaar 

Ministerie op. 

 

Hij is lid van de expertisenetwerken “strafrechtelijk beleid en 

strafrechtspleging” en informatiehuishouding bij het Openbaar Ministerie”.  

 

Hij is lid van de permanente werkgroep: “overleggroep betreffende de 

strafrechtelijke samenwerking”.  

 

Hij wordt belast met de redactie van dienstnota’s waarin de voor de werking van 

het federaal parket relevante wetgeving, rechtspraak en richtlijnen van het 

strafrechtelijk beleid van de minister van Justitie en/of het College van 

procureurs-generaal, worden opgenomen.  

 

De adjunct federale procureur kan zich bij het vervullen van zijn opdrachten 

laten bijstaan door één of meerdere beleidsmagistraten.  

 

Bij afwezigheid of onbeschikbaarheid van de federale procureur neemt de 

adjunct federale procureur diens bevoegdheden waar.  

 

Hij ziet toe op de werking van het secretariaat E en het secretariaat D. 

 

Hij is verantwoordelijk voor een pool van drie (vanaf 7 september 2009: twee) 

juristen, die kunnen worden ingezet ten behoeve van de secties “georganiseerde 

criminaliteit”, “terrorisme” en “internationaal humanitair recht en militaire 

bevoegdheden”  
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Afdeling 2. De beleids – en zaakmagistraten. 

 

 

De federale procureur duidde binnen het federaal parket 5 beleidsmagistraten en 

17 zaakmagistraten aan. 

 

De beleidsmagistraten staan elk aan het hoofd van een sectie van het federaal 

parket. Zij tekenen, binnen de algemene beleidslijnen en onder het gezag van de 

federale procureur, het beleid van hun sectie uit en zijn verantwoordelijk voor de 

goede werking ervan.  

 

Aldus staan zij binnen hun sectie onder meer in voor: 

- de verdeling van de dossiers 

- de uniforme behandeling van de dossiers 

- de naleving van de richtlijnen inzake strafrechtelijk beleid 

- de kwaliteitsbewaking van de uitvoering van de opdrachten  

- de werklastmeting  

- de ondersteuning en bijstand aan de federale magistraten 

- de informatie-uitwisseling tussen de federale magistraten 

- het overleg tussen de federale magistraten. 

 

De juristen hangen rechtstreeks af van de beleidsmagistraten. Zij zijn 

verantwoordelijk voor de toewijzing van de opdrachten en de organisatie van de 

werkzaamheden van de jurist die aan hun sectie is toegewezen.   

 

Wanneer een richtlijn van strafrechtelijk beleid of de wet de aanduiding van een 

referentiemagistraat binnen het federaal parket voorziet, duidt de federale 

procureur daartoe een beleidsmagistraat aan. Deze laatste kan zich voor deze 

taak laten bijstaan door één of meerdere zaakmagistraten van zijn sectie. 

 

Eén van deze beleidsmagistraten staat bovendien als adjunct de federale 

procureur rechtstreeks en onmiddellijk bij in de dagelijkse leiding van het 

federaal parket 

 

De zaakmagistraten behandelen operationele dossiers. 

 

De federale procureur en de vijf beleidsmagistraten vormen samen de 

beleidscel. Deze cel staat in voor de uitwerking en de opvolging van het 

algemeen beleid van het federaal parket en voor de leiding en de algemene 

goede werking ervan. De beleidscel komt wekelijks samen. Zij wordt 

ondersteund door een eigen secretariaat E. 
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Afdeling 3. De indeling van het federaal parket in vijf 

secties. 

 

 

De federale procureur verdeelde in 2009 de opdrachten van het federaal parket 

over 5 secties, als volgt: 

 

 Sectie: “georganiseerde criminaliteit” 

 

 de uitoefening van de strafvordering 

 de coördinatie van de uitoefening van de strafvordering 

 

 Sectie: “internationale samenwerking” 

 

 het vergemakkelijken van de internationale samenwerking 

 

 Sectie: “bijzondere opdrachten” 

 

 de uniforme en coherente toepassing van de bijzondere 

opsporingsmethoden  

 het toezicht op de algemene en bijzondere werking van de federale politie 

 het voorzitterschap van de getuigenbeschermingscommissie  

 

 Sectie: “terrorisme” 

 

 de uniforme en coherente uitbouw van de strijd tegen het terrorisme.  

 

 Sectie: “internationaal humanitair recht en militaire bevoegdheden” 

 

 de exclusieve uitoefening van de strafvordering wegens ernstige 

schendingen van het internationaal humanitair recht 

 de uitoefening van de strafvordering ten aanzien van door militairen in het 

buitenland gepleegde misdrijven in vredestijd 
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Aldus ziet het organogram van het federaal parket op 31 december 2009 er als 

volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke sectie wordt ondersteund door een administratief secretariaat en, zo 

mogelijk, een jurist. 
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Afdeling 4. De sectie “georganiseerde criminaliteit”. 

 

 

Samenstelling 

 

De sectie “georganiseerde criminaliteit” bestaat uit: 

 

- één beleidsmagistraat, hoofd van de sectie 

- negen zaakmagistraten, in werkelijkheid zes zaakmagistraten 

- één jurist 

- het secretariaat B 

 

De beleidsmagistraat houdt maandelijks een sectievergadering. 

 

De beleidsmagistraat organiseert samen met de beleidsmagistraat van de sectie 

internationale samenwerking op geregelde tijdstippen een intern overleg met de 

magistraten van hun secties die geconfronteerd worden met de problematiek 

ECOFINSOC 

 

De opdrachten van de beleidsmagistraat 

 

Naast de algemene opdrachten, gemeenschappelijk voor alle beleidsmagistraten, 

vervult de beleidsmagistraat van de sectie georganiseerde criminaliteit ook de 

volgende opdrachten: 

 

- de voorbereiding en opvolging van de dossiers en/of beslissingen van de 

federale procureur, inzake de niet-operationele en conceptuele aspecten van 

de georganiseerde criminaliteit 

- de beslissing tot federalisering en defederalisering van dossiers 

- de beslissing tot delegaties en detacheringen bedoeld in artikel 144bis, §3 

Gerechtelijk Wetboek 

- de beslissing tot toepassing van de embargoprocedures bedoeld in de 

artikelen 44/5 (bestuurlijke autoriteiten) en artikel 44/8 (ANG) WPA in zaken 

van georganiseerde criminaliteit 

- de voorbereiding van het jaarrapport wat zijn sectie betreft en het bijhouden 

van het statistische materiaal daartoe 

- het opvolgen van de wetgeving, de rechtspraak, de werkzaamheden van de 

expertisenetwerken en de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid van de 

minister van Justitie en/of het College van procureurs-generaal, binnen het 

bevoegdheidsdomein van zijn sectie. 
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De beleidsmagistraat is lid van de expertisenetwerken “mensenhandel en 

mensensmokkel”, “economische, financiële en fiscale criminaliteit” en 

“residuen en voedselveiligheid”. 

 

De beleidsmagistraat is lid van diverse overlegplatformen en permanente 

werkgroepen, binnen het bevoegdheidsdomein van zijn sectie: 

 

- “autocriminaliteit” 

- “ondersteuningscel minerale oliën” 

- “ondersteuningscel BTW-carrousel” 

- “interdepartementale coördinatiecel ter bestrijding van de mensenhandel en 

mensensmokkel” 

- IAMM (mensenhandel)” 

- IAOSS (schadelijke secten)” 

- “werkgroep kinderpornografie” 

- “groep traceerbaarheid en heling” 

- “Task Force TPI (preventie inbraak”) 

- “drugs Hazeldonk” 

- “het College voor de strijd tegen de fiscale fraude” 

 

De beleidsmagistraat kan zich bij het vervullen van zijn opdrachten laten 

bijstaan door één of meerdere zaakmagistraten van zijn sectie. 

 

De beleidsmagistraat behandelt geen eigen operationele dossiers, tenzij met 

akkoord van de federale procureur. 

 

De opdrachten van de zaakmagistraten 

 

De zaakmagistraten zijn belast met alle operationele dossiers inzake 

georganiseerde criminaliteit. 

 

De sectie “georganiseerde criminaliteit” heeft als prioritaire opdracht de aanpak 

van de rondtrekkende dadergroeperingen en de internationale drugproblematiek. 

Alle zaakmagistraten van deze sectie behandelen daarom prioritair deze 

dossiers.  

  

De andere misdrijven waarvoor de federale procureur, krachtens artikel 144ter, 

§1 Gerechtelijk Wetboek, de strafvordering kan uitoefenen worden eveneens 

binnen deze sectie behandeld. Het betreft: 

 

- georganiseerde mensenhandel en mensensmokkel 

- illegale wapenhandel 

- bendevorming en criminele organisatie 
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- misdrijven die in belangrijke mate verschillende rechtsgebieden betreffen of 

een internationale dimensie hebben, in het bijzonder die van de 

georganiseerde criminaliteit. 

 

Zij behandelen tevens de niet lokaliseerbare dossiers uitgaande van FCCU en 

DGJ met het oog op het bepalen van het bevoegde parket en de problematiek 

van de informaticacriminaliteit en internetbanking hacking. 

 

De zaakmagistraten staan in voor de integrale afhandeling van hun dossiers, 

inbegrepen alle aspecten van bijzondere opsporingsmethoden of internationale 

samenwerking.  

 

 

Afdeling 5. De sectie “internationale samenwerking”. 

 

 

Samenstelling 

 

De sectie “internationale samenwerking” bestaat uit: 

 

- één beleidsmagistraat, hoofd van de sectie 

- twee zaakmagistraten 

- één jurist 

- één jurist Euregio 

- het secretariaat A 

 

De beleidsmagistraat houdt maandelijks een sectievergadering. 

 

De beleidsmagistraat organiseert samen met de beleidsmagistraat van de sectie 

georganiseerde criminaliteit op geregelde tijdstippen een intern overleg met de 

magistraten van hun secties die geconfronteerd worden met de problematiek 

ECOFINSOC 

 

De opdrachten van de beleidsmagistraat 

 

Naast de algemene opdrachten, gemeenschappelijk voor alle beleidsmagistraten, 

vervult de beleidsmagistraat van de sectie georganiseerde criminaliteit ook de 

volgende opdrachten: 
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- de voorbereiding en opvolging van de dossiers en/of beslissingen van de 

federale procureur, inzake de niet-operationele en conceptuele aspecten van 

de internationale gerechtelijke of politiële samenwerking 

- de voorbereiding en de opvolging van de vergaderingen van de 

“overleggroep internationale gerechtelijke samenwerking” 

- de opdrachten die verband houden met de niet-operationele betrekkingen 

(analyses, opvolging van projecten, AWF, adviezen, informatiewinning…) 

met nationale en internationale organisaties inzake internationale 

gerechtelijke en politiële samenwerking, ondermeer: 

- federale politie (CGI, DSO) 

- douane 

- Interpol 

- Europol 

- OLAF 

- Europese Commissie 

- Europese Unie 

- Europees Justitieel Netwerk 

- Eurojust 

- de voorbereiding van het jaarrapport wat zijn sectie betreft en het bijhouden 

van het statistische materiaal daartoe 

- het opvolgen van de wetgeving, de rechtspraak, de werkzaamheden van de 

expertisenetwerken en de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid van de 

minister van Justitie en/of het College van procureurs-generaal, binnen het 

bevoegdheidsdomein van zijn sectie. 

 

De beleidsmagistraat is de nationale correspondent van het Belgisch lid van 

Eurojust. 

 

De beleidsmagistraat kan zich bij het vervullen van zijn opdrachten laten 

bijstaan door één of meerdere zaakmagistraten van zijn sectie. 

 

De opdrachten van de zaakmagistraten 

 

De zaakmagistraten zijn belast met alle operationele dossiers inzake 

internationale samenwerking: 

 

- de ondersteuning van de Belgische en buitenlandse gerechtelijke autoriteiten 

inzake wederzijdse rechtshulp 

- het Europees aanhoudingsmandaat en uitleveringen 

- de grensoverschrijdende operaties 

- de gemengde onderzoeksteams 

- de nationale en internationale signaleringen. 
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Alle magistraten van deze sectie zijn « contactpunt » van het Europees Justitieel 

Netwerk. 

 

Gelet op de behandeling van de materie van OLAF binnen deze sectie, wordt 

één federale magistraat ervan belast met het toezicht op de werking van de 

centrale dienst voor de bestrijding van de corruptie (CDBC). Hij houdt de 

federale procureur en de beleidsmagistraat, hoofd van de sectie bijzondere 

opdrachten, nauwgezet op de hoogte van zijn werkzaamheden. 

 

 

Afdeling 6. De sectie “bijzondere opdrachten” 

 

 

Samenstelling. 

 

De sectie “bijzondere opdrachten” bestaat uit: 

 

- één beleidsmagistraat, hoofd van de sectie   

- één zaakmagistraat 

- het secretariaat C 

 

De beleidsmagistraat houdt maandelijks een sectievergadering. 

 

De opdrachten van de beleidsmagistraat. 

 

Naast de algemene opdrachten, gemeenschappelijk voor alle beleidsmagistraten, 

vervult de beleidsmagistraat van de sectie bijzondere opdrachten ook de 

volgende opdrachten: 

 

- de voorbereiding en opvolging van de dossiers en/of beslissingen van de 

federale procureur, inzake de niet-operationele en conceptuele aspecten van 

de bijzondere opsporingsmethoden 

- de voorbereiding en de opvolging van het project “Millennium” 

- de voorbereiding en de opvolging van de vergaderingen van de federale 

politieraad 

- de voorbereiding en de opvolging van de vergaderingen van de 

getuigenbeschermingscommissie 

- de voorbereiding van het jaarrapport wat zijn sectie betreft en het bijhouden 

van het statistische materiaal daartoe 
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- het opvolgen van de wetgeving, de rechtspraak, de werkzaamheden van de 

expertisenetwerken en de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid van de 

minister van Justitie en/of het College van procureurs-generaal, binnen het 

bevoegdheidsdomein van zijn sectie. 

 

De beleidsmagistraat is lid van de expertisenetwerken “politie” en 

“strafuitvoering” 

 

De beleidsmagistraat kan zich bij het vervullen van zijn opdrachten laten 

bijstaan door de zaakmagistraat van zijn sectie. 

 

De overige opdrachten van de sectie “bijzondere opdrachten” 

 

De beleidsmagistraat en de zaakmagistraat vervullen samen de volgende 

opdrachten: 

 

- de bijzondere opsporingsmethoden: 

- dossiers die het voorwerp uitmaken van de informatieplicht van de 

parketten 

- buitenlandse rechtshulpverzoeken en steunaanvragen inzake 

infiltraties 

- de speciale fondsen (toelating, toekenning, controle) 

- de fictieve identiteiten 

- de opvolging van de BOM-commissies 

- de informantenwerking 

- de vergaderingen Lexpo 

- de rapportageplicht in uitvoering van artikel 90 decies Sv. (COL 17/2006) 

- de bijdrage van het Openbaar Ministerie aan het jaarrapport van de 

georganiseerde criminaliteit in België (COL 19/2006) 

- gijzelingssituaties 

- de algemene opvolging van de federale proactieve onderzoeken (COL 

4/2000)  

- de projecten –en programmawerking (artikel 44bis WPA) 

- de werking van de FAST 

- het toezicht op de federale politie: 

- op de werking van de directie-generaal van de gerechtelijke politie 

(DGJ) 

- de arbitrageprocedure 

- de embargoprocedure (artikel 44/8 WGP) 

- de capaciteitsproblematiek 

- de strafuitvoering 

- de slachtofferhulp 

- de dossiers child focus. 
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De beleidsmagistraat en/of de zaakmagistraat zijn lid van diverse 

overlegplatformen en permanente werkgroepen, binnen het 

bevoegdheidsdomein van hun sectie: 

 

- “telecommunicatie” 

- “bedrijfsbeveiliging” 

- “beveiliging zelfstandig ondernemers” 

- “artikel 44 WPA” 

- “groep parentale ontvoeringen” 

- “veiligheid voetbalwedstrijden”. 

 

Binnen de sectie bijzondere opdrachten worden ook de onderzoeken inzake de 

criminele motorbendes gevoerd, conform de richtlijnen van de omzendbrief nr 

6/2009 van 14 mei 2009 van het College van procureurs-generaal. 

  

 

Afdeling 7. De sectie “terrorisme” 

 

Samenstelling. 

 

De sectie “terrorisme” bestaat uit: 

 

- één beleidsmagistraat, hoofd van de sectie   

- drie zaakmagistraten 

- het secretariaat F 

 

De beleidsmagistraat houdt wekelijks een sectievergadering. 

 

De opdrachten van de beleidsmagistraat. 

 

Naast de algemene opdrachten, gemeenschappelijk voor alle beleidsmagistraten, 

vervult de beleidsmagistraat van de sectie terrorisme ook de volgende 

opdrachten: 

 

- de voorbereiding en opvolging van de dossiers en/of beslissingen van de 

federale procureur, inzake de niet-operationele en conceptuele aspecten van 

het terrorisme 



                                                                     JAARVERSLAG FEDERAAL PARKET 2009 102 

 

- de voorbereiding en opvolging van de vergaderingen van het College voor 

Inlichting en Veiligheid (CIV) 

- het waken over de naleving van de richtlijnen van de COL 9/2005 en de 

addenda ervan betreffende de gerechtelijke reactie in zaken van terrorisme 

- de beslissing tot federalisering en defederalisering van dossiers 

- de beslissing tot delegaties en detacheringen bedoeld in artikel 144bis, §3 

Gerechtelijk Wetboek 

- de beslissing tot toepassing van de embargoprocedures bedoeld in de 

artikelen 44/5 (bestuurlijke autoriteiten) en artikel 44/8 (ANG) WPA in zaken 

van terrorisme 

- de toepassing van de embargoprocedure bedoeld in artikel 11 van de OCAD-

wet (COL 2/2007) 

- de classificatie en veiligheidsmachtigingen 

- de voorbereiding van het jaarrapport wat zijn sectie betreft en het bijhouden 

van het statistische materiaal daartoe 

- het opvolgen van de wetgeving, de rechtspraak, de werkzaamheden van de 

expertisenetwerken en de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid van de 

minister van Justitie en/of het College van procureurs-generaal, binnen het 

bevoegdheidsdomein van zijn sectie. 

 

De beleidsmagistraat is de nationale correspondent terrorisme van het Belgisch 

lid van Eurojust. 

 

De beleidsmagistraat is lid van het expertisenetwerk “groot banditisme en 

terrorisme”.  

 

De beleidsmagistraat kan zich bij het vervullen van zijn opdrachten laten 

bijstaan door één of meerdere zaakmagistraten van zijn sectie. 

 

De beleidsmagistraat behandelt geen eigen operationele dossiers, tenzij met 

akkoord van de federale procureur. 

 

De opdrachten van de zaakmagistraten. 

 

De zaakmagistraten zijn belast met alle operationele dossiers inzake terrorisme. 

 

Eén of meerdere magistraten van deze sectie zijn “contactpunt” van het 

Europees Justitieel Netwerk voor de materie van het terrorisme. 

 

De sectie “terrorisme” behandelt tevens de dossiers inzake: 

 

- misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de Staat 
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- bedreiging met een aanslag of diefstal van kernmateriaal, de diefstal of 

afpersing van kernmateriaal en de strafbare inbreuken inzake de externe 

beveiliging van kernmateriaal 

- misdrijven inzake piraterij (op specifieke toewijzing federale procureur). 

 

De zaakmagistraten staan in voor de integrale afhandeling van hun dossiers, 

inbegrepen alle aspecten van bijzondere opsporingsmethoden of internationale 

samenwerking.  

 

De zaakmagistraten behandelen de rechtshulp –en 

uitleverings/overleveringsverzoeken inzake terrorisme. 

 

 

Afdeling 8. De sectie “internationaal humanitair recht en 

militaire misdrijven” 

 

Samenstelling. 

 

De sectie “internationaal humanitair recht en militaire misdrijven” bestaat uit: 

 

- één beleidsmagistraat, hoofd van de sectie   

- twee zaakmagistraten 

- het secretariaat F 

 

De beleidsmagistraat houdt maandelijks een sectievergadering. 

 

 

De opdrachten van de beleidsmagistraat. 

 

Naast de algemene opdrachten, gemeenschappelijk voor alle beleidsmagistraten, 

vervult de beleidsmagistraat van de sectie internationaal humanitair recht en 

militaire misdrijven ook de volgende opdrachten: 

 

- de voorbereiding en opvolging van de dossiers en/of beslissingen van de 

federale procureur, inzake de niet-operationele en conceptuele aspecten van 

het internationaal humanitair recht en de militaire misdrijven 

- de beslissing tot federalisering en defederalisering van dossiers 
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- de beslissing tot delegaties en detacheringen bedoeld in artikel 144bis, §3 

Gerechtelijk Wetboek 

- de beslissing tot toepassing van de embargoprocedures bedoeld in de 

artikelen 44/5 (bestuurlijke autoriteiten) en artikel 44/8 (ANG) WPA in zaken 

van internationaal humanitair recht en de militaire misdrijven 

- de voorbereiding van het jaarrapport wat zijn sectie betreft en het bijhouden 

van het statistische materiaal daartoe 

- het opvolgen van de wetgeving, de rechtspraak, de werkzaamheden van de 

expertisenetwerken en de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid van de 

minister van Justitie en/of het College van procureurs-generaal, binnen het 

bevoegdheidsdomein van zijn sectie. 

 

De beleidsmagistraat is lid van het expertisenetwerk “militaire bevoegdheden”. 

Hij is lid van de taskforce CPI-TPI. 

 

Hij is het centraal gerechtelijk aanspreekpunt voor alle internationale 

rechtshulpverzoeken van de internationale straftribunalen voor ex-Joegoslavië 

en Rwanda en het Internationaal Strafhof. 

 

Hij is het Belgisch contactpunt voor het Europees netwerk van contactpunten 

van magistraten belast met de materies van volkerenmoord, misdaden tegen de 

mensheid en oorlogsmisdaden. 

 

De beleidsmagistraat kan zich bij het vervullen van zijn opdrachten laten 

bijstaan door één of meerdere zaakmagistraten van zijn sectie. 

 

De beleidsmagistraat behandelt geen eigen operationele dossiers, tenzij met 

akkoord van de federale procureur. 

 

De opdrachten van de zaakmagistraten. 

 

De zaakmagistraten zijn belast met alle operationele dossiers inzake 

internationaal humanitair recht en militaire misdrijven en misdrijven inzake 

piraterij (op specifieke toewijzing federale procureur). 

 

De zaakmagistraten staan in voor de integrale afhandeling van hun dossiers, 

inbegrepen alle aspecten van bijzondere opsporingsmethoden of internationale 

samenwerking. 

 

De zaakmagistraten behandelen de rechtshulp –en 

uitleverings/overleveringsverzoeken en aanvragen tot getuigenbescherming 

inzake internationaal humanitair recht en militaire misdrijven. 
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Hoofdstuk III. De uitoefening van de strafvordering 
 

 

Afdeling 1. Statistieken  

 

 

1. Aantal federale strafdossiers 
 

 

In 2009 besliste de federale procureur de strafvordering zelf uit te oefenen in 

300 strafdossiers.  

 

Belangrijk: er werd geen rekening gehouden met de strafdossiers die bij een 

bestaand federaal strafdossier werden gevoegd. In casu gaat het om 327 

gevoegde dossiers. 

 

 

2. Stand van de onderzoeken 
 

 

Stand van de onderzoeken in deze federale strafdossiers op 31 december 2009: 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Opsporingsonderzoek  266 199 54 79 87 

Gerechtelijk onderzoek  24 47 14 25 13 

Tot beschikking  70 40 55 77 147 

Zonder gevolg geklasseerd 31 49 33 54 49 

Aanhangig bij de 

onderzoeksgerechten (regeling 

rechtspleging) 

5 2 3 1 4 

Vaststellingen  4 1 1 3 - 

Vonnis  32 21 28 30 37 

Arrest  - - 8 15 22 

Verzet  - - 6 9 11 

Beroep  - - 6 12 6 
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Indeling van de dossiers die zonder gevolg werden geklasseerd: 

 

Verdeling van de seponeringen: 2009 

Geen  misdrijf (GM)                           5 Andere prioriteiten (PRIO) 7 

Klachtafstand (KA)           1 Te weinig 

recherchecapaciteit 

(RECH) 

13 

Dader onbekend (ONB) 46 Wanverhouding gevolgen 

van straf-vervolging 

(WAN) 

1 

Onvoldoende bewijzen (OB) 5 Toestand geregulariseerd  

(REG) 

1 

 

 

3. Aantal personen in voorlopige hechtenis 
 

 

In het kader van deze 300 federale strafdossiers werden in totaal 39 personen 

door de onderzoeksrechter in voorlopige hechtenis geplaatst. Hiervan waren op 

31 december 2009 nog steeds 22 personen aangehouden.  

 

 

4. Opsplitsing naar herkomst van de federale strafdossiers 
 

 

De federale strafdossiers kunnen, naar herkomst toe, als volgt worden 

opgesplitst: 

 

 

Herkomst Aantal strafdossiers 

Parketten 2005 2006 2007 2008 2009 

Antwerpen 

Aarlen 

Brugge 

Brussel 

Charleroi 

Dendermonde 

Dinant 

Doornik 

Eupen 

Gent 

Hasselt 

6 

0 

5 

52 

6 

2 

1 

0 

0 

7 

1 

6 

0 

5 

85 

10 

8 

1 

4 

0 

5 

1 

8 

0 

2 

28 

11 

1 

0 

1 

1 

2 

0 

8 

0 

2 

20 

8 

8 

0 

0 

0 

4 

3 

4 

0 

2 

18 

1 

2 

0 

0 

0 

1 

5 
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Herkomst Aantal strafdossiers 

Parketten 2005 2006 2007 2008 2009 

Hoei 

Ieper 

Kortrijk 

Leuven 

Luik 

Marche-en- Famenne 

Mechelen 

Bergen 

Namen 

Neufchâteau 

Nijvel 

Oudenaarde 

Tongeren 

Turnhout 

Verviers 

Veurne 

Arbeidsauditoraat 

PG Gent 

Federaal parket 

0 

0 

1 

2 

21 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

8 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

1 

7 

2 

0 

1 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

6 

0 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

5 

3 

0 

0 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

5 

1 

1 

3 

0 

0 

3 

1 

0 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

1 

TOTAAL 118 171 72 74 44 

Andere herkomst 

(bijvoorbeeld 

rechtstreekse klachten, 

aanmeldingen van de 

federale politie enz.) 

 

 

273 

 

 

169 

 

 

93 

 

 

168 

 

 

256 

TOTAAL 391 340 165 242 300 

 
 

 

 

5. Opsplitsing naar bevoegdheidsgrond 
 

 

De bevoegdheid van de federale procureur om zelf de strafvordering uit te 

oefenen,  berust op, enerzijds, een limitatieve lijst van misdrijven (artikel 144ter, 

§1, 1°, 4° en 5° Ger.W.) en, anderzijds en complementair aan deze lijst, op twee 

kwalitatieve criteria, een veiligheidscriterium (artikel 144ter, §1, 2° Ger.W.) en 

een geografisch criterium (artikel 144ter, §1, 3° Ger.W.), en op alle ermee 

samenhangende misdrijven, en tenslotte op artikel 144 quater Ger.W (exclusieve 

bevoegdheid inzake internationaal humanitair recht en piraterij). 
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Binnen dit bevoegdheidskader oefende de federale procureur de strafvordering 

uit in de volgende materies. Het weze opgemerkt dat het hier geenszins het 

aantal federale strafdossiers betreft, doch wel de preventiecodes die in een 

dossier kunnen worden aangetroffen. 

 

 

Code Aantal dossiers Omschrijving Detail 

 2005 2006 2007 2008 2009   

10 129 41 37 30 17 10A vereniging van 

misdadigers 

10B gijzeling 

10C criminele organisatie 

4 

 

3 

13 

11 11 7 9 0 1 11A diefstal met geweld of 

bedreiging 

11B diefstal waarbij wapens 

werden getoond of gebruikt 

11C afpersing 

1 

 

0 

 

0 

13 1 0 1 0 0 13C  wijziging woonplaats 0 

14 - 1 0 0 1 14    huisdiefstal 1 

15 1 2 2 1 1 15    vals geld 1 

16 - 1 0 2 0 16A ontvluchting van 

gevangenen 

16B medeplichtigheid bij 

ontsnapping 

0 

 

0 

17 348 260 322 103 48 17A diefstal door middel 

van braak, inklimming of 

valse sleutel 

17B diefstal met inbraak in 

woning 

17C poging tot 

gekwalificeerde diefstal 

17D gekwalificeerde 

wagendiefstal 

17E
 
 diefstal van fiets of 

moto door middel van 

braak, inklimming 

17F garagediefstal         

17H diefstal in voertuig 

24 

 

 

15 

 

10 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

18 16 16 18 8 3 18A gewone diefstal 

18B zakkenrollerij 

18E gewone fiets en 

motodiefstal 

18F poging tot gewone 

3 

0 

0 

 

0 
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Code Aantal dossiers Omschrijving Detail 

 2005 2006 2007 2008 2009   

diefstal 

18G gewone wagendiefstal 

 

0 

20 27 39 63 85 144 20A verduistering 

(successie,...) 

20B misbruik van 

vertrouwen 

20D oplichting 

20I computermisdrijven 

20J informaticabedrog 

20K hacking 

20L sabotage van gegevens 

en informaticasabotage 

1 

 

4 

 

98 

1 

30 

14 

0 

21 11 21 20 20 15 21A valsheid in geschriften 

door particulieren 

21B valse getuigenis 

21C informaticavervalsing 

21D valsheid in openbare 

geschriften door een 

particulier 

7 

 

1 

6 

2 

 

 

22 0 1 5 1 0 22  valse naam 0 

24 3 1 1 3 2 24  namaken van zegels, 

stempels en merken 
2 

25 3 11 1 8 6 25B omkoping 

25D verduistering of 

diefstal door ambtenaar 

25F valsheid bij ambtenaren 

6 

0 

 

0 

27 38 280 44 35 71 27A heling 

27B witwassen van geld 
3 

70 

28 0 0 0 1 3 28A verloren voorwerpen 

28B gevonden voorwerpen 

3 

1 

30 17 15 14 17 16 30A moord 

30B doodslag 

30D poging moord of 

poging doodslag 

30E genocidewet 

1 

1 

2 

 

12 

31 0 0 0 0 1 31B poging zelfmoord 1 

35 0 0 0 0 1 35B aanslag op de 

staatsveiligheid 
1 
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Code Aantal dossiers Omschrijving Detail 

 2005 2006 2007 2008 2009   

36 6 8 16 1 0 36A wapens 

(wederrechtelijk dragen, 

bezit….) 

36B springstoffen 

36E in-, uit- en doorvoer 

van wapens, munitie en 

speciaal voor militair 

gebruik 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

37 93 38 54 91 205 37A verkrachting 

37B aanranding van de 

eerbaarheid 

37C vergrijp tegen de zeden 

37E aanzetten tot ontucht 

37F ontucht van 

minderjarigen 

37H prostitutie 

37I ontucht op 

meerderjarigen 

37J schunnige films, 

prenten, voorwerpen of 

boeken 

37K pedofilie 

37L mensenhandel 

37N kinderpornografie 

37O publiciteit i.v.m. 

prostitutie en ontucht 

37P incest 

0 

1 

 

7 

9 

7 

 

1 

1 

 

1 

 

 

0 

1 

177 

0 

 

0 

40 1 2 1 8 1 40A wederrechtelijke 

opsluiting 

40B ontvoering van 

meerderjarigen en van 

minderjarigen 

40C verdwijning 

1 

 

0 

 

 

0 

42 0 0 0 4 3 42E verwaarlozing van 

kinderen 
3 

43 1 1 1 1 0 43A opzettelijk slagen en 

verwondingen 

43C agressie 

43D kindermishandeling 

0 

 

0 

0 
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Code Aantal dossiers Omschrijving Detail 

 2005 2006 2007 2008 2009   

45 55 37 16 16 15 45A vals bomalarm 

45C bedreigingen 

45D klacht van iemand die 

zich bedreigd voelt 

45F verdachte handelingen 

45G PV inlichtingen – geen 

klacht 

45M NBCR-dreigingen 

0 

3 

0 

 

13 

0 

 

0 

47 2 1 1 0 0 47   opzettelijke 

brandstichting 
0 

49 1 0 1 0 0 49A inmenging in openbare 

ambten 
0 

 

50 0 0 1 1 0 50B beschadigingen – 

vernielingen in het 

algemeen 

0 

52 3 5 4 1 4 52B laster 

52C eerroof 

52D schending van het 

beroepsgeheim 

3 

1 

0 

53 0 2 0 1 5 53B  schendingen van het 

privéleven 

53D belagen - stalking 

5 

 

0 

54 1 0 0 0 0 54A betogingen 0 

55 38 

 

11 

 

25 

 

10 7 55A wet op de 

vreemdelingen 

55B onwettig verblijf 

55C huisjesmelkerij 

55D mensenhandel – 

uitbuiting door arbeid 

55F mensenhandel – het 

opleggen inbreuken te 

plegen 

55G mensenhandel (art. 

77bis  art. 77 quinquies 

wet van 15 december 1980) 

55H schijnhuwelijk 

7 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

56 0 1 0 2 1 56A racisme 1 

57 0 0 1 0 0 57A sektes 0 

58 0 0 1 0 3 58A kansspelen 3 
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Code Aantal dossiers Omschrijving Detail 

 2005 2006 2007 2008 2009   

60 10 8 15 20 23 60A verdovende middelen 

60B doping 

60C verdovende middelen – 

internationale trafiek 

60D verdovende middelen - 

dealer 

60H bezit amphétamine 

12 

1 

7 

 

4 

 

1 

61 0 0 0 4 15 61B elektrische toestellen – 

bescherming - veiligheid 

61D handelspraktijken 

0 

 

15 

62 0 0 0 4 2 62C vervalsing van 

voedingsmiddelen 

62D hormonen 

0 

 

2 

64 0 0 0 0 1 64L invoer en doorvoer van 

afvalstoffen 
1 

67 0 0 0 0 1 67F luchtvaart 2 

68 2 0 2 0 - 68A namaak 0 

69 0 0 0 0 1 69E alle materies die onder 

de bevoegdheid van de 

Arbeidsauditeur vallen 

1 

70 

 

6 0 1 3 3 70A misdrijven gepleegd 

door leiders van 

vennootschappen en 

wisselagenten 

70B uitgifte van cheques 

zonder dekking door een 

vennootschap of een 

handelaar, zelfs in staat van 

faillissement 

70C misbruik van 

maatschappelijk vermogen 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

73 0 0 0 0 1 73E misbruik van 

voorkennis 
1 

75 0 1 1 5 18 75A faling 18 

77 1 1 1 0 0 77A VZW 0 

78 2 1 2 0 0 78A fiscale fraude 0 

        

 832 878 668 470 627  655 
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6. Vonnissen en arresten in 2009 
 

Vonnissen Correctionele rechtbank Aantal beklaagden 

  Brussel  

Brugge 

Dendermonde 

Luik  

Marche-en-Famenne 

Bergen  

Turnhout                   

             

                 

24 +1  mil  

       2  mil  

1 + 1 mil 

3 + 1 mil 

       1 mil  

      1 mil 

1 + 1 mil 

 

*(mil = militairen) 

Totaal :                                     29 +   8 mil 

 

Vonnissen Politierechtbank / 

 

Verdeling vonnissen per belangrijke materies 

 Vereniging van misdadigers                                                                      4 

 Criminele organisatie                                                                     11 

 Mensensmokkel                                                                                                                                                                              5 

 Verdovende middelen                                                                                                             3 

 Gekwalificeerde diefstal en poging ervan                                                                                            10 

 Valse verklaring en gebruik          1 

 Petroleum fraude                                   1 

 Dragen van verboden wapens                                                                             1 

 Heling                                                                                                      3 

 Skimming                                                     2 

 Deelnemen aan activiteiten van een terroristische groep       1 

 Dreiging aanslag       2 

 Ontucht van minderjarigen en prostitutie                         1 

 Verkrachting                                                           1 

 BTW fraude                      1 

Vrijwillige slagen en verwondingen       2 

Aanslag op de persoonlijke levenssfeer       1 

Desertie                                                                                                              1 

Smaad        1 

Valsheid in geschriften en gebruik ervan       2 

Stalking       1 

Bedreiging       1 
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Straffen, maatregelen en vrijspraken uitgesproken in eerste aanleg 

8 jaar                  

7 jaar                                       

6 jaar 

5 jaar 

50 maand 

4 jaar 

42 maand 

40 maand 

3 jaar 

32 maand 

25 maand 

2 jaar 

24 maand 

20 maand 

18 maand 

15 maand 

1 jaar 

12 maand 

10 maand 

9 maand 

6 maand 

- 6 maand 

gewone opschorting 

probatie opschorting 

werkstraf 

boete 

vrijspraak 

verjaring 

  2 

  2 

  4  

  3 

  1 

  6 

  2 

  7 

  9 

  3 

  1 

  3 

  1  

  1   

  8 

  6 

10 

  5 

  1 

  1 

  7 

  3 

  6 

  1  

  5 

  2 

15 

  2 

 

Arresten Hof van beroep Hof van Assisen Hof van Cassatie 

  Brussel 13 2        8 

Luik 1 

Gent 1 

Antwerpen 5 
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Afdeling 2. Uitsluitinggrond voor wat de leden van 

gemeenschaps- of gewestregeringen en ministers betreft  

 

 

De bevoegdheid van de federale procureur om zelf de strafvordering uit te 

oefenen, is aan twee bijkomende voorwaarden onderworpen. Enerzijds, kan hij 

de strafvordering slechts uitoefenen “indien dit met het oog op een goede 

rechtsbedeling is vereist” en, anderzijds, kan hij de strafvordering niet 

uitoefenen ten aanzien van leden van een gemeenschaps- of gewestregering en 

van ministers.  

 

Er werd geen enkel dossier bij het federaal parket aangemeld, waarbij 

laatstgenoemde uitsluitinggrond (leden van een gemeenschaps- of 

gewestregering en ministers) diende te worden ingeroepen. 

 

 

Afdeling 3. Dringende maatregelen  

 

De federale procureur dient alle dringende maatregelen te nemen die met het 

oog op het uitoefenen van de strafvordering noodzakelijk zijn en dit zolang een 

procureur des Konings/arbeidsauditeur zijn wettelijk bepaalde bevoegdheid niet 

heeft uitgeoefend. De federale procureur oefende ook in 2009 (niet in cijfers uit 

te drukken) deze bevoegdheid uit (bijvoorbeeld inzake grensoverschrijdende 

operaties). In de meeste gevallen werd, zodra de zaak lokaliseerbaar werd, het 

strafdossier aan de bevoegde procureur des Konings tot beschikking 

toegezonden. 

 

Het informaticasysteem dat thans op het federaal parket in gebruik is, maakt het 

niet mogelijk om precieze statistieken op te stellen m.b.t. dat soort tussenkomst 

van het federaal parket. 

 

 

Afdeling 4. Nietigheidsgronden  

 

 

Er werd tot op heden in geen enkel federaal strafdossier enige nietigheid inzake 

de bevoegdheidsverdeling tussen de federale procureur en de procureur des 

Konings/arbeidsauditeur/procureur-generaal opgeworpen.  
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Afdeling 5. Bijzondere opdrachten van de sectie 

georganiseerde criminaliteit  

 

 

1. De wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een 

Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische 

organisaties  
 

 

Het federaal parket nam zoals voorheen deel aan de werkzaamheden van de 

administratieve coördinatiecel op 12 maart, 25 juni, 29 oktober en 10 december 

2009. 

 

 

2. Het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de 

bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel 

 

 
Het federaal parket nam, zoals voorheen, ook in 2009 deel aan de 

werkzaamheden van de ‘Interdepartementale coördinatiecel ter bestrijding van 

de mensensmokkel en de mensenhandel’. 

 

Met betrekking tot de werkzaamheden van het ‘Beheerscomité van het 

Informatie en Analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel’ (IAMM), 

moet worden opgemerkt dat dit comité niet voluit heeft kunnen doorwerken in 

de analyseopdracht die haar door de interdepartementale cel was toevertrouwd. 

Een nuttige analyse inzake economische exploitatie bleek niet mogelijk op basis 

van geanonimiseerde dossiers. 

 

 

Afdeling 6. De aanpak van de georganiseerde criminaliteit 

door de sectie georganiseerde criminaliteit  

 

 

Bij het aantreden van de nieuwe federale procureur werd het actieplan van de 

sectie ‘georganiseerde criminaliteit’ geherdefinieerd en geactualiseerd in de 

interne dienstnota van het federaal parket nr. 4/2007, waarin een analyse van de 

status praesens werd gemaakt en verbeterpunten werden uitgetekend met 
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betrekking tot twee hoofdprioriteiten van het federaal parket, zijnde de aanpak 

van de rondtrekkende dadergroeperingen en de internationale drugproblematiek. 

 

Dit is ook in 2009 het leitmotiv geweest, weze het dat een nieuwe 

beleidsprioriteit – de informaticacriminaliteit en in het bijzonder de aanpak van 

de internetbanking hacking – zich hier is komen bijvoegen. Er wordt verwezen 

naar hoofdstuk I (“De strategie en de visie van het federaal parket”), afdeling 4 

(“Vier nieuwe beleidsinitiatieven in 2009”), nieuw beleidsinitiatief 21 

(“Informaticacriminaliteit (internetbanking hacking)”) 

 

 

1. De rondtrekkende dadergroeperingen 
 

 

In 2007 werd een aanvang gemaakt met de doorgedreven structurele aanpak van 

de problematiek van de ‘rondtrekkende dadergroeperingen’. Bij de actualisering 

van de beeldvorming rijpte het inzicht dat een onderscheid diende te worden 

gemaakt tussen de ‘thuisarrondissementen’ en de ‘feitenarrondissementen’ en 

dat een aanpak op maat diende te worden bedacht. 

 

Het bleek immers dat deze benden door hun wijze van interne organisatie en de 

sterke geografische spreiding bij het plegen van eigendomsdelicten de parketten 

en politiediensten voor tactische problemen stelden. Zo genoten zij van de 

anonimiteit van de grote agglomeraties Brussel, Antwerpen, Luik  en Charleroi, 

om vanuit deze uitvalsbasissen feiten overal te lande te plegen, terwijl zij zich 

logistiek in de thuisarrondissementen organiseerden en van daaruit tevens een 

internationaal vertakte draaischijf werden naar hoofdzakelijk 4 landen, 

Roemenië, Servië, Albanië en Montenegro. 

 

Om die reden werd een maandelijks overleg met de betrokken parketten en 

arrondissementele en centrale diensten van de federale politie georganiseerd in 

de 4 voornoemde thuisarrondissementen. Om de continuïteit en coherentie te 

verzekeren werd per overleg een federale magistraat-titularis aangewezen met 

als taak dit overleg te leiden en ook te bezielen, samen met de beleidsmagistraat 

van de sectie, tevens federale referentiemagistraat inzake ‘rondtrekkende 

dadergroeperingen’. 

 

Deze praktijk kreeg begin 2008 zijn formele verankering in de omzendbrief nr. 

COL 1/2008 inzake de strijd tegen de rondtrekkende dadergroeperingen van het 

College van procureurs-generaal. 

 

In 2009 werd deze structuur optimaal benut om een gedegen aanpak van dit 

criminaliteitsfenomeen verder vorm te geven. 
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Op internationaal vlak diende het federaal parket ingevolge de 

regeringsverklaring van 22 maart 2007 een tactisch canvas te ontwikkelen met 

Roemenië, Servië, Montenegro en Albanië. 

 

Het met het DIICOT van Roemenië afgesloten protocol in 2008, werd in de 

praktijk verder met succes in meerdere dossiers toegepast. 

 

Daarnaast werd een aanvang gemaakt met het aanhalen van de banden met het 

openbaar ministerie in  Servië en Albanië, die moeten leiden tot een gelijkaardig 

model van samenwerking. 

 

Hoge delegaties van het Servische en Albanese openbaar ministerie werden 

ontvangen voor een meerdaags seminarie, telkens onder aanvoering van de 

hoogste parketmagistraat, en vergezeld van de parketten welke gespecialiseerd 

zijn in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. 

 

Deze diepgaande inhoudelijke kontakten zijn een noodzaak om tot een effectief 

akkoord van samenwerking te komen in de loop van 2010. 

 

 

2. De mensenhandel en mensensmokkel 
 

 

De inspanningen van het federaal parket ter zake zijn constant en werden ook in 

2009 voortgezet. 

 

Hierbij weze als kanttekening vermeld dat gelet op de gestelde 

beleidsprioriteiten, de inspanning eerder receptief is, en vooral de nadruk wordt 

gelegd op de nationale en internationale coördinatie en ondersteuning. 

 

 

3. De internationale drugproblematiek 
 

 

In de loop van 2008 werd intern het federaal parket een actieplan ‘de aanpak van 

de nationale en internationale drugscriminaliteit door het federaal parket 2008-

2011’ uitgewerkt. 

 

Dit actieplan werd op 23 april 2009  besproken met de hoofdcoördinator van het 

expertisenetwerk drugs en de procureurs des Konings (of hun 

referentiemagistraten) en gerechtelijke directeurs van de arrondissementen Luik, 

Antwerpen, Brussel en Charleroi en DGJ/DJB/Drugs. Op 27 april 2009 werd het 
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actieplan door de federale procureur aan het College van procureurs-generaal 

bezorgd, evenals aan de minister van Justitie met het oog op de uitwerking van 

de ministeriële kadernota inzake de geïntegreerde aanpak van de 

drugsproblematiek (bestuurlijk/gerechtelijk en lokaal/nationaal). 

 

Het federaal parket nam eveneens het voortouw in de uitbouw van een betere en 

vooral concretere samenwerking met Nederland. Op 11 maart 2009 werd een 

samenwerkingsprotocol (genaamd “FEDLAND”) ondertekend met het landelijk 

parket van Nederland. Dit protocol bevat een in Europees verband unieke 

doorgedreven en inhoudelijke samenwerking om te komen tot een 

gemeenschappelijke op maat gesneden aanpak van de drugsproblematiek 

wanneer deze beide landen raakt. Een gezamenlijke targetting van topcriminelen 

en dito aanpak van hoogdrempelige strafonderzoeken zijn hiervan de 

verwerkelijking. Bij wijze van voorbeeld weze vermeld dat een JIT werd 

opgericht in een belangrijk federaal drugsdossier, gevoerd vanuit het 

arrondissement Hasselt, hetwelk resulteerde in de arrestatie van belangrijke 

kopstukken in de aanmaak en grootschalige verhandeling van synthetische 

drugs, cocaïne en cannabis. Trimesterieel wordt in deze geest inhoudelijk 

vergaderd over de detectie en opstart van nieuwe dossiers, dan wel 

ondersteunend gewerkt in de samenwerking van een lokaal parket en het 

Landelijk Parket. 
 

De inspanning is niet beperkt gebleven tot het topsegment in dit fenomeen. 

Onder persoonlijke impuls van de federale procureur, daartoe uitdrukkelijk 

gemandateerd door de procureurs-generaal (3) en de procureurs des Konings 

(10), werd een forum gecreëerd met de Nederlandse homologen en 

politiediensten tot aanpak van de zogeheten ‘middencriminaliteit. Hiermee werd 

ingegaan op een als acuut aangevoelde problematiek inzake de 

grensoverschrijdende samenwerking. 

 

De federale procureur bekwam op 27 april 2009 de steun van het College van 

procureurs-generaal over dit lopende initiatief met het oog op het 

vergemakkelijken van de internationale samenwerking België-Nederland: 

- de opvolgingsgroep houdt wat de internationale samenwerking tussen het 

Openbaar Ministerie en de politiediensten van België en Nederland betreft, 

de vinger aan de pols, maar stelt zich niet in de plaats van de bestaande 

overlegstructuren en samenwerkingsverbanden –en lijnen; 

- de opvolgingsgroep volgt de realisatie van een gezamenlijk 

criminaliteitsbeeld Nederland-België op;  

- indien de bestaande samenwerkingsverbanden –en lijnen in een bepaald 

dossier niet (tijdig) het verhoopte resultaat zouden opleveren, kunnen de 

leden van de opvolgingsgroep worden aangesproken om, elkeen binnen zijn 

bevoegdheid, de samenwerking weer vlot te trekken, minstens er voor te 
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zorgen dat wordt vernomen waarom de gevraagde rechtshulp niet of niet 

tijdig kan worden aangeleverd;  

- de opvolgingsgroep staat in voor de doorgedreven monitoring, met 

capaciteitsgarantie, van een beperkt aantal dossiers die zij, op grond van een 

aantal selectiecriteria, als prioritair beschouwt. 

 

Door al deze initiatieven en het voeren van concrete strafonderzoeken, werd 
uiting gegeven van de wil om de eerdere aanbevelingen van het College van 

procureurs-generaal in praktijk om te zetten, in het volle besef dat in deze 

complexe problematiek nog belangrijke verdere inspanningen moeten worden 

gedaan. 

 

 

4. Het groot-banditisme  
 

 

De investering van het federaal parket in het domein van het groot banditisme 

richtte zich in 2009 nagenoeg uitsluitend op het zogeheten dossier ‘Habran’. 

 

Het dossier ‘Habran’, dat 8 moorddossiers en 13 dossiers zwaar banditisme 

omvat, werd verder in staat gesteld, om uiteindelijk op 3 maart 2009 zijn beslag 

te krijgen voor het Hof van Assisen te Luik. Nadien volgde dan de procedure 

voor het Hof van cassatie, met arrest op 30 september 2009, met de vernietiging 

van het arrest als gevolg en het in staat stellen van de zaak voor een nieuw 

proces, ditmaal voor het Hof van Assisen te Nijvel. 

 

Naar inzet van personele middelen toe weze vermeld dat één federale magistraat 

zich nagenoeg volledig aan dit dossier diende te wijden, versterkt eind 2009 met 

een tweede federale magistraat! 

 

 

5. De economische en financiële criminaliteit 
 

 

In de lijn van zijn voorgangers opteerde de federale procureur er bij zijn 

aantreden voor (nog) geen financiële sectie als dusdanig binnen het federaal 

parket op te richten. Dit betekent echter geenszins dat het federaal parket geen 

dossiers financieel-economische criminaliteit of zelfs fiscale en sociale fraude 

behandelt. Deze verbreide misvatting dient uit de wereld te worden geholpen. 

 

Door de 3 federale magistraten met een financieel profiel werden meerdere 

complexe en hoogdrempelige dossiers behandeld in de loop van 2009, zowel 

inzake internationale corruptie, massieve witwasdossiers, internationale 
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vastgoedfraude, internationale witwasdossiers, subsidiefraude enz. Van de vijf 

dossiers die in 2009 door OLAF werden aangemeld, gaven er twee aanleiding 

tot de opstart van een federaal strafonderzoek en werden er drie overgemaakt 

aan het territoriaal bevoegd parket. 

 

In 2009 werd deze beleidslijn gehandhaafd. 

 

 

6. De informaticacriminaliteit 
 

 

Dit criminaliteitsfenomeen is, het moge weinig verwondering wekken, in volle 

opgang. Cijfermatig blijkt dit ook uit een sterke vermeerdering van inkomende 

dossiers inzake informaticabedrog en hacking.  

 

Reeds in 2008 had de federale procureur aan één federale magistraat de opdracht 

gegeven zich te specialiseren in het domein van de informaticacriminaliteit, door 

middel van het voeren van eigen federale onderzoeken en het volgen van 

theoretische en praktische opleidingen in binnen –en buitenland bij de 

gespecialiseerde opsporingsdiensten, met de bedoeling zijn expertise zowel 

extern als intern het federaal parket ten dienste te stellen van zijn collega’s. 

Sinds enkele jaren wordt immers vastgesteld dat personen, verdacht van 

terroristische misdrijven of georganiseerde criminaliteit, steeds vaker met elkaar 

communiceren via het internet of via andere hoogtechnologische middelen, 

veeleer dan via de klassieke communicatiemiddelen (telefoon of GSM), op een 

sterk beveiligde manier en dat ook op het gebied van de magistratuur een 

inhaalbeweging nodig is om de nodige know-how op te doen om deze tendens 

het hoofd te kunnen bieden.  

 

Binnen het domein van de informaticacriminaliteit werd het fenomeen van de 

“internetbanking hacking” als bedreigend voor de kritieke infrastructuur van ons 

land beschouwd en voerde het federaal parket daarom in 2009 rond dit 

fenomeen in 23 dossiers een strafonderzoek. 

 

In de mate dat het “IP”-adres, dat aanvankelijk dikwijls het enige exploiteerbare 

spoor is, het niet mogelijk maakt a priori de territoriaal bevoegde procureur des 

Konings te bepalen, is het federaal parket, net als inzake kinderporno, ook de 

natuurlijke bestemmeling om de processen-verbaal van de FCCU van de 

federale politie (DGJ/DJF) toegestuurd te krijgen, daarbij de zaak trouwens 

soms overnemend van de FOD Economische Zaken, het Centrum voor 

gelijkheid van kansen en andere overheden die ervoor hebben gekozen de feiten 

bij het federaal parket aan te klagen. 

 



                                                                     JAARVERSLAG FEDERAAL PARKET 2009 122 

 

Daarnaast verleende het federaal parket verder zijn medewerking aan de 

werkzaamheden van de werkgroep ‘internetrecherche’, gevormd binnen het 

expertisenetwerk ‘groot banditisme en terrorisme’ van het College van 

procureurs-generaal. 

 

 

7. De valsmunterij 
 

 

Er werd 1 federaal onderzoek opgestart naar een internationale zwendel in 

nagemaakte Eurobiljetten. 

 

 

8. De internationale wapenhandel 
 

 

De wetgever bracht de internationale wapenhandel bij de specifieke 

bevoegdheden van het federale parket onder (artikel 144 ter § 1, 4° van het 

Gerechtelijk wetboek). Die bevoegdheid is trouwens expliciet tot internationale 

handel beperkt. 

 

In 2009 werd 1 dossier door een lokaal parket aangemeld, hetgeen ook werd 

gefederaliseerd. 

 

 

9. De strafbare feiten m.b.t. kernmateriaal 
 

 

De wetgever maakte het federaal parket bevoegd voor de opsporing en 

vervolging van de strafbare feiten m.b.t. kernmateriaal (artikel 144 ter § 1, 1° 

van het Gerechtelijk wetboek).  

 

Er gebeurden in 2009 vanuit de lokale parketten geen aanmeldingen van 

dergelijke dossiers bij het federaal parket. 
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Afdeling 7. De samenwerking met de procureurs des 

Konings, de arbeidsauditeurs of de procureurs-generaal in 

het raam van de uitoefening van de strafvordering  

 

 

1.  De aanmelding 

 

 

De aanmelding door de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs of de 

procureurs-generaal van een strafdossier waarvoor zij van oordeel zijn dat de 

federale procureur de strafvordering zou kunnen uitoefenen, gebeurt in principe 

met behulp van standaardformulieren (aanmeldingsformulieren - COL 8/2002). 

Voor elke aanmelding door de gerechtelijke autoriteiten wordt op het federaal 

parket een dossier ‘FDC’ geopend. 

 

Ingeval de federale procureur vervolgens, na analyse van de feiten en verder 

overleg met de aanmeldende overheid, beslist zelf de strafvordering uit te 

oefenen, wordt het dossier “FDC” afgesloten en wordt een strafdossier “FD” 

geopend. 

 

In het andere geval (niet-federalisering) wordt het dossier “FDC” zonder gevolg 

geklasseerd en wordt het meegedeelde strafdossier teruggestuurd naar het parket 

(-generaal) of het arbeidsauditoraat dat de aanmelding gedaan heeft. 
 

 Aantal aanmeldingen 
 

In 2009 hebben de procureurs des Konings, de Arbeidsauditeurs en de 

procureurs-generaal 389 dossiers aan de federale procureur aangemeld voor 

uitoefening van de strafvordering. 

 

Daarvan werden 273 dossiers onmiddellijk gefederaliseerd, 116 zijn dossiers 

“FDC” geworden, waarvan 24 in federale strafdossiers werden omgezet of 

gevoegd, terwijl 59 dossiers “FDC” zonder gevolg geklasseerd werden. Op 31 

december 2009 waren 33 dossiers “FDC” nog altijd in analyse met het oog op 

eventuele federalisering. 
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Dossiers aangemeld bij het federaal parket 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Aanmeldingen 775 708 584 330 389 

Dossiers onmiddellijk gefederaliseerd FD - 326 439 212 273 

Dossiers FDC -> dossiers FD 

(federalisering of voeging bij een federaal dossier) 
529 569 43 27 24 

Dossiers FDC zonder gevolg geklasseerd 59 57 57 62 59 

Dossiers FDC op 31.12.2009 nog in analyse 187 82 45 29 33 

 

 Aanmeldende gerechtelijke autoriteit 

 
 

Aanmeldende autoriteit Via het aanmeldingsformulier Andere vormen van aanmelding 

Parketten 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Antwerpen 

Aarlen 

Brugge 

Brussel 

Charleroi 

Dendermonde 

Dinant 

Doornik 

Eupen 

Gent 

Hasselt 

Hoei 

Ieper 

Kortrijk 

Leuven 

Luik 

Marche-en- 

Famenne 

Mechelen 

Bergen 

Namen 

Neufchâteau 

Nijvel 

Oudenaarde 

Tongeren 

Turnhout 

Verviers 

Veurne 

25 

0 

6 

66 

5 

2 

1 

2 

0 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

 

0 

0 

2 

0 

2 

0 

0 

1 

3 

0 

17 

0 

11 

76 

10 

3 

0 

2 

0 

7 

2 

1 

0 

12 

0 

5 

3 

 

2 

1 

0 

0 

6 

5 

2 

3 

2 

0 

9 

0 

3 

46 

10 

2 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

4 

9 

1 

 

4 

1 

1 

1 

0 

2 

0 

5 

0 

0 

6 

0 

4 

40 

2 

9 

0 

0 

0 

3 

7 

0 

1 

2 

6 

4 

1 

 

4 

2 

1 

0 

1 

5 

0 

1 

0 

1 

5 

0 

2 

31 

1 

8 

0 

0 

0 

6 

6 

0 

0 

4 

2 

0 

0 

 

6 

2 

0 

0 

7 

0 

0 

2 

0 

2 

148 

0 

39 

84 

24 

32 

12 

15 

5 

51 

10 

14 

9 

32 

5 

14 

13 

 

6 

25 

7 

13 

18 

14 

8 

6 

24 

9 

57 

0 

27 

94 

65 

23 

9 

24 

0 

31 

7 

3 

2 

10 

9 

22 

4 

 

12 

27 

47 

7 

20 

6 

6 

8 

11 

3 

18 

1 

63 

97 

48 

14 

2 

8 

8 

48 

6 

0 

2 

10 

11 

14 

2 

 

5 

24 

31 

3 

19 

10 

5 

5 

6 

19 

8 

0 

18 

38 

32 

37 

0 

4 

0 

13 

1 

0 

2 

8 

7 

3 

16 

 

2 

5 

5 

0 

9 

3 

2 

6 

4 

5 

39 

1 

19 

68 

8 

22 

1 

13 

4 

28 

10 

1 

0 

15 

8 

12 

1 

 

6 

4 

5 

0 

7 

4 

3 

9 

2 

9 

Arbeidsauditeur 1 3 1 2 3 0 0 1 0 2 

Procureur-generaal 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Klacht  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAAL 136 173 103 102 87 637 535 481 228 302 
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2.  De delegatie 
 

 

Artikel 144bis §3, eerste lid van het Gerechtelijk wetboek geeft de federale 

procureur de mogelijkheid zijn bevoegdheden te delegeren naar een lid van een 

parket-generaal, van een auditoraat-generaal bij het arbeidshof, van een parket 

van een procureur des Konings of van een arbeidsauditoraat bij de 

arbeidsrechtbank, die de gedelegeerde bevoegdheden dan vanuit zijn standplaats 

uitoefent. 

 

De wetgever heeft niettemin in waarborgen voorzien, die ook in 2009 scrupuleus 

in acht werden genomen: 

 

 Voorafgaand overleg met de korpschefs  

  

Elke delegatie maakt vooraf het voorwerp uit van overleg met de korpschef en 

van een kennisgeving aan de procureur-generaal (uitgezonderd de punctuele 

delegatie). 

 

 Proces-verbaal van delegatie 

 

Er wordt van elke delegatie een proces-verbaal opgemaakt, waarvan het 

origineel op het federaal parket bewaard wordt, terwijl een eensluidend 

verklaard afschrift ervan naar de gedelegeerde magistraat, zijn korpschef, de 

procureur-generaal en de Minister van Justitie wordt gestuurd.  

 

Een eensluidend verklaard afschrift wordt tevens bij het strafdossier gevoegd. 

 

 Gehele en gedeeltelijke delegatie 

 

De federale procureur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren. 

 

Onder gehele delegatie wordt verstaan de uitoefening door de magistraat van het 

parket (–generaal), vanuit zijn parket (-generaal), van alle bevoegdheden van de 

federale procureur in het kader van de uitoefening van de strafvordering in een 

bepaald strafdossier. 

 

Onder gedeeltelijke delegatie wordt verstaan de tenuitvoerlegging van een of 

meer punctuele procedurehandelingen in het kader van de uitvoering van de 

strafvordering in een welbepaald dossier. 

 

Het mechanisme van de gedeeltelijke delegatie van minder dan 3 maanden, 

zonder budgettaire implicaties, werd ook in 2009 meer en meer aangewend om 
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(vaak zeer belastende en tijdrovende) verplaatsingsproblemen van de federale 

magistraten op te vangen. 

 

Er kan op dergelijke delegatie worden aangestuurd als de daad die de 

gedelegeerde magistraat van het parket (-generaal) moet stellen geen bijzondere 

kennis van het dossier vereist, bijvoorbeeld: 

 

- op een terechtzitting zetelen om voor een uitstel te zorgen  

- beroep aantekenen of een beroep volgen 

- een aanhoudingsbevel betekenen (in het rechtsgebied van het Hof van Beroep 

van Gent) 

- verzoekschriften tot inzage van het strafdossier (artikel 61ter Sv), tot 

opheffing van een onderzoekshandeling (artikel 61quater Sv) behandelen. 

 

Dit gaf geen aanleiding tot specifieke problemen. 

 

 Budgettaire impact 

 

Krachtens artikel 355 bis van het Gerechtelijk wetboek, ontvangt “de magistraat 

die met toepassing van artikel 144bis, § 3, eerste lid, belast wordt met een 

opdracht die ten minste drie opeenvolgende maanden in beslag neemt, een 

vierde van het verschil tussen zijn wedde en die welke aan de functie van 

federale magistraat is verbonden”. 

 

Op te merken valt dat dit weddenverschil maar één keer verrekend wordt, 

onafhankelijk van het aantal delegaties waarin een magistraat van een parket (-

generaal) optreedt.  

 

 Aantal delegaties 

 

2002/2003/2004 2005 2006 2007 2008 2009 

44 126 134 62 60 47 

 
De delegaties in de federale terrorismeonderzoeken werden hier niet meegeteld. 

Overeenkomstig de principes van de gemeenschappelijke omzendbrief van 15 

juli 2005 van de Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal 

betreffende de gerechtelijke aanpak inzake terrorisme (COL 9/2005) wordt in de 

regel voor elk federaal terrorismeonderzoek in Charleroi, Luik en Antwerpen 

een daartoe door de lokale procureur des Konings aangeduide parketmagistraat 

gedelegeerd.  
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3.  De detachering 
 

 

Artikel 144bis §3, 2de lid Gerechtelijk wetboek stelt de Minister van Justitie, in 

uitzonderlijke omstandigheden en enkel wanneer de behoeften van de dienst het 

rechtvaardigen, in de mogelijkheid om, op voorstel van de federale procureur en 

na overleg met de bevoegde procureur-generaal, procureur des Konings of 

arbeidsauditeur, een lid van een parket-generaal, van een auditoraat-generaal bij 

het arbeidshof, van een parket van de procureur des Konings of van een 

arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbank opdracht te geven om in het federaal 

parket de opdrachten van het openbaar ministerie tijdelijk uit te oefenen in het 

kader van welbepaalde dossiers.  

 

Deze mogelijkheid tot detachering is sedert de oprichting van het federaal parket 

nog nooit aangewend. 

 

 

 

Afdeling 8. De samenwerking met de onderzoeksrechters, 

de onderzoeksgerechten en de vonnisgerechten in het raam 

van de uitoefening van de strafvordering  

 

 

1.  De onderzoeksrechters 
 

 Aantal federale dossiers in gerechtelijk onderzoek 
 

 

Arrondissement Aantal dossiers in gerechtelijk onderzoek 

 op 

31.12.2005 

op 

31.12.2006 

op 

31.12.2007 

op  

31.12.2008 

op 

31.12.2009 

Antwerpen 2 2 2 2 - 

Brugge - 4 1 1 1 

Brussel  8 31 7 13 12 

Charleroi - 2 1 - 1 

Dendermonde 1 1 1 1 1 

Eupen - - - - - 

Gent - - - 1 - 

Hasselt - - - 2 1 

Kortrijk - - - - 1 

Leuven - - 1 - 1 

Luik 11 5 - 1 1 

Bergen - - - - - 

Neufchâteau - - 1 - - 
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Nijvel - 1 - - - 

Oudenaarde - - - - - 

Tongeren - - - - - 

Turnhout - - - 3 - 

Doornik - 1 - - - 

Veurne 2 - - 1 - 

TOTAAL 24 47 14 25 19 

 

Waar de samenwerking met de onderzoeksrechters voorheen  geen aanleiding 

gaf tot onoverkomelijke moeilijkheden, weze thans wel vermeld dat in het 

gekende en mediatieke ‘dossier YE’ inzake gokfraude en omkoping in het 

Belgisch voetbal, het federaal parket zich in november 2009 ultiem diende te 

wenden tot de Kamer van Inbeschuldigingsstelling te Brussel in het kader van 

haar controle op de lopende gerechtelijke onderzoeken. 

 

Dit teneinde de uitvoering te bekomen van een bijkomende relatief eenvoudige 

onderzoeksdaad en vervolgens de mededeling van het dossier. De KI besliste om 

akte te nemen van het voornemen van de onderzoeksrechter om uiterlijk binnen 

een bepaalde termijn het nodige te doen, hetgeen evenwel andermaal niet werd 

gerespecteerd, zodat in februari 2010 nogmaals de KI werd gevat en uitspraak is 

voorzien op 24 maart 2010. 

 

Dit dossier is een mooi voorbeeld van de enorme problemen waarmede het 

Openbaar Ministerie in het gerechtelijk arrondissement Brussel wordt 

geconfronteerd om, binnen de grenzen van professionaliteit en performantie, een 

dossier tijdig voor de rechtbank te brengen. 

 

 De bevoegdheidscriteria 

 

De federale procureur vordert de onderzoeksrechter om een onderzoek te openen 

op basis van de bevoegdheidscriteria die vastgelegd werden in artikel 62bis, lid 

1 van het Wetboek van strafvordering: de plaats van de misdaad of het 

wanbedrijf, de plaats waar de verdachte verblijft, die van de maatschappelijke 

zetel of van de bedrijfszetel van de rechtspersoon of die van de plaats waar de 

verdachte kan worden gevonden. 

 

 De regeling rechtsgebied 

 

Artikel 526 van het Wetboek van strafvordering, dat bepaalt dat er grond tot 

regeling van rechtsgebied door het Hof van Cassatie bestaat wanneer 

onderscheiden onderzoeksrechters kennis nemen van eenzelfde misdrijf of 

samenhangende misdrijven waarvoor de uitoefening van de strafvordering 

geschiedt door de federale procureur, diende ook in 2009 niet te worden 

toegepast. 
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2.  De onderzoeksgerechten en de vonnisgerechten  
 

 

De voornaamste moeilijkheid waarmee federale magistraten en de 

administratieve diensten van het federaal parket geconfronteerd worden is het 

feit dat de praktische regelingen in hoven en rechtbanken nog steeds anno 2009 

sterk uiteenlopen. 

 

 De betekening van de beschikkingen van de raadkamer 

 

Naargelang de 27 arrondissementen gebeuren de betekeningen ofwel door het 

lokaal parket ofwel door het federaal parket. Er is geen precieze regel ter zake 

vastgelegd. Ook zijn de formulieren die daartoe gebruikt worden verschillend. 

 

 De fixatie van federale dossiers voor de correctionele terechtzittingen van 

correctionele  rechtbanken of hoven van beroep  

 

De praktijk verschilt van de ene rechtsmacht tot de andere. De administratieve 

diensten van het federaal parket richten het verzoek tot vaststelling hetzij aan  de 

eerste voorzitter van het hof van beroep of aan de procureur-generaal, hetzij aan 

de voorzitter van de rechtbank of de procureur des Konings, naargelang de 

zaken in de betreffende rechtsmachten praktisch geregeld worden. 

 

Met de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel werd 

desbetreffend een regeling tot stroomlijning van de fixatieaanvragen uitgewerkt. 

Binnen het federaal parket duidde de federale procureur zijn adjunct aan als 

coördinator van de aanvragen van het federaal parket gericht aan de voorzitter 

van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

 

 De praktijken ter terechtzitting ten aanzien van het federaal parket  

 

In vorige jaarrapporten werd reeds gesteld dat de last van verplaatsingen voor de 

federale magistraten bij wijlen zwaar en zelfs contraproductief is. De federale 

magistraten op verplaatsing worden geconfronteerd met verschillende 

wachttijden met betrekking tot de behandeling van hun dossier op de 

terechtzitting. In sommige rechtsgebieden of arrondissementen geeft de 

voorzitter van de kamer voorrang aan het dossier van de federale procureur. In 

andere wordt er op geen enkele wijze rekening gehouden met de verplaatsing die 

de federale magistraat moet maken, zodat er makkelijk een hele voormiddag en 

een stuk van de namiddag verloren gaan. Dit was in 2009 niet anders. 
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Hoofdstuk IV. De coördinatie van de uitoefening van 

de strafvordering   
 

 

Afdeling 1. Statistieken  

 
Er werd in de referentieperiode 2009 veelvuldig een beroep gedaan op de 

federale procureur om de uitoefening van de strafvordering te coördineren. De 

federale procureur oefent zijn coördinatieopdracht uit ten aanzien van alle 

misdaden of misdrijven. 

 

Onderhavige tabel bevat slechts de initiële vergaderingen die vaak door 

nakomende ad hoc vergaderingen werden gevolgd. 

 

 

1. Coördinatievergaderingen in 2009 
 

Datum Aanvragend 

parket/  

politiedienst 

Materie Aanwezige 

parketten 

Onderzoeks-

rechters 

 

08/01/09 Parket 

Antwerpen 

Woninginbraken en 

garagediefstallen  

Antwerpen – 

Dendermonde – 

Turnhout 

 

14/01/09 Parket 

Leuven 

Rondtrekkende 

dadergroepering - 

zigeunermilieu  

Hoei – Leuven – 

Luik – Marche-en-

Famenne – 

Neufchâteau – 

Verviers 

 

29/01/09 DGJ/DJF Oplichting Brugge – Brussel – 

Hoei – Marche-en-

Famenne – Namen 

Brussel – 

Marche-en-

Famenne – 

Namen 

25/03/09 Federaal 

parket 

Diefstal van EPS-bakken Brugge – Leuven – 

Luik 

Brugge 

15/04/09 Federaal 

parket 

Hacking van 

bankrekeningen  

Gent – Mechelen – 

Oudenaarde 

 

20/04/09 Federaal 

parket 

Kinderpornografie Aarlen – Brugge – 

Charleroi – Gent – 

Hasselt – Leuven – 
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Luik – Bergen – 

Nijvel 

21/04/09 Parket 

Nijvel + 

DJF/CDBC 

Omkoping van 

ambtenaren  

Antwerpen -  

Brugge – Brussel – 

Gent – Mechelen 

  

24/04/09 Parket 

Turnhout 

Metaaldiefstal – 

Roemeense 

rondtrekkende 

dadergroepering 

Brussel – Luik – 

Turnhout 

 

24/04/09 FGP 

Antwerpen 

Georgische 

dadergroeperingen  

Antwerpen – 

Mechelen 

Mechelen 

28/04/09 Arbeidsaudi

toraat 

Brussel 

Tewerkstelling van 

illegale vreemdelingen  

Arbeidsauditoraat 

Brussel 

 

16/06/09 DGJ/DJB Moldavische 

rondtrekkende 

dadergroepering 

Brugge -  Brussel 

– Namen – 

Tongeren 

Namen 

26/06/09 Federaal 

parket 

Verdachte handelingen 

ten opzichte van 

minderjarigen  

Brussel - 

Oudenaarde 

 

04/08/09 Veiligheid 

van de Staat 

Ontsnappingen-gijzeling  Antwerpen – 

Brugge – Turnhout 

 

26/08/09 Landelijk 

Parket 

Nederland 

Handel in verdovende 

middelen – RHV NL 

 

Antwerpen – 

Landelijk Parket 

Nederland 

 

15/09/09 Parket 

Nijvel 

Fraudemechanismen via 

bankrekeningen in 

Liechtenstein 

Antwerpen – 

Brussel – Gent – 

Neufchâteau – 

Nijvel – Tongeren 

 

28/09/09 Parket 

Veurne 

Diefstallen met geweld – 

bendevorming  

Gent – Leuven – 

Veurne 

 

30/09/09 DGJ/DJP Aanzetten tot ontucht - 

prostitutiehuizen 

Dinant – Kortrijk – 

Oudenaarde – 

Tongeren 

 

06/11/09 DGJ/DJF Internationaal  zwendel 

tussen België en 

verschillende Afrikaanse 

landen 

Antwerpen – 

Brussel – Bergen – 

Tongeren 

 

07/12/09 DGJ/DJB Gauwdiefstallen door 

minderjarige zigeuners  

POL  

11/12/09 DGJ/DJF Uitgifte valse 

Eurobiljetten van 

Bulgaarse oorsprong  

Bergen  
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Afdeling 2. Optimalisatie van de coördinatie: kwaliteit en 

aantal vergaderingen 

 

 

Er werd, in de lijn van eerder uiteengezette beleidsopties, verder geïnvesteerd in 

de kwaliteitsvolle coördinatie van de strafvordering, hetwelk leidde tot een 

intensere interactie met en bevraging door de lokale parketten. 

 

Hoewel de ‘rondtrekkende dadergroeperingen’ het overgrote deel 

vertegenwoordigen van deze coördinatievergaderingen, werd ook de vraag tot 

coördinatie in andere domeinen gunstig beantwoord, bijvoorbeeld inzake 

complexe dossiers van financiële –en informaticacriminaliteit, drugs, 

kinderpornografie en valsmunterij. 

 

Wanneer de federale procureur gevat werd van een vraag tot coördinatie, 

impliceerde dit steeds minstens het nemen van initiatieven teneinde de 

verschillende reactieve onderzoeken te coördineren en duidelijk af te lijnen en 

het zorgen voor een snelle en efficiënte informatie-uitwisseling tussen de 

betrokken parketten en politiediensten. De coördinatie kon ook leiden tot de 

centralisatie van strafdossiers in één enkel parket van eerste aanleg of in de 

handen van één onderzoeksrechter.  

 

In een aantal gevallen, wanneer bleek dat de coördinatie niet zou lukken, niet 

zou volstaan of niet het verhoopte resultaat zou opleveren, besliste de federale 

procureur zelf de strafvordering uit te oefenen.  

 

Vermeldenswaardig is tevens dat de nationale coördinatie ook, dank zij de goede 

internationale kontakten, niet enkel kan leiden tot een nationale , maar ook een 

internationale meerwaarde. Zo werd dank zij de coördinatie met de parketten 

van Brugge, Charleroi en Dendermonde, in Roemenië een dossier opgestart op 

basis van uit België aangeleverde informatie, dewelke geleid heeft tot de opstart 

van een dossier door het DIICOT van Roemenië en vervolgens tot de 

ontmanteling van een criminele organisatie aldaar,in Maramures, 

gespecialiseerd in de markt van gestolen werfvoertuigen van aanzienlijke 

waarde. 

 

De federale procureur diende in 2009 geen gebruik te maken van zijn wettelijke 

mogelijkheid om, in het kader van zijn coördinatieopdracht, dwingende 

onderrichtingen te geven aan één of meerdere procureurs des 

Konings/arbeidsauditeur.  
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Hoofdstuk V. De internationale samenwerking  
 

 

Afdeling 1. De betrekkingen met de Belgische autoriteiten 

 

 

Het REA-informaticasysteem dat ook op het federaal parket wordt gebruikt, is 

niet aangepast om de verscheidenheid aan taken aan te kunnen die aan het 

federaal parket werden toevertrouwd in het kader van het vergemakkelijken van 

de internationale samenwerking. Enkel de basisgegevens zullen in de vorm van 

statistieken weergegeven kunnen worden. 

   

   

1. Betrekkingen met de Belgische gerechtelijke autoriteiten 
 

 

 Principe van het overleg   

     

Er was geen aanleiding tot het nemen van een dwingende richtlijn bij toepassing 

van artikel 144quater Gerechtelijk wetboek door de federale procureur om de 

opdracht van het federaal parket tot het vergemakkelijken van de internationale 

samenwerking te waarborgen, aangezien alle beslissingen genomen werden in 

overleg met de procureurs des Konings. 

 

 Algemene ondersteuning inzake internationale gerechtelijke samenwerking

  

 

1. Aantal verzoeken tot ondersteuning vanwege de Belgische gerechtelijke 

autoriteiten 

2002-2003 118 

2003-2004 190 

2005 161 

2006 150 

2007 129 

2008 112 

2009 87 
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2. Doel van de verzoeken tot ondersteuning vanwege de Belgische 

gerechtelijke autoriteiten 

 2006 2007 2008 2009 

versnellen van de 

tenuitvoerlegging van RHV 

12 26 16 12 

versturen van een RHV  44 43 30 27 

versturen van een kopie vooraf 

van een RHV  

13 12 15 14 

verzoek stand van zaken 

uitvoering van een RHV  

24 17 13 12 

verzoek algemene informatie 

(procedure) 

15 11 10 2 

verzoek om informatie in een 

land 

11 7 7 2 

verzoek om toesturen van 

stukken, van een dossier  

4 6 7 8 

verzoek om ondersteuning in 

uitleveringsprocedure  

8 - 3 1 

verzoek gevolg gegeven aan een 

aangifte  

5 3 2 2 

Verzoek om een JIT - - - 3 

andere 14 4 9 4 

 

3. Aantal door onderzoeksrechters aan het federaal parket gerichte 

verzoeken tot ondersteuning 

2002-2003 33 (op 118) 

2003-2004 63 (op 190) 

2005 73 (op 161) 

2006 76 (op 150) 

2007 79 (op 129) 

2008 72 (op 112) 

2009 56 (op 87) 

 

4.   De meest aangezochte landen 

 2006 2007 2008 2009 

Frankrijk 24 13 8 8 

Nederland 22 16 21 5 

Verenigd Koninkrijk 11 6 12 4 

Spanje 10 7 4 5 

Zwitserland 1 3 7 2 
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Verenigde Staten 3 4 3 1 

Duitsland 5 7 3 5 

Italië 6 9 2 1 

Roemenië - 6 - - 

Totaal aantal landen waarvoor een interventie gevraagd werd  

in Europa 26 17 17 19 

buiten Europa 21 7 6 5 

 

 

 

2. Betrekkingen met de FOD Justitie 
 

 

 In het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken  

 

Toesturen rechtshulpverzoeken aan het federaal parket  

 

Er werd overeengekomen dat de dienst internationale gerechtelijke 

samenwerking in strafzaken van het Directoraat-generaal Wetgeving en 

Fundamentele rechten en Vrijheden van de FOD Justitie de buitenlandse 

rechtshulpverzoeken die zij als centrale overheid ontvangt, onmiddellijk 

doorstuurt naar het federaal parket als het verzoek zeer dringend is en: 

 

- als de plaats waar het moet uitgevoerd worden niet lokaliseerbaar is,  of 

- als de tenuitvoerlegging ervan in twee of meer gerechtelijke 

arrondissementen moet gebeuren. 

 

Deze werkwijze werd in de betrokken periode aangehouden. 

 

Artikel 873 van het Gerechtelijk Wetboek  

 

De geprivilegieerde betrekkingen die de sectie internationale samenwerking van 

het federaal parket met de dienst internationale gerechtelijke samenwerking in 

strafzaken van de FOD Justitie onderhoudt, stellen het in staat om op een uiterst 

korte termijn de toestemming van de Minister van Justitie tot uitvoering van de 

rechtshulpverzoeken uitgaande van landen buiten de Europese Unie te bekomen. 

 

Als de federale magistraat een rechtshulpverzoek uitgaande van een 

buitenlandse gerechtelijke autoriteit buiten de Europese Unie naar een of meer 

parketten stuurt met het oog op tenuitvoerlegging ervan, voegt hij er deze 

toelating bij.  

 

Deze werkwijze werd in de betrokken periode voortgezet. 



                                                                     JAARVERSLAG FEDERAAL PARKET 2009 136 

 

 

Artikel 7§3 van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse 

rechtshulp 

 

Een kopie van ieder verzoek tot wederzijdse rechtshulp ontvangen door het 

federaal parket werd overeenkomstig voornoemd artikel aan de bevoegde dienst 

van de FOD Justitie overgemaakt. Hetzelfde geldt voor ieder verzoek tot 

wederzijdse rechtshulp uitgaande van het federaal parket zelf in het kader van 

zijn dossiers. 

 

 Onthaal van buitenlandse delegaties   

 

Het federaal parket werd verschillende keren betrokken bij het 

onthaalprogramma ter gelegenheid van het bezoek van buitenlandse 

gerechtelijke delegaties georganiseerd door de voorzitter van de FOD Justitie. 

 

De federale procureur of de beleidsmagistraat van de sectie internationale 

samenwerking, bijgestaan door een of meer federale magistraten, naargelang het 

programma, stelde het federaal parket en zijn verschillende opdrachten voor. 

 

Zo was er het bezoek van de Albanese procureur-generaal in de maand mei 

2009. 

 

 Deelname aan vergaderingen  

 

Vergaderingen van de overleggroep internationale gerechtelijke samenwerking   

 

Deze vergadering verenigt, naast de vertegenwoordigers van de FOD Justitie, de 

federale procureur, de procureur-generaal van Gent, vertegenwoordigers van de 

FOD Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers van de directie internationale 

politiesamenwerking van de federale politie (CGI). Deze vergadering wordt 

door de procureur-generaal van Gent en de Directeur-generaal Wetgeving en 

Fundamentele Rechten en Vrijheden van de FOD Justitie voorgezeten. Elk punt 

dat verband houdt met internationale materies kan op de agenda worden gezet.  

 

De federale procureur en de beleidsmagistraat, hoofd van de sectie 

internationale samenwerking, namen aan alle vergaderingen deel. 

 

Er werden vergaderingen gehouden op 9 januari, 24 april en 11 september 2009.  
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Werkvergaderingen ad hoc  

 

Het federaal parket nam aan verschillende werkgroepen deel die ontstaan zijn uit 

de overleggroep internationale gerechtelijke samenwerking en verband hielden 

met duidelijk omschreven materies. Als voorbeeld kan worden vermeld de 

werkgroep die ermee is belast de omzendbrief van het College van procureurs-

generaal nr. COL 2/2000 over de uitwisseling van politie-informatie te herzien. 

Deze werkgroep deed in december 2006 reeds een tekstvoorstel, dat inmiddels 

binnen de werkgroep in de vorm van een voorontwerp van wet werd gegoten.  

 

 Verzoeken om advies en invullen van vragenlijsten  

 

Verzoeken om advies 

 

De federale procureur werd, samen met de procureur-generaal van Gent, ook in 

2009 regelmatig aangezocht zijn advies te geven in bepaalde materies die direct 

aansluiten bij de internationale samenwerking in strafzaken. 

 

Invullen van vragenlijsten 

 

De FOD Justitie verzocht het federaal parket, evenals het parket-generaal van 

Gent trouwens, verschillende keren vragenlijsten van de Europese Unie, van het 

Europees Justitieel Netwerk, van Eurojust en van de OESO in te vullen, meer 

bepaald in verband met de internationale gerechtelijke samenwerking, het 

Europees aanhoudingsbevel en het bevriezingsbevel. 

 

Het invullen van dergelijke vragenlijsten bracht een steeds grotere werklast mee. 

 

Een overleg tussen die verschillende instanties m.b.t. het verzenden van die 

vragenlijsten, zoals reeds herhaaldelijk aanbevolen, dient opnieuw te worden 

aangekaart.  
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Afdeling 2. De betrekkingen met de buitenlandse 

autoriteiten 

 

 

Tabel aantal verzoeken vanwege buitenlandse gerechtelijke autoriteiten 

(steunaanvragen en rechtshulpverzoeken) 

2002-2003 764 

2003-2004 685 

2005 557 

2006 700 

2007 709 

2008 614 

2009 677 

 

 

1. Statistieken verzoek tot ondersteuning (buiten 

rechtshulpverzoek) uitgaande van het buitenland 
       

 

Totaal aan het federaal parket gerichte steunaanvragen (buiten 

rechtshulpverzoeken) 

2005 2006 2007 2008 2009 

91 79 40 49 44 

 

Verzoekende landen 

 2006 2007 2008 2009 

Schengenlanden 12 15 17 11 

Andere Europese 

landen 

27 15 8 5 

Landen buiten Europa 7 8 6 4 

TOTAAL 46 38 31 20 

 

 

2. Statistieken internationale rechtshulpverzoeken uitgaande van 

het buitenland 
 

 

De hierna vermelde cijfers bevatten enkel de rechtshulpverzoeken die aan het 

federaal parket als contactpunt voor de buitenlandse gerechtelijke overheden 
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werden gericht en vertegenwoordigen dus maar een deel van de 

rechtshulpverzoeken aan België. 

 

 

Totaal aan het federaal parket gerichte rechtshulpverzoeken  

2005 2006 2007 2008 2009 

466 621 669 565 633 

 

Aantal aan het federaal parket gerichte rechtshulpverzoeken per 

verzoekend land 

EUROPESE LANDEN 2006 2007 2008 2009 

Albanië 3 1 - 1 

Duitsland 92 100 85 74 

Andorra - - - - 

Oostenrijk 5 5 3 3 

Bulgarije 3 2 5 9 

Kroatië 1 - 1 - 

Denemarken - 5 1 - 

Spanje 28 23 28 13 

Estland 1 - 2 1 

Finland 2 2 2 - 

Frankrijk 96 94 89 84 

Griekenland 1 1 1 - 

Hongarije - 2 1 10 

Ierland - 2 - 6 

Italië 10 12 3 6 

Letland - - 1 2 

Lichtenstein - - - - 

Litouwen 4 5 2 12 

Luxemburg 11 15 7 10 

Monaco - 2 - - 

Noorwegen 1 2 - 1 

Nederland 263 271 228 284 

Polen 2 8 8 11 

Portugal 1 6 5 4 

Roemenië 2 4 6 11 

Verenigd Koninkrijk 82 57 54 54 

Rusland - 3 - 1 

Servië 1 1 - 3 

Slowakije 1 - - - 

Slovenië 1 - - - 

Zweden 7 6 2 5 
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Zwitserland 5 7 10 7 

Tsjechië 5 2 - 2 

Turkije 4 4 2 4 

Oekraïne 5 - 5 - 

TOTAAL 536 642 551 618 

 

Aantal aan het federaal parket gerichte rechtshulpverzoeken per 

verzoekend land 

NIET EUROPESE 

LANDEN 

2006 2007 2008 2009 

Algerije - 1 - 1 

Angola - - - - 

Australië 3 3 3 2 

Burkina Faso - - - - 

Kameroen - - - 1 

Canada - 1 2 5 

Cyprus - - 1 1 

Colombia - - - 1 

Verenigde Staten 11 12 6 3 

Hong-Kong - - - - 

India - - - 1 

Israël 1 6 1 1 

Japan - - - 1 

Libanon 1 - - - 

Marokko 1 1 - 1 

Mauritanië - - - - 

Nieuw-Zeeland 2 1 - - 

Paraguay - - - - 

Peru - 1 - - 

Filippijnen - - - - 

Congo - - - - 

Thailand - - - - 

Tunesië - - - - 

Venezuela 1 - 1 - 

Wit-Rusland -          1         - - 

TOTAAL 20 27 14 13 

 

  

3. Analyse van de opdracht van het federaal parket tot 

ondersteuning van de buitenlandse gerechtelijke autoriteiten wat 
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hun rechtshulpverzoeken betreft: meerwaarde en ondervonden 

moeilijkheden 

 
 Uitvoering van internationale rechtshulpverzoeken strekkende tot 

huiszoekingen in verschillende gerechtelijke arrondissementen. 

 

De vorige activiteitenverslagen maakten reeds gewag van de moeilijkheden 

ondervonden bij een gecentraliseerde uitvoering van een buitenlands 

rechtshulpverzoek strekkende tot huiszoekingen in verschillende gerechtelijke 

arrondissementen. 

 

Ingevolge artikel 11 tweede lid van de wet op de uitlevering 15 maart 1874 

kunnen de aan België gerichte internationale rechtshulpverzoeken tot 

huiszoekingen en/of inbeslagnemingen pas uitgevoerd kunnen worden na 

uitvoerbaar te zijn verklaard door de raadkamer van de plaats waar de 

huiszoekingen en inbeslagnemingen plaats moeten vinden. 

 

Ingevolge artikel 11 derde lid van dezelfde wet moet de raadkamer van de plaats 

waar de stukken in beslag moeten worden genomen, beslissen of het al dan niet 

aangewezen is om ze naar de buitenlandse gerechtelijke overheid door te sturen. 

 

Daar waar de eerste bepaling niet van toepassing is op internationale 

rechtshulpverzoeken uitgaande van de Beneluxlanden, geldt de tweede bepaling 

daarentegen voor alle internationale rechtshulpverzoeken. 

 

Deze beide bepalingen vormen een hinderpaal voor het centraliseren bij één 

enkele onderzoeksrechter van de tenuitvoerlegging van een internationaal 

rechtshulpverzoek. 

 

Als het van een Beneluxland uitgaat, dan is de verplichte tussenkomst van de 

raadkamer in de fase van het doorsturen van de in beslag genomen stukken bron 

van belangrijke moeilijkheden. 

 

Bijgevolg verdient het aanbeveling het tweede en derde lid van artikel 11 van de 

uitleveringswet van 15 maart 1874 te schrappen om de centralisering van de 

tenuitvoerlegging van een internationale rechtshulpverzoek bij één enkele 

onderzoeksrechter mogelijk te maken. 
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 De grensoverschrijdende operaties 

 

Sedert 16 mei 2003, datum waarop de wet op de bijzondere 

onderzoeksmethoden van kracht werd, valt elk internationaal rechtshulpverzoek 

dat te maken heeft met een grensoverschrijdende observatie, een gecontroleerde 

of bewaakte door- of aflevering, ambtshalve onder de toepassing van deze wet, 

enkel en alleen vanwege het internationaal karakter ervan. 

 

 

Aantal aan het federaal parket gerichte grensoverschrijdende operaties per 

verzoekende Staat 

 2006 2007 2008 2009 

Duitsland 22 31 21 15 

Denemarken - - - - 

Spanje 1 - - - 

Frankrijk 14 11 8 3 

Hongarije 1 - -  

Italië 1 - - 1 

Luxemburg - 4 - 2 

Noorwegen - 1 - - 

Nederland 40 67 47 74 

Verenigd Koninkrijk 17 10 6 8 

Zweden 2 3 - - 

Tsjechië        - - - - 

Zwitserland        - - - 1 

TOTAAL 98 127 82 119 

 

Belangrijkste materies waarop de grensoverschrijdende operaties 

betrekking hebben 

 2006 2007 2008 2009 

- drugs 60 68 37 61 

- douane en accijnzen 5 - 2 - 

- diefstal 10 22 11 4 

- moord 6 3 4 4 

- mensenhandel 1 4 3 1 

- wapens 0 6 1 - 

- criminele organisaties 2 3 3 2 

- valsheden 0 3 3 3 

- heling 7 1 - - 

- gijzeling 1 - - 1 

- terrorisme 3 - - - 

- vuurwerk 2 4 3 5 
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- handel in bedreigde dier- en 

plantensoorten 

1 1 - - 

- milieu - - 2 - 

- fraude - - 3 2 

- sigaretten - - 4 8 

- witwassen  - - 1 4 

- hormonen  - -         - 5 

- andere - - 5 5 

Eénzelfde verzoek kan betrekking hebben op verschillende misdrijven 

 

 

Voornoemde cijfers hebben betrekking op het aantal grensoverschrijdende 

operaties en niet op het aantal toelatingen door het federaal parket. Er kunnen in 

een zelfde dossier verschillende toelatingen worden afgeleverd: verlenging, 

uitbreiding, wijziging. 

 

Het administratief werk ingevolge het van kracht worden van de wet op de 

bijzondere opsporingsmethodes blijft aanzienlijk. 

 

Hoewel geen precieze statistieken kunnen verschaft worden, toont de praktijk 

nog altijd aan dat een groot aantal grensoverschrijdende operaties die het 

voorwerp hebben uitgemaakt van een toelatingsaanvraag uiteindelijk niet 

plaatsvinden en dat het geleverde administratieve werk derhalve nutteloos was.  

 

De moeilijkheden met de Douanediensten met betrekking tot de grensoperaties 

(tijdige verwittiging aan de federale magistraat – samenwerking met politie – 

feedback uitvoeringsstukken) zijn nog steeds actueel.  

 

 

4. Bilateraal of multilateraal overleg met de gerechtelijke 

autoriteiten van lidstaten of derde staten 
 

 

In 2009 vonden ook verschillende overlegvergaderingen met de gerechtelijke 

(en politionele) overheden van Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd 

Koninkrijk plaats. Deze overlegvergaderingen die een meer algemene 

benadering betreffen of verband houden met een specifiek thema komen boven 

op de operationele vergaderingen die regelmatig in het raam van specifieke 

dossiers worden gehouden. 
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 Bilateraal overleg met de buurlanden     

 

Met Nederland     

 

Er werd niet deelgenomen aan de vergadering van het College van Belgische en 

Nederlandse procureurs-generaal in Den Haag.  

 

Met Frankrijk      

 

Een federale magistraat van de internationale sectie is aangeduid voor de 

betrekkingen met de Franstalige landen en meer in het bijzonder om de 

vergaderingen m.b.t. de gerechtelijke samenwerking met Frankrijk te volgen. 

 

Belgisch-Frans overlegplatform inzake grensoverschrijdende gerechtelijke 

samenwerking 

 

Dit overlegplatform, dat opgericht werd op initiatief van de procureurs-generaal 

van Bergen, Gent en Douai, heeft tot doel de grensoverschrijdende gerechtelijke 

samenwerking en de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit te 

verbeteren. 

 

Er waren vergaderingen op 18 maart 2009, 27 maart 2009 en 12 mei 2009.  

 

Met het Verenigd Koninkrijk  

 

In 2009 vond een bilateraal overleg plaats op 4 maart 2009 in Brussel. 

 

 Multilateraal overleg    

 

Met Nederland en Duitsland   

 

Er werd een trilateraal overlegplatform EUREGIO (België, Nederland, 

Duitsland) opgezet in 2002, op initiatief van Nederland. Deze werkgroep 

verenigt de parketmagistraten van de arrondissementen aan de Belgische grens 

(Eupen, Luik, Hasselt, Tongeren en Verviers), Duitse grens (Aken) en 

Nederlandse grens (Maastricht). 

 

Het federaal parket neemt daaraan hoofdzakelijk deel als observator en uit 

hoofde van zijn opdracht de internationale samenwerking te vergemakkelijken. 

Hoewel dergelijke regionale initiatieven van internationale samenwerking zeker 

positief zijn, moet erop worden toegezien dat er geen wildgroei aan parallelle of 

elkaar beconcurrerende internationale samenwerkingskanalen ontstaat, naast of 

bovenop degene die de wetgever of de internationale verdragen hebben 
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opgericht. Het federaal parket wordt over de activiteiten van de EUREGIO op 

de hoogte gehouden door de jurist van het federaal parket, aldaar afgedeeld, die 

maandelijks rapporteert op de sectievergadering van het federaal parket. 

 

Er waren bijeenkomsten van de werkgroep contactmagistraten Euregio Maas-

Rijn met de vertegenwoordigers van de werkgroep criminaliteit NeBeDeagpol 

op 23 januari, 3 april, 12 juni, 25 september en 27 november 2009. 

 

Er waren bijeenkomsten van de parkethoofden van de Euregio op 20 februari 

2009 en 4 november 2009. 

 

De Strategische Conferentie ging door op 16 december 2009. 

 

Op 6 mei 2009 nam het federaal parket deel aan een bijeenkomst van het 

Euregionaal rechercheoverleg Drugs Scheldemond. 

 

Op 30 september 2009 vond een bijeenkomst “Euregionaal criminaliteitsbeeld” 

plaats. 

 

Met Nederland, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg  

 

Het federaal parket neemt deel aan de werkzaamheden van het strategisch 

overleg “Hazeldonk”. Dit overleg dat op regelmatige tijdstippen tussen België, 

Nederland en het Groothertogdom Luxemburg plaatsvindt, heeft tot doel de 

politieacties inzake bestrijding van het drugstoerisme te coördineren. In 2009 

vond dit overleg op 27 oktober 2009 plaats. 

 

 Overleg met de landen van buiten de Europese Unie   

 

Met Marokko 

 

Het overleg met Marokko verliep in 2009 uitstekend, onder meer dankzij het 

kanaal van de Belgische liaisonmagistraat in Marokko. 

 

Met Albanië 

 

Het overleg met Albanië werd opgestart n.a.v. een bezoek van de Albanese 

procureur-generaal aan het federaal parket in mei 2009. 
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Met Servië 

 

Het overleg met Servië vond plaats in juni 2009 te Brussel naar aanleiding van 

de voorbereiding van het samenwerkingsprotocol tussen het federaal parket en 

the Republic Public Prosecutor’s Office of Serbia. 

 

Met Rusland  

 

Het federaal parket nam deel aan het overleg dat door Eurojust in oktober 2009 

in Den Haag werd georganiseerd met een belangrijke delegatie van de Russische 

Federatie. 

 

 

5. Geprivilegieerde contacten met de nationale parketten en de 

gespecialiseerde parketten van andere Europese landen 
     

     

 Met Nederland 

 

Het federaal parket onderhoudt geprivilegieerde contacten met het Landelijk 

Parket van Nederland. De magistraten van dit parket hebben zeer regelmatig 

contact met de federale magistraten, voornamelijk in het kader van operationele 

dossiers, meer specifiek in het kader van het terrorisme en de georganiseerde 

criminaliteit. Op 27 november 2009 vond een werkbezoek plaats te Rotterdam, 

waarbij de organisatie, functionering en prioriteiten van beider parketten werden 

gepresenteerd.  

 

Op 11 maart 2009 werd een samenwerkingsprotocol (genaamd “FEDLAND”) 

ondertekend met het landelijk parket van Nederland. Er kan worden verwezen 

naar hoofdstuk III (“De uitoefening van de strafvordering”), afdeling 6 (“De 

aanpak van de georganiseerde criminaliteit door de sectie georganiseerde 

criminaliteit”), 3. “De internationale drugproblematiek”. 

 

 Met Duitsland       

 

Eén keer per jaar wordt de federale procureur uitgenodigd om deel te nemen aan 

de werkdagen van de Duitse federale procureur en de Duitse procureurs-

generaal, gewijd aan de veiligheidsproblemen (terrorisme, spionage, 

georganiseerde criminaliteit,…).  

 

De federale procureur verkoos om de procureur des Konings van Eupen af te 

vaardigen naar de vergadering in Berlijn van 24 t.e.m. 26 november 2009. 
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Afdeling 3. Het Europees aanhoudingsbevel 

 

 

1. Rol van het federaal parket 
 

 

De wet op het Europees aanhoudingsbevel vertrouwt het federaal parket een 

aantal bijzondere opdrachten toe. Ze worden hierna uiteengezet. 

 

 Overschrijding van de termijn van 90 dagen 

 

Als wegens uitzonderlijke redenen de definitieve beslissing inzake de 

tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel niet kon worden genomen 

binnen de 90 dagen vanaf de datum van aanhouding van de persoon, wordt de 

federale procureur daarvan door het Openbaar Ministerie op de hoogte gebracht. 

De federale procureur brengt vervolgens Eurojust van deze vertraging op de 

hoogte, met verduidelijking van de redenen daarvan (artikel 19 § 2 van de wet 

van 19 december 2003). 

Er werd geen enkel dossier bij de federale procureur aanhangig gemaakt in 

2009 waarbij de termijn van 90 dagen overschreden was. 

 

 Samenloop tussen verschillende Europese aanhoudingsbevelen  

 

Als verschillende lidstaten van de Europese Unie een Europees 

aanhoudingsbevel ten laste van dezelfde persoon hebben uitgeschreven, wordt 

de federale procureur eveneens door de bevoegde procureur des Konings op de 

hoogte gebracht (artikel 29 van de wet van 19 december 2003). De raadkamer 

beslist dan welk aanhoudingsbevel prioritair ten uitvoer moet worden gelegd, op 

advies van de federale procureur. De federale procureur kan, zo hij het nodig 

oordeelt, het advies van Eurojust vragen inzake de keuze die de voorkeur 

verdient.  

 

Er werd geen enkel dossier samenloop aanhangig gemaakt in 2009. 

   

 Conflict tussen een Europees aanhoudingsbevel en een verzoek tot 

uitlevering  

 

De federale procureur komt eveneens tussen ingeval er een conflict rijst tussen 

een Europees aanhoudingsbevel en een verzoek tot uitlevering uitgaande van 

een derde land. Hij wordt dan onverwijld daarvan door het Openbaar Ministerie 

op de hoogte gebracht. De beslissing welke keuze er wordt gemaakt komt toe 
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aan de regering, op advies van de federale procureur en na opmerkingen van de 

onderzoeksrechter, rekening houdende met alle omstandigheden in de zaak.  

  

In 2009 werd geen enkel dossier bij de federale procureur aanhangig gemaakt.  

 

 Contactpunten van het Europees Justitieel Netwerk  

 

Aangezien er vier federale magistraten contactpunten zijn van het Europees 

Justitieel Netwerk, is het federaal parket eveneens geroepen een rol te spelen bij 

de ondersteuning van de nationale gerechtelijke autoriteiten als uitvaardigende 

overheid om de gerechtelijke autoriteit te identificeren die bevoegd is voor de 

tenuitvoerlegging van een EAB mocht die onbekend zijn (artikel 33§4 van de 

wet van 19 december 2003).   

 

 

2. Vergaderingen van de werkgroep EAB 
 

Er werd op initiatief van de FOD Justitie en het federaal parket een 

multidisciplinaire werkgroep opgericht. Deze groep waarin practici uit 

verschillende diensten (SIRENE-DSO, parket van Brussel, FOD Justitie, parket-

generaal van Gent, onderzoeksrechter, federaal parket) zitten, is ermee belast de 

concrete moeilijkheden te bespreken die rijzen bij toepassing van de wet 

betreffende het Europees aanhoudingsbevel en daar praktische en efficiënte 

oplossingen voor uit te werken. Een proces-verbaal van elke vergadering wordt 

bezorgd aan de groepsleden. Tijdens de vergadering op 12 juni 2009 

formuleerde de werkgroep voorstellen tot wetswijzigingen. 

 

3. Helpdesk en expertise 
 

 

 Ten overstaan van nationale of buitenlandse gerechtelijke autoriteiten. 

 

Er werd op het federaal parket een cel « Helpdesk » opgericht ten behoeve van 

de gerechtelijke autoriteiten, die daar met alle (praktische en juridische) vragen 

terecht kunnen. De vragen kunnen zowel telefonisch als per e-mail gesteld 

worden.  
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 Vragenlijsten EAB 

 

Het federaal parket wordt regelmatig geconsulteerd over de juridische aspecten 

van de antwoorden die moeten worden gegeven op de internationale 

vragenlijsten met betrekking tot het Europees aanhoudingsbevel uitgaande van 

de Europese Commissie, van het Europees Justitieel Netwerk, van het 

voorzitterschap van de Europese Unie en van Eurojust. 

    

 

4. Statistieken 

 

 

Voorafgaande opmerking:  

 

Weinig ingewikkelde informatieverzoeken worden telefonisch of per mail 

afgehandeld, zonder dat er een dossier wordt geopend. 

 

 

Aantal aan het federaal parket toegestuurde Europese aanhoudingsbevelen 

 2006 2007 2008 2009 

Uitgaande van een Belgische gerechtelijke overheid 

 21 32 20 13 

Uitgaande van een andere Lidstaat 

Duitsland 5 3 2 2 

Oostenrijk 1 - - - 

Spanje 2 - - 1 

Frankrijk 13 5 2 1 

Bulgarije - -        1 - 

Ierland 1 - - - 

Italië 4 1 - - 

Litouwen 1 - - - 

Luxemburg - - - - 

Nederland 5 4 3 7 

Polen 1 - - 1 

Verenigd Koninkrijk - 1 2 1 

Zweden 1 - - - 

Estland - 1 - - 

Roemenië - 2          -        4 

Griekenland - -          -        2 

Letland - -          -        1 

TOTAAL 35        17         10       20 
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Afdeling 4. De betrekkingen met de internationale 

instellingen 

 

 

1. De internationale rechtsmachten 
 

 

De bespreking van de interactie tussen het federaal parket en de internationale 

rechtsmachten (Internationaal Straftribunaal voor Rwanda, Internationaal 

Straftribunaal voor ex-Joegoslavië, Internationaal Strafhof) wordt besproken in 

hoofdstuk IX (“De ernstige schendingen van het internationaal humanitair 

recht”), afdeling 3 (“De betrekkingen met de internationale instellingen”). 

 

 

2. Het Europees Justitieel Netwerk 

 

 

 Algemene voorstelling  

 

Het Europees Justititieel Netwerk (afgekort: EJN of RJE van “European 

Judicial Network”) werd opgericht in de Europese Unie door het 

gemeenschappelijk optreden 98/428/JBZ van 29 juni 1998 tot uitvoering van de 

aanbeveling 21 uit het actieplan ter bestrijding van de georganiseerde misdaad 

dat in 1997 door de Raad goedgekeurd was. Dit netwerk werd op 25 september 

1998 officieel ingehuldigd. 

Het basisprincipe is zeer eenvoudig: het identificeren en het ondersteunen van 

de personen die in elke Lidstaat van de Europese Unie een fundamentele rol 

spelen op het gebied van de justitiële samenwerking in strafzaken, teneinde een 

netwerk van deskundigen op te richten voor de uitvoering van de 

rechtshulpverzoeken in strafzaken.  

EJN is van een bijzonder belang doordat het het principe bevestigt van de 

rechtstreekse contacten tussen de bevoegde gerechtelijke autoriteiten van de 

Europese Unie.   

Het EJN is een dynamische structuur en horizontaal gedecentraliseerd.  

Het netwerk beschikt enkel over een permanent secretariaat, dat ondergebracht 

is in hetzelfde gebouw als Eurojust in Den Haag.   



                                                                     JAARVERSLAG FEDERAAL PARKET 2009 151 

 

 

 Het onderhoud van de instrumenten van EJN 

 

Het doel van EJN is de justitiële samenwerking in strafzaken tussen de Lidstaten 

van de Europese Unie te vergemakkelijken. 

 

Daartoe stelt EJN juridische en praktische informatie ter beschikking van de 

lokale gerechtelijke autoriteiten. Deze terbeschikkingstelling gebeurt via een 

website (http://www.ejn-crimjust.europa.eu) die de instrumenten inzake 

informatie verzamelt, door het netwerk ontwikkeld, meer bepaald “de atlas” 

(waardoor de lokale bevoegde autoriteit kan geïdentificeerd worden in het kader 

van de behandeling van een rechtshulpverzoek)  en de “Belgische fiches” (die 

voor ieder land informatie verstrekken over de meest frequent gevraagde 

onderzoeksdaden). 

Het actualiseren van de informatie wordt in elke Lidstaat door de nationale 

autoriteiten uitgevoerd. In België wordt deze opdracht door een federale 

magistraat uitgevoerd. Hij heeft bijgevolg de functie van nationale coördinator 

voor EJN.  

 De vergaderingen van de informele werkgroep en de vergaderingen van de 

nationale correspondenten van EJN in Den Haag.     

Deze federale magistraat neemt eveneens deel aan de vergaderingen van de 

informele werkgroep, ingericht om de organisatieproblemen van het netwerk te 

regelen. Dit gebeurde op 23 februari 2009 te Brussel en op 27 en 28 oktober in 

Den Haag. 

Hij nam eveneens deel aan de bijeenkomsten van de nationale correspondenten, 

die als doel hebben de invoermethodes van de gegevens te harmoniseren en te 

zorgen voor de actualisering van de instrumenten van het netwerk. In 2009 

waren er meetings op 20 en 21 april en op  16 oktober 2009. 

 De federale magistraten, contactpunten van EJN. 

EJN biedt eveneens, via de contactpunten, een operationele bijstand in het kader 

van de rechtshulpverzoeken.  

De nationale contactpunten worden door iedere Lidstaat aangesteld onder de 

centrale autoriteiten, belast met de internationale justitiële samenwerking, de 

gerechtelijke autoriteiten en andere bevoegde autoriteiten die een specifieke 

verantwoordelijkheid dragen op het gebied van de internationale justitiële 

samenwerking  in het algemeen of in de strijd tegen bepaalde vormen van zware 
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criminaliteit, zoals de georganiseerde misdaad, de corruptie, de drugshandel of 

het terrorisme.   

In België werden acht contactpunten aangeduid waaronder vier leden van het 

federaal parket. De vier andere contactpunten zijn leden van FOD Justitie.  

De contactpunten kunnen aangewend worden voor : 

- de toewijzing en de tenuitvoerlegging van de rechtshulpverzoeken in 

strafzaken, uitgaande van gerechtelijke autoriteiten van de andere Lidstaten  

- het identificeren van en leggen van rechtstreekse contacten met de bevoegde 

lokale autoriteiten in de Lidstaat tot wie een Belgische gerechtelijke 

autoriteit een rechtshulpverzoek of een Europees aanhoudingsbevel wenst te  

richten.    

- het verkrijgen van juridische en praktische informatie met het oog op het 

bekomen van een justitiële samenwerking in een andere Lidstaat.   

- het bemiddelen, als tussenpersoon, bij het oplossen van problemen, 

vertragingen en geschillen die ontstaan bij de uitvoering van 

rechtshulpverzoeken; 

- het verlenen van bijstand, eventueel met de steun van Eurojust, in de 

coördinatie van  complexe strafzaken tussen Lidstaten.  

 

De federale magistraten komen zeer regelmatig tussen als Belgisch contactpunt 

op verzoek van de buitenlandse gerechtelijke autoriteiten.  

 

Het aantal tussenkomsten kan echter moeilijk in cijfers bepaald worden, 

aangezien vele tussenkomsten per telefoon of per e-mail plaatshebben. Wanneer 

de verzoeken tot tussenkomst echter omvangrijker zijn en uitsluitend van EJN 

leden afkomstig zijn, worden soms dossiers geopend. Zo werden in 2009 26 

nieuwe dossiers geopend. 

 

Het federaal parket doet trouwens zeer vaak een beroep op het netwerk van 

contactpunten van EJN in het kader van zijn opdracht de internationale 

samenwerking te vergemakkelijken in het belang van de Belgische gerechtelijke 

autoriteiten. Het aantal keren dat het federaal parket zich richt tot een 

buitenlands EJN contactpunt is zeer hoog, maar kan niet in cijfers uitgedrukt 

worden omdat de dossiers met verzoek tot ondersteuning geopend worden op 

basis van de autoriteit die de ondersteuning aanvraagt en niet op basis van het 

middel dat aangewend wordt om deze ondersteuning te verzekeren.  

 

 De plenaire vergaderingen van de EJN contactpunten.  

 

De contactpunten vergaderen drie maal per jaar om hun kennis over de 

verschillende juridische systemen die in de Europese Unie worden toegepast, uit 

te wisselen, om de problemen, ontstaan bij de tenuitvoerlegging van de 
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rechtshulpverzoeken te onderzoeken en om oplossingen voor te stellen in geval 

van conflict. In 2009 vonden vergaderingen plaats van 24 t.e.m. 26 juni en op 23 

en 24 november 2009. 

 

Eén of meerdere magistraten van het federaal parket namen telkens aan deze 

vergaderingen deel. 

 

Deze bijeenkomsten bieden eveneens de gelegenheid om informatie over de 

juridische stelsels van de andere Lidstaten te bekomen en de andere EJN 

contactpunten te ontmoeten teneinde een  gepersonaliseerd en efficiënt netwerk 

op te bouwen. 

 

Van deze bijeenkomsten wordt verslag uitgebracht in de driemaandelijkse 

overlegvergadering internationale samenwerking op de FOD Justitie.    

 

 

3. Eurojust 
 

 

 Nationale correspondenten van het Belgisch lid van Eurojust 

 

De wet van 21 juni 2004 met betrekking tot Eurojust voorziet in de aanstelling 

van een nationaal correspondent van Eurojust, een magistraat van het federaal 

parket. 

 

De beleidsmagistraat, hoofd van de sectie internationale samenwerking en de 

beleidsmagistraat, hoofd van de sectie terrorisme, werden door de federale 

procureur als nationaal correspondenten Eurojust voorgesteld en als dusdanig 

door de minister van Justitie aangewezen. 

 

 Statistieken  

 

Elk verzoek of elke mededeling die uitgaat van het Belgische lid van Eurojust 

geeft aanleiding tot het openen van een dossier op het federaal parket. 

 

Voor gedetailleerdere statistieken in verband met de dossiers die door het 

Belgisch lid van Eurojust werden behandeld, wordt verwezen naar het 

tweemaandelijks en jaarlijks verslag dat dit lid aan de Minister van Justitie, de 

procureur-generaal van Gent en de federale procureur moet richten. 

 

De samenwerking met het Belgische lid van Eurojust is er nog op vooruitgegaan 

dankzij het feit dat de nationale correspondenten erbij betrokken worden en 

dankzij de nauwe samenwerking met alle federale magistraten. De stijging van 



                                                                     JAARVERSLAG FEDERAAL PARKET 2009 154 

 

de dossiers en de daarmede gepaard gaande bijhorende werklast springen wel in 

het oog.  

 

 

Aantal verzoeken of mededelingen van de Belgische vertegenwoordiger bij 

EUROJUST die aan het federaal parket werden gericht 

2002/2003 37 

2003/2004 81 

2005 81 

2006 91 

2007 125 

2008 159 

2009 181 

 

Doel van de verzoeken of mededelingen van de Belgische vertegenwoordiger 

bij EUROJUST die aan het federaal parket werden gericht 

Verzoeken uitgaande van een lidstaat 2008 2009 

Verzoek om bijstand bij de uitvoering van een IRO gericht 

aan België 
13 15 

Toesturen van een IRO gericht aan België 22 21 

Toesturen van een IRO gericht aan België en verzoek om 

coördinatie 
6 7 

Verzoek om informatie stand van zaken in een IRO gericht 

aan België 
13 21 

Verzoek om informatie stand van zaken in een Belgisch 

gerechtelijk dossier 
23 12 

Verzoek om informatie aangaande de opsluiting van iemand 

in België 

2 4 

Verzoek om algemene informatie 45 46 

Verzoek om informatie betreffende EAB - 17 

Andere - 17 

TOTAAL 124 160 

Uitnodiging op vergaderingen   

Uitnodiging op een coördinatievergadering 
14

 10 29 

Uitnodiging op een strategische vergadering – mensenhandel 1 - 

Uitnodiging op een strategische vergadering – terrorisme - 2 

Uitnodiging op een strategische vergadering – andere 

materies 

1 1 

TOTAAL 12 32 

Andere 23 4 

                                           
14

 Materies die voor coördinatie in aanmerking komen: terrorisme, Italiaanse maffia, mensenhandel, 

georganiseerde misdaad, motorbendes, fraude ten nadele van de belangen van de Europese Unie. 
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Verzoek van een Belgische overheid gericht aan EUROJUST voor 

coördinatie 

2002/2003 1 

2003/2004 1 

2005 1 

2006 2 

2007 4 

2008 2 

2009 9 

 

 

 Verplaatsingen naar de zetel van Eurojust (of Europol) in Den Haag    

 

De federale magistraten moeten zich meer en meer naar Den Haag of naar 

aangrenzende landen verplaatsen om assistentie te verlenen bij vergaderingen 

die door Eurojust (of door Europol) worden belegd.  

 

In 2009 namen federale magistraten deel aan 18 strategische of operationele 

vergaderingen die door Eurojust werden georganiseerd in Den Haag, Praag, 

Istanbul en Stockholm. 

 

 

4. OLAF 
 

 

 Voorafgaande opmerkingen 

 

De omzendbrief nr. COL 5/2002 van het College van procureurs-generaal met 

betrekking tot het federaal parket bepaalt dat de federale procureur het centrale 

gerechtelijke contactpunt is voor internationale instellingen als OLAF. 

 

Ingevolge de omzendbrief van het College van procureurs-generaal betreffende 

OLAF – nr. COL 9/2003 van 23 juli 2003 is het federaal parket het 

“toegangsloket” voor klachten van OLAF bij de Belgische gerechtelijke 

autoriteiten. Het federaal parket informeert OLAF over het parket waarnaar de 

klacht doorgestuurd wordt en over de referenties van het dossier. Zo nodig staat 

het ook in voor de opvolging van de behandeling van het dossier.  
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 Statistieken 

 

Voor elk verzoek of elke mededeling van OLAF wordt een dossier op het 

federaal parket geopend. 

 

 

Dossiers door OLAF toegestuurd aan het federaal parket 

 2003-

2004 

2005 2006 2007 2008 2009 

Subsidiefraude 3 2 3 3 1 - 

Sigarettensmokkel 3 - 1 - - - 

Schenden beroepsgeheim 1 - - - - - 

Misbruik van vertrouwen 1 - - - - - 

Fraude - 2 2 1 2 - 

Corruptie - - - - - 3 

Valsheid in geschriften - - - - - 2 

Andere - - - 1 1 - 

Totaal 8 4 6 5 4 5 

 

OLAF-dossiers behandeld door het federaal parket 

 2003-

2004 

2005 2006 2007 2008 2009 

 4 1 2 4 4 2 

 

OLAF-dossiers door het federaal parket aan de parketten doorgestuurd 

 2003-

2004 

2005 2006 2007 2008 2009 

Brussel  2 1 4 1 - 2 

Charleroi 1  - - - - 

Hasselt 1 2 - - - - 

Namen - - - - - - 

Dendermonde - - - - - 1 

Totaal 4 3 4 1 - 3 

 

 
 

5. De Europese Unie 
 

 

Op uitnodiging van het Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele 

Rechten en Vrijheden van de FOD Justitie namen de federale procureur en de 
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federale magistraten deel aan verschillende werkgroepen opgericht binnen de 

Europese Unie. 

 

Deze werkgroepen hebben meestal tot doel Europese overeenkomsten uit te 

werken die verband houden met materies die binnen de bevoegdheden van het 

federaal parket vallen of, meer algemeen gesteld, te maken hebben met de 

strafprocedure of met de internationale rechtshulp. 

 

Het gaat voornamelijk om voorbereidende vergaderingen ten behoeve van het 

C.A.T.S. (Comité Article Trente-Six) en van de G.M.D. (Groupe 

Multidisciplinaire sur la criminalité organisée). Elk van die vergaderingen vindt 

ongeveer één keer per maand plaats. Ze worden afwisselend belegd door de 

FOD Justitie en de FOD Binnenlandse Zaken. 

 

Sedert 1 september 2003 kunnen de federale magistraten niet meer deelnemen 

omdat er in het Europees halfrond geen plaats meer is na de toetreding van de 

nieuwe Lidstaten. Het federaal parket wordt niettemin betrokken bij de 

werkzaamheden van de voorbereidende vergaderingen van het CATS en de 

GMD, en kan dus alle opmerkingen formuleren in de materies die het 

aanbelangen. 

 

 

Afdeling 5. Opdrachten van het federaal parket inzake 

internationale politiesamenwerking 

 

 

1. EUROPOL 
 

 

 Op operationeel vlak 

 

Voor de deelname van de federale politie aan strategische analyses op 

gerechtelijk vlak en aan de AWF (Analytical Working Files: operationele 

misdaadanalyses die verband houden met een specifiek crimineel fenomeen dat 

onder de bevoegdheid van EUROPOL valt) moet de federale procureur zijn 

toestemming geven, in overleg met de procureur-generaal van Gent. 

Hieronder een tabel met gegevens over het aantal dossiers “AWF”dat in de 

vorige jaren en in 2009 behandeld werd. 

 

Er werden 2 nieuwe AWF aangemeld in 2009. Eén AWF betreffende de 

bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in verband met het Internet en 
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ICT (AWF CYBORG) en één in verband met de bestrijding van misdrijven 

gepleegd in de loop van terroristische activiteiten geassocieerd aan de 

activiteiten van islamitische terroristische groeperingen (AWF HYDRA). 

   

 

 

Materie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Witwassen - 1 1 1 - 1 

Georganiseerde 

Criminaliteit 
3 6 6 6 1 8 

Vervalsing - 1 1 1 1 1 

Pedofilie - 1 1 1 1 1 

Drugs - 3 3 3 3 3 

Terrorisme 3 2 2 2 - 2 

Mensenhandel 2 2 1 1 2 1 

Sigarettensmokkel 1 1 - - - 1 

Andere - 1 - - - 1 

TOTAAL 9 18 15     15      8       19 

 

 

 Op structureel vlak 

 

Het federaal parket nam ook in 2009 verder actief deel aan de voorbereidende 

vergaderingen van de raad van bestuur van EUROPOL en aan de voorbereiding 

van de vergaderingen van de verbindingsofficieren van die instelling. Die 

voorbereidende vergaderingen maken het mogelijk zich een precies beeld te 

vormen van het dagelijks bestuur van die instelling, waarbij het gaat om het 

uitwerken van een strategische visie, het budget, de instrumenten of het 

jaarprogramma.  

 

De federale procureur volgde ook de vergaderingen van de Task Force Chief of 

Police – EUROPOL op. Dit stelt hem meer bepaald in staat de projecten die 

binnen COSPOL omschreven zijn en waaraan België deelneemt, op te volgen: 

criminaliteit van de Balkanlanden, synthetische drugs, terrorisme. 
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2. INTERPOL 

 

 

De federale procureur diende in 2009 geen toelating te geven voor de deelname 

van de federale politie aan operationele analyses van verschillende 

misdaadfenomenen die door Interpol werden uitgevoerd.  

 

 

3. Betrekkingen met de verbindingsofficieren 
 

 

 De Belgische verbindingsofficieren in het buitenland  

 

Adviesbevoegdheid inzake accreditatie van Belgische verbindingsofficieren 

 

Deze adviesbevoegdheid wordt uitgeoefend samen en in overleg met de 

procureur-generaal van Gent. 

 

De federale procureur liet een voorstel tot installatie van een verbindingsofficier 

in Londen op de agenda plaatsen van de overleggroep internationale 

gerechtelijke samenwerking. 

 

Er werd reeds verwezen naar de moeilijkheden die rijzen bij de 

tenuitvoerlegging van Belgische rechtshulpverzoeken in het Verenigd 

Koninkrijk. Deze moeilijkheden hebben voornamelijk te maken met ons rechts- 

en politiesysteem dat erg verschillend is van dat van de Common Law. Dit 

voorstel, dat de steun had van de procureur-generaal van Gent, werd door de 

federale politie (CGI) echter niet gunstig onthaald. Een evaluatieprocedure van 

de verschillende posten van verbindingsofficiers is thans lopende. In maart 2007 

leidde dit tot het voorstel de post in Thailand af te schaffen, terwijl echter de 

oprichting van een post van  verbindingsofficier te Londen niet ter sprake kwam 

ondanks de vraag van de federale procureur, daarin gesteund door de procureur-

generaal van Gent.  

 

De federale procureur herhaalt de vraag om een verbindingsofficier (en geen 

politieafgevaardigde) in het Verenigd Koninkrijk te benoemen. Hij zou ook voor 

Ierland kunnen worden geaccrediteerd. Op te merken valt immers dat Italië, 

Frankrijk, Nederland en Spanje zelfs elk over een verbindingsmagistraat in 

Londen beschikken, die op post is bij de centrale overheid belast met het in 

ontvangst nemen en toesturen van rechtshulpverzoeken. De federale procureur 

dringt aan opdat ernstig rekening zou worden gehouden met deze vraag bij de 

evaluatie van de posten. 
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Er waren geen aanvragen tot accreditatie in 2009. 

 

Adviesbevoegdheid met betrekking tot de opdrachten van de Belgische 

verbindingsofficieren in de landen waar ze niet geaccrediteerd zijn  

 

Overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële omzendbrief tot regeling van 

de opdrachten van de verbindingsofficieren in het buitenland werd verschillende 

keren om het advies van de federale procureur gevraagd in verband met de 

opportuniteit van de uitvoering van een opdracht door de verbindingsofficier 

buiten het land of de landen waarvoor hij werd geaccrediteerd.  

 

Ministeriële omzendbrief betreffende de Belgische politievertegenwoordigers 

van de geïntegreerde politie in het buitenland. 

 

Het federaal parket speelde een actieve rol bij de totstandkoming van de nieuwe 

ministeriële omzendbrief betreffende de Belgische verbindingsofficieren. Deze 

omzendbrief kent overigens een belangrijkere rol toe aan de federale procureur 

op het vlak van de evaluatie van het netwerk, de aanwijzing of selectie, de 

centrale operationele rol en aanspreekpunt, het advies voor accreditatie, de 

vorming en tot slot de evaluatie en controle. 

 

De federale procureur acht het, in het raam van zijn wettelijke opdrachten inzake 

internationale gerechtelijke samenwerking, ten zeerste wenselijk om deel te 

kunnen uitmaken van de selectiecommissie.  

 

Organisatie van de dagen van de Belgische verbindingsofficieren  

 

Elk jaar nemen de Belgische verbindingsofficieren in het buitenland deel aan 

een vormingsweek in België. Een dag is gewijd aan het federaal parket.Die dag 

biedt de verbindingsofficieren en de federale magistraten de gelegenheid vragen 

te stellen over de problemen bij de uitoefening van ieders bevoegdheden en laat 

toe gezamenlijk een oplossing te zoeken. 

 

Die vormingsweek werd in 2009 gehouden van 11 mei 2009 tot en met 15 mei 

2009. 

 

Betrekkingen tussen de verbindingsofficieren en het federaal parket 

 

De magistraten van het federaal parket hebben zeer regelmatig contact met de 

Belgische verbindingsofficieren, hetzij op verzoek van de Belgische 

gerechtelijke autoriteiten, hetzij ambtshalve in het kader van hun eigen dossiers. 

Het is onmogelijk om al die contacten in cijfers weer te geven, aangezien vaak 

telefonisch of per e-mail wordt gewerkt. 
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De federale procureur ontvangt regelmatig verslagen die door Belgische 

verbindingsofficieren in het buitenland worden opgesteld en verband houden 

met gerechtelijke materies. Die rapporten worden onverwijld naar de 

gerechtelijke of politiële autoriteit gestuurd die de daarin vermelde informatie 

kan exploiteren. 

 

In de referentieperiode 2009 werden 58 verslagen naar het federaal parket 

gestuurd. 

 

 De buitenlandse  verbindingsofficieren in België 

 

Wetteksten en omzendbrieven 

 

In tegenstelling tot de interministeriële circulaire van 4 oktober 1993 met 

betrekking tot de Belgische verbindingsofficieren werd de interministeriële 

omzendbrief van 20 september 1993 met betrekking tot de buitenlandse 

verbindingsofficieren nog niet gewijzigd. 

 

Een ontwerp van omzendbrief werd door CGI van de federale politie uitgewerkt 

en op de vergadering van december 2006 van de overleggroep internationale 

gerechtelijke samenwerking voorgelegd. De tekst zal afgewerkt worden 

rekening houdende met de opmerkingen die geformuleerd werden, onder meer 

in verband met de rol van toezicht die het federaal parket uitoefent op de 

activiteiten van de buitenlandse verbindingsofficieren op post in België. 

 

Adviesbevoegdheid inzake accreditatie van buitenlandse verbindingsofficieren  

 

Deze adviesbevoegdheid wordt gezamenlijk en in overleg met de procureur-

generaal van Gent uitgeoefend.  

 

De federale procureur ontving in 2009 geen verzoeken om advies inzake de 

accreditatie van buitenlandse verbindingsofficieren van Turkije en Albanië voor 

België. 

 

Organisatie van de dagen van de buitenlandse verbindingsofficieren  

 

De directie internationale politiesamenwerking van het commissariaat-generaal 

van de federale politie (CGI) organiseert jaarlijks een bijeenkomst van alle 

buitenlandse verbindingsofficieren die in België geaccrediteerd zijn, of ze nu op 

post zijn in België of in het buitenland (Den Haag of Parijs). Het federaal parket 

neemt actief deel aan die bijeenkomst, die hen de gelegenheid biedt elkaar te 

ontmoeten en hun beroepservaringen uit te wisselen. 



                                                                     JAARVERSLAG FEDERAAL PARKET 2009 162 

 

 

Op die dagen kunnen zowel de verbindingsofficieren als de federale magistraten 

vragen  stellen over de problemen die ze ondervinden bij het uitoefenen van hun 

bevoegdheden en gezamenlijk op zoek gaan naar oplossingen ervoor. 

 

Er vond geen bijeenkomst plaats in 2009. 

 

 

4. Betrekkingen met de federale politie 
 

 

 Internationale signalementen 

 

Het federaal parket wordt regelmatig op de hoogte gehouden van internationale 

signalementen met betrekking tot personen of goederen die niet in België 

gelokaliseerd kunnen worden. 

 

Op initiatief van het OCAD vraagt CGOT het advies van de federale procureur 

voor elk signalement van een persoon die van terrorisme verdacht wordt. 

 

In 2009 kreeg de federale procureur 437 adviesaanvragen. 

 

 

 Rechtshulpverzoeken 

 

De buitenlandse rechtshulpverzoeken die via het politiekanaal (Interpol) worden 

verzonden, 39 in 2009, worden door DGJ/DJO regelmatig aan het federaal 

parket toegestuurd. 

 

Ze worden op het federaal parket identiek behandeld als de verzoeken die via 

andere kanalen worden toegestuurd, ware het niet met de bijkomende 

moeilijkheid te moeten achterhalen via welk kanaal het origineel van het 

rechtshulpverzoek werd overgemaakt. 

 

 

 Grensoverschrijdende operaties 

  

De dienst DGJ/DJO van de federale politie is het nationaal politiecontactpunt 

met betrekking tot de grensoverschrijdende operaties waarvoor de federale 

procureur een bijzondere bevoegdheid heeft. Deze politiedienst stuurt alle 

verzoeken tot niet-lokaliseerbare grensoverschrijdende operaties die hij ontvangt 

naar de federale procureur en vraagt om toelating ze uit te voeren.
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Het operationele centrale punt dat DSO, DJO en DAO (de administratieve 

politie) verzamelt, werd in september 2006 geïnstalleerd. 

 

 

 

Afdeling 6. Centraal contactpunt en expertise 

 

 

 

 Documentatie 

 

Om zijn opdracht tot het vergemakkelijken van de internationale samenwerking 

te kunnen volbrengen, legt het federaal parket geleidelijk een gespecialiseerde 

documentatie aan inzake rechtshulp in strafzaken: referentiewerken, rechtspraak, 

modellen van internationale rechtshulpverzoeken en specifieke documentatie 

over de in verschillende landen geldende wetgeving. 

 

 Deelname van de federale procureur en van de federale magistraten aan 

internationale fora  

      

Om hun voortgezette opleiding te waarborgen en een bepaalde expertise te 

verwerven in de materies die direct onder hun bevoegdheid vallen, nemen de 

federale procureur en de federale magistraten regelmatig deel aan internationale 

conferenties. 

 

Buiten de verplaatsingen in het kader van de opdrachten tot het 

vergemakkelijken van de internationale samenwerking, de uitvoering van 

internationale rechtshulpverzoeken of de vergaderingen op Eurojust, Europol of 

in het raam van het Europees Justitieel Netwerk, namen de federale procureur en 

verschillende federale magistraten deel aan internationale bijeenkomsten of 

conferenties, in België of in het buitenland, waarvan de voornaamste thema’s 

verband houden met de bevoegdheid van het federaal parket.  
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Hoofdstuk VI. De getuigenbeschermingscommissie  
 

Afdeling 1. Wettelijke basis  

 
 
De wet van 7 juli 2002 houdende een regeling voor de bescherming van 

bedreigde getuigen en andere bepalingen (de artikelen 102 tot 111 van het 

Wetboek van Strafvordering) bepaalt dat de federale procureur het 

voorzitterschap van de getuigenbeschermingscommissie waarneemt.  

 

De federale procureur is bovendien bevoegd, als voorzitter van de Commissie, 

bij voorlopige beslissing, gewone beschermingsmaatregelen toe te kennen, 

indien deze dringend noodzakelijk zijn. 

 
 

Afdeling 2. Werkingsmiddelen  

 
 

1. Het huishoudelijk reglement 

 
Het huishoudelijk reglement werd in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2004 

gepubliceerd en een wijziging ervan werd bekendgemaakt in het Belgisch 

Staatsblad van 11 oktober 2004.  

 

In 2009 waren er geen wijzigingen. 

 

 

2. De financiële middelen 
 

Artikel 11 van de wet van 7 juli 2002 bepaalt dat de ministers van Justitie en van 

Binnenlandse Zaken de bijzondere organisatorische maatregelen nemen, die 

noodzakelijk zijn om de bescherming van getuigen mogelijk te maken. 

  

De betrokken ministers hebben nog geen maatregelen genomen betreffende de 

praktische modaliteiten, verbonden aan de wijziging van identiteit. Een voorstel 

tot aanpassing van de wet betreffende de identiteitswijziging werd in 2009 

uitgewerkt en zal in 2010 aan het parlement voorgelegd worden. 
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Sinds 2005 wordt een speciaal fonds voor de operationele bescherming van 

bedreigde getuigen jaarlijks aan de federale politie toegekend (provisie D 

genaamd). Gelijktijdig werd het werkingsfonds (provisie E) voor de werking 

van de dienst getuigenbescherming binnen de bijzondere eenheden vastgesteld.  

 

Deze beide fondsen worden regelmatig gecontroleerd door de federale 

magistraat die instaat voor de opvolging van de getuigenbescherming. Deze 

magistraat voert jaarlijks een volledige controle door van beide provisies D en E 

en stelt hierover een verslag op voor de federale procureur. Deze laatste bezorgt 

dit verslag, na goedkeuring, aan het College van procureurs-generaal. 

  

 

Afdeling 3. Statistieken  

 
 

1. Vergaderingen  

 

In 2009 waren er 5 vergaderingen van de getuigenbeschermingscommissie te 

weten op 23 januari, 19 maart, 2 april, 18 september en 5 november 2009. 

 

2. Aantal dossiers  
 

 

 Op verzoek van de Belgische gerechtelijke autoriteiten 

 

In 2009 werden twee nieuwe aanvragen voor opname in het 

beschermingsprogramma ingediend. 

 

De Commissie stond ook in 2009 in voor de opvolging van de 

beschermingsdossiers, voor de bevestiging of wijziging van bestaande 

beschermingsmaatregelen, voor het toekennen van nieuwe maatregelen of nog 

voor het beëindigen van de bescherming. 
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 Overzicht van de open of afgesloten dossiers in 2009 

 

Verzoekende 

gerechtelijke 

autoriteit 

Datum van 

het verzoek 

Materie Dringende 

maatregelen 

door de 

voorzitter  

Beslissing 

van de 

Commissie 

PK Luik 16/10/2002 Groot 

banditisme 

09/10/2003 

04/11/2003 

Stopzetting 

19/03/2009  

PK Brussel 2/07/2003 Mensenhandel - Stopzetting 

1/10/2009  

PK Brussel 5/08/2004 Moord 17/09/2004 

23/12/2004 

Stopzetting 

18/09/2009 

met 

overgangs 

maatregelen 

tot 

30/06/2010  

PK Luik 11/02/2005 Groot 

banditisme 

14/02/2005 05/11/2009 

lopend 

PK Bergen 08/10/2008 Groot 

banditisme 

08/10/2008  05/11/2009 

lopend 

PK Luik 01/12/2008 Groot 

banditisme 

02/12/2008 Stopzetting 

23/01/2009 

Federaal parket 16/07/2009 Terrorisme 16/07/2009 25/09/2009 

lopend 

PK Aarlen 14/09/2009 Moord 23/09/2009 23/09/2009 

lopend 

 
 

 Op verzoek van buitenlandse gerechtelijke autoriteiten 

 

De federale procureur heeft in 2009 1 steunaanvraag uit het buitenland 

ontvangen in zaken waarin in het buitenland reeds een volledig programma 

inzake getuigenbescherming liep, en waarvoor aan ons land enkel een kleine 

materiële hulp werd gevraagd. Deze steunaanvragen konden politioneel worden 

afgehandeld zonder tussenkomst van de  getuigenbeschermingscommissie. De 

steun werd wel steeds onderworpen aan een voorafgaand principieel akkoord 

van de federale procureur. 
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Afdeling 4. Deelname aan internationale vergaderingen  

 

 

In 2009 werden geen bijzondere vergaderingen bijgewoond. 

 

 

Afdeling 5. Noodzaak wetgevend initiatief  

 

 

In 2005 en 2006 werd een werkgroep samengesteld die de eventuele 

verbeterpunten aan de getuigenbeschermingswet uitwerkte. De conclusies van 

deze werkgroep zijn nog steeds van toepassing. Ze werden opgenomen in een 

ontwerptekst die door de getuigenbeschermingscommissie goedgekeurd en op 

de zitting van 26 maart 2007 aan  de Minister van Justitie voorgelegd werd.   

 

1. Voornaamste voorgestelde wijzigingen aan de wet van 7 juli 2002 

 

 vereenvoudiging van het verzoek tot bescherming van een getuige 

 

 wijziging van de procedure tot wijziging van identiteit, bijzondere 

beschermingsmaatregel 

 

 verplaatsing van sommige bepalingen om de coherentie van de wettekst te 

verhogen 

 

2. Voornaamste voorgestelde vernieuwingen aan de wet van 7 juli 2007  

 

 maatregelen om de identiteit van de met de bescherming belaste 

politiemensen af te schermen en veiligheidsmaatregelen voor alle met de 

bescherming belaste personen 

 

 juridische bescherming van de personen die meewerken aan de bescherming 

van bedreigde getuigen en in dit verband handelingen stellen 

 

 Bijkomende gewone beschermingsmaatregelen: 

- afscherming van de gegevens over beschermde personen die in publieke 

of private databanken worden bijgehouden 

- controle op de consultaties van die gegevensbanken 

- identificatie van de (bij de beschermde getuige) in- en uitgaande 

telefoons 

- inschrijving op een contactadres 
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- gebruik van technische middelen om de beschermde getuige te 

lokaliseren 

- gebruik van technische middelen om de beschermde getuige en zijn 

verblijfplaats te beschermen 

- externe controle van de bij de beschermde getuige binnenkomende post 

 

 bijkomende bijzondere beschermingsmaatregelen: 

- werkidentiteit 

- mogelijkheid om een opgesloten beschermde getuige naar een 

gespecialiseerde gevangenisinstelling in het buitenland over te brengen 

 

 mogelijkheid om financiële hulpmaatregelen toe te kennen zelfs als gewone 

beschermingsmaatregelen werden toegekend 

 

 mogelijkheid om inlichtingen op te vragen bij bankinstellingen, de 

administratie van belastingen en van het kadaster en 

verzekeringsmaatschappijen met het oog op een volledige analyse van de 

geschiktheid van de beschermde getuige om voor financiële hulpmaatregelen 

in aanmerking te komen 

 

 mogelijkheid voor de getuigenbeschermingscommissie om een getuige in een 

beschermingsprogramma op te nemen die zelf beschuldigd of vervolgd wordt 

voor de feiten waarover hij getuigenis aflegt evenals de mogelijkheid om een 

dergelijke persoon in het beschermingsprogramma te houden.  

 

 

Wel werd in 2009, om operationele dwingende redenen, op vraag van de 

voorzitter van de getuigenbeschermingscommissie en getuigenbeschermings-

dienst, door de beleidscel van de minister van Justitie een minimalistische tekst 

tot wijziging van de getuigenbeschermingswet opgesteld. Deze tekst zal in 2010 

aan het parlement voorgelegd worden. De belangrijkste wijzigingen zijn de 

volgende: 

 

1. Identiteitswijziging. 

 

De nieuwe tekst moet toelaten niet enkel de naam te wijzigen doch de gehele 

identiteit wat meer garantie op afscherming biedt. 

 

2. De overschrijving 

 

De overschrijving van de identiteitswijziging zal volgens de nieuwe tekst 

gebeuren in speciale registers zodat deze op beveiligde plaatsen bewaard worden 

teneinde de veiligheid van de getuige (en z’n familie) te optimaliseren. 
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3. Voorlopige werkidentiteit 

 

Teneinde de beschermde getuige in een eerste fase een betere bescherming te 

geven voorziet het ontwerp in de mogelijkheid om betrokkene (en z’n familie) 

toe te laten gebruik te maken van identiteitsgegevens die de zijne niet zijn. Het 

gaat hier enkel om een tijdelijke en voorlopige maatregel die geen 

rechtsgevolgen heeft, doch die de relocatie van de getuige moet 

vergemakkelijken. 
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Hoofdstuk VII. De bijzondere opsporingsmethoden  
 

 

Afdeling 1. Structurele organisatie van het federaal parket 

inzake BOM  

 

 

Sedert 1 mei 2007 is op het federaal parket een federale magistraat in het 

bijzonder belast met de opvolging van de bijzondere opsporingsmethoden. Eind 

2008 werd een tweede magistraat aan de sectie bijzondere opdrachten 

toegevoegd. 

 

Deze sectie is verantwoordelijk op operationeel gebied (Nederlandstalige en 

Franstalige dossiers), evenals op beleidsmatig (niet-operationeel) vlak. 

 

Ze werkt in nauw overleg samen met het expertisenetwerk “groot banditisme en 

terrorisme” van het College van procureurs-generaal wat de niet-operationele 

vraagstukken inzake bijzondere opsporingsmethoden en de conceptuele aspecten 

van deze materie betreft. 

 

De beleidsmagistraat van de sectie stond in voor de voorbereiding en de 

opvolging van de zogenaamde “Millennium”-commissie die, in uitvoering van 

artikel 47quinquies § 4 Wetboek van Strafvordering, ten behoeve van de 

ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken de omkaderende en 

organisatorische maatregelen voorstelt die noodzakelijk zijn om de anonimiteit 

en de veiligheid van de met de toepassing van de bijzondere 

opsporingsmethoden belaste politieambtenaren te vrijwaren. Zij nam met de 

federale procureur deel aan deze vergaderingen. 
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Afdeling 2. Tussenkomsten van de federale procureur en 

statistieken  

 

 

1. De informatieplicht van de parketten en de arbeidsauditoraten 

 
 

Wettelijke basis en richtlijnen 

 

Artikel 47ter, §2, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering stelt dat de 

procureur des Konings de federale procureur inlicht over de toepassing van de 

bijzondere opsporingsmethoden binnen zijn gerechtelijk arrondissement. 

  

De omzendbrief van het College van procureurs-generaal COL 13/2006 

betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere 

onderzoeksmethoden voorziet voor elke infiltratie of observatie een 

onmiddellijke schriftelijke kennisgeving aan het federaal parket, van de 

machtiging waarbij de infiltratie of observatie door de procureur des Konings 

werd toegestaan of ten uitvoer gelegd. 

 

Statistieken 

 

Aantal toepassingsgevallen van artikel 47 undecies, laatste lid Wetboek van 

Strafvordering: 

 

Krachtens artikel 47undecies, laatste lid Wetboek van Strafvordering maakt de 

federale procureur eveneens in zijn jaarverslag de globale evaluatie en de 

statistische gegevens bekend van de zaken waarvoor het federaal parket een 

opsporing opgestart heeft waarin een observatie en een infiltratie aangewend 

werden en die tot een seponering hebben geleid. 

 

In 2009 werden 7 strafdossiers van dit type door het federaal parket 

geseponeerd. 
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Aantal dossiers aangemeld per gerechtelijk arrondissement voor de periode 

van: 

 
 

Parketten Observaties Infiltraties 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Aarlen 8 16 5 - 1 1 

Antwerpen   106 116 146 1 1 1 

Bergen 10 14 18 - 1 1 

Brugge  14 17 16 1 1 2 

Brussel 100 92 119 7 9 12 

Charleroi 49 39 34 2 1 - 

Dendermonde  33 25 28 2 - 1 

Dinant  3 4 6 - - - 

Doornik  5 6 9 - 1 - 

Eupen  5 2 4 - - - 

Gent  67 57 59 3 - 3 

Hasselt  37 24 31 4 2 1 

Hoei - - 1 - - - 

Ieper  3 - - 1 - - 

Kortrijk  16 23 22 1 1 - 

Leuven  20 15 19 1 1 4 

Luik 40 32 39 3 1 1 

Marche-en-

Famenne  

8 3 7 - - - 

Mechelen  14 7 14 2 2 1 

Namen  8 8 13 - - - 

Neufchâteau  1 5 4 - - - 

Nijvel 7 4 3 2 1 1 

Oudenaarde  - 1 2 - 1 - 

Tongeren  16 17 25 - 1 1 

Turnhout  31 28 28 2 4 2 

Verviers  3 2 1 - - 1 
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Veurne  5 5 9 2 - - 

Totaal der 

operaties: 
609 562 662 34 28 33 

 
 
Aantal observaties en infiltraties door het federaal parket  gevorderd in het 

kader van gefederaliseerde dossiers of internationale rechtshulpverzoeken die 

niet lokaliseerbaar zijn: 

 

Federaal parket Observaties Infiltraties 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

 145 143 167 10 13 16 

 
Totaal aantal observaties en infiltraties voor alle parketten: 

 

Alle parketten Observaties Infiltraties 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

 754 705 829 44 41 49 

 
Opmerkingen over de statistieken: 

 

 De cijfers van de eerste tabel houden slechts rekening met de operaties die 

aan de federale procureur in de referentieperiode gemeld werden en omvatten 

dus niet de laattijdige kennisgevingen. 

 

 Men moet er rekening mee houden dat eenzelfde operatie slechts éénmaal in 

boven vermelde tabellen opgenomen wordt, zelfs wanneer verschillende 

machtigingen verleend werden (verlenging, wijziging, aanvulling). 

 

Exploitatie van de informatie door de parketten toegezonden 

 

De exploitatie van deze gegevens heeft tot doel: 

 

 Een globaal zicht te krijgen van de toepassing van de bijzondere 

opsporingsmethoden in het land. 

 

Deze gegevens worden aan de BOM-magistraten gemeld op de 

gespecialiseerde opleidingsseminaries (zie infra). 
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 De dossiers detecteren die onder de bevoegdheid van het federaal parket 

kunnen vallen, hetzij in het raam van de uitoefening van de strafvordering, 

hetzij in het raam van de coördinatie ervan. 

 

De beleidsmagistraat van de sectie “bijzondere opdrachten” stuurt de 

informatie naar zijn collega, belast met de materie in het federaal parket. 

Indien nodig neemt deze laatste contact op met de BOM-magistraat van het 

betrokken parket. Dit gebeurt regelmatig. 

 

Deze toezending gebeurt regelmatig: verschillende dossiers hebben de 

bijzondere aandacht van de BOM-magistraat van het federaal parket 

gekregen en werden door hem toegestuurd aan zijn collega, belast met de 

materie in het federaal parket.  

 

 De cijfergegevens worden eveneens aangewend ter ondersteuning van de 

Dienst Strafrechtelijk Beleid in het raam van de jaarlijkse evaluatie die dient 

te gebeuren overeenkomstig artikel  90 decies Sv. 

 

 

2. De infiltraties 
 

 

Buiten de verplichting om kopieën van machtigingen naar het federaal parket te 

sturen verzekert het federaal parket een meer doorgedreven opvolging inzake 

infiltraties.  

 

Inderdaad, volgens de van kracht zijnde richtlijnen moet elke infiltratie het 

voorwerp van een “commissie 1” uitmaken voor de aanvang ervan. Tijdens de 

infiltratie zelf heeft een “commissie 2” plaats bij elke belangrijke ontwikkeling, 

of ten minste alle drie maanden. De federale magistraten, belast met de 

operationele opvolging van de bijzondere opsporingsmethoden nemen aan elke  

commissievergadering deel. 

 

Deze vergaderingen liepen in de referentieperiode op tot verschillende tientallen 

en worden hetzij op het federaal parket gehouden of, meestal, bij de lokale 

parketten. 

 

Er wordt vastgesteld dat het aantal infiltraties eerder daalt, doch dat het aantal 

langdurige infiltraties gestaag toeneemt. Deze operationele milieuverkenningen 

zijn echter bijzonder capaciteitsrovend zodat het federaal parket, met de 

goedkeuring van het College van Procureurs-generaal, een wegingsysteem heeft 

uitgewerkt en toepast. Dit laat toe, in de geest van de omzendbrief COL 4/2001 

van het College  van procureurs-generaal betreffende de arbitrageprocedure bij 
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onvoldoende gespecialiseerde personele en materiële middelen van de 

politiediensten in de strijd tegen de zware en georganiseerde criminaliteit, die 

het federaal parket de arbitragerol toevertrouwt, de voorhanden zijnde 

gespecialiseerde capaciteit optimaler te benutten. 

 

 

3. De buitenlandse steunaanvragen inzake infiltratie 
 

 

Buitenlandse undercoverteams richten in bepaalde gevallen steunaanvragen aan 

UCT België, om, enerzijds, hun agenten toe te laten in het raam van hun 

undercoveropbouw niet-operationele bezoeken aan België te brengen en, 

anderzijds, een Belgische undercoveragent in “bruikleen” te krijgen teneinde 

deze in het raam van een operationeel dossier op hun grondgebied in te zetten. 

 

Al deze aanvragen moeten aan de federale procureur gemeld worden die 

voorafgaand zijn akkoord moet geven. 

 

In 2009 werden 14 aanvragen geregistreerd. 

 

In de loop van de voorbije jaren werd een duidelijke tendens opgemerkt inzake 

het soort aanvragen infiltraties. Daar waar in het verleden men hoofdzakelijk te 

maken had met infiltraties van korte duur, zag men in de loop van de laatste 

jaren een evolutie naar  vooral langdurige operaties in de dossiers. Deze lange 

termijn operaties of operationele milieu verkenning vergen heel wat politionele 

capaciteit. Teneinde de beperkte capaciteit beter te verdelen bereidde de 

beleidsmagistraat van de sectie bijzondere opdrachten een nota die een 

wegingscommissie in het leven roept die op  19 november 2008 door de federale 

procureur werd toegelicht aan het College van procureurs-generaal en er 

goedgekeurd. Deze wegingscommissie die samengesteld is uit de directeur 

gerechtelijke operaties van DGJ, de directeur van CGSU (bijzondere eenheden), 

het hoofd van het undercover team en de beleidsmagistraat bijzondere 

opdrachten komt vier maal per jaar samen teneinde de aanvragen door te nemen 

en de prioriteiten volgens vaststaande criteria af te spreken. In 2009 werden 3 

Wegingscommissies gehouden, te weten op 11 februari, 29 juni, 23 oktober 

2009. 
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4. De controle en beheersopdracht van de bijzondere fondsen 
 

 

 

De beleidsmagistraat van de sectie “bijzondere opdrachten” oefent een 

driemaandelijkse controle op de provisies A (informantenwerking en dekking 

van kosten van bijzondere operaties) en C (algemene niet-operationele kosten 

van het undercoverteam) uit. 

 

Deze magistraat staat eveneens in voor de globale jaarlijkse controle van deze 

fondsen. Deze jaarlijkse controle voorziet in de doorlichting van elk bewijsstuk 

dat door de politiediensten opgemaakt wordt. 

 

Over deze controle wordt een verslag via het College van procureurs-generaal 

aan de minister van Justitie toegezonden. 

 

De beleidsmagistraat voerde in 2009 eveneens de controle uit over de 

aanwending van de provisie B (“toongeld” dat gebruikt wordt in het raam van de 

bijzondere opsporingsmethoden). De operaties waarvoor het “toongeld” 

aangewend werd, waren vrij uiteenlopend met een duidelijk overwicht van 

operaties in het kader van inbreuken inzake verdovende middelen. 

 

Voor 2009 werden deze gelden 13 keer gebruikt voor bedragen die 

schommelden tussen 8500 € en 900.000€.   

 

 

5. De controle van de fictieve identiteiten 
 

 

Een vertrouwelijke richtlijn van het College van procureurs-generaal van 18 

november 2002 regelt de controle en het toezicht door de federale procureur op 

het gebruik van fictieve identiteiten. 

 

De creatie en het gebruik van de fictieve identiteiten bij infiltratie door de 

Belgische politieambtenaren worden door het federaal parket gecontroleerd.  

 

Over deze controle wordt een verslag via het College van procureurs-generaal 

aan de minister van Justitie (de Federale Overheidsdienst Justitie) toegezonden. 

 

Behalve voor de controle op het gebruik van fictieve identiteiten is het federaal 

parket eveneens verantwoordelijk voor de aanvragen tot toekenning van fictieve 

documenten voor de undercoveragenten. Elke aanvraag van dit type moet het 
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akkoord krijgen (met medeondertekening) van de beleidsmagistraat van de 

sectie “bijzondere opdrachten”. 

 

71 aanvragen inzake cover documenten (fictieve identiteit) werden in 2009 

geopend: 18 aanvragen inschrijving voertuigen, 11 aanvragen openen 

bankrekeningen, 18 aanvragen paspoort, 10 aanvragen inschrijving rijksregister, 

10 aanvragen rijbewijs, 3 aanvragen attesten bedrijfsbeheer en 1 alfapass.   

 

 

6. De controle op de informantenwerking 
 

 

De omzendbrief van het College van procureurs-generaal COL 13/2006 

betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere 

onderzoeksmethoden bepaalt dat de procureur des Konings aan de federale 

procureur een kopie van het driemaandelijks verslag over de 

informantenwerking stuurt. 

 

Deze toezendingen gebeurden regelmatig en stelden geen noemenswaardige 

problemen. Er werd wel vastgesteld dat enkele gerechtelijke arrondissementen 

nalieten aan deze verplichting te voldoen. Op het gespecialiseerd BOM-

seminarie werden de verplichtingen nogmaals in herinnering gebracht. 

 

De nationale informantenbeheerder stuurde in 2009 aan de federale procureur: 

- een jaarlijks overzicht van de informantenwerking zodat eventuele 

structurele problemen kunnen gesignaleerd worden 

- een driemaandelijks algemeen verslag over de informantenwerking in het 

hele land. 

 

De federale procureur hield het College van procureurs-generaal via de 

procureur-generaal van Gent op de hoogte van deze gegevens. 

 

Het federaal parket onderhield eveneens regelmatige contacten met de Dienst 

Vreemdelingenzaken via de federale gerechtelijke politie (centrale diensten). 

Zoals gebruikelijk vond elk jaar een overlegvergadering plaats met de Dienst 

Vreemdelingenzaken, waaraan de beleidsmagistraat van de sectie bijzondere 

opdrachten  en DGJ/DJO deelnam. 
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7. Specifieke BOM-machtigingen 
 

 

Artikel 8 van het Koninklijk besluit van 9 april 2003 betreffende de politionele 

onderzoekstechnieken en de omzendbrief van het College van procureurs-

generaal COL 13/2006 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige 

andere onderzoeksmethoden, voorzien in bijzondere machtigingen die 

afgeleverd moeten worden door het federaal parket.  

 

In 2009  werden de volgende toelatingen afgeleverd: 

 

 2007 2008 2009 

Gecontroleerde aflevering van personen  0 0 0 

Gecontroleerde doorlevering van goederen 0 0 2 

Bewaakte aflevering van personen 0 0 0 

Bewaakte doorlevering van goederen 8 14 3 

Frontstore  1 3 3 

 

 

 

8. De algemene en beleidsmatige dossiers 
 

 

Zij betreffen de algemene problematiek en het beleidsmatig aspect van de 

toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden    

 

De federale magistraten belast met het operationele en beleidsmatige aspect van 

de bijzondere opsporingsmethoden namen actief deel aan de werkgroep LEXPO. 

Deze werkgroep, uit magistraten en politiemensen samengesteld, buigt zich over 

concrete cases, rechtspraak en veel gestelde vragen inzake de bijzondere 

opsporingsmethoden, om het professionalisme op het terrein te verhogen en te 

komen tot het ontwikkelen van best practices en het permanent updaten van een 

codex BTS.   

 

In 2009 waren er 3 vergaderingen, te weten 3 februari, 9 juni en 15 december 

2009. 
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Afdeling 3. De help-desk  

 

 

De federale magistraten van de sectie “bijzondere opdrachten” vormen, in 

overleg met de magistraten van het parket-generaal te Gent, de help-desk 

bestemd voor DGJ/DJO, de parketmagistraten en de onderzoeksrechters die 

geconfronteerd worden met problemen bij de toepassing van de bijzondere 

opsporingsmethoden. In die context worden vrijwel dagelijks adviezen verstrekt 

in het kader van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden. 

 

 

Afdeling 4. Gespecialiseerde opleidingen  

 

 

1. Seminaries over uitwisseling van beroepservaringen tussen 

magistraten gespecialiseerd in bijzondere opsporingsmethoden 
 

 

In Durbuy werd op 2 en 3 oktober 2009 een seminarie ingericht door het IGO 

(Instituut voor Gerechtelijke Opleiding). 

 

De federale procureur en de beleidsmagistraat van de sectie “bijzondere 

opdrachten” van het federaal parket namen actief deel als spreker of moderator. 

 

 

2. Jaarlijkse BTS dagen (bijzondere technieken – techniques 

spéciales) 
 

 

Op deze jaarlijkse dagen komen de BTS officieren van de federale politie, de 

lokale informantenbeheerders, de BOM-magistraten, de federale magistraten, de 

gespecialiseerde magistraten van de parketten-generaal en de leden van de 

directies DGJ/DJO en CGSU bijeen. 

 

Deze BTS dag vond plaats op 28 oktober 2009. 

 

De beleidsmagistraat van de sectie “bijzondere opdrachten” nam actief deel aan 

de voorbereiding van deze dag. 
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3. Specifieke opleidingen  
 

 

De beleidsmagistraat van de sectie “bijzondere opdrachten” verzekerde in 2009 

en 2008 opleidingen in de nationale rechercheschool en in het raam van de 

opleidingen van het IGO. 

 

 

Afdeling 5. Wetgevende initiatieven  

 

 

De federale procureur en de beleidsmagistraat van de sectie “bijzondere 

opdrachten” namen in 2009 ook deel aan de werkgroep die een voorontwerp van 

wet voorbereidt dat een aantal wijzigingen bevat in het Wetboek van 

Strafvordering en een aantal verbeteringen beoogt aan te brengen in het 

opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, ondermeer naar aanleiding 

van het arrest nr. 105/2007 van het Grondwettelijk Hof van 19 juli 2007. In dit 

arrest vernietigde het Hof een aantal artikelen uit het Wetboek van 

Strafvordering, die in dit Wetboek waren ingevoerd bij de wet van 27 december 

2005 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering en van 

het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de 

onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en 

georganiseerde criminaliteit. Het voorontwerp heeft eveneens tot doel een aantal 

punctuele aanpassingen door te voeren ten gevolge van praktische en juridische 

problemen die zich in de toepassing van de wetgeving inzake de bijzondere 

opsporingsmethoden voorgedaan hebben, en een aantal lacunes in het Wetboek 

van Strafvordering die nauw aanleunen bij de bijzondere opsporingsmethoden, 

weg te werken.  

 

Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan: 

 

 wettelijke regeling van de opsporingsmethode waarbij de gerechtelijke 

autoriteiten de politiediensten kunnen machtigen buiten medeweten van de 

betrokkenen, al dan niet met behulp van technische middelen, valse signalen, 

valse sleutels of valse hoedanigheden,: 

 

- toegang te krijgen tot een informaticasysteem 

- er de beveiliging van op te heffen 

- er technische voorzieningen in aan te brengen teneinde de door het 

informaticasysteem opgeslagen, verwerkte of doorgestuurde gegevens te 

ontcijferen en te decoderen 
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- er de door het informaticasysteem relevante opgeslagen, verwerkte of 

doorgestuurde gegevens op eender welke manier van over te nemen; 

 

 wettelijke regeling voor de toepassing van de bijzondere 

opsporingsmethoden in het kader van de strafuitvoering; 

 

 verfijning van de wettelijke regeling van de inkijkoperatie (artikel 

46quinquies en 89ter Wetboek van strafvordering) teneinde het mogelijk te 

maken tijdens een inkijkoperatie ook kennis te nemen van de inhoud van 

gesloten voorwerpen en, indien dit niet ter plaatse zou kunnen gebeuren, het 

voorwerp mee te nemen voor een strikt beperkte duur en onder de 

verplichting het zo spoedig mogelijk terug te plaatsen, tenzij het goede 

verloop van het onderzoek dit in de weg zou staan; 

 

 verfijning van de wettelijke regeling in verband met de frontstore (artikel 7 

van het Koninklijk besluit van 9 april 2003 betreffende de politionele 

onderzoekstechnieken), door de modaliteiten vast te leggen waaronder de 

opgerichte rechtspersoon, desgevallend in afwijking van de wettelijke 

bepalingen, kan worden ontbonden en vereffend. 

 

Op 19 november 2009 heeft de Raad van State twee arresten uitgesproken 

inzake procedures die in 2003 ingesteld werden tegen, enerzijds, het Koninklijk 

Besluit van 26 maart 2003 tot bepaling van de werkingsregels van de nationale 

en lokale informantenbeheerder en van de contactambtenaren en, anderzijds, dat 

van 9 april 2003 betreffende de politionele onderzoekstechnieken. Beide teksten 

werden geheel of deels door de Raad van State geannuleerd, zodat de federale 

procureur samen met de magistraten belast met de opvolging van de bijzondere 

opsporingsmethoden onmiddellijk de nodige schikkingen nam om begin 2010 te 

kunnen starten met de voorbereiding van nieuwe teksten voor beide Koninklijke 

Besluiten. 
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Hoofdstuk VIII. Het toezicht op de algemene en 

bijzondere werking van DGJ  
 

 

Afdeling 1. Algemeen -functioneringsmodel  

 

 

De federale procureur oefent het toezicht uit op de algemene en bijzondere 

werking van de federale politie, zoals bepaald in de wet van 7 december 1998 

tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 

niveaus (WGP). De wetgever gaf geen algemene definitie van de toezichtfunctie 

van de federale procureur, maar somde de verschillende toezichtfuncties op in 

de artikelen van de WGP. Deze artikelen werden in het eerste jaarverslag 

opgesomd en toegelicht (p.64 e.v.).  

 

In de loop van 2009 werd door de sectie “bijzondere opdrachten” van het 

federaal parket verder gestalte gegeven aan deze toezichtopdracht.  

 

Zo werd nauwkeurig toegezien op de correcte toepassing van het 

functioneringsmodel van DGJ. Dat was overigens ook de wens van het College 

van procureurs-generaal. Het kritieke punt bleef ook in 2009 dat de informatie 

aan het federaal parket over de toepassing in de praktijk van het 

functioneringsmodel hoofdzakelijk afkomstig is van de centrale directies van 

DGJ en, in mindere mate, van de parketten en de gerechtelijke directeurs.  

 

In de loop van 2009 werd ook de informatie-uitwisseling tussen, enerzijds, DGJ 

en het federaal parket en, anderzijds, tussen het federaal parket als 

vooruitgeschoven post en het expertisenetwerk ‘politie’ verder uitgewerkt. Het 

expertisenetwerk wordt daarbij steeds als een belangrijke “bondgenoot” 

aangezien in de verdere uitbouw van de aan het federaal parket toevertrouwde 

toezichtopdrachten. 

 

Het federaal parket bleef ook in 2009 goed geplaatst om de activiteiten van DGJ, 

voornamelijk van de centrale directies, van nabij te volgen. In de praktijk 

werden de agenda en de documentatie van de vergadering van de directeur-

generaal met de centrale directeurs om de twee weken overgemaakt, en werd de 

belangrijkste informatie aan het expertisenetwerk “politie” doorgespeeld, dat op 

zijn beurt voor de verdere informatiestroom instond. 
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In voortzetting van wat de vorige jaren opgestart werd, kon de wederzijdse 

informatiestroom tussen de gerechtelijke autoriteiten en de centrale directies van 

DGJ trouwens nog verder worden verbeterd, aangezien DGJ beter op de hoogte 

gehouden werd van de agendapunten en de documentatie van de 

overlegbijeenkomsten van het College van procureurs-generaal met de 

Commissaris-generaal, van het expertisenetwerk “politie”, van de werkgroep 

“gerechtelijke pijler” en van de federale politieraad. 

 

 

Afdeling 2. Het toezicht op de officieren van gerechtelijke 

politie  

 

 

De federale procureur oefent, onder het gezag van de Minister van Justitie, het 

toezicht uit op alle officieren van gerechtelijke politie, wanneer zij opdrachten 

voor het federaal parket uitvoeren.  

 

In de loop van het jaar 2009 werden geen dossiers geopend met betrekking tot 

een strafrechterlijke en/of tuchtrechtelijke procedure ten laste van een officier 

van gerechtelijke politie naar aanleiding van de uitvoering van opdrachten van 

het federaal parket. 

 

Het federaal parket is eveneens gehouden om krachtens artikel 24 van de wet 

van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de leden van politiediensten een 

advies te formuleren in de tuchtrechtelijke procedures die opgestart werden 

tegen leden van de federale politie die niet rechtstreeks aan een bepaald 

arrondissement verbonden zijn. In 2009 werden 2 adviezen uitgebracht in deze 

procedures. 

 

 

Afdeling 3. De federale politieraad  

 

 

De federale procureur, lid van de federale politieraad, nam zelf of via de 

federale magistraten van de sectie “bijzondere opdrachten” (als expert) deel aan 

de vergaderingen van de federale politieraad op 6 januari, 5 februari, 17 

februari, 10 maart, 19 maart, 31 maart, 21 april, 27 april, 4 mei, 12 mei, 28 mei, 

29 juni, 28 september, 20 oktober en 8 december 2009. 
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Betreffende de werkzaamheden van de federale politieraad wordt verwezen naar 

het activiteitenverslag van deze raad.  

 

Het federaal parket werkte mede aan de bijdrage van de gerechtelijke 

autoriteiten voor de evaluatie van 10 jaar werking van de geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Er kan wel gewezen worden op de 

intensifiëring in 2009 van de vergaderingen van de federale politieraad met het 

oog op het opstellen van dit rapport, waardoor de federale procureur onmogelijk 

op alle vergaderingen kon aanwezig zijn. 

 

 

Afdeling 4. De bijzondere arbitrageprocedure betreffende 

de verhouding tussen de commissaris-generaal en de 

directeurs-generaal van de federale politie 

 

 

De federale procureur kan een rol (initiatief en advies) spelen in de ‘bijzondere 

arbitrageprocedure’ met betrekking tot het algemeen toezicht op de verhouding 

tussen de commissaris-generaal en de directeurs-generaal. De wetgever achtte 

het wenselijk dat het beroep op deze omslachtige, bijzondere arbitrageprocedure 

de uitzondering zou blijven en dat de commissaris-generaal en de directeurs-

generaal door voorafgaand overleg een oplossing voor een dergelijk geschil 

zouden zoeken. 

 

Zoals voor de voorgaande jaren, meldde de commissaris-generaal voor het jaar  

2009 geen enkel conflict aan het federaal parket, noch richtte hij het federaal 

parket een vraag om advies in de zin van artikel 100 WGP.  

De federale procureur werd ook in 2009 niet uitgenodigd op de bijeenkomsten 

van de Commissaris-generaal en zijn directeurs-generaal, maar werd op de 

hoogte gehouden van de agenda ter gelegenheid van de tweewekelijkse 

bijeenkomsten van de centrale directies van DGJ. De directeur-generaal bracht 

er zelf verslag uit inzake de belangrijkste agendapunten. 
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Afdeling 5. Het Vast Comité van Toezicht op de 

politiediensten en de Algemene Inspectie van de federale 

en lokale politie 

 

 

De federale procureur kan, in het kader van zijn bevoegdheden, een onderzoek 

laten uitvoeren door de dienst enquêtes van het Vast Comité van Toezicht op de 

politiediensten en door de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie.  

 

In 2009 werd, bij de uitoefening van de wettelijke opdrachten van het federaal 

parket, geen beroep gedaan op de dienst enquêtes van het Vast Comité, noch op 

de Algemene Inspectie van de federale en de lokale politie.   

 

 

Afdeling 6. De dienstbetrekkingen met de leiding van de 

federale politie  

 

 

Artikel 5/3, 2° van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (WPA) 

bepaalt dat de commissaris-generaal en de directeur-generaal DGJ geregelde 

dienstbetrekkingen met de federale procureur onderhoudt voor het vervullen van 

de opdrachten van gerechtelijke politie. De wetgever achtte het wenselijk een 

regelmatig en gestructureerd overleg te laten plaatsvinden tussen het federaal 

parket en de top van de federale politie.  

 

De federale procureur was in 2009 aanwezig op 2 overlegvergaderingen van het 

College van procureurs-generaal met de commissaris-generaal, te weten 15 mei 

en 1 december 2009. Er waren eveneens ontmoetingen tussen de federale 

procureur en de commissaris-generaal naar aanleiding van de vergaderingen van 

de federale politieraad. Daarbuiten vond geen verder onderling gestructureerd 

overleg plaats tussen de federale procureur en de commissaris-generaal.   

 

Er werd in 2003 mondeling overeengekomen met de commissaris-generaal dat 

de federale procureur zou worden uitgenodigd op de vergaderingen met de 

directeurs-generaal ingeval van dringende problemen waarbij de tussenkomst 

van het federaal parket gewenst zou zijn (bv. een bijzondere arbitrage – artikel 

100 WGP). In 2009 ontving de federale procureur geen enkele uitnodiging voor 

een dergelijke vergadering. 
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De directeur-generaal DGJ onderhield in 2009 geregelde dienstbetrekkingen met 

de federale procureur en was zeer beschikbaar en bereikbaar. 

 

 

Afdeling 7. De arbitrageprocedure  

 

 

Krachtens artikel 8/7 WPA kan de federale procureur, of bij delegatie de bij 

artikel 47quater Sv. bedoelde federale magistraten, beslissen, na overleg met de 

directeur-generaal van de algemene directie van de gerechtelijke politie, aan 

welke vordering bij voorrang gevolg wordt gegeven, indien de algemene directie 

van de gerechtelijke politie van de federale politie, niet over het vereiste 

personeel en de nodige middelen beschikt, om gelijktijdig, de vorderingen van 

de verschillende gerechtelijke overheden uit te voeren. 

 

Deze procedure werd eveneens in detail geregeld door de omzendbrief COL 

4/2001 van het College van procureurs-generaal betreffende de arbitrage-

procedure bij onvoldoende gespecialiseerde personele en materiële middelen 

van de politiediensten in de strijd tegen de zware en georganiseerde 

criminaliteit. Overigens voorziet deze omzendbrief ook in een jaarlijkse 

evaluatie, bij wijze van verslag van de federale procureur aan het College van 

procureurs-generaal (punt 6 evaluatie, p.10 van de omzendbrief). Deze evaluatie 

gebeurt in het raam van dit jaarrapport. 

 

Het toepassingsveld van voormelde omzendbrief is beperkt tot het domein van 

de zware en georganiseerde criminaliteit, omdat daarin de nood aan ‘arbitrage’ 

inzake gespecialiseerde steun het vaakst voorkomt, maar de procedure en de 

criteria kunnen naar analogie perfect toegepast worden voor de bestrijding van 

andere vormen van criminaliteit.  

 

Los van het feit dat de federale magistraten met wachtdienst soms gecontacteerd 

worden door DGJ/DJO voor de herschikking van operaties ingevolge de 

beperkte inzetcapaciteit van CGSU, meldden de procureurs des Konings in 2009 

slechts enkele arbitragedossiers officieel aan bij het federaal parket. Dit wijst er 

effectief op dat de meeste capaciteitsproblemen opgelost worden door een 

herschikking van operaties op het niveau politie, al dan niet na kennisgeving en 

overleg met de betrokken magistraten. Ook in 2009 werd aldus het merendeel 

van de arbitragedossiers opgelost, hetzij door DGJ/DJO, op politioneel niveau 

tijdens de zogenaamde “prearbitrage”, hetzij door de politiediensten op het 

niveau van het arrondissement via de BTS-officier, in voorkomend geval na 

overleg met het lokaal parket.  
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Volgende cijfers zijn beschikbaar: 

 

In 2009 diende DGJ/DJO 1030 interventieverzoeken van CGSU in, waarvan 874 

uitgevoerd werden. 

 

Sedert 2005 houdt DGJ/DJO statistieken bij van de arbitragedossiers die aan het 

federaal parket meegedeeld worden. In 2009 werden 34 pre-arbitragedossiers 

behandeld door DGJ/DJO en werd er 3 maal een beroep gedaan op het federaal 

parket voor de arbitrage van gespecialiseerde capaciteit. 

 

 

Afdeling 8. De embargoprocedure  

 

 

Krachtens artikel 44/8 WPA wordt, in afwijking van het algemeen principe van 

artikel 44/4 WPA dat voorziet in de centralisatie van inlichtingen en gegevens in 

de algemene nationale gegevensbank (ANG), de toezending van deze 

inlichtingen en gegevens aan de ANG uitgesteld, wanneer en tot zolang de 

bevoegde magistraat, in akkoord met de federale procureur, van oordeel is dat 

deze toezending de uitoefening van de strafvordering of de veiligheid van een 

persoon in gevaar kan brengen. 

 

In 2009 werden aldus 90 embargodossiers genoteerd, als volgt verdeeld: 

 

Aanvragende autoriteit 2006 2007 2008 2009 

Antwerpen 4 10 3 2 

Aarlen 1 - - - 

Brugge 1 1 1 - 

Brussel 10 17 9 12 

Charleroi 6 6 9 8 

Dendermonde 2 7 6 6 

Dinant - 1 - - 

Hasselt - - - - 

Ieper - - - - 

Kortrijk - 1 - 1 

Leuven 1 - 3 - 

Luik 8 3 8 8 

Mechelen 3 2 - - 

Oudenaarde - - 1 - 

Bergen 4 7 6 5 

Namen 1 - - - 
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Nijvel 1 - - 1 

Doornik 1 1 1 2 

Turnhout  - 1 - 

Verviers - 3 2  

Marche-en-Famenne - - - 3 

Gent - - - 1 

Neufchâteau - - - 1 

Andere 

Federaal parket 3 19 7 25 

Arbeidsauditoraat Brussel 1 - - - 

Arbeidsauditoraat Charleroi - 2 - - 

Onderzoeksrechter Brussel - - 2 3 

Onderzoeksrechter Charleroi 1 2 - 1 

Onderzoeksrechter Dendermonde - - - - 

Onderzoeksrechter Gent 1 - - - 

Onderzoeksrechter Bergen 1 - - - 

Procureur-generaal Luik - 1 - - 

Rechtshulpverzoek  1 - - - 

Procureur-generaal Gent - - - 2 

Procureur-generaal Brussel - - - 5 

Arbeidsauditoraat Gent - - - 1 

     

Totaal 51 83 59 90 

 
 
 
Het federaal parket stemde, na overleg met DGJ/DJO/NIK, in alle gevallen in 

met de toepassing van de embargoprocedure. Dit betekent dat de 

embargoaanvragen steeds goed gemotiveerd waren (gevaar voor uitoefening van 

de strafvordering en/of veiligheid van een informant). In de meeste gevallen 

werd er gewag gemaakt van het risico op lekken. 

 

De federale procureur blijft de nadruk leggen enerzijds, op het feit dat deze 

procedure uitzonderlijk moet blijven en, anderzijds, op het belang van de 

coördinatieproblematiek van de gegevens van het onderzoek ingeval van 

embargo. De aandacht van de lokale parketten wordt ook gevestigd op het 

belang de termijn van het embargo te beperken tot het strikt noodzakelijke.  

 

De dossiers onder embargo die betrekking hebben op onderzoeken inzake 

witwassen worden onder de aandacht van de CFI gebracht, ten gevolge van een 

in 2005 afgesloten akkoord. 
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Afdeling 9. Het specifiek toezicht op de werking van DGJ  

 

 

1. Algemeen   
 

 

Krachtens artikel 47tredecies Wetboek van Strafvordering is een federale 

magistraat specifiek belast met het toezicht op de werking van de algemene 

directie van de gerechtelijke politie van de federale politie. Deze magistraat 

waakt er in het bijzonder over dat de gespecialiseerde gerechtelijke opdrachten 

door deze algemene directie worden uitgevoerd, overeenkomstig de vorderingen 

en richtlijnen van de gerechtelijke overheden. De federale procureur belastte 

hiermede de magistraten van de sectie “bijzondere opdrachten”. 

 

De federale procureur, en bij delegatie de door hem aangeduide magistraten, 

beschikken hierbij over een stok achter de deur, doordat ze de Minister van 

Justitie kunnen verzoeken het bevel te geven aan de federale politie zich te 

schikken naar de aanbevelingen en de precieze aanwijzingen van de vorderende 

gerechtelijke overheid. Artikel 160 WGP regelt enkel de procedure om de 

politiedienst te verplichten de vordering uit te voeren. Een dergelijke situatie kan 

zich voordoen wanneer de politiediensten bepaalde vorderingen niet of niet 

tijdig kunnen uitvoeren, omdat de uitvoering ervan andere politieopdrachten in 

het gedrang brengt. 

 

De wet, noch de memorie van toelichting bepalen verder de omvang van de 

toezichtfunctie, noch de wijze waarop deze opdracht dient te worden 

uitgevoerd. De wetgever beperkte het toezicht wel enigszins tot een toezicht (a 

posteriori) van de vorderingen en de richtlijnen van de gerechtelijke overheden. 

Er is dus ruimte voor interpretatie. De geest van de wet is evenwel duidelijk: het 

Openbaar Ministerie moet nauwer betrokken worden bij de vervulling van de 

taken van gerechtelijke politie door de federale politie en de uitvoering ervan 

controleren.  

 

Het verdient aanbeveling de toezichtfunctie beter kenbaar te maken binnen het 

Openbaar Ministerie en DGJ door de omzendbrief Col 3/2001 van het College 

van procureurs-generaal betreffende de politiehervorming en de follow-up van 

de toepassing van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een  

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, aan te vullen met de 

rol van het federaal parket op het vlak van het toezicht op de werking van DGJ.  

 

In 2009 werd het algemeen toezicht verder uitgebouwd door een nog actievere 

deelname van het federaal parket aan de vergaderingen van DGJ. Er was 
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eveneens een merkbare verbetering van de informatie-uitwisseling tussen DGJ 

en de magistratuur, via onder andere het expertisenetwerk “politie” en 

verschillende werkgroepen. 

 

 

2. De werkgroep “gerechtelijke pijler”   
 

 

In 2009 hebben geen vergaderingen van deze werkgroep plaatsgevonden. 

 
 

3. Het expertisenetwerk “politie” 
 

 

Als lid van het expertisenetwerk “politie” nam de beleidsmagistraat van de 

sectie “bijzondere opdrachten” actief deel aan de vergadering van 30 april 2009. 

 

De beleidsmagistraat deelde de informatie die zij op de vergaderingen van DGJ 

vernam aan het expertisenetwerk mee. Op deze wijze werd het expertisenetwerk 

regelmatig op de hoogte gebracht van de belangrijke initiatieven van DGJ.  

 

De Col. 3/2001 inzake de politiehervorming werd evenwel nog steeds niet 

aangepast aan de oprichting van het federaal parket, zoals aanbevolen werd in 

het vorige activiteitenverslag. 

 

 

4. De vergaderingen met de directeur-generaal, de centrale 

directeurs en de gerechtelijke  directeurs van de algemene directie 

van de gerechtelijke politie 
 

 

De federale procureur en de beleidsmagistraat van de sectie “bijzondere 

opdrachten” pleegden in 2009 regelmatig overleg met de directeur-generaal  

DGJ over de belangrijkste dossiers van DGJ (bijvoorbeeld de organisatie van de 

aanpak van het terrorisme en de aanpak van de door het federaal parket 

omschreven prioritaire fenomenen, en de verschillende uitspraken van het 

Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie inzake de bijzondere 

opsporingsmethoden). 
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 5. De deelname van het federaal parket aan de verschillende 

werkgroepen 
 

 

De magistraten van de sectie “bijzondere opdrachten” namen in 2009 deel aan 

verschillende werkgroepen: onder andere de interministeriële werkgroep 

betreffende het gerechtelijk en bestuurlijk informatiebeheer (art. 44 WPA), het 

begeleidingscomité van de ANG en het overleg met CGI en met de 

verbindingsofficieren.  

 

Op deze wijze werd nuttige informatie ingewonnen over een aantal 

deelaspecten van de werking van DGJ. 

 

 

Afdeling 10. Onderzoek van de voornaamste thema’s  

 

 

Er dient opgemerkt dat het uiterst moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk is, een 

inventaris op te stellen van alle belangrijke punten die DGJ aangesneden heeft in 

2009. De belangrijkste dossiers werden behandeld op de federale politieraad, op 

de overlegvergaderingen met het College, op het expertisenetwerk “politie”, op 

de raad van procureurs des Konings en op de werkgroep “gerechtelijke pijler”. 

 

Dankzij de interactie tussen die verschillende overleginstanties werden zowel de 

minister van Justitie als het College van procureurs-generaal tijdig en volledig 

op de hoogte gehouden. 

 

Afdeling 11. De problematiek van de HYCAP  

 

 

De federale procureur beschikt over geen eigen recherchecapaciteit op centraal 

niveau maar kan, voor de uitvoering van zijn gerechtelijke vorderingen, een 

beroep doen op de politieambtenaren van de federale politie die zich bevinden in 

de federale gerechtelijke politie van het arrondissement (FGP’s) en in de 

centrale diensten ter bestrijding van de corruptie (CDBC) en ter bestrijding van 

de georganiseerde economische en financiële delinquentie (CDGEFID), en in 

mindere mate op de lokale politie.  

 

Het uitgangspunt is dat, wat de federale politie betreft, de federale procureur 

beschikt over de recherchecapaciteit van de FGP die normaliter voor een 
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dergelijk onderzoek wordt ingezet. Bovendien kan de federale procureur in elke 

FGP een beroep doen op een gereserveerde recherchecapaciteit (HYCAP). In de 

mate dat deze capaciteit niet wordt ingezet voor federale opdrachten, staat zij in 

tussentijd ter beschikking van de procureur des Konings, de arbeidsauditeur en 

de onderzoeksrechter voor lokale onderzoeken. 

 

Met het oog op het verduidelijken van de invulling van het begrip 

gehypothekeerde of gereserveerde capaciteit werd door het federaal parket een 

ontwerp van richtlijn opgesteld. 

 

Dit document werd eind 2007 met de verschillende partners besproken. Uit deze 

bespreking kwam naar voren dat het noodzakelijk was eerst een nulmeting door 

te voeren, alvorens de reflectie ten gronde verder te zetten. Er zou tevens een 

specifieke capaciteitsmeting worden gedaan voor 2008 in de materie van het 

terrorisme, voornamelijk wat de FGP’s van Antwerpen, Luik, Charleroi en 

Brussel betreft. 

 

De federale procureur bekwam het akkoord  op 14 december 2007 van de Raad 

van procureurs des Konings en op 20 december 2007 van het College van 

procureurs-generaal om in die zin te werk te gaan. 

 

Derhalve werd, om een correct beeld te bekomen van de HYCAP, gedurende het 

ganse jaar 2008 door de gerechtelijke directeurs de hoeveelheid capaciteit 

bijgehouden die werd besteed aan het uitvoeren van opdrachten van het federaal 

parket. In de loop van 2009 werd dan, onder meer op basis van dit concrete 

cijfermateriaal, de problematiek van de HYCAP volledig en van nul af aan 

worden herbekeken, waarbij zelfs de richtlijnen in de COL 5/2002 van de 

minister van Justitie en het College van procureurs-generaal betreffende het 

federaal parket zouden kunnen worden in vraag gesteld. 

 

Intern DGJ werden de nodige initiatieven genomen om deze nulmeting te 

verwezenlijken. Uit de resultaten blijkt dat de HYCAP vooral een probleem stelt 

in de terrorismedossiers en in de eerste plaats wat de FGP van Brussel betreft, en 

minder in de andere onderzoeksdomeinen van het federaal parket. De federale 

procureur voerde in 2009 omtrent deze zeer specifieke problematiek verder 

overleg met de directeur-generaal van DGJ. 
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Afdeling 12. Het samenwerkingsmodel tussen het federaal 

parket en DGJ  

 

 

De algemene en specifieke werking van de algemene directie van de 

gerechtelijke politie van de federale politie wordt geregeld in een intern 

functioneringsmodel dat in de maand mei 2003 gevalideerd werd door de 

ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Dit model, dat nog steeds van 

kracht is, regelt vooral de wisselwerking tussen de centrale en de 

gedeconcentreerde directies en diensten. 

 

In bovenvermeld model is de verhouding tussen het federaal parket en de 

algemene directie van de gerechtelijke politie van de federale politie echter niet 

verwerkt. 

 

Om die reden werd een reflectiedocument voorbereid over de toepassing van het 

functioneringsmodel DGJ op de samenwerking tussen het federaal parket en de 

centrale directies van de algemene directie van de gerechtelijke politie van de 

federale politie. 

 

De samenwerking tussen het federaal parket en de centrale directies van DGJ 

situeert zich op vier grote vlakken: 

- internationale samenwerking 

- uitoefening en coördinatie van de strafvordering 

- algemene steunfuncties 

- DGJ/DJF 

- Militaire competenties DJMM 

 

Dit reflectiedocument werd in eerste instantie voorbereid tussen het federaal 

parket en DGJ. Het initiatief werd tevens besproken met het College van 

procureurs-generaal op 22 november 2007. Vervolgens werd het 

reflectiedocument verder gefinaliseerd in een werkgroep ad hoc onder 

voorzitterschap van de federale procureur, met de hoofdcoördinator van het 

expertisenetwerk “politie”, de directeur-generaal DGJ, vertegenwoordigers van 

de centrale en gedeconcentreerde directies van DGJ en de lokale parketten en 

het federaal parket op 13 november 2008.  

 

Op 14 mei 2009 keurde het College van procureurs-generaal deze nota goed en 

vaardigde de omzendbrief COL 9/2009 van 18 juni 2009 van het College van 

procureurs-generaal uit, houdende addendum aan de gemeenschappelijke 

omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal 

5/2002 betreffende het federaal parket – Modaliteiten van samenwerking tussen 
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het federaal parket en de centrale directies van de algemene directie van de 

gerechtelijke politie van de federale politie. 

 

Deze modaliteiten van samenwerking dienen samen gelezen te worden met het 

intern functioneringsmodel DGJ van 7 mei 2009 over de verhouding centrale 

directies en de gedecentreerde diensten onder leiding van de directeur-generaal 

(gevalideerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie) en de 

visietekst over de verhouding centraal – arrondissementeel niveau DGJ van juli 

2006. 

 

 

Afdeling 13. Reflecties  

 

 

Samengevat mag gesteld worden dat ook in 2009 de inspanning om meer inhoud 

te geven aan de opdracht van toezicht op de algemene werking van DGJ, werd 

verder gezet, onder andere door: 

 

 een grotere openheid in de betrekkingen tussen DGJ en het federaal parket. 

Er werd, over het algemeen, meer aandacht besteed aan de samenwerking 

met externe partners 

 

 een betere informatie-uitwisseling tussen de verschillende werkgroepen en 

overlegvergaderingen en dit in beide richtingen 

 

 een grotere betrokkenheid en een consistenter overleg (advies) bij de 

behandeling van de belangrijkste dossiers door DGJ 

 

 een actievere rol van het federaal parket met een meer “proactieve” aanpak 

van zijn toezichtopdracht. 

 

 

Afdeling 14. Het toezicht op de dienst ter bestrijding van 

de corruptie  

 

 

De federale procureur belastte een federale magistraat met het specifiek toezicht 

op de werking van de “dienst ter bestrijding van de corruptie” binnen de DGJ, 

genaamd CDBC. 
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Deze magistraat dient jaarlijks een eigen verslag aan de Minister van Justitie uit 

te brengen, die dit verslag aan het Parlement mededeelt. De federale magistraat 

kan trouwens desgevallend door het Parlement worden gehoord over de 

algemene werking van de dienst ter bestrijding van de corruptie. 

 

Het verslag over het jaar 2008 werd in november 2009 door de federale 

procureur aan de minister van Justitie en aan het College van procureurs-

generaal toegezonden. 

 

Het verslag over het jaar 2009 is in voorbereiding. 

 

 

Afdeling 15. De aanpak van de criminele motorbendes 

 

 

De vroegere omzendbrief COL 9/1998 werd in 2009 vervangen door de 

omzendbrief COL 6/2009 van 14 mei 2009 van het College van procureurs-

generaal betreffende de criminele motorbendes. 

 

In deze omzendbrief wordt het federaal parket belast met de centralisatie van de 

onderzoeken inzake de criminele motorbendes Hells Angels, Outlaws, Bandidos 

en de Blue Angels. Het federaal parket zal in principe in zaken betreffende 

criminele motorbendes, hetzij de strafvordering coördineren, hetzij de 

strafvordering zelf uitoefenen. Dit laatste zal het geval zijn wanneer de feiten 

gepleegd zijn in het raam van een vereniging van misdadigers, van een criminele 

organisatie en/of in belangrijke mate verschillende rechtsgebieden betreffen 

en/of een internationale dimensie hebben. 

 

Ingeval het federaal parket beslist de strafvordering uit te oefenen, zal het 

onderzoek gevoerd worden door een “tijdelijk onderzoeksteam”. 

 

De dossiers, zowel de uitoefening van de strafvordering als de coördinatie ervan, 

worden behandeld binnen de sectie bijzondere opdrachten. De administratieve 

ondersteuning gebeurt door het secretariaat B. 
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Afdeling 16. Child Focus 

 

 

Wat betreft de opvolging van deze dossiers kunnen twee aspecten onderscheiden 

worden, enerzijds de meer beleidsmatige dossiers en anderzijds de punctuele 

dossiers ingevolge meldingen van particulieren aan “Child Focus”. 

 

Wat betreft de beleidsmatige dossiers kan verwezen worden naar de deelname 

van mijn ambt aan de werkgroep belast met de herziening van de protocols tot 

regeling van de samenwerking tussen Child Focus en de gerechtelijke en 

politiële instanties, met name: 

 

1. protocol tot regeling van de samenwerking tussen het burgerlijk 

meldpunt van Child Focus (childfocus-net-alert) en de politiële en 

gerechtelijke instanties inzake kinderpornografie op het internet 

2. protocol tot regeling van de samenwerking tussen Child Focus, de 

gerechtelijke en politiële instanties inzake vermissing en seksuele 

uitbuiting van kinderen 

3. protocol tot regeling van de samenwerking tussen Child Focus en de 

gerechtelijke instanties, de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse 

Zaken op het gebied van internationale kinderontvoering  en 

grensoverschrijdend omgangsrecht. 

 

De herziening van deze protocols is thans gefinaliseerd en wordt eerlang 

voorgelegd aan ondermeer de Minister van Justitie ter ondertekening. Tevens 

werd een ontwerp van nieuw protocol uitgewerkt te weten “protocol tot regeling 

van de samenwerking tussen het burgerlijk meldpunt van Child Focus 

(STOPCHILDPORNO) en de politiële en gerechtelijke instanties inzake 

kinderpornografie op internet”. 

 

Verder dient ook vermeld de bijdrage van mijn ambt aan het Europees project 

“Alerte enlevement d’enfants”. Dit project beoogt een betere afstemming en 

coördinatie van de Europese werkwijzen bij een Europese kinderontvoering. Het 

loopt van mei 2010 tot en met januari 2011. Het zou ook de bedoeling zijn van 

een simulatieoefening te organiseren. 

 

Voor de behandeling van de punctuele dossiers ingevolge de aanmelding door 

particulieren aan Child Focus van verdachte feiten waarbij minderjarigen 

zouden betrokken zijn is sinds eind 2008 een nieuwe werkmethode en 

samenwerking met DJ/Cel vermiste personen in voege. Deze beoogt een vlottere 

en gecoördineerde wijze van afhandeling van de aangemelde klachten. 
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De klachten die gelokaliseerd kunnen worden, worden tot beschikking 

overgemaakt aan de bevoegde lokale parketten. 

Dossiers betreffende klachten die niet gelokaliseerd kunnen worden behandeld 

het federaal parket zelf. 

Verder staat het federaal parket ook in voor de coördinatie van de strafuitvoering 

van de dossiers aangemeld door de parketten i.v.m. verdachte feiten waarbij 

minderjarigen betrokken zijn. 

 

In het referentiejaar 2009 was het federaal parket bestemmeling van 7 

aanmeldingen door Child Focus in de problematiek van seksueel kindermisbruik 

en onrustwekkende verdwijningen. 
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Hoofdstuk IX. De ernstige schendingen van het 

internationaal humanitair recht  
 

 

Afdeling 1. De wettelijke basis  

 

 

 Artikel 144quater van het Gerechtelijk wetboek, gewijzigd door de wet van 5 

augustus 2003, bepaalt dat de federale procureur exclusief bevoegd is voor 

de uitoefening van de strafvordering in het domein van de ernstige 

schendingen van het internationaal humanitair recht.  

 

 De omzendbrief van het College van procureurs-generaal nr. COL 16/2002 

over de wet van 5 augustus 2003 en het addendum ingevolge de arresten van 

het Arbitragehof. 

 

 

Afdeling 2. De huidige situatie  

 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Opsporingsonderzoek 12 17 22 27 44 51 

Gerechtelijk 

onderzoek 

20 19 20 20 19 16 

Verwijzing naar 

Assisenhof 

1 - 1 - 1 - 

Arrest Assisenhof - - - 1 - 1 

 

 

Ephem NKAZEBERA werd bij arrest van het Hof van assisen van het 

administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad van 1 december 2009 bij 

verstek tot 30 jaar opsluiting veroordeeld. De assisenzitting begon op 9 

november 2009 en eindigde op 1 december 2009. Betrokkene tekende verzet aan 

tegen dit arrest. 

 

In 2009 werd in twee gerechtelijke onderzoeken een beschikking tot 

buitenvervolgingstelling genomen. Eén ervan werd afgesloten met een 

beschikking tot verval van de strafvordering (overlijden), terwijl het andere 
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dossier werd beëindigd bij beschikking tot onontvankelijkheid van de 

ingediende burgerlijke partijstelling.   

 

Eind 2009 waren er 16 dossiers in gerechtelijk onderzoek, waarvan 8 betrekking 

hadden op de gebeurtenissen in 1994 in Rwanda. 

 

Er kan hier ook aan worden herinnerd dat op 19 september 2005 de Belgische 

onderzoeksrechter, belast met een dossier waarin de ex-president van Tsjaad, 

Hissein Habré, betrokken is, een internationaal aanhoudingsbevel bij verstek ten 

laste van deze laatste heeft uitgevaardigd, en dit wegens ernstige schendingen 

van het internationaal humanitair recht. Er werd een uitleveringsverzoek gericht 

aan de bevoegde autoriteiten van Senegal, waar betrokkene verbleef. Dit 

verzoek werd afgewezen. Senegal heeft zich geëngageerd om Hissein Habré op 

zijn grondgebied terecht te laten staan, en dit met het akkoord van de 

Organisatie voor Afrikaanse Eenheid. De Senegalese wetgeving werd daartoe 

aangepast. De Senegalese gerechtelijke autoriteiten zouden in 2010 een 

rechtshulpverzoek tot het federaal parket richten met het oog op inzage en 

kopiename van de stukken van het federaal dossier.     

 

Eind 2009 waren er ook nog altijd 51 dossiers in opsporingsonderzoek, waarvan 

17 betrekking hebben op de gebeurtenissen in Rwanda in 1994. Van die dossiers 

werden er 10 in 2009 geopend. Twee dossiers werden in 2009 zonder gevolg 

geklasseerd. In een ander dossier was de federale procureur van oordeel dat er 

geen reden was om een onderzoeksrechter te vorderen, bij toepassing van artikel 

10-1°bis, lid 3 en 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 

strafvordering. De kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te 

Brussel bevestigde dat er inderdaad geen reden was om te vervolgen (art.10-

1°bis, lid 5). 

 

De trend die in 2007 en 2008 werd ingezet volgend, dient ook in het jaar 2009 te 

worden vastgesteld dat het merendeel van de nieuwe dossiers geopend werd ten 

gevolge van informatie overgemaakt door de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen. 

 

Tenslotte kunnen we er hier ook op wijzen dat, ondanks de ernst van de feiten in 

de dossiers van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, het 

miniem aantal speurders dat voor een dergelijk type gespecialiseerd onderzoek 

kan worden ingezet, de federale procureur de facto verplicht prioriteiten te 

stellen bij de behandeling van de dossiers. De zaken die prioritair worden 

behandeld zijn dan ook diegene waarin personen aangehouden zijn, Belgen het 

slachtoffer zijn of verdachten op Belgische bodem verblijven, alsook de 

verzoeken tot uitvoering van internationale rechtshulpverzoeken, vooral diegene 

die uitgaan van internationale strafrechtbanken. Men moet echter verduidelijken 
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dat zelfs voor deze “prioritaire” dossiers keuzes moeten gemaakt worden in 

functie van de beschikbare middelen zowel op het niveau van de politie als van 

de magistratuur.   

 

Tegelijkertijd dient onderlijnd te worden dat de capaciteit van de sectie 

internationaal humanitair recht en militaire bevoegdheden van het federaal 

parket aanzienlijk verminderd werd vanaf de maand september 2007 en 

gedurende het hele jaar 2008 en 2009. De Franstalige federale magistraat van 

deze sectie besteedde inderdaad het grootste deel van zijn tijd aan het 

zogenaamde dossier “Habran” (zware criminaliteit), waarvan het proces op 3 

maart 2009 beëindigd werd voor het Hof van Assisen te Luik. Nadien volgde 

dan echter de procedure voor het Hof van cassatie, met arrest op 30 september 

2009, met de vernietiging van het arrest als gevolg en het in staat stellen van de 

zaak voor een nieuw proces, ditmaal voor het Hof van Assisen te Nijvel. 

 

 

Afdeling 3. De betrekkingen met de internationale 

instellingen  

 

 

1. De internationale rechtsmachten: het Internationaal 

Straftribunaal voor Rwanda, het Internationaal Straftribunaal 

voor ex-Joegoslavië, het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone, het 

Internationaal Strafhof  

 

 
 De Internationale rechtshulpverzoeken 

 
De federale procureur is het centraal gerechtelijk aanspreekpunt waarnaar de 

FOD Justitie alle internationale rechtshulpverzoeken doorstuurt die uitgaan van 

de Internationale Straftribunalen voor ex-Joegoslavië en Rwanda, het Speciaal 

Tribunaal voor Sierra Leone, het Internationaal Strafhof en de UNICC, in 

hoofde van zijn exclusieve bevoegdheid inzake ernstige schendingen van het 

internationaal humanitair recht (cfr. gemeenschappelijke omzendbrief nr. COL 

5/2002 van 16 mei 2002 van de Minister van Justitie en van het College van 

procureurs-generaal en artikel 144quater van het Gerechtelijk wetboek)  

 

De federale procureur staat zelf in voor de uitvoering van de 

rechtshulpverzoeken van het Internationaal Strafhof, het Speciaal Tribunaal voor 

Sierra Leone en van de Internationale Straftribunalen voor Rwanda en voor ex-
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Joegoslavië, waarvan hij de tenuitvoerlegging toevertrouwt aan het 

gespecialiseerd bureau van de federale gerechtelijke politie van Brussel. 

 

Er zijn talrijke contacten (post, fax, telefoon, e-mail) het hele jaar door tussen de 

beleidsmagistraat, hoofd van de sectie “internationaal humanitair recht en 

militaire bevoegdheden” en de autoriteiten van het Internationaal Straftribunaal 

voor Rwanda, van het Internationaal Straftribunaal voor ex-Joegoslavië en van 

het Internationaal Strafhof. 

 

Het jaar 2009, net zoals het jaar 2008, werd gekenmerkt door een aanzienlijke 

groei van het aantal verzoeken om rechtshulp uitgaande van de internationale 

strafrechtbanken (46 verzoeken in 2009, 51 in 2008 en 33 in 2007) te wijten aan 

de toename van de verzoeken afkomstig van het Internationaal Strafhof en van 

het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda. 

 

 

Aantal rechtshulpverzoeken die door de internationale strafrechtbanken 

aan het federaal parket werden gericht  

 2003

-

2004 

2005 2006 2007 2008 2009 

Internationaal Strafhof  2 1 1 7 16 21 

Internationaal Straftribunaal 

voor Rwanda 

12 33 32 20 28 20 

Internationaal Straftribunaal 

voor ex-Joegoslavië 

2 3 5 5 3 4 

Het Speciaal Tribunaal voor 

Sierra Leone 

- - - 1 3 1 

Het Speciaal Tribunaal voor 

Libanon 

- - - - 1 - 

TOTAAL 14 37 38 33 51 46 

 

 

 Het verzoek strekkende tot het opnemen van een getuigenverklaring per 

videoconferentie 

 

In 2009 werd één verhoor per videoconferentie van een in België verblijvende 

getuige uitgevoerd op verzoek van het Internationaal Straftribunaal voor 

Rwanda. 

 

 Het verzoek om een getuigenverklaring op te nemen in het bijzijn van een 

advocaat van de verdediging  
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In 2009 strekten 3 rechtshulpverzoeken uitgaande van een kamer van het 

Internationaal Straftribunaal voor Rwanda, dat een verzoekschrift inwilligde van 

een in Arusha opgesloten persoon, ertoe om de samenwerking van de Belgische 

gerechtelijke autoriteiten te bekomen teneinde verschillende personen in het 

bijzijn van de advocaat van de verdediging onder ede te verhoren. Die verhoren, 

gespreid over verschillende dagen, gebeurden onder leiding van een Brusselse 

onderzoeksrechter in het bijzijn van die advocaat en van een federaal magistraat.  

 

 Het verzoek om bescherming van getuigen. 

 

In 2009 werd één verzoek om bescherming van getuigen door een internationaal 

straftribunaal aan de Belgische autoriteiten gericht om beschermingsmaatregelen 

te nemen ten behoeve van personen die zich op Belgisch grondgebied bevonden 

en die door deze rechtbanken als beschermde getuigen werden erkend. 

 

Voor dit type verzoeken vertrouwde de wet van 29 maart 2004 betreffende de 

samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale 

straftribunalen, aan de Minister van Justitie, in diens hoedanigheid van centrale 

autoriteit, de zorg toe een beslissing te nemen inzake de 

beschermingsmaatregelen die kunnen getroffen worden, op basis van die 

maatregelen waarnaar wordt verwezen in artikel 104 van het Wetboek van 

strafvordering.  

 

De Minister van Justitie moet op voorhand de voorzitter van de 

getuigenbeschermingscommissie, met name de federale procureur, raadplegen.  

 

Na beslissing van de Minister van Justitie is de federale procureur belast met de 

toepassing van de beschermingsmaatregelen waartoe besloten werd en moet hij 

meer bepaald de bevoegde politiediensten vorderen. 

 

De kosten voor het ten laste nemen in België van een door een internationaal 

straftribunaal beschermde getuige zijn voor rekening van de FOD Justitie en niet 

van het speciaal fonds van de federale politie met betrekking tot de bescherming 

van bedreigde getuigen. 

 

 

2. Overdracht van dossiers van het internationaal straftribunaal 

voor Rwanda  
 

 

Er werden in 2009 twee dossiers van het Internationaal Straftribunaal voor 

Rwanda aan het federaal parket overgedragen.  
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3. Internationale rechtshulpverzoeken uitgaande van andere 

Staten  
 

 

Tijdens het jaar 2009 stuurden Frankrijk (2), Noorwegen (2) en Nederland (1) 

een internationaal rechtshulpverzoek in het raam van dossiers inzake ernstige 

schendingen van het internationaal humanitair recht. 

 

 

4. Europees netwerk van contactpunten  
 

 

Het Europees netwerk van contactpunten bestaat onder meer uit magistraten 

belast met de materies volkenmoord, misdaden tegen de mensheid en 

oorlogsmisdaden. Het werd opgericht bij besluit van 13 juni 2002 van de Raad 

van de Europese Unie en kwam voor de zesde keer bijeen in Den Haag op 23 

april 2009 en voor de zevende keer op 7 december 2009. 

 

De beleidsmagistraat, hoofd van de sectie “internationaal humanitair recht en 

militaire bevoegdheden” werd als Belgisch contactpunt aangesteld en nam aan 

deze bijeenkomsten deel. 

 

 

5. Internationale conferenties  

 
 
- Van 6 tot 8 april 2009 nam de beleidsmagistraat, hoofd van de sectie 

« internationaal humanitair recht en militaire bevoegdheden », deel aan de 

terechtzittingen voor het Internationaal Gerechtshof (IGH) in Den Haag, in 

het raam van een procedure waarin België tegenover Senegal kwam te staan 

in de zaak Habré, teneinde de bewarende maatregelen te bepalen die aan 

Senegal zouden worden gericht om te beletten dat H. Habré het Senegalees 

grondgebied zou verlaten. Op verzoek van de minister van Justitie werd 

voornoemde magistraat op deze terechtzittingen als adviseur van de 

Belgische delegatie aangesteld. 

 

- Van 5 tot 8 mei 2009 namen de beleidsmagistraat, hoofd van de sectie, en 

een magistraat-lid van de sectie  internationaal humanitair recht en militaire 

bevoegdheden » in Tunis deel aan het 18
de

 Congres van de Société 

Internationale de Droit Militaire et de Droit de la Guerre, met als 

thema: « Pratique et droit coutumier dans le contexte des opérations 

militaires, y compris les opérations de promotion de la paix. ». De 
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beleidsmagistraat, hoofd van de sectie « internationaal humanitair recht en 

militaire bevoegdheden » hield er een voordracht over volgend 

onderwerp: « De opsporing en vervolging van misdaden in een 

oorlogszone ». Daarbij gaf hij een stand van zaken omtrent de lessen die 

getrokken konden worden uit het proces dat in 2007 voor het Assisenhof van 

Brussel werd gevoerd in de zaak van de Rwandese ex-majoor Bernard 

Ntuyahaga (dossier met betrekking tot de moord op de tien Belgische 

blauwhelmen in Kigali op 7 april 1994). 

 

- Van 18 tot 20 mei 2009 nam voornoemde magistraat in Oslo deel aan de 4
de

 

door Interpol georganiseerde internationale expertenbijeenkomst inzake 

genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. 

 

- Op 30 juni en 1 juli 2009 nam dezelfde magistraat in Bordeaux deel aan de 

4
de

 door de Raad van Europa georganiseerde Europese conferentie van 

rechters en procureurs met het volgende thema : “L’exercice des missions des 

juges et des procureurs : complémentarité et/ou autonomie”. Hij hield er een 

voordracht over “de taak van de rechter en van de magistraat in de 

internationale dimensie”, voornamelijk vanuit het perspectief van de ervaring 

opgedaan door het federaal parket. 

 

 

Afdeling 4. Gespecialiseerde opleidingen 

 

 

De Nationale Rechercheschool van de federale politie bood in 2009 voor het 

eerst, in het kader van de “specifieke functionele opleiding gerechtelijke 

politie”, een luik internationaal humanitair recht in het opleidingsprogramma 

aan. De beleidsmagistraat, hoofd van de sectie “internationaal humanitair recht 

en militaire bevoegdheden” en een andere magistraat van deze sectie werden 

verzocht om twee keer voor dit luik van de opleiding in te staan. 
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Hoofdstuk X. De militaire bevoegdheden  
 

 

Afdeling 1. De bevoegdheid van de federale procureur 

 

 
 Artikel 144quinquies van het Gerechtelijk wetboek bepaalt de bevoegdheid 

van de federale procureur voor de misdrijven in het buitenland gepleegd door 

de Belgische strijdkrachten en die in België kunnen vervolgd worden. Hij 

wordt rechtstreeks ingelicht hetzij door de commandanten van de militaire 

eenheden die in het buitenland gestationeerd zijn, hetzij door de leden van de 

federale politie. De federale procureur kan, na overleg, beslissen dat een 

procureur des Konings de strafvordering uitoefent. 

 

De federale procureur oefent zelf de strafvordering uit in volgende dossiers: 

- feiten die door het Assisenhof moeten worden vervolgd 

- ernstige feiten en feiten die de handhaving van de militaire tucht in het 

buitenland in gevaar kunnen brengen en door de correctionele rechtbank 

vervolgd moeten worden. 

 

De verkeersinbreuken en minder ernstige feiten kunnen aanleiding geven tot: 

- seponering 

- seponering en aanklacht van de feiten bij de tuchtrechtelijke overheid 

- toesturen ter beschikking van de procureur des Konings van de 

woonplaats van de verdachte, na overleg met de procureur des Konings. 

 

Deze bepaling werd ingevoerd bij artikel 90 van de wet van 10 april 2003 tot 

regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd 

alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd. 

 

 De omzendbrief van  het  College van procureurs-generaal nr. COL 1/2004 

van 5 januari 2004 betreffende de afschaffing van de militaire rechtscolleges 

in vredestijd alsmede het behoud ervan in oorlogstijd - wetten van 10 april 

2003  - maakt de federale procureur ook bevoegd voor bepaalde specifieke 

onderzoeken inzake scheepsongevallen,  vliegtuigongevallen en ongevallen 

bij valschermspringen waarbij gebouwen, luchtvaartuigen of militair 

personeel betrokken zijn.  

 

 Krachtens het akkoord van de Raad van procureurs des Konings van 5 maart 

2004 oefent de federale procureur ook de strafvordering uit voor misdrijven 
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gepleegd aan boord van militaire vliegtuigen en schepen (beschouwd als 

nationaal territorium), ook wanneer deze zich in de Belgische territoriale 

wateren of het Belgisch luchtruim bevinden. Van deze feiten wordt de 

federale procureur telkens ingelicht overeenkomstig artikel 144ter van het 

Gerechtelijk wetboek.  

 

 

Afdeling 2. De contacten met de Minister van 

Landsverdediging, de FOD Landsverdediging en de 

militaire overheden  

 

 

1. Het protocolakkoord tussen de FOD Landsverdediging en de 

FOD Justitie van 1 maart 2005 en de gemeenschappelijke 

omzendbrief van de ministers van Justitie, Landsverdediging en 

Binnenlandse Zaken van 8 juni 2007 

 

 
Naar aanleiding van de afschaffing van de militaire gerechten werden door de 

Generale Staf van de Landmacht richtlijnen uitgewerkt met betrekking tot de 

nieuwe gerechtelijke structuren ten dienste van de militairen. Hierin werd 

eveneens een hoofdstuk verwerkt dat betrekking heeft op de door de militaire 

overheid te nemen initiatieven wanneer zij kennis neemt van een misdrijf in het 

buitenland en wat hun houding moet zijn tijdens het onderzoek. 

 

Op 1 maart 2005 werd een protocol door de Minister van Landsverdediging en 

de Minister van Justitie ondertekend. Het bepaalt de logistieke en materiële 

ondersteuning die aan federale magistraten met opdracht in het buitenland en 

aan magistraten van het Openbaar Ministerie moet worden verstrekt die, bij 

toepassing van artikel 309bis van het Gerechtelijk wetboek, door de federale 

procureur aangesteld zijn om aan langdurige opdrachten in het buitenland deel te 

nemen.  

 

De procureur-generaal van Bergen die binnen het College van procureurs-

generaal belast is met de materie “militair strafrecht” staat, in samenwerking met 

de federale procureur, in voor het implementeren van dit protocolakkoord. Dit 

gebeurde bij middel van een gemeenschappelijke omzendbrief  van 8 juni 2007 

van de Minister van Justitie, de Minister van Landsverdediging en de Minister 

van Binnenlandse Zaken. Deze omzendbrief heeft betrekking op het zenden van 
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magistraten van het Openbaar Ministerie om Belgische militaire troepen in het 

buitenland te vergezellen, alsmede de gelijktijdige zending van federale 

politieagenten. 

 

 

2. De contacten met de Verbindingsdienst in Duitsland  

 
In de nasleep van het vertrek van de Belgische troepen uit Duitsland en in het 

belang van de aldaar nog gestationeerde Belgische militairen is de 

Verbindingsdienst in Keulen nog steeds belast met het overmaken van 

strafdossiers tussen de Duitse gerechtelijke overheid en het federaal parket.  

 

 

3. Overlegvergaderingen  

 

 
In het raam van de bevoegdheden van het federaal parket ten opzichte van de 

leden van de strijdkrachten in het buitenland waren er volgende activiteiten: 

 

1. Deelname van de beleidsmagistraat en een federaal magistraat van de sectie 

“Internationaal humanitair recht en militaire bevoegdheden” aan het 18
de

 

Congres van de ‘Société Internationale de droit militaire et de droit de la 

guerre”, te Tunis van 5 tot 8 mei 2009. De beleidsmagistraat heeft er een 

uiteenzetting gedaan (cfr supra). 

 

2. Deelname aan de werkzaamheden van het Studiecentrum voor militair recht 

en Oorlogsrecht van een federaal magistraat van de sectie “Internationaal 

humanitair recht en militaire bevoegdheden”: 

- op 16 januari 2009 over “de rol van de inlichtingdienst in 

conflictgebieden” 

- op 5 maart 2009 over “wapens en submunitie” 

- op 3 december 2009 werden actuele problemen besproken. 

 

3. Onderricht – uiteenzettingen in de Koninklijke Militaire School in het raam 

van de opleiding van de officieren als raadgever in oorlogsrecht, over de 

bevoegdheden van het federaal parket ten opzichte van de militairen, door 

een federaal magistraat van de sectie “Internationaal humanitair recht en 

militaire bevoegdheden”, op 3 april en 3 juni 2009. 

 

4. Deelname van een federaal magistraat van de sectie “Internationaal 

humanitair recht en militaire bevoegdheden” aan een 
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voorlichtingsvergadering georganiseerd door de militaire overheid ten 

behoeve van het federaal parket ter bespreking van de toestand en de 

inzetregels in het kader van humanitaire opdrachten, op 4 maart 2009 met 

betrekking tot Kandahar (Afghanistan). 

 

5. Deelname van een federaal magistraat van de sectie “Internationaal 

humanitair recht en militaire bevoegdheden” aan verschillende 

vergaderingen in verband met de opdracht van militairen in de Golf van 

Aden en ter bestrijding van de piraterij. 

 

6. Deelname van een federaal magistraat van de sectie “Internationaal 

humanitair recht en militaire bevoegdheden”, op 27 oktober 2009, aan de 

plechtige bevelsoverdracht van het commando over de Militaire Politie; 

 

7. Ontvangst op het federaal parket door de federale procureur en een federaal 

magistraat van de sectie “Internationaal humanitair recht en militaire 

bevoegdheden”, van familieleden van in het buitenland omgekomen leden 

van de Strijdkrachten 

- op 16 maart 2009 van de familieleden van de in Libanon omgekomen 

ontmijner; 

- op 17 november 2009 van de familieleden van de drie bij een ongeval in 

Libanon omgekomen militairen. 

 

 

4. Specifieke richtlijnen van de federale procureur  

 

 
Na de principiële goedkeuring te hebben bekomen op 19 maart 2009 van het 

College van procureurs-generaal zond de federale procureur op 9 april 2009 een 

brief aan de CHOD Defensie houdende richtlijnen en principeakkoorden met 

betrekking tot bepaalde aspecten in het kader van de uitoefening van de militaire 

bevoegdheden van het federaal parket. Bij brief van 12 oktober 2009 van de 

federale procureur aan de CHOD Defensie werden deze richtlijnen en 

principeakkoorden verfijnd.  

 

Volgende punten kwamen aan bod in deze brieven: 

 

- Modaliteiten van kennisgeving van strafbare feiten gepleegd door Belgische 

militairen in het buitenland in vredestijd aan het federaal parket; 

- Lijst van strafbare feiten gepleegd door Belgische militairen in het buitenland 

in vredestijd die onmiddellijk dienen te worden gemeld aan het federaal 

parket; 
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- Overzichtstabel van de verplaatsingen van federale magistraten naar het 

buitenland in het raam van de toepassing van artikel 309bis Gerechtelijk 

wetboek; 

- Gerechtelijke reactie ingeval van zogenaamde “Collateral Damage” bij het 

uitvoeren van de opdrachten door de Belgische luchtmacht in Afghanistan; 

- Het protocolakkoord tussen de Minister van Landsverdediging en de Minister 

van Justitie betreffende de steun door Landsverdediging verleend in het kader 

van gerechtelijke opdrachten uitgevoerd in het buitenland in vredestijd door 

magistraten van het openbaar ministerie, ten gevolge van de afschaffing van 

de militaire rechtscolleges in vredestijd. 

 

 

Afdeling 3. De contacten met de federale politie 

DGJ/DJMM 

 

 

1. De nood aan een gespecialiseerde politiedienst  

 

 
In het kader van zijn opdrachten stelt de federale procureur systematisch de 

gespecialiseerde dienst van de federale politie aan die rechtstreeks afhangt van 

de gerechtelijke directeur-generaal (DGJ) – de dienst van de gerechtelijke politie 

in militair milieu (DJMM) – voor de tenuitvoerlegging van de 

onderzoeksplichten. 

 

Er werd met de gerechtelijke directeur-generaal van de federale politie 

overeengekomen dat een ploeg van DJMM regelmatig aanwezig zou zijn bij 

belangrijke detachementen van Belgische militairen in het buitenland, zoals in 

Afghanistan, Kosovo en Libanon, evenals bij legeroefeningen in het buitenland.  

 

Sedert 2007 is DJMM niet langer permanent aanwezig. Thans is de bijstand van 

DJMM in Afghanistan, Kosovo en Libanon herleid tot een periodieke 

aanwezigheid van 14 dagen om de zes weken.  

 

De noodzaak om deze gespecialiseerde dienst van de federale politie te 

behouden wordt bevestigd, vooral in het belang van het behoud van de ervaring 

die voortdurend wordt opgedaan bij de behandeling van de onderzoeken in het 

buitenland en de geplande verdere uitbouw van deze opdracht van het federaal 

parket. 
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2. Activiteiten en evaluatie  

 

 
De directeur van DJMM stuurt momenteel regelmatig een activiteitenverslag 

naar de federale procureur. Het activiteitenrapport voor het jaar 2009 met de 

cijfers werd nog niet overgemaakt. 

 

 

Afdeling 4. Statistieken  

 

 
In 2009 opende het federaal parket 164 dossiers in het raam van zijn militaire 

bevoegdheden. 

 

Deze feiten deden zich voor in verschillende landen en telkens waren één of 

meer leden van de strijdkrachten betrokken, hetzij als dader, mededader of 

benadeelde persoon, en dit in het kader van een humanitaire opdracht, 

manoeuvres of dienstopdracht. 

 

 

1. Verdeling per materie  

 
 

Code Omschrijving 2005 2006 2007 2008 2009 

11 11A: diefstal met 

geweld of bedreiging 
- 1 1 - - 

12 toonbankdiefstal 1 - - - - 

14 huisdiefstal - - 1 2 2 

15 valsmunterij - - 1 - - 

17 

 

17A: diefstal met 

braak, inklimming of 

valse sleutels  

10 10 9 2 2 

18 18A: gewone diefstal 38 14 25 29 29 

20 

 

20B: misbruik van 

vertrouwen 
4 3 8 3 1 

20D: oplichting - - - - 2 

21 Valsheid in geschriften 1 1 5 - - 

22 Valse naam 12 1 1 1 1 
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25 25D: verduistering of 

diefstal door ambtenaar 
- - - 1 1 

25F : valsheid in 

uitoefening ambt 
- - - - 2 

27 27A : heling - - - 1 - 

28 28A: verloren 

voorwerpen 

6 4 7 9 7 

28B: gevonden 

voorwerpen 
- - - - 1 

30 30B: doodslag 1 1 1 2 2 

32 32B: overlijden, anders 

dan tengevolge van 

misdrijf 

- - - 1 1 

34 Daden van willekeur 

gepleegd door overheid 
- - - 1 1 

 

35 35J : 

veiligheidsmachtiging, 

aanwending gegevens 

of materieel 

36 21 12 28 1 

35K:  

veiligheidsoverheid – 

onthullen van 

geheimen 

- - - - 1 

35V: insubordinatie - - - - 7 

35W: desertie - - - - 4 

35X: verduistering-

diefstal t.n.v. Staat 
- - - - 10 

35Y: smaad – geweld 

tegen meedere 
- - - - 6 

35Z: overtreding 

buitenlandse 

wetsbepalingen 

- - - - 1 

36 36A:  wapens 5 4 4 9 9 

36C : munitie - - - - 1 

37 37A : verkrachting 3 2 9 5 1 

37B:  aanranding van 

de eerbaarheid 

- - - - 2 

37C: zedenschennis - - - - 2 

37N: kinderpornografie - - - - 2 
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37J : schunnige films, 

prenten, voorwerpen of 

boeken 

- - - - 1 

40 40C : verdwijning - - 1 - - 

41 41A: smaad 2 - 1 1 1 

42 42F : niet-naleving 

bezoekrecht 
3 - 6 2 1 

42N : tuchteloosheid - - - - 1 

43 43A: vrijwillige slagen 

en verwondingen 
10 9 11 14 18 

43
 
F: foltering - - - - 1 

45 45A: vals bomalarm 12 4 8 18 1 

45C: bedreigingen - - - - 9 

45D: klacht van 

iemand die zich 

bedreigd voelt 

- - - - 1 

45F: verdachte 

gedragingen 

- - - - 7 

45G : PV van 

inlichtingen – geen 

klacht 

- - - - 1 

46 46A: onvrijwillige 

slagen en 

verwondingen 

4 12 13 28 17 

46D: 

luchtvaartongevallen 
- - - - 7 

46
E
: 

zeevaartongevallen 
- - - - 2 

48 48
E
: gasontsnapping - - - 1 1 

50 50B: beschadigingen – 

vernielingen in het 

algemeen 

8 3 5 3 3 

52 52A : beledigingen 4 5 10 5 3 

52B:  laster - - - - 1 

52C : eerroof - - - - 1 

53 

 

53B: aanslag op 

persoonlijke 

levenssfeer 

2 6 5 9 1 

53D:  stalking - - - - 11 

54 54C : belemmeringen 

van het verkeer 

- - - - 1 

56 56A:  racisme - 1 1 - - 

60 60A:  drugs 6 2 1 4 1 
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60B: doping - - - - 1 

60C: internationale 

drugstrafiek 

- - - - 1 

60D: drugsdealen - - - - 1 

64 64C: geluidshinder - - - 1 1 

65 65A:  arbeidsongeval 5 2 4 4 4 

70 70A : misdrijven 

gepleegd door leiders 

van vennootschappen 

en wisselagenten 

- - - 1 1 

72 Bedrieglijk 

onvermogen 

1 - 1 - - 

80 beroep tegen vonnis 

van de politierechtbank 
- 1 1 - - 

81 Verkeersongevallen 

met gekwetsten binnen 

de 19 gemeenten van 

Brussel 

1 - - - - 

84 verkeersongevallen 

met verwondingen  
15 11 13 8 8 

90 90 : in samenhang met 

verkeersinbreuken 
4 - 1 5 4 

90L : 

alcoholintoxicatie in 

samenhang met verkeer 

- - - - 1 

91 aanrijdingen, zonder 

verwondingen 
- 3 1 - - 

92 Bijzondere wetgeving 12 - 3 2 2 

93 verkeer (uitgezonderd 

K.B. van 1.12.1975) 

44 18 13 18 16 

93A :   - - - - 1 

93L : - - - - 1 

94 wegcode (art. 57bis 

CPM) 
19 1 1 - - 

98 98F: openbare 

dronkenschap 
- 1 3 3 3 

Totaal  255 146 183 222 237 
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2. Verdeling per land waar de inbreuk werd gepleegd  

 

 
Land 2005 2006 2007 2008 2009 

Afghanistan 68 29 14 47 28 

Azerbeidzjan 2 1 - 1 - 

Barbados - - 1 - - 

België - - - - 18 

Benin - 1 5 7 11 

Burundi - 1 2 1 - 

Kaapverdië - 7 - - - 

Kenia - - - - 1 

Cambodja - - - - - 

China - - 1 - - 

Denemarken - - 1 - - 

Verenigde Staten - 1 - - - 

Frankrijk 1 1 1 14 2 

Groot-Brittannië 21 19 3 7 3 

Kosovo / Servië-

Montenegro 

35 20 27 38 17 

Laos - - - - - 

Libanon - - 32 32 14 

Litouwen - - - - - 

Luxemburg - - 1 - - 

Macedonie - - 2 - - 

Noorwegen 1 - - 1 1 

Oezbekistan 1 1 - - - 

Nederland 3 2 8 10 6 

Italië - - - - 1 

Hongarije - - - - 32 

Pakistan - - - - 1 

Polen 2 - - - - 

Portugal - - - - - 

Democratische Republiek 

Congo 
2 6 4 1 - 

Duitsland 85 11 29 22 24 

Rusland - - - - - 

Rwanda 1 1 - - - 

Servië - - 1 - - 

Somalië - 1 - - - 

Spanje - - 1 - - 



                                                                     JAARVERSLAG FEDERAAL PARKET 2009 215 

 

Sri Lanka 1 - - - - 

Tsjaad - - - 1 1 

Turkije - - 1 6 1 

Zuid-Afrika - - 1 - - 

Andere oorsprong (bv. 

rechtstreekse klachten – 

aanmeldingen bij de 

federale politie enz. 

32 33 33 34 3 

      

TOTAAL 255 146 168 222 164 

 

 

3. Stand van zaken van de dossiers  

 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Opsporingsonderzoek  46 30 14 55 64 

Gerechtelijk onderzoek 6 1 3 3 2 

Tot beschikking 48 25 16 17 14 

Zonder gevolg 

geklasseerd 
141 82 121 141 77 

Minnelijke schikking - - - 1 - 

Voeging 15 4 11 2 7 

Terechtzitting 

(vastgestelde zaken) 
3 1 3 2 - 

Vonnissen 1 2 2 1 7 

Hoger beroep 1 1 1 - - 

Arresten 3 3 - - 2 
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4. Aantal dossiers in gerechtelijk onderzoek   

 

 
Op 31 december 2009 bevonden zich 7 federale dossiers in gerechtelijk 

onderzoek. Voor 2 daarvan werd het gerechtelijk onderzoek in 2009 gevorderd. 

 

Arrondissement Aantal dossiers Materie 

Brussel 3 Fraude en verduistering (2) 

Zeden (1) 

Brugge 1 Zeden 

Luik 1 Drugs  

 

Namen 1 Zeden 

 

Dendermonde 1 Zeden 

 

 

 

5. Wederzijdse rechtshulp in strafzaken  

 

 
Er werden door de Belgische gerechtelijke autoriteiten geen verzoeken tot 

verhoor van beklaagden, getuigen of benadeelden aan het federaal parket 

gericht. Het is echter niet uitgesloten dat parketten hun verzoeken rechtstreeks 

richten aan DJMM, die door het Federaal Parket met die opdrachten gewoonlijk 

wordt belast. 

 

Het federaal parket verstuurde zelf in 2009 vijf internationale 

rechtshulpverzoeken, een aan Hongarije, één aan Marokko, één aan Bénin, één 

aan Frankrijk en één aan Nederland. 

 
Het federaal parket ontving twee internationale rechtshulpverzoeken strekkende 

tot het verhoor van Belgische militairen, één uitgaande van Duitsland en één van 

Polen. 

 

 

6. Bijzondere bevoegdheden van het federaal parket  

 

 

 Luchtvaartongevallen/incidenten 
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Er werden in 2009 vier luchtvaartongevallen aan het federaal parket gemeld.  

 

Het eerste luchtvaartongeval was een mislukte landing op de luchtmachtbasis 

van Florennes op 5 december 2008. Een Portugees F16-vliegtuig verliet op het 

einde van het landingsproces de baan. Het vliegtuig was beschadigd en de piloot 

raakte licht gewond.  

 

Op 6 maart 2009 raakten drie Belgische F16-vliegtuigen van de Belgische 

Luchtcomponent beschadigd in Kandahar in Afghanistan, toen een Russisch 

Ilyoeshin-cargovliegtuig bij het uitvoeren van een manoeuvre grote 

hoeveelheden keien en zand in de richting van de in de hangar geparkeerde 

Belgische vliegtuigen deed opwaaien.   

 

Bij het derde ongeval crashte een Belgisch vliegtuig van het type « pipercup » 

van de Belgische Luchtcomponent op 3 juli 2009 op de taxibaan van de militaire 

vliegbasis van Goetsenhoven. De piloot en zijn medepassagier verloren het 

leven. Het vliegtuig zelf werd volledig vernield door de brand die erop volgde. 

Een federale magistraat is ter plaatse afgestapt met een onderzoeksploeg van 

DJMM. 

 

Het vierde ongeval was een mislukte landing van een F16 te Bevekom op 9 

maart 2009. Tijdens een oefening waarbij men een noodlanding wilde 

simuleren, raakte het vliegtuig beschadigd toen het te hard de grond raakte bij de 

landing.  

 

 Feiten aan boord van een Belgisch militair schip buiten de Belgische 

territoriale wateren 

 

Er werden het federaal parket in 2009 drie feiten gemeld die zich voordeden op 

Belgische militaire schepen:   

 

- Aan boord van het fregat « Louise-Marie », een aanranding van de 

eerbaarheid en openbare zedenschennis 

- Aan boord van het fregat « Louise-Marie », opzettelijke slagen en 

verwondingen en geweld tegenover een overste  

- Aan boord van de mijnenjager « Astra », openbare zedenschennis.  

 

 Ongevallen bij parachutespringen 

 

In de loop van het jaar 2009 werd geen enkel parachutageongeval aan het 

federaal parket  gemeld. 
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7. Verplaatsing van federale magistraten naar het buitenland  

 

 
 In het raam van een gerechtelijk onderzoek of opsporingsonderzoek  

 

Ingeval er strafinbreuken worden gepleegd die de discipline binnen de eenheid 

op verplaatsing ernstig in gevaar kunnen brengen, wordt de dader van de 

inbreuk onmiddellijk naar België gerepatrieerd (tenzij de van de zaak op de 

hoogte gebrachte federaal magistraat beslist dat hij tot aan zijn aankomst of die 

van de federale politie ter plaatse moet blijven). 

 

Er waren in 2009 drie verplaatsingen naar het buitenland in het raam van een  

opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek.  

 

- Van 5 tot 11 juni 2009 reisde een federale magistraat samen met een team 

van DJMM naar Kaboel (Afghanistan) af in het raam van een dossier van 

verkoop en bezit van drugs (cannabis), waarbij verschillende Belgische 

militairen betrokken waren. Verschillende onderzoeksdaden (verhoren, 

confrontaties, inbeslagnames, urinetesten) werden ter plaatse uitgevoerd. 

Voor de eerste keer vorderde het federaal parket een onderzoeksrechter met 

het oog op het verlenen van een bevel tot aanhouding op afstand (art. 16, § 2, 

lid 4 en 19, § 1
er
 bis van de wet betreffende de voorlopige hechtenis) ten laste 

van een Belgische militair die zich in het buitenland bevindt (in onderhavig 

geval Kaboel). Laatstgenoemde werd in beschuldiging gesteld door de 

onderzoeksrechter die echter geen bevel tot aanhouding lastens hem 

afleverde. Het verhoor van de belanghebbende gebeurde via een 

telefoonverbinding tussen het kabinet van de onderzoeksrechter en een lokaal 

van de luchthaven in Kaboel waar de betrokken militair zich bevond. Waar 

het verhoor zelf geen bijzondere problemen opleverde, moet er wel op 

gewezen worden dat de ter beschikking gestelde infrastructuur ter plaatse en 

de omstandigheden om deze te gebruiken, een bron waren van heel wat 

moeilijkheden opleverden, met name wat de overdracht van de te betekenen 

stukken betreft.    

De militaire autoriteiten werden reeds gecontacteerd om deze moeilijkheden 

te proberen te verhelpen en in 2010 over te gaan tot testen inzake de 

uitvoering van verhoren en de aflevering van een bevel tot aanhouding op 

afstand.  

 

Er dient tenslotte nog te worden vermeld dat de betrokken militair, ingevolge 

zijn inbeschuldigingstelling, onmiddellijk naar België werd teruggestuurd. 

Hij werd er onmiddellijk opnieuw van zijn vrijheid beroofd, nu bij de 
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huiszoeking in zijn woning drugs waren aangetroffen; de onderzoeksrechter 

plaatste de militair onder aanhoudingsbevel op grond van dit nieuwe element.  

 

- Van 8 tot 16 september 2009 verplaatste een federaal magistraat zich samen 

met een team van DJMM naar Kaboel (Afghanistan) wegens het plegen van 

een zelfmoordaanslag (ontploffing van een voertuig) bij de ingang van de 

luchthaven, waar Belgische militairen voor de bewaking instaan. Vier 

Belgische soldaten raakten gewond. Verschillende verhoren en vaststellingen 

werden ter plaatse uitgevoerd. Uit de gestelde onderzoeksdaden bleek dat 

geen enkele Belgische militair een strafrechtelijke fout had begaan.  

 

- Van 9 tot 19 oktober 2009 vertrokken een onderzoeksrechter, een federaal 

magistraat en twee inspecteurs van DJMM in uitvoering van een 

internationaal rechtshulpverzoek naar Benin in het raam van zedenfeiten 

waarvan Belgische militairen op missie in dat land worden verdacht. 

Verschillende onderzoeksdaden werden ter plaatse gesteld.  

 

  

 Buiten een gerechtelijk onderzoek of opsporingsonderzoek 

 

De federale procureur heeft specifieke bevoegdheden ten aanzien van de 

misdrijven gepleegd door Belgische militairen in het buitenland, op basis van de 

artikelen 309bis en 144quinquies van het Gerechtelijk wetboek.  

 

Toen de militaire rechtbanken nog bestonden, drong de Belgische militaire 

overheid aan op een permanente aanwezigheid van een magistraat bij de troepen 

tijdens opdrachten in het buitenland of grote gevechtsoefeningen. Sedert deze 

bevoegdheid in januari 2004 door het federaal parket werd overgenomen, was 

dit evenwel tot dode letter verworden. 

 

De federale procureur wenste daarom bij zijn aantreden opnieuw een bijzondere 

aandacht te besteden aan de toepassing van artikel 309bis van het Gerechtelijk 

wetboek in de praktijk. Teneinde met meer kennis van zaken deze beleidslijn 

verder te kunnen uittekenen verbleef hij zelf, samen met een federale magistraat, 

bij de Belgische strijdkrachten in Afghanistan (Kandahar en Kaboul) van  10 tot 

16 november 2008. 

 

Deze proactieve benadering werd voor het eerst in 2009 geconcretiseerd door de 

toepassing van artikel 309bis van het Gerechtelijk Wetboek, bij de 

verplaatsingen van federale magistraten naar Kosovo en Libanon : 

 

- van 19 tot 22 mei 2009: verplaatsing van twee federale magistraten naar 

Libanon; 
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- van 18 tot 22 mei 2009: verplaatsing van twee federale magistraten naar 

Kosovo; 

 

- van 21 tot 23 oktober 2009: verplaatsing van twee federale magistraten naar 

Kosovo; 

 

- van 7 tot 11 december 2009: verplaatsing van twee federale magistraten naar 

Libanon. 

 

In een onderhoud op 14 april 2009 met de federale procureur verleende de 

minister van Justitie zijn principieel akkoord m.b.t. het vergezellen door federale 

magistraten van de Belgische troepen naar het buitenland. 

 

Er waren in 2009 ook verplaatsingen bij de Belgische Strijdkrachten in 

Afghanistan gepland, maar wegens de onzekere juridische toestand van de 

dekking door de verzekeringsmaatschappij voor de federale magistraten, besliste 

de federale procureur voorlopig aan deze verplaatsingen te verzaken. Met de 

beleidscel van de ministers van Justitie en Landsverdediging werd de laatste 

hand gelegd aan een volledige sluitende oplossing voor dit dringend probleem. 

Op 26 februari 2009 richtte de federale procureur een brief hierover aan de 

minister van Justitie. Op 30 oktober 2009 werd dit besproken met de directeur 

van de beleidscel van de minister van Justitie. Op 18 november 2009 werd een 

zeer constructieve technische vergadering gehouden met de adjunct-directeur 

van de beleidscel van de minister van Justitie. 

 

De bedoeling blijft dat de magistraten ervaring zouden opdoen, de context 

waarin zij beslissingen moeten nemen beter zouden begrijpen en dat er een 

grotere, meer regelmatige en meer zichtbare gerechtelijke aanwezigheid zou zijn 

op het terrein, die een betere gerechtelijke controle op de Belgische militairen in 

het buitenland moet toelaten. 

 

Tijdens een korpsvergadering ging het federaal parket over tot een debriefing 

van de voornaamste te trekken conclusies en lessen uit de verplaatsingen in het 

raam van artikel 309bis van het Gerechtelijk Wetboek en uit de verplaatsingen 

van magistraten naar het buitenland in het raam van artikels 144quinquies van 

het Gerechtelijk Wetboek en 10bis van de Voorafgaande titel van het Wetboek 

van strafvordering (misdrijven gepleegd door Belgische militairen in het 

buitenland). 

 

De belangrijkste conclusies van deze debriefing kunnen als volgt worden 

samengevat: 
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- De bij de begeleiding van de Belgische troepen in het buitenland opgedane 

ervaring werd als zeer positief beschouwd en moet behouden blijven. Deze 

verplaatsingen hebben de federale magistraten ongetwijfeld in staat gesteld 

om een beter inzicht te verwerven in het militaire milieu en de context 

waarbinnen de inbreuken werden gepleegd. 

 

- Een verplaatsing van een week lijkt voldoende en compatibel met de andere 

taken die de magistraat  op het federaal parket moet vervullen.  

 

- Het federaal parket lijkt niet of weinig bekend bij de meeste militairen in het 

buitenland. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheden ervan.   

 

- Het federaal parket en DJMM worden met elkaar verward.  

 

- Het federaal parket moet in een opleiding voorzien voor alle 

eenheidscommandanten die op missie vertrekken naar het buitenland. De 

federale magistraten zouden bovendien voor een opleiding op het terrein 

kunnen zorgen zodat een groter doelpubliek bereikt wordt.    

 

- De federale magistraten worden niet behandeld overeenkomstig hun statuut. 

Deze vaststelling moet in verband gebracht worden met punt 3 hierboven.  

 

- In samenhang met punt 6 stelt zich de vraag of het niet gepast zou zijn dat de 

magistraten ofwel kledij zouden dragen waaruit duidelijk hun hoedanigheid 

van federaal magistraat blijkt ofwel een legeruniform met een militaire graad 

die hen gelijkstelt met een nog te bepalen hogere officier.  

 

- De verwelkoming, de infrastructuur en de huisvesting lieten soms te wensen 

over omdat dit afhing van de goede wil ter plaatse. Er bleek niet altijd in een 

programma voorzien. Hierdoor was er ruimte voor improvisatie waarop de 

leden van DJMM meestal goed inspeelden via hun initiatieven. Ze deden 

daarbij beroep op hun relaties in het militaire milieu waardoor de magistraten 

verschillende gesprekspartners konden ontmoeten of deelnemen aan 

activiteiten. Dergelijke praktische aspecten zouden moeten geregeld worden 

vooraleer de magistraten ter plaatse aankomen.    

 

- Het dienstpaspoort waarover de federale magistraten beschikken, volstaat 

niet altijd om toegang te verkrijgen tot de verschillende militaire milieus. 

Speciale accreditatiekaarten zijn soms nodig om bepaalde zones te betreden. 

De federale magistraten zouden, net als de onderzoekers van DJMM, over 

deze kaarten moeten kunnen beschikken zodra zij aankomen. Dit probleem 

zou moeten geregeld worden vooraleer de magistraten ter plaatse aankomen.   
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- De militaire politie heeft reeds verschillende keren de wens geuit het federaal 

parket direct te mogen contacteren, zonder via de hiërarchische structuur te 

moeten passeren.   

 

- De kwaliteit van het werk dat de onderzoekers van DJMM verrichten, is 

wisselend. Vaak wordt een gebrek aan opleiding duidelijk, wanneer de 

onderzoekers moeten overgaan tot meer technische handelingen (cf. 

urinetest).  

 

- Het verhoor op afstand door de onderzoeksrechter stelt een aantal belangrijke 

praktische problemen.  

 

In het raam van de toekomstige verplaatsingen van magistraten naar Belgische 

troepen in het buitenland belegde de federale procureur een vergadering met 

vertegenwoordigers van de FOD Defensie om de hierboven vermelde punten te 

bespreken. De federale procureur zond ook een brief op 9 december 2009 naar 

de militaire overheid met een evaluatie van de opleiding “brevet inzake militaire 

technieken” 2009. 

 

 Brevet inzake militaire technieken  

 

De opleiding om het brevet inzake militaire technieken te behalen (art. 309bis 

van het Gerechtelijk Wetboek) werd georganiseerd te Aarlen van 23 tot 27 

november 2009 voor de Franstalige magistraten en van 30 november tot 4 

december 2009 voor de Nederlandstalige magistraten. De federale procureur en 

acht federale magistraten namen deel aan deze opleiding. Er werd het Instituut 

voor Gerechtelijke Opleiding en Defensie gevraagd om in 2010 opnieuw een 

opleiding te organiseren om de overige federale magistraten ook de kans te 

bieden om een brevet inzake militaire technieken te behalen.  

 

 

Afdeling 5. Reflecties  

 

 

1. De tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding in het 

buitenland  

 
Het artikel 9 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen 

(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2006) wijzigt artikel 16 § 2 

van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis. 
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Deze bepaling, aangevuld bij de wet van 10 april 2003, organiseerde een 

voorafgaand verhoor via audiovisuele middelen van de verdachte, als deze niet 

kon verhoord worden door de onderzoeksrechter in persoon omdat hij zich in het 

buitenland bevond. 

 

De nieuwe bepaling maakt het mogelijk een beroep te doen op een veel bredere 

waaier van middelen, zoals radio, telefoon of andere technische middelen, 

waarbij de opsomming niet beperkend is: enerzijds, moet er sprake zijn van 

directe stemoverdracht tussen onderzoeksrechter en verdachte, en anderzijds, 

van vertrouwelijkheid van de uitwisselingen. 

 

Voor de eerste keer werd toepassing gemaakt van deze nieuwe bepaling, n.a.v. 

een verhoor van een Belgische militair gestationeerd in Kaboel (Afghanistan) en 

verdacht van betrokkenheid bij drughandel (zie supra). 

 

 

2. De verwijzing naar de korpstucht  

 
 

De afschaffing bij de wet van 10 april 2003 van artikel 24 van het wetboek van 

strafrechtspleging voor het leger stelde een einde aan de mogelijkheid om de 

strafvordering voor kleinere of minder ernstige bedrijven te beëindigen bij 

beslissing van verwijzing naar de korpstucht door het parket of het onderzoeks- 

of vonnisgerecht. 

 

Het opnieuw instellen van dat artikel zou het federaal parket in staat stellen om 

op efficiënte wijze de militaire discipline bij de militaire detachementen die in 

ver van België verwijderde Staten gestationeerd zijn te handhaven, doordat een 

disciplinaire sanctie genomen kan worden onmiddellijk na het plegen van feiten 

die niet voor een correctionele rechtbank vervolgd moeten worden of waarvoor 

de dader niet noodzakelijk naar België moet worden overgebracht. 

 

Een wetgevend initiatief dringt zich op. Het College van procureurs-generaal is 

hiervan eveneens voorstander – zie het rapport van het college van procureurs-

generaal houdende overzicht van de wetten die toepassings- of 

interpretatiemoeilijkheden hebben gesteld voor de hoven en rechtbanken in de 

loop van het gerechtelijk jaar 2006-2007 en 2007-2008, de zogenaamde 

rapporten “wetsevaluatie”. 

 

Een ontwerp van wet werd in die zin voorbereid en voorgelegd voor advies aan 

de Raad van State. 
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3. De opsporing en vaststelling van in het buitenland gepleegde 

misdrijven  

 

 
Een ander aandachtspunt betreft de eerste gerechtelijke vaststellingen ter plaatse 

ingeval een misdrijf in het buitenland wordt gepleegd. 

 

Vóór de opheffing van de militaire gerechten stonden een ploeg van DJMM en 

een militaire magistraat in voor een permanente aanwezigheid bij belangrijke 

detachementen in het buitenland. Nu is dit zoals gezegd niet langer het geval. 

Indien het federaal parket en/of DJMM wel ter plaatse zouden zijn, stelt zich 

uiteraard geen probleem. DJMM zal onmiddellijk de eerste gerechtelijke 

vaststellingen doen en het verder onderzoek voeren onder de leiding van het 

federaal parket. 

 

Anders is het evenwel gesteld wanneer noch DJMM, noch het federaal parket ter 

plaatse vertegenwoordigd zijn. In dat geval kan worden verwacht dat de 

militaire politie de eerste vaststellingen zal doen, in afwachting van de komst 

van het federaal parket en/of DJMM. Desgevallend zal de militaire politie ook 

instaan voor de ‘bewarende maatregelen’ waaromtrent het federaal parket, dat 

immers door de eenheidscommandant onmiddellijk zal zijn ingelicht, zal 

verzoeken. 

 

In dit geval stelt zich het probleem dat, bijvoorbeeld wat feiten in Afghanistan 

betreft, het meerdere dagen kan duren alvorens de gerechtelijke ploeg (federaal 

parket/DJMM) ter plaatse kan zijn. Aangezien de militaire politie geen 

hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie bezit, zullen in dat geval de 

eerste dagen geen ‘gerechtelijke’ vaststellingen en onderzoeksdaden met een 

gerechtelijke bewijswaarde kunnen worden gesteld. In acht genomen de aard en 

de ernst van de strafbare feiten die zich in bijvoorbeeld Afghanistan zouden 

kunnen voordoen (moord, doodslag, onopzettelijke doding, enz.) en de 

juridische knelpunten die op dat ogenblik zullen moeten worden opgelost (de 

problematiek van de wettige zelfverdediging en van het wettig bevel van de 

overheid) zullen de eerste vaststellingen juist van cruciaal belang zijn.  

 

Er dient dus nagedacht te worden hoe aan het hiervoor geschetste probleem van 

de “eerste gerechtelijke vaststellingen” kan worden geremedieerd, zodat ook 

hier een professionele gerechtelijke aanpak, van bij het begin, van het 

strafonderzoek mogelijk zou worden. 

 

Diverse pistes zouden daarbij kunnen worden onderzocht: een versterking van 

de onderzoekscapaciteit van DJMM teneinde een permanentie ter plaatse op 
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bepaalde militaire theaters te kunnen verzekeren, het (gedeeltelijk) toekennen 

van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan (bepaalde) leden 

van de militaire politie, het stellen van prioriteiten bij de inzet van DJMM, enz. 

 

Deze reflectie werd in 2008 opgestart tussen het federaal parket, DGJ/DJMM en 

de militaire overheden en werd in 2009 verdergezet. 

 

 

4. De Belgische militaire luchtvaartongevallen  
 

 

Er werd in het Belgisch leger een vaste onderzoeksdienst opgericht om elk 

incident of ongeval waarbij een Belgisch militair vliegtuig betrokken is te 

analyseren, de ODOV (OnderzoeksDienst voor Ongevallen van Vliegtuigen). 

 

Het onderzoek door ODOV heeft als doel de oorzaak van het ongeval op te 

sporen zodat er veiligheidsaanbevelingen kunnen verstrekt worden aan de 

militaire overheden om andere incidenten of ongevallen te vermijden. Het 

onderzoek streeft er dus niet naar om fouten of verantwoordelijkheden op het 

spoor te komen, dat is de taak van het strafonderzoek dat door de federale 

procureur wordt gevoerd. 

 

Gelet op de hoge graad van expertise van ODOV is het duidelijk dat, ingeval 

van een luchtvaartongeval, het federaal parket niet verstoken mag blijven van de 

medewerking van deze dienst. Er moet echter rekening mee gehouden worden 

dat de ODOV vanuit een totaal andere finaliteit opereert en dat de door de dienst 

opgestelde rapporten vaak geclassificeerd zullen zijn. Er dient in 2010 overleg 

gepleegd te worden tussen het federaal parket en de ODOV teneinde de 

contouren van eenieders bevoegdheden duidelijker af te bakenen en te bepalen 

of en in welke mate het federaal parket een beroep kan doen op de ODOV 

ingeval van een luchtvaartongeval. 

 

De ODOV is er tevens mee belast om in het kader van zijn onderzoek alle 

wrakstukken van het vliegtuig te recupereren en alle technische documenten 

(onderhoud, …), documenten van de piloot, de geregistreerde gesprekken tussen 

controletoren en piloot, enz. te analyseren. Uiteraard zal in het raam van het 

strafonderzoek ook een gerechtelijk beslag worden gelegd op deze stukken, 

omdat ze ook absoluut nodig zijn voor het strafonderzoek. Zoals nu reeds 

gebeurt voor munitie en explosieven, waarbij de ontmijningsdienst van het leger 

DOVO beschouwd wordt als bewaarder van de in beslag genomen stukken, zou 

hetzelfde statuut ook kunnen worden verleend aan de ODOV. Ook dit aspect 

dient in het overleg tussen het federaal parket en de ODOV te worden 

betrokken. 
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Hoofdstuk XI. Terrorisme  
 

 

Afdeling 1. Statistisch overzicht 

 

 

Niettegenstaande het geen exclusieve wettelijke bevoegdheid van het federaal 

parket betreft, oefent de federale procureur overeenkomstig de COL 9/2005 van 

de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal de facto wel 

steeds de strafvordering uit en draagt hij de verantwoordelijkheid voor de 

opsporing en de vervolging van terroristische misdrijven in België. 

 

De federale procureur doet dit op basis van het veiligheidscriterium (artikel 

144ter, § 1, 2°, Gerechtelijk Wetboek), dat hem bevoegd maakt ten aanzien van 

de “misdrijven gepleegd met gebruik van geweld tegen personen of materiële 

belangen om ideologische of politieke redenen met het doel zijn doelstellingen 

door middel van terreur, intimidatie of bedreigingen te bereiken”.  

 

De misdrijven waarvoor de federale procureur zich gelast op basis van dit 

veiligheidscriterium (artikel 144ter, § 1, 2°, Gerechtelijk Wetboek) worden 

behandeld binnen de sectie terrorisme van het federaal parket. Strafrechtelijk 

vertaalt deze omschrijving (veiligheidscriterium) zich voornamelijk, maar zeker 

niet altijd, in de artikelen 137 tot en met 141 Strafwetboek. 

 

De hierna vermelde cijfers betreffen derhalve alle dossiers en strafonderzoeken 

behandeld binnen de sectie terrorisme van het federaal parket, maar niet 

noodzakelijkerwijze allemaal inbreuken op de artikelen 137 tot en met 141 

Strafwetboek. 

 

De statistische cijfers van het federaal parket over de gerechtelijke aanpak van 

het fenomeen terrorisme kunnen als nationale cijfers worden beschouwd.  
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 Aantal federale strafonderzoeken inzake terrorisme  

 

 

Aantal federale strafonderzoeken inzake terrorisme  

21/5/2002 - 

31/12/2004 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

134 89 106 111 53 52 

 
De 52 federale strafonderzoeken inzake terrorisme die in 2009 werden geopend 

kunnen als volgt worden opgesplitst: 

 

Opsporingsonderzoeken versus gerechtelijke onderzoeken 

 

Opsporingsonderzoeken Gerechtelijke onderzoeken 

41 11 

 

Oorsprong van de 52 dossiers 

 

Antwerpen 4 

Brugge 2 

Brussel 21 

Charleroi 1 

Dendermonde 4 

Ieper 1 

Luik 2 

Nijvel 1 

Turnhout 1 

Veurne 1 

  

CGVS 1 

CFI 3 

Liaisonofficieren 1 

Federale politie 6 

Veiligheid van de Staat 3 
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 Aantal federale strafonderzoeken inzake terrorisme in gerechtelijk onderzoek 

 

 

Aantal federale strafonderzoeken inzake terrorisme in gerechtelijk 

onderzoek 

21/5/2002 - 

31/12/2004 

2005 2006 2007 2008 2009 

38 14 26 24 10 11 

 
 
Verdeling per gerechtelijk arrondissement van de gerechtelijke 

onderzoeken inzake terrorisme in 2009 

 

Antwerpen 1 

Brugge 2 

Brussel 5 

Charleroi 1 

Luik 2 

 
 

 Aantal strafonderzoeken inzake terrorisme aangemeld door de parketten bij 

het federaal parket, maar die niet werden gefederaliseerd of waarvan de 

beslissing tot federalisering nog hangende is 

 

 

Aantal strafonderzoeken inzake terrorisme aangemeld door de parketten 

bij het federaal parket, maar die niet werden gefederaliseerd of waarvan de 

beslissing tot federalisering nog hangende is 

21/5/2002 - 

31/12/2004 

2005 2006 2007 2008 2009 

12 23 30 42 18 12 

 
Oorsprong van de 12 dossiers 

 

Parket Antwerpen 3 

Parket Brussel 3 

Parket Dendermonde 2 

Parket Gent 3 

Parket Nijvel 1 
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Genomen beslissing in de 12 dossiers 

 

Analyse bezig 2 

Geen federalisering 10 

 

 “Analyse bezig” kan betekenen dat DGJ/DJP/Terro, op vraag van het federaal 

parket, nagaat of er daadwerkelijk sprake is van een dossier terrorisme of dat 

deze analyse reeds gebeurd is, maar dat werd beslist af te wachten of uit het 

verder onderzoek meer concrete elementen inzake terrorisme naar voren komen, 

alvorens een beslissing tot federalisering te nemen. 

 

 

 Aantal dossiers inzake terrorisme – algemene en bijzondere informaties. 

 

Aantal dossiers inzake terrorisme – algemene en bijzondere informaties. 

21/5/2002 - 

31/12/2004 

2005 2006 2007 2008 2009 

259 312 318 213 249 231 

 

Oorsprong van de 231 dossiers 

 

OCAD 60 

Federale Politie: DGJ/DJP/Terro 34 

Parketten 20 

Veiligheid van de Staat 58 

Federale Politie (andere dan 

DGJ/DJP/Terro) 

25 

Interpol-Europol 2 

Liaison-officieren 5 

CFI 12 

Andere 10 

Ambtshalve 2 

Onderzoeksrechter 2 

Comite P 1 
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 Aantal passieve internationale rechtshulpverzoeken inzake terrorisme  

 

Aantal passieve internationale rechtshulpverzoeken inzake terrorisme 

2007 29 

2008 38 

2009 32 

 

Overeenkomstig de COL 9/2005 staat de federale procureur in voor de 

uitvoering van de internationale rechtshulpverzoeken  in zaken die : 

 

- onmiddellijk gelinkt zijn aan een reeds bestaand federaal terrorismedossier, 

of 

- duidelijk en onmiddellijk betrekking hebben op de problematiek van het 

terrorisme. 

 

De procureurs des Konings zenden de hierboven bedoelde internationale 

rechtshulpverzoeken aan de federale procureur ter uitvoering toe. Evenzo zendt 

de FOD Justitie dergelijke rechtshulpverzoeken, die hem door de bevoegde 

buitenlandse overheden rechtstreeks worden toegestuurd, aan de federale 

procureur toe. 

 

Verzoekend land in de 32 passieve rechtshulpverzoeken 

 

Algerije 2 

Duitsland 3 

Oostenrijk 1 

Spanje 1 

USA 2 

Frankrijk 10 

Italië 2 

Luxemburg 1 

Marokko 2 

Nederland 2 

Groot-Brittannië 2 

Zwitserland 2 

Turkije 2 
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Aantal passieve uitleveringen of Europese aanhoudingsbevelen inzake 

terrorisme 

2007 - 

2008 12 

2009 2 

 

De 2 passieve uitleveringsverzoeken gaan uit van Turkije. 

 

Overeenkomstig de COL 9/2005 stellen de procureurs des Konings de federale 

procureur in kennis van elke vraag tot uitlevering en overlevering in zaken van 

terrorisme. De regel is echter dat deze vragen door de lokale parketten zelf 

behandeld worden, tenzij er een duidelijke en onmiddellijke link is met een 

reeds bestaand federaal dossier. Het betreft hier dus geen nationale cijfers. 

 

De federale procureur en de federale magistraten van de sectie terrorisme 

verplaatsten zich in 2009 verschillende malen naar het buitenland in het raam 

van internationale rechtshulpverzoeken of de internationale samenwerking in 

terorrisme in de brede zin van het woord.  

 

 Aantal (inter)nationale proactieve onderzoeken inzake terrorisme 

 

In 2009 werd 1 nationaal proactief onderzoek inzake terrorisme opgestart. 

 

Elk (inter)nationale proactief onderzoek is krachtens artikel 28bis Wetboek van 

strafvordering ook een opsporingsonderzoek en wordt statistisch dan ook 

meegeteld als federaal strafonderzoek. 

 

Op 31 december 2009 waren er, naast het nationaal proactief onderzoek dat 

werd opgestart in 2009, nog 2 andere nationale proactieve onderzoeken inzake 

terrorisme lopende op het federaal parket. 

 

 Aantal beleidsmatige dossiers: 89 

 

Deze dossiers bevatten verslagen, inlichtingen, vraagstukken van beleidsmatige 

(niet-operationele) aard, die van belang zijn voor de strijd tegen het terrorisme 

of betrekking hebben op wetgevende of regelgevende initiatieven waarbij het 

federaal parket een beleidsondersteunende rol ten behoeve van de Minister van 

Justitie en het College van procureurs-generaal (in het bijzonder het 

expertisenetwerk « groot banditisme en terrorisme ») vervult. Deze dossiers 

worden in hoofdzaak behandeld door de beleidsmagistraat, hoofd van de sectie 

terrorisme van het federaal parket. 
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Afdeling 2. Belangrijke processen inzake terrorisme 

 

 

In 2009 vond het vervolg van de procedure in het DHKP-C-proces plaats 

 

Zoals in eerdere jaarrapporten vermeld heeft dit proces betrekking op het 

aantreffen op 27 september 1999 in Duinbergen van een aantal vooraanstaande 

leden van de terroristische groep DHKP-C, met het archief van de groep en een 

aanzienlijke hoeveelheid wapens en op de activiteiten van het informatiebureau 

DHKP-C in Brussel. 

 

Na eerdere veroordelingen door de correctionele rechtbank te Brugge op 28 

februari 2006 en door het Hof van Beroep te Gent op 7 november 2006, werden 

beide veroordelingen vernietigd door het Hof van Cassatie bij arrest van 19 april 

2007 wegens onregelmatige samenstelling van de correctionele rechtbank te 

Brugge.  

 

Bij arrest van 7 februari 2008 van het Hof van Beroep te Antwerpen werden alle 

beklaagden vrijgesproken uit hoofde van de tenlasteleggingen van vereniging van 

misdadigers, criminele organisatie en deelneming aan de activiteiten van een 

terroristische groep. 

 

Na cassatieberoep door de federale procureur vernietigde het Hof van Cassatie op 

24 juni 2008 voormeld arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen. 

 

De zaak werd inmiddels behandeld door het Hof van Beroep te Brussel dat op 23 

december 2009 uitspraak deed. 

 

Het Hof veroordeelde één persoon als aanstoker van een vereniging van 

misdadigers en twee andere personen om deel te hebben uitgemaakt van deze 

vereniging. Het Hof stelde dat uit de elementen van het strafdossier blijkt dat 

voor en tijdens de geïncrimineerde periode binnen de ruime beweging die zich 

inzet voor de verbetering van het lot van de (al dan niet vermeende) politieke 

gevangenen in Turkije, één of meerdere fracties actief zijn die deze doelstelling 

pogen te verwezenlijken door middel van aanslagen op personen of 

eigendommen waardoor de belangen van de Turkse Staat geschaad worden. Er 

volgde vrijspraak voor de tenlasteleggingen m.b.t. criminele organisatie en 

terroristische groep. 

M.b.t. de tenlastelegging van deelneming aan enige activiteit van een 

terroristische groep oordeelde het hof dat het bewijs niet wordt geleverd dat de 

handelingen die door de beklaagden werden gesteld tijdens de geïncrimineerde 

periode hebben bijgedragen tot het plegen van een misdaad of een wanbedrijf 

door de terroristische groep en dat de beklaagden daarvan kennis hadden. 
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De burgerlijke partij tekende cassatieberoep aan tegen het arrest. De zaak staat 

vastgesteld op 18 mei 2010. 

 

 

Afdeling 3. Samenwerking met andere instellingen of 

diensten 

 

 

1. Het College voor Inlichting en Veiligheid (CIV). 
 

Tussen 1 januari en 31 december 2009 werd de federale procureur op vijf 

vergaderingen van het College voor Inlichting en Veiligheid uitgenodigd. 

 

Het CIV ziet toe op de gecoördineerde uitvoering van de beslissingen van het 

Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid. Voornoemd Comité legt het 

algemene inlichtingenbeleid vast, bepaalt de prioriteiten van de Staatsveiligheid 

en van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid van de strijdkrachten en 

coördineert hun activiteiten. Het omschrijft bovendien het beleid inzake de 

bescherming van gevoelige informatie. 

 

De federale procureur werd inmiddels uitdrukkelijk opgenomen in het 

Koninklijk besluit van 14 februari 2006 tot wijziging van het Koninklijk besluit 

van 21 juni 1996 houdende oprichting van het College voor Inlichting en 

Veiligheid (B.S. 20.02.2006). 

 

De voor de sectie terrorisme voornaamste punten die in 2009 binnen het CIV 

werden besproken zijn het Witboek ‘Dreigingen, kwetsbaarheden en 

antwoorden betreffende radicalisme, extremisme en terrorisme in België’ en de 

discussie rond de informatie-uitwisseling over gekende en verdachte terroristen 

met het ‘Terrorist Screening Center’ van de Verenigde Staten. 

 

 

2. Eurojust 
 

 

Eurojust is een erg belangrijke partner voor het federaal parket in de 

internationale samenwerking in de strijd tegen het terrorisme, die in 2009 

opnieuw in verschillende concrete dossiers haar meerwaarde heeft bewezen.  
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De sectie terrorisme nam in 2009 deel aan tactische vergaderingen op 30 en 31 

maart 2009, op 11 en 12 mei 2009 en op 15 juni 2009 evenals aan een jaarlijkse 

strategische vergadering van de nationaal correspondenten terrorisme op 17 juni 

2009. 

 

Tevens nam de sectie terrorisme deel aan een seminarie m.b.t. terrorisme binnen 

de Europese Unie en de Balkan- landen op 4 en 5 mei 2009 in Praag. 

 

Om tegemoet te komen aan de verplichtingen opgelegd door het Kaderbesluit 

2005/671/JHA van de Raad van Europa van 20 september 2005 betreffende de 

informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van 

terroristische aard, deelt het federaal parket de volgende informatie aan Eurojust 

mede met betrekking tot alle federale strafdossiers terrorisme (inbreuk op de 

artikelen 137 – 141 Strafwetboek): 

 

 elk internationaal rechtshulpverzoek; 

 

 elk Europees aanhoudingsmandaat of internationaal aanhoudingsmandaat bij 

verstek; 

 

 elk aanvankelijk proces-verbaal waarin ernstige aanwijzingen voorhanden 

zijn van strafbare feiten van terroristische aard, bedoeld in de artikelen 137 

tot en met 141 Strafwetboek die twee of meer lidstaten van de Europese Unie 

treffen of kunnen treffen; 

 

 in de loop van het onderzoek, elk proces-verbaal waarin ernstige 

aanwijzingen voorhanden zijn van strafbare feiten van terroristische aard, 

bedoeld in de artikelen 137 tot en met 141 Strafwetboek en die twee of meer 

lidstaten van de Europese Unie treffen of kunnen treffen. 

 

Dit gebeurt via de zogenaamde “templates” of ‘fiches Eurojust’. Elke fiche bevat 

de aard van het misdrijf en een korte beschrijving van de specifieke 

omstandigheden, de naam en de persoonlijke gegevens van de perso(o)nen of van 

de groep, het voorwerp van het onderzoek, het bestaan van rechtshulpverzoeken 

of Europese aanhoudingsmandaten, de weerhouden tenlasteleggingen n.a.v. de 

regeling van de rechtspleging en tot slot inlichtingen i.v.m. de uitspraak ( kopie 

van elk vonnis en arrest). 

 

In samenspraak met het Belgisch lid van Eurojust werd een bijzondere rubriek in 

de fiches voorzien, genaamd ‘handlingcodes’. Hierin wordt vermeld of er 

ingevolge de informatie-uitwisseling gevaar bestaat voor wezenlijke nationale 

veiligheidsbelangen, voor lopende onderzoeken of voor de veiligheid van 

personen. De uitwisseling gebeurt dan op meer behoedzame wijze. 
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In 2009 werden in totaal 20 fiches aan Eurojust overgemaakt. 

 

Sinds eind 2009 worden deze fiches overigens langs beveiligde geautomatiseerde 

weg aan het Belgisch lid van Eurojust toegezonden. 

 

3.  De inlichtingendiensten  
 

 

De samenwerking tussen de Veiligheid van de Staat en de Algemene Dienst 

voor Inlichtingen en Veiligheid van de Krijgsmacht en de gerechtelijke 

overheden wordt geregeld in de omzendbrief COL 12/2005 van het College van 

procureurs-generaal. De inlichtingen –en veiligheidsdiensten verklaarden zich 

destijds bereid te werken volgens de principes van deze omzendbrief. 

 

Over het algemeen kan gesteld worden dat ook in 2009 de principes van deze 

omzendbrief correct en systematisch werden toegepast. Dit geldt zowel voor de 

mondelinge en schriftelijke informatieverstrekking, van dringende of gewone 

aard, als voor de invulling van het begrip technische bijstand en medewerking, 

zoals bedoeld in artikel 20§2 van de wet van 18 juli 1998. 

 

De federale procureur, de beleidsmagistraat en de federale magistraten van de 

sectie terrorisme hebben in de loop van 2009 de inlichtingen –en 

veiligheidsdiensten regelmatig ontmoet in het raam van operationele 

vergaderingen die op het federaal parket georganiseerd werden in dossiers 

terrorisme. 

 

Naast deze operationele samenwerking, elk uiteraard binnen zijn eigen 

bevoegdheidsdomein, werden er op 5 mei 2009 en op 8 september 2009, op 

initiatief van de federale procureur, vergaderingen gehouden tussen de directie 

van de Veiligheid van de Staat en deze van het federaal parket, voornamelijk 

toegespitst op het domein van het terrorisme. Het betreft een gestructureerd 

overleg, waarin verbeterpunten in de samenwerking en in de toepassing van de 

principes vervat in de COL 12/2005 werden besproken, alsmede eventuele 

problemen in het raam van concrete dossiers.  

 

De federale procureur en de procureur-generaal te Gent werden ook op 3 

februari 2009 gehoord door de commissie Justitie van de Senaat in verband met 

de zogenaamde “BIM-wet”. Er kan worden verwezen naar afdeling 8 

“Parlementaire hoorzittingen” van dit hoofdstuk. 
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4. Quadripartite Marokko –Spanje –Frankrijk -België 
 

 

Op 18 en 19 juni 2009 werd de federale procureur door de hoofdprocureur van de 

Audiencia Nacional uitgenodigd om in Madrid deel te nemen aan de vergadering 

tussen de gespecialiseerde anti-terrorisme procureurs van de Tripartite groep 

Marokko-Frankrijk-Spanje. 

 

N.a.v. deze vergadering werd België opgenomen als vierde lid van de 

Quadripartite.  

 

In elk van de betrokken landen zijn contactpunten aangeduid die in reële tijd 

gerechtelijke operationele informatie m.b.t. terrorismeonderzoeken die linken 

hebben met één van de andere in de Quadripartite vertegenwoordigde landen 

dienen uit te wisselen. 

 

De definitieve tekst van het protocolakkoord dient nog ondertekend te worden. 

 

 

5. De gespecialiseerde onderzoeksrechters terrorisme 
 

 

Op 15 april 2009 werd dhr P. De Coster door de eerste voorzitter van het Hof van 

beroep te Brussel als deken van de gespecialiseerde onderzoeksrechters 

terrorisme aangewezen, op eensluidend advies van 7 april 2009 van de federale 

procureur. 

 

Op 15 oktober 2009 bracht de federale procureur een advies uit over een 

kandidaat voor de plaats van gespecialiseerde onderzoeksrechter terrorisme in het 

rechtsgebied van het Hof van beroep te Brussel, ingevolge het verlof voor 

bijzondere opdracht van een gespecialiseerde onderzoeksrechter. Op 21 oktober 

2009 werd dit advies gevolgd en werd mevr. C Bruyneel, onderzoeksrechter te 

Brussel, door de eerste voorzitter van het Hof van beroep te Brussel tot 

gespecialiseerd onderzoeksrechter terrorisme aangewezen. 

 

Op 8 december 2009 bracht de federale procureur een advies uit over twee 

kandidaten voor de plaats van gespecialiseerde onderzoeksrechter terrorisme in 

het rechtsgebied van het Hof van beroep te Antwerpen, ingevolge de aanwijzing 

van een gespecialiseerde onderzoeksrechter tot het mandaat van voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Op 15 december 2009 werd dit advies 

gevolgd en werd dhr P. Van Linthout, onderzoeksrechter te Mechelen, door de 

eerste voorzitter van het Hof van beroep te Antwerpen tot gespecialiseerd 

onderzoeksrechter terrorisme aangewezen. 
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6. De procureur des Konings te Brussel 
 

 

Op 27 oktober 2009 werd een vergadering gehouden tussen de directeur 

operaties en de lokale informantenbeheerder van de FGP Brussel, de federale 

magistraten van de sectie terrorisme, de magistraten belast met de problematiek 

op het parket te Brussel en de federale procureur, ertoe strekkende de 

informatieflux vanuit de FGP Brussel naar het parket te Brussel en het federaal 

parket in het domein van de informantenwerking in het domein van het 

terrorisme beter te begrijpen en te stroomlijnen en enkele 

samenwerkingsprincipes vast te leggen. 

 

Dit resulteerde in een brief van 29 oktober 2009 van de federale procureur aan 

de procureur des Konings te Brussel over de verfijning van de samenwerking 

tussen het federaal parket en het parket van Brussel inzake de 

informantenwerking in het domein van het terrorisme. Met ingang van 1 

november 2009 wordt overeenkomstig de in deze brief vastgelegde principes 

samengewerkt. 

 

 

7. De coördinator anti-terrorisme FOD Buitenlandse Zaken 
 

 

Op 14 april 2009 bracht de federale procureur een terughoudend advies uit aan de 

antiterrorismecoördinator van de FOD Buitenlandse zaken m.b.t. het 

“Arrangement between the terrorist Screening Center of the United States of 

America and Belgium for the exchange of screening information concerning 

known or suspected terrorists.” 

 

 

8. De FOD Justitie  
 

 

Op 23 oktober 2009 en 28 oktober 2009 bracht de federale procureur een kritisch 

advies uit aan de Fod Justitie over het ontwerp van “Request for assistance to 

investigate terrorism and terrorist financing by means of analysis of financial data 

obtained from the Swift bank messaging cooperative”, uitgaande van de 

Amerikaanse autoriteiten. 
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9. De Federale Politieraad  
 

 

De federale procureur maakt deel uit van de federale politieraad. 

 

In het raam van de evaluatieopdracht over de werking van de geïntegreerde 

politie, waarmede de federale politieraad door de minister van Binnenlandse 

Zaken was belast, maakte de federale procureur op 6 februari 2009 een analyse 

over van de problematiek van de politionele capaciteit in het raam van de 

opsporing van terroristische misdrijven en de eventuele oprichting van een 

nationale onderzoekseenheid terrorisme. 

 

 

10. De procureur des Konings te Verviers  
 

 

Op 7 oktober 2009 vergaderden de federale procureur en de beleidsmagistraat 

van de sectie terrorisme met de procureur des Konings te Verviers en de 

gerechtelijke directeur FGP Verviers, over de samenwerking tussen beide 

parketten in het domein van het terrorisme.  

 

Er werd onder meer afgesproken dat de federale strafonderzoeken terrorisme met 

een link naar het gerechtelijk arondissement Verviers zouden worden 

toevertrouwd aan de FGP van Verviers en dat twee –of driemaandelijks of in 

functie van de behoeften een overleg zou worden gehouden tussen het federaal 

parket en het parket te Verviers, de FGP Verviers en DGJ/DJP/Terro 

 

 

Afdeling 4. De werking van de sectie terrorisme van het 

federaal parket  

 

 

1. Algemeen 
 

 

Voor de dagelijkse werking van de eenheid terrorisme van het federaal parket 

werd in 2009 verder een beroep gedaan op de volgende beheersinstrumenten: 

 

- de monitor terrorisme, 

- de overlegvergaderingen, 

- bijzondere richtlijnen, 
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- de omzendbrief van het College van Procureurs-generaal COL 9/2005, 

- prioriteitenstelling. 

 

 

2. De monitor terrorisme 
 

 

Dit belangrijke beleidsinstrument bevat een summier overzicht van alle 

inlichtingen en onderzoeken inzake terrorisme die door het federaal parket 

worden behandeld. 

 

De monitor wordt geraadpleegd bij: 

 

- elke nieuwe informatie inzake terrorisme die bij het federaal parket wordt 

aangemeld, 

- de verdeling en toewijzing van een terrorismedossier aan een federale 

magistraat terrorisme, 

- de werklastmeting van de eenheid terrorisme en van elke federale 

magistraat terrorisme, 

- de integrale kwaliteitszorg van de dossiers terrorisme, 

- statistische opzoekingen. 

 

De monitor wordt dagelijks bijgehouden en werd ook in 2009 wekelijks 

toegestuurd aan een tiental interne en externe medewerkers van het federaal 

parket. 

 

 

3. De overlegvergaderingen 
 

 

Ook in 2009 vond wekelijks op het federaal parket een algemene 

coördinatievergadering plaats met alle federale terrorismemagistraten, de 

betrokken jurist, de leidinggevende officieren van DGJ/DJP/terrorisme, FGP 

Brussel en OCAD, de voorzitter van de Cel voor Financiële 

Informatieverwerking en de magistraat van het parket Brussel die belast is met 

het fenomeen terrorisme.  

 

De magistraten van de parketten van Luik, Charleroi en van Antwerpen die 

belast zijn met het fenomeen terrorisme en de leidinggevende officieren van de 

federale gerechtelijke politie (zowel de secties terrorisme als de financiële 

secties wat het luik financiering terrorisme betreft) van die arrondissementen 

namen deel aan de vergaderingen elke eerste week van de maand.  
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Tenslotte werden voor belangrijke terrorismedossiers systematisch ad hoc 

vergaderingen belegd met de betrokken politiediensten en de 

inlichtingendiensten voor de opstart en de opvolging van deze onderzoeken.  

 

 

4. De gemeenschappelijke omzendbrief van 15 juli 2005 van de 

Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal 

betreffende de gerechtelijke aanpak inzake terrorisme (COL 

9/2005). 

 

 

De wijze waarop het federaal parket instaat voor de bestrijding van terrorisme is 

minutieus vastgelegd in de gemeenschappelijke omzendbrief van 15 juli 2005 

van de Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal betreffende 

de gerechtelijke aanpak inzake terrorisme (COL 9/2005). Dit belangrijke 

beleidsdocument werd op 15 juli 2005 eveneens goedgekeurd door het 

Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid. Dit beleidsdocument is in het 

bijzonder van belang omdat het de gerechtelijke aanpak inzake terrorisme in 

België vastlegt en de samenwerking regelt tussen alle partners in de strijd tegen 

het terrorisme. De inhoud ervan is dwingend ten aanzien van het Openbaar 

Ministerie, de federale politie en alle andere diensten die afhangen van de 

ministers die deel uitmaken van het Ministerieel Comité. 
 

Deze omzendbrief bevat dwingende richtlijnen in de volgende domeinen: 

 

1. Inleiding en toepassingsgebied. 

2. De wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven. 

3. De uitoefening van de strafvordering in zaken van terrorisme. 

4. De (inter)nationale proactieve onderzoeken (artikel 28bis Sv.). 

5. De taakverdeling, de samenwerking en de coördinatie binnen de federale 

politie. 

6. De informatiedoorstroming naar de bestuurlijke overheden bij een 

gerechtelijke interventie. 

7. De informatieverplichting in hoofde van de onderzoeksrechter (artikel 56, §1, 

laatste lid Sv.). 

8. Artikel 125 van het Koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende 

algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

9. De samenwerking met de inlichtingen – en veiligheidsdiensten (de Veiligheid 

van de Staat en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid). 

10. De samenwerking met de antiterroristische gemengde groep (AGG), thans 

OCAD. 

11. Het NBCR-terrorisme. 

12. De terroristische gijzeling. 
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13. De aanpak van de strijd tegen de financiering van het terrorisme. 

14. De administratieve bevriezing van vermogensbestanddelen van gelisteerde 

personen en organisaties. 

15. De internationale samenwerking (Europol, Eurojust, Interpol, afhandeling 

rechtshulpverzoeken, politionele informatie-uitwisseling, …). 

16. De uitlevering en de extraterritoriale werking. 

17. De samenwerking met de Europese instellingen in Brussel. 

18. De samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). 

19. Artikel 23 van het wetboek van Belgische nationaliteit van 28 juni 1984. 

20. De samenwerking met het gevangeniswezen. 

21. De relaties met de media. 

22. Bomaanslagen 

23. Publiek-privaat overleg: communicatiekanalen inzake terrorisme 

24. Signaleringen onder statuut “Informatie Terrorisme” 

 

In al deze domeinen werd in 2009 door het federaal parket nauwgezet gehandeld 

overeenkomstig de voorgeschreven richtlijnen en werden verder initiatieven 

ontwikkeld. 

 

 

5. Reflectiedagen 

 

 

Op 16 en 17 september 2009 vonden op het federaal parket de ‘reflectiedagen 

terrorisme’ plaats. 

 

Op deze reflectiedagen waren naast de federale procureur en de federale 

magistraten van de sectie terrorisme eveneens een vertegenwoordiger van de 

procureur-generaal te Gent, de procureurs des Konings (of hun 

vertegenwoordiger) van Antwerpen, Brussel, Charleroi en Luik, de deken van de 

gespecialiseerde onderzoeksrechters terrorisme (of zijn vertegenwoordiger), de 

gerechtelijk directeurs en de hoofden van de secties terrorisme van de federale 

gerechtelijke politie van Antwerpen, Brussel, Charleroi en Luik, de directeur-

generaal van de federale gerechtelijke politie, de directeur DGJ/DJP en het 

diensthoofd en de sectiehoofden DJPT aanwezig. 

 

Tijdens deze reflectiedagen werden alle dossiers van de monitor 2, die alle 

federale terrorismedossiers van 2009 en alle nog openstaande dossiers sinds 2002 

bevat, besproken.  

 

Op deze dagen kwam de capaciteitsproblematiek binnen de gedeconcentreerde 

gerechtelijke directies en de prioriteitenstelling, evenals het ontwerp van wet 

houdende overeenstemming van het Belgische recht met het Verdrag van de 
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Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme en artikel 1 van het Kaderbesluit 

2008/919/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2008 tot 

wijziging van het kaderbesluit 2002/475/JBZ van 13 juni 2002 inzake 

terrorismebestrijding en artikel 4, lid 2, van het Kaderbesluit 2002/475/JBZ van 

13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding, aan bod. 

 

De reflectiedagen werden ook aangegrepen om een aantal knelpunten te 

bespreken die intern de federale gerechtelijke politie gerezen waren m.b.t. de 

samenwerking tussen de gedeconcentreerde gerechtelijke directies en DJPT in de 

politionele aanpak van het fenomeen terrorisme.  

 

Deze knelpunten betroffen zeer specifiek de kennisgeving van inlichtingen en 

gegevens aan DJPT en aan de bij het onderzoek betrokken gedeconcentreerde 

gerechtelijke directies en lokale politiediensten in het raam van de toepassing van 

de embargo-procedure, zoals vervat in artikel 44/8 van de Wet op het politieambt, 

de internationale contacten van de gedeconcentreerde gerechtelijke directies en 

DJPT en de samenstelling van een Joint Investigation Team. 

 

In onderling overleg werden voor deze knelpunten oplossingen uitgewerkt, wat 

resulteerde in een vergadering met de politiediensten en het federaal parket op 13 

november 2009 en een brief van 7 december 2009 van de federale procureur aan 

de directeur-generaal DGJ betreffende de verfijning van de samenwerking tussen 

de gedeconcentreerde gerechtelijke directies en DJPT in de strijd tegen het 

terrorisme. 

 

 

6. Prioriteitenstelling 

 

 

Gelet op de onophoudelijke capaciteitsproblemen die binnen de derde 

onderzoeksafdeling (OA3) van de federale gerechtelijke politie te Brussel 

bestaan, maar thans ook voelbaar werden binnen de sectie terrorisme van de 

federale gerechtelijke politie te Charleroi, werd het federaal parket opnieuw 

verplicht prioriteiten te stellen in de afhandeling van de federale 

strafonderzoeken inzake terrorisme. 

 

Het ontwerp van prioriteitenstelling, voorbereid door de hoofden van beide 

secties terrorisme, werd besproken met de betrokken federale magistraten van de 

sectie terrorisme, de procureurs des Konings van Brussel en Charleroi, de deken 

van de gespecialiseerde onderzoeksrechters terrorisme, een aantal betrokken 

gespecialiseerde onderzoeksrechters terrorisme, de gerechtelijk directeurs van 

Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi, de directeur-generaal DGJ, de directeur 

DGJ/DJP en het diensthoofd DGJ/DJP/Terro, en de sectie terrorisme. 
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Tijdens de discussie over de prioriteitenstelling kwamen drie punten aan bod: 

 

- het in abstracto bepalen van categorieën van dossiers, van de gevolgen 

naar capaciteit van een bepaalde categorie en van de criteria om dossiers 

in een bepaalde categorie onder te brengen; 

- het in concreto toewijzen van een dossier aan een bepaalde categorie; 

- het evalueren van de noodzaak om een dossier (nog verder) onder 

embargo te houden (artikel 44/5 WPA, artikel 44/8 WPA en artikel 11 

OCAD-wet). 

 

Over al deze punten werd een consensus bereikt in overleg tussen alle betrokken 

partijen. 

 

De volgende categorieën van dossiers worden gehanteerd: 

 

1. De dringend prioritaire dossiers 

 

De criteria om een dossier als categorie I te beschouwen zijn: 

 

 een dossier dat een onmiddellijk risico voor de fysieke integriteit van een 

persoon, de bevolking of instellingen inhoudt, zowel in België als in het 

buitenland; 

 een dossier met aangehoudenen; 

 een dossier van categorie II dat om uitzonderlijke redenen (bijvoorbeeld 

omdat het kadert in een projectmatige aanpak) en op expliciete vraag van de 

federale procureur als dossier categorie I wordt beschouwd. 

 

Gevolg naar capaciteit: deze dossiers primeren op alle andere dossiers en 

worden zonder verwijl behandeld met een maximum aan capaciteit. 

 

2. De dringende dossiers 

 

De criteria om een dossier als categorie II te beschouwen zijn: 

 

 de dossiers waarin aangehoudenen waren; 

 de waarschijnlijkheid van de resultaten en de concretisering van de 

verwijzing van verdachten naar de rechtbank. Onder deze noemer wordt 

rekening gehouden met subcriteria zoals de persoonlijkheid van de 

verdachten en hun antecedenten, de betrouwbaarheid van de informant en de 

complexiteit van de te gebruiken technieken. Het uitgangspunt is ook dat bij 

de opstart van een nieuw terrorismedossier de initiële informatie in een 

eerste fase altijd prioritair moet kunnen onderzocht worden. Indien in deze 



                                                                     JAARVERSLAG FEDERAAL PARKET 2009 244 

 

eerste fase de initiële informatie niet bevestigd kan worden, kan het dossier 

in een andere categorie worden opgenomen; 

 de dossiers met een impact op de publieke opinie; 

 de rechtshulpverzoeken uit het buitenland in dossiers met aanhoudingen; 

 de buitenlandse vragen tot uitleveringen en overleveringen. 

 

Gevolg naar capaciteit: in deze dossiers wordt dagelijks gewerkt. 

 

3. De gewone dossiers 

 

De criteria om een dossier als categorie III te beschouwen zijn: 

 

 alle dossiers die niet beantwoorden aan één van de voormelde criteria en ook 

niet met zekerheid kunnen afgesloten worden (sepot of 

buitenvervolgingstelling); 

 de rechtshulpverzoeken uit het buitenland in dossiers zonder aanhoudingen. 

 

Gevolg naar capaciteit: in deze dossiers wordt zo regelmatig mogelijk gewerkt. 

 

4. De dossiers restcategorie 

 

De criteria om een dossier als categorie IV te beschouwen zijn: 

 

 de dossiers waarvan met zekerheid gesteld kan worden dat zij het voorwerp 

van een sepot of een buitenvervolgingstelling zullen uitmaken.  

   

Gevolg naar capaciteit: in deze dossiers wordt gewerkt als er capaciteit is. 

 

5. Twee minimum vereisten: 

 

 

 Er wordt een minimum expertise in alle domeinen behouden. 

 Er wordt een algemene minimum capaciteit voorzien voor het beëindigen 

van de procedure in de dossiers restcategorie (categorie IV). 

 

M.b.t. nieuwe strafonderzoeken of bestaande strafonderzoeken die zouden 

evolueren in een zin dat een wijziging van de prioriteitenstelling zich zou 

opdringen, wordt op de wekelijkse overlegvergadering terrorisme de 

schriftelijke beslissing inzake  prioriteitenstelling genomen.   
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Nationale onderzoekseenheid terrorisme 

 

Het stellen van prioriteiten doet andermaal de vraag rijzen naar de creatie van 

een nationale onderzoekseenheid terrorisme binnen de federale politie. 

 

Er zijn inderdaad tal van redenen om voor een dergelijke onderzoekseenheid te 

pleiten. De voornaamste zijn ongetwijfeld: 

 

 de moeilijkheden die de gespecialiseerde onderzoeksrechters terrorisme en 

het federaal parket ervaren om voldoende en voldoende gekwalificeerde 

onderzoekers terrorisme te vinden voor de federale opsporingsonderzoeken 

en gerechtelijke onderzoeken inzake terrorisme, en,  

 

 de noodzaak van een soepel en efficiënt politioneel optreden in 

terrorismezaken onder eenheid van commando. 

 

Wat is de situatie  - ook in 2009? 

 

De federale procureur beschikt over geen eigen recherchecapaciteit op centraal 

niveau maar kan, voor de uitvoering van zijn gerechtelijke vorderingen, een 

beroep doen op de politieambtenaren van de federale politie die zich bevinden in 

de federale gerechtelijke politie van het arrondissement (FGP’s) en in de 

centrale diensten ter bestrijding van de corruptie (CDBC) en ter bestrijding van 

de georganiseerde economische en financiële delinquentie (CDGEFID), en in 

mindere mate op de lokale politie.  

 

Het uitgangspunt is daarbij dat, wat de federale politie betreft, de federale 

procureur beschikt over de recherchecapaciteit van de FGP die normaliter voor 

een dergelijk onderzoek wordt ingezet. Bovendien kan de federale procureur in 

elke FGP een beroep doen op een gereserveerde recherchecapaciteit (HYCAP). 

In de mate dat deze capaciteit niet wordt ingezet voor federale opdrachten, staat 

zij in tussentijd ter beschikking van de procureur des Konings, de 

arbeidsauditeur en de onderzoeksrechter voor lokale onderzoeken. 

 

Dit is ook het geval inzake terrorismebestrijding.  

 

Het engageren van deze onderzoekscapaciteit HYCAP in terrorismeonderzoeken 

dient dringend te worden geoptimaliseerd: ze dient sneller, discreter, soepeler en 

kwaliteitsvoller, in één woord efficiënter, te gebeuren!  

 

Indien zou blijken dat redenen van statutaire aard of van onvoldoende duidelijke 

regelgeving en toepassing ervan het optimaal verloop van de huidige 

werkingsprocessen (de inzet van de HYCAP) in de weg staan, en daar lijkt het 
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op, dan moeten deze oorzaken van stremming worden gedetecteerd en 

weggewerkt. Dit dient op korte termijn te gebeuren. Indien dit niet mogelijk 

blijkt te zijn, dient resoluut voor een nationale onderzoekseenheid terrorisme te 

worden gekozen. 

 

 

Afdeling 5. Tolken en vertalers  

 

 

In gevoelige dossiers van groot-banditisme en terrorisme doen de politiediensten 

regelmatig een beroep op personen die voorkomen op de lijst van de beëdigde 

vertalers. Nochtans blijkt dat er soms ernstig kan getwijfeld worden aan de 

betrouwbaarheid van enkelen onder hen, bij afwezigheid van enig grondig 

voorafgaandelijk onderzoek hieromtrent. 

 

In afwachting van enig wetgevend initiatief dat deze materie zou kunnen 

regelen, vatte de federale procureur de procureur-generaal te Gent met een 

(beperkte) lijst van vertalers en tolken waarop door het federaal parket 

veelvuldig een beroep gedaan wordt in het raam van gevoelige dossiers van 

terrorisme/groot-banditisme/misdrijven tegen de mensheid. Op vraag van de 

procureur-generaal te Gent verklaarde de Nationale Veiligheidsoverheid zich 

akkoord om deze veiligheidsverificaties te laten uitvoeren. De minister van 

Justitie werd door de procureur-generaal te Gent gevat met de officiële 

aanvragen tot veiligheidsverificaties. 

 

In de loop van 2009 werd het resultaat van de veiligheidsverificaties voor een 

eerste reeks van vertalers en tolken bekomen. 

 

Men kan zich evenwel de vraag stellen of deze verificaties niet zouden dienen te 

gebeuren voor alle vertalers en tolken, daar in theorie alle tolken en vertalers in 

aanmerking komen om te werken in gevoelige dossiers van terrorisme (en 

andere vormen van georganiseerde criminaliteit) of minstens uniforme en 

strengere selectieprocedures dienen voorzien te worden.  

  

De selectieprocedures zouden tevens dienen te slaan op het  bepalen van het 

niveau van de kennis van de taal (en eventuele dialecten) in hoofde van vertalers 

en tolken nu in vele dossiers van o.a. terrorisme bijkomend volgende problemen 

werden vastgesteld: 

 

- veelvoud van de gebruikte regionale dialecten (bijv. van het Arabisch); 

- probleem van kwaliteitsvolle vertaling naar de taal van de procedure 

(Nederlands of Frans); 
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- problemen om (politieke) teksten te contextualiseren; 

- overvloed aan in beslag genomen referentieteksten die vaak ook al in een 

ander dossier of in het buitenland werden teruggevonden (vraag naar 

(Europese) centralisatie van referentieteksten met hun vertaling).  

 

 

Afdeling 6. De terroristische gijzeling  

 

 

Het College van procureurs-generaal richtte, op voorstel van de federale 

procureur, een gespecialiseerd team op binnen het Openbaar Ministerie, belast 

met de afhandeling van alle terroristische gijzelingen. 

 

Dit team is samengesteld als volgt: 

 

- de federale procureur en de federale magistraten (9) die hij daartoe aanduidt; 

- één lid van elk parket-generaal, aangeduid door de procureur-generaal; 

- 12 leden van de parketten van Antwerpen (2), Brugge (2), Brussel (4), 

Charleroi (2) en Luik (2) aangeduid door de procureur des Konings; 

- politieambtenaren gespecialiseerd in de strijd tegen het terrorisme en in de 

afhandeling van criminele gijzelingen, afkomstig van DGJ/DJO, 

DGJ/DJP/Terro, FGP Antwerpen, FGP Brugge, FGP Brussel, FGP Charleroi 

en FGP Luik. 

 

De multidisciplinaire samenstelling van het team moet toelaten de expertise van 

het federaal parket en deze van de lokale parketten(-generaal) samen te brengen 

en aldus de efficiëntie van het team op het terrein te verhogen. Het is dan ook 

aangewezen dat, ingeval het team ergens ten lande wordt ingezet, ook een 

beroep wordt gedaan op de magistraten van de parketten(-generaal), die lid zijn 

van het team en afkomstig zijn van het rechtsgebied en/of het arrondissement 

waar de feiten gebeuren. 

 

Inmiddels werd door het federaal parket en het ADCC een ontwerp van 

draaiboek inzake de terroristische gijzeling opgesteld. 

 

Het federaal parket en het ADCC zullen het ontwerp van draaiboek voorleggen 

aan het College voor Inlichtingen en Veiligheid, waarna het op het terrein zal 

worden getest en eventueel aangepast op basis van oefeningen in de 

arrondissementen van Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi en Luik. 
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In het raam van de activiteiten van de uitvoerende staf kan specifiek gewezen 

worden op de terbeschikkingstelling door de gerechtelijk directeur van Brussel 

van een ‘geconstitueerde eenheid’. 

 

De uitvoering van de gerechtelijke opdrachten gebeurt onder de leiding van de 

gerechtelijke directeur van het arrondissement waar de terroristische gijzeling 

plaats vindt, die wordt bijgestaan door de directeur operaties van zijn 

arrondissement, een eigen onderzoeksploeg en een gespecialiseerde eenheid van 

de federale gerechtelijke politie Brussel (de “geconstitueerde eenheid” met 

onderzoekers afkomstig uit OA1 - OA3). 

 

De terbeschikkingstelling van deze eenheid is facultatief voor wat de 

arrondissementen Antwerpen, Brugge, Charleroi en Luik betreft. Voor de andere 

arrondissementen is de terbeschikkingstelling systematisch. 

 

De geconstitueerde eenheid staat onder de leiding van de gerechtelijke directeur 

van het arrondissement waar de terroristische gijzeling plaats vindt. 

 

 

Afdeling 7. Wetgevende, verdrags- en reglementaire 

initiatieven  

 

 

1. Het ontwerp van wet houdende overeenstemming van het 

Belgische recht met het Verdrag van de Raad van Europa ter 

voorkoming van terrorisme en artikel 1 van het Kaderbesluit 

2008/919/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 28 

november 2008 tot wijziging van het kaderbesluit 2002/475/JBZ 

van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding en artikel 4, lid 2, 

van het Kaderbesluit 2002/475/JBZ van 13 juni 2002 inzake 

terrorismebestrijding. 
 

De sectie terrorisme van het federaal parket nam in nauwe samenwerking met het 

expertisenetwerk “groot banditisme en terrorisme” van het College van 

procureurs-generaal deel aan een aantal vergaderingen m.b.t. het ontwerp van wet 

houdende overeenstemming van het Belgische recht met het Verdrag van de 

Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme en artikel 1 van het Kaderbesluit 

2008/919/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2008 tot 

wijziging van het kaderbesluit 2002/475/JBZ van 13 juni 2002 inzake 
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terrorismebestrijding en artikel 4, lid 2, van het Kaderbesluit 2002/475/JBZ van 

13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding. 

 

Dit ontwerp van wet voorziet de invoeging van drie nieuwe misdrijven in het 

Strafwetboek, met name de openbare aanzetting tot het plegen van een 

terroristisch misdrijf, rekrutering voor terrorisme en terrorisme-opleiding. 

 

 

2. Het INTERNET 
 

 

Eén van de overwegingen in het Kaderbesluit 2008/919/JBZ van de Raad van 28 

november 2008 tot wijziging van het Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake 

terrorismebestrijding, is dat “de dreiging van het terrorisme de laatste jaren 

toegenomen is en zich snel heeft ontwikkeld. Er hebben veranderingen 

plaatsgevonden in de werkwijze van terroristische activisten en aanhangers, 

waaronder de vervanging van gestructureerde en hiërarchische groepen door 

semi-autonome cellen die los met elkaar in verband staan. Dergelijke cellen 

vormen de verbinding tussen internationale netwerken en zijn in toenemende 

mate afhankelijk van het gebruik van nieuwe technologieën, in het bijzonder het 

internet.” Deze overweging kan worden bijgetreden vanuit de praktijk. 

 

Sinds enkele jaren wordt inderdaad vastgesteld dat personen, verdacht van 

terroristische activiteiten of deelname aan een terroristische groep, steeds vaker 

met elkaar communiceren via het internet of via andere hoogtechnologische 

middelen, veeleer dan via de klassieke communicatiemiddelen (telefoon of 

GSM).  

 

De vraag rees of de artikelen 46bis, 88bis en 90ter van het Wetboek van 

strafvordering op vandaag wel voldoende aangepast waren aan die geavanceerde 

telecommunicatietechnologie die deze personen in staat stelt hun criminele 

plannen voor te bereiden en uit te voeren.   

 

Op initiatief van het College voor procureurs-generaal werd de werkgroep 

“internetrecherche” opgericht die zich over deze problematiek boog en tot de 

vaststelling kwam dat een wetgevend initiatief zich op een aantal domeinen 

inderdaad opdringt. 

 

Sommige wetswijzigingen die de werkgroep voorstelt, werden reeds 

geïntegreerd in een voorontwerp van wet dat in voorbereiding is in de beleidscel 

van de minister van Justitie en aan de redactie waarvan de federale procureur en 

de beleidsmagistraat van de sectie bijzondere opdrachten ook in 2009 verder op 

zeer actieve wijze hun medewerking verleenden. 
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Andere dienen nog verder te worden uitgewerkt, bijvoorbeeld: 

 

 Wettelijke regeling voor het infiltreren op het internet, zonder te moeten 

vervallen in de procedure van artikel 47octies/novies Wetboek van 

strafvordering. 

 

In dezelfde context en rekening houdende met de belangrijke budgettaire 

restricties waarmede de overheidsdiensten vandaag meer dan ooit te kampen 

hebben, moet de vraag durven worden gesteld of het nog langer verantwoord is 

dat de operatoren van een telecommunicatienetwerk of de verstrekkers van een 

telecommunicatiedienst hun medewerking aan het veilig maken van de 

maatschappij op soms buitensporige wijze factureren. Indien hun medewerking 

in het raam van een gerechtelijke onderzoek wordt gevorderd, zou dit kosteloos 

moeten kunnen gebeuren. In dezelfde zin zouden zij verplicht moeten worden 

gesteld telkens een nieuw communicatiemiddel op de markt komt, het de 

politiediensten technisch mogelijk te maken deze communicatie voor 

gerechtelijke doeleinden te onderscheppen. Het lijkt wenselijk dat over een 

wetgevend initiatief dienaangaande minstens wordt nagedacht en dat niet 

uitsluitend financieel-economische factoren het debat beheersen. 

 

 

3. Voorontwerp van wet houdende wijziging van artikel 12 van de 

Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 
 

 

Er kan bondigheidshalve worden verwezen naar hoofdstuk I (“De strategie en de 

visie van het federaal parket”), afdeling 4 (“Vier nieuwe beleidsinitiatieven in 

2009”), nieuw beleidsinitiatief 19 (“Meer gerechtelijke aandacht en slagkracht 

voor Belgen die in het buitenland slachtoffer zijn geworden van zwaarwichtige 

misdrijven – aanpassing van artikel 12 VTSV.)” 

 

 

Afdeling 8. Parlementaire hoorzittingen  

 

 

1. Evaluatie antiterrorismewetgeving 
 

 

Op 3 februari 2009 werden de procureur-generaal te Gent en de federale 

procureur, samen met de beleidsmagistraat en hoofd van de sectie terrorisme op 



                                                                     JAARVERSLAG FEDERAAL PARKET 2009 251 

 

het federaal parket, gehoord door de Commissie voor de Justitie van de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers met betrekking tot de evaluatie van de 

antiterrorismewetgeving. 

 

Met het oog op deze hoorzitting werd een lijvig beleidsdocument klaargemaakt 

dat alle aspecten van de gerechtelijke aanpak van het terrorisme in België belicht 

en dat werd gevoegd bij de parlementaire stukken. 

 

 

2. De “BIM-wet” 
 

 

Dezelfde dag, 3 februari 2009 werden de procureur-generaal te Gent en de 

federale procureur, samen met de beleidsmagistraat en hoofd van de sectie 

terrorisme op het federaal parket, eveneens gehoord door de Commissie voor de 

Justitie van de Senaat met betrekking tot het wetsvoorstel betreffende de 

methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen-en 

veiligheidsdiensten. 

 

Ook hier werd een lijvig beleidsdocument, houdende een analyse van het 

wetsvoorstel, klaargemaakt dat werd gevoegd bij de parlementaire stukken. Bij 

de behandeling van het wetsvoorstel voor de commissie Justitie van de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers werd een bijkomende analyse per brief van 12 

november 2009 aan de minister van Justitie overgemaakt, die eveneens in het 

parlementair debat werd ingebracht. 
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Hoofdstuk XII. De positie van het federaal parket 

binnen het Openbaar Ministerie  
 

 

Afdeling 1. Ten aanzien van de Minister van Justitie  

 

 

De federale procureur staat onder het enkel en rechtstreeks gezag van de 

Minister van Justitie. 

 

De relatie tussen het federaal parket en de Minister van Justitie gaf geen 

aanleiding tot principiële problemen.  

 

De federale procureur bracht de Minister van Justitie op de hoogte van elk 

dossier dat bij hem aanhangig werd gemaakt en dat ernstige impact zou kunnen 

hebben op de (inter)nationale veiligheid en openbare orde of op de werking en 

de externe relaties van het federaal parket, of ernstige politieke of diplomatieke 

gevolgen zou kunnen hebben. 

 

Inzake terrorisme hield de federale procureur de Minister van Justitie eveneens 

nauwgezet op de hoogte van de ontwikkelingen die zich binnen dat fenomeen 

voordoen. 

 

 

Afdeling 2. Ten aanzien van het College van procureurs-

generaal, de Raad van procureurs des Konings en de Raad 

van arbeidsauditeurs  

 

 

1. Het College van procureurs-generaal 
 

 

In de periode van 1 januari tot 31 december 2009 nam de federale procureur, 

in toepassing van artikel 143 §4 laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek, deel 

aan 28 vergaderingen van het College van procureurs-generaal, waaronder 12 

interne vergaderingen, 5 onder het voorzitterschap van de Minister van Justitie,  

3 met de eerste voorzitters van het Hof van beroep, 1 met de Hoge Raad voor 

Justitie, 3 met het bureau van de Raad van procureurs des Konings, 2 met het 
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bureau van de Raad van arbeidsauditeurs, en 2 met de commissaris-generaal van 

de federale politie. 

 

De deelneming van de federale procureur aan de vergaderingen van het College 

van procureurs-generaal is een onmiskenbare troef voor een optimale integratie 

van het federaal parket binnen het Openbaar Ministerie. 

 

Er wordt verder verwezen naar hoofdstuk I (“De strategie en de visie van het 

federaal parket”), afdeling 2 (“Tien bijzondere aandachtspunten”), tweede 

bijzonder aandachtspunt: een optimale taakverdeling en expertise-uitwisseling 

tussen de expertisenetwerken van het College van procureurs-generaal en het 

federaal parket. 

 

 

2. De Raad van procureurs des Konings 

 

 

In de periode van 1 januari tot 31 december 2009 nam de federale procureur, 

in toepassing van artikel 150 bis lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek, deel aan 4 

vergaderingen van de Raad van procureurs des Konings. 

 

De deelneming van de federale procureur aan de vergaderingen van de Raad van 

procureurs des Konings is onmiskenbaar een troef voor een optimale integratie 

van het federaal parket in het Openbaar Ministerie, evenals voor de afstemming 

van de opdrachten van de parketten van de procureurs des Konings op die van 

het federaal parket.  

 

 

3. De Raad van de arbeidsauditeurs 
 

 

In 2009 nam de federale procureur geen deel aan de vergaderingen van de Raad 

van arbeidsauditeurs. 
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Hoofdstuk XIII. De materiële en enkele andere 

werkingsmiddelen van het federaal parket  
 

 

Afdeling 1. Het gebouw, de informatica, de andere 

werkingsmiddelen en de documentatie  

 

 

1. Het gebouw 

 

Het federaal parket heeft begin juni 2009 zijn intrek genomen in het 

gerenoveerde gebouw QB13, thans genoemd “Montesquieu”. De 

gemeenschappelijke ingang van het COIV en het federaal parket bevindt zich in 

de Wolstraat, 66 te 1000 – Brussel. Behoudens problemen van regeling van de 

airconditioning en veelvuldige defecten aan de liften in de Wolstraat, 

beantwoordt het gebouw aan de verwachtingen. 

 

Verder kan worden verwezen naar hoofdstuk I (“De strategie en de visie van het 

federaal parket”), afdeling 4 (“Vier nieuwe beleidsinitiatieven in 2009”), nieuw 

beleidsinitiatief 22 (“de verhuis naar het gerechtsgebouw “Montesquieu” en de 

creatie van het beheerscollege “Montesquieu”) en, wat de veiligheid betreft, naar 

hetzelfde hoofdstuk, afdeling 3 (“Achttien nieuwe beleidsinitiatieven in 2007 en 

2008”), nieuw beleidsinitiatief 4 (“Verfraaiing en beveiliging van het gebouw 

van het federaal parket”). 

 

 

2. De informatica 

 

Het informaticasysteem 

 

In de periode waarop dit rapport slaat werden geen verbeteringen aan het 

informaticasysteem aangebracht.  

 

De samenwerking met het ICT verloopt zeer moeizaam. Als men een beroep 

doet op de “Helpdesk” moet men regelmatig dagenlang wachten vooraleer het 

probleem wordt opgelost.  
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Justscan 

 

De hoofdsecretaris neemt deel aan de vergaderingen van Justscan die regelmatig 

plaatsvinden in de lokalen van de Moderniseringscommissie.  

 

Door het schrijnend gebrek aan vervanging van het personeel dat het federaal 

parket verlaten heeft, kan er echter niet worden tegemoet gekomen aan de vraag 

van de voorzitter van de Moderniseringscommissie om constant één of twee 

personeelsleden af te staan om een cel te vormen die zich uitsluitend met het 

scannen van dossiers van de Brusselse rechtsmachten zou bezighouden.  

 

Het federaal parket wordt inderdaad ook aangesproken om hulp te bieden bij het 

scannen van federale dossiers die zich in de griffies van de rechtbanken van 

eerste aanleg en van de hoven van beroep van de andere rechtsgebieden van het 

land bevinden (bijv. dossier Waterscheiding Hasselt). 

Omptranet 

Het federaal parket maakt optimaal gebruik van het Omptranet. Zo worden o.a. 

de wachtdiensten van magistraten, secretarissen en chauffeurs en alle 

dienstnota’s en documentatie van het federaal parket in Omptranet opgenomen. 

De federale procureur en de federale magistraten maken uitsluitend gebruik van 

de kalender van Omptranet die ook dient voor het reserveren van de 

vergaderzalen. Het federaal parket heeft zijn eigen interne website verwijderd 

ten voordele van Mijn Omptranet. 

 

De statistieken 

 

Met het huidige informaticasysteem van het federaal parket konden er geen 

performante statistische bewerkingen worden uitgevoerd, aangezien veel 

parameters die eigen zijn aan het federaal parket niet ingebracht kunnen worden. 

De informatici van het federaal parket brachten evenwel zelf de nodige 

verbeteringen aan.  

 

Het informaticamateriaal  

 

De problemen die zich reeds voordeden in de loop van het jaar 2008 met de 

PC’s met Linux als operatingsystems, blijven voortduren. 

 

Op 10 november 2009, werd aan de informaticadienst bevestigd dat de 

upgrading van de PC’s Linux naar Windows goedgekeurd was. In de loop van 

de maanden november en december werd overgegaan tot de upgrading van 10 

PC’s met Linux naar Windows. Eind december 2009 werd door de Helpdesk 
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van de FOD Justitie medegedeeld dat de omzetting naar Windows opgeschort 

werd …. de problemen blijven echter bestaan. 

 

Verder dient opgemerkt te worden dat de samenwerking met de diensten van het 

CIV niet altijd optimaal verloopt en dat het Informaticabureau van het federaal 

parket meestal zelf voor een oplossing van de problemen dient te zorgen. 

 

Er wordt verder verwezen naar hoofdstuk I (“De strategie en de visie van het 

federaal parket”), afdeling 3 (“Achttien nieuwe beleidsinitiatieven in 2007 en 

2008”), nieuw beleidsinitiatief 5 (“De beveiliging van de gerechtelijke 

informatie-uitwisseling”) en nieuw beleidsinitiatief 16 (“Telecommunicatie –en 

informaticaproblemen”). 

 

 

3. Andere werkingsmiddelen 
 

 

Het federaal parket is over het algemeen goed voorzien van het bureaumateriaal 

nodig voor een goede werking. Defecte apparatuur wordt vlug hersteld of 

vervangen. 

 

 

4. De documentatie 

 

 

De dienst documentatie 

 

De samenwerking met de dienst documentatie van de FOD Justitie en 

Buitenlandse Zaken, van het Hof van Cassatie, van het parlement en van de 

parketten-generaal van Gent en Luik verloopt nog steeds uitstekend. 

 

Door het uitbreiden van diverse juridische online diensten kon via het internet in 

belangrijke mate tegemoet gekomen worden aan vragen van magistraten 

waarvan de antwoorden niet direct voorhanden waren in juridische publicaties. 

 

De bibliotheek 

 

In 2009 werden opnieuw nieuwe werken aangeschaft die rechtstreeks verband 

houden met de bevoegdheden van het federaal parket. 

 

Het federaal parket is nog altijd vertegenwoordigd bij de Centrale Commissie 

voor de Documentatie. Er werden geen nieuwe tijdschriftabonnementen 

aangevraagd. 
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Zoals voorheen kon het federaal parket rekenen op een goede samenwerking 

met de bibliotheken van het Hof van cassatie en de FOD Justitie en met de 

bibliotheken van andere departementen (FOD Buitenlandse Zaken, 

Parlement,…). 

 

 

Afdeling 2. Het budget  

 

 

1. De inkomsten 
 

 

Soort budget Datum 

van 

ontvangst 

Bedrag 

van 

het budget 

Saldo van 

2009 

Secretariaatskosten 26/09/09 6.625,00 € 0,00 € 

Kleine uitgaven 06/02/09 6.800,00 € 30,25 € 

Representatiekosten 03.04.09 7.000,00 € 15,14 € 

 

 

2. De uitgaven 
 

 

Secretariaatskosten:   6.765,24 €   

        

Bureelbenodigdheden. 

 

Kredieten voor kleine uitgaven: 6.769,75 € 

 

Hoofdzakelijk aankopen van werken voor de bibliotheek.  

 

Representatiekosten:   6.984,86 € 

 

Werklunches en vergaderingen, representatiegeschenken voor buitenlandse 

delegaties. 

 

Opmerkingen 

 

Wat de secretariaatskosten betreft: 

 

Dit budget kan als voldoende beschouwd worden. 
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Wat de kleine uitgaven magistraten betreft: 

 

Drie vierden van dit budget worden nog steeds besteed aan de aankoop van 

algemene/gespecialiseerde werken voor de bibliotheek van het federaal parket. 

 

Er zou een specifiek budget voor de bibliotheek voorzien moeten zijn. 

 

Wat de representatiekosten betreft:   

 

De situatie bleef ook in 2009 problematisch. 

 

Er wordt verwezen naar hoofdstuk I (“De strategie en de visie van het federaal 

parket”), afdeling 3 (“Achttien nieuwe beleidsinitiatieven in 2007 en 2008”), 

nieuw beleidsinitiatief 4 (“De representatiekosten”). 
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Hoofdstuk XIV. Het administratief personeel van het 

federaal parket   
 

 

Afdeling 1. Het personeel 

 

 

Op 31 december 2009 werkten er 47 mensen op het federaal parket: 

 

- hoofdsecretaris: 1 

 

- secretarissen-hoofd van dienst: 1   +  1 afgevaardigd ter vervanging van 

een secretaris-hoofd van dienst benoemd tot lid van de Commissie voor de 

Modernisering van de Rechterlijke Orde 

 

De secretaris-hoofd van dienst afkomstig van het auditoraat-generaal bij het 

Militair Gerechtshof, werd bij K.B. van 31 juli 2009 benoemd tot 

hoofdsecretaris van het parket van het arbeidshof te Brussel. 

 

- Secretarissen: 13 

 

waarvan 1 onder het stelsel van de vierdagenweek 

 

- adjunct-secretarissen: 8  

 

- administratieve deskundigen: 3  

 

waarvan één op arbeidsovereenkomst 

 

- assistenten: 7 

 

Waarvan 1 onder het stelsel van de vierdagenweek 

 

Een assistent werd vanaf 1 april 2009 gemuteerd naar de griffie van de 

Arbeidsrechtbank te Dendermonde. 

 

- medewerkers: 10  

 

Functiefamilies dossierbeheer en administratieve ondersteuning 
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1 medewerker op arbeidsovereenkomst werd op 01.10.2009 aangeworven 

door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. 

1 medewerkster werd op 23.09.2009 benoemd tot assistent bij het parket van 

het arbeidsauditoraat te Mons. 

1 medewerkster werd op 12.11.2009 gemuteerd naar het parket van de 

rechtbank van eerste aanleg te Luik 

1 medewerker werd op 7.10.2009 benoemd tot assistent bij het parket van het 

Hof van Cassatie 

1 medewerkster werd op 19.11.2009 benoemd tot assistent bij de griffie van 

het vredegerecht te Grimbergen 

1 medewerkster werd benoemd tot assistent bij de griffie van het Hof van 

Cassatie. 

 

Op 2 juni 2009 werd een medewerkster gemuteerd naar het federaal parket en 

een medewerkster op arbeidsovereenkomst trad in dienst op 21.09.2009 en 

een tweede op 02.11.2009. 

2 medewerkers werken op arbeidsovereenkomst 

2 medewerkers werken onder het stelsel van de vierdagenweek. 

 

- medewerkers (vroegere administratieve agenten): 3  

 

Zij werken allen op arbeidsovereenkomst.  

 

1 medewerker administratieve agent (administratieve hoofdagent van het 

auditoraat-generaal bij het militair gerechtshof, sedert 1 april 2004 

gedelegeerd naar het federaal parket krachtens de wet tot regeling van de 

afschaffing van de militaire rechtscolleges) is op 1 april 2009 op pensioen 

gegaan. 

 

- medewerkers – functiefamilie transport: 6 

 

5 statutaire en 1 op arbeidsovereenkomst  

 

- medewerkers (onthaal): 2 

 

2 medewerkers  

 

Het federaal parket werd in 2009 geconfronteerd met een massaal vertrek van 

personeelsleden tengevolge van mutaties of benoemingen in een hogere graad in 

andere rechtbanken. Het nieuwe benoemingsbeleid brengt mede dat men 

maanden moet wachten op de vervanging van personeelsleden. Deze toestand 

wordt onhoudbaar, wekt misnoegdheid en wrevel op bij het overblijvend 

personeel dat alsmaar meer taken op zich moet nemen, leidt tot gebrek aan 
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expertise en brengt een efficiënt functioneren van het federaal parket ernstig in 

het gedrang. 
 

 

Afdeling 2. De organisatie en de diensten 
 

 

De organisatie van de administratieve diensten is sedert het vorig jaarverslag 

niet meer veranderd. 

 

Het federaal parket beschikt nog steeds over één vertrouwenspersoon 

(ongewenste intimiteiten op de werkplek). 

  

Wat de chauffeurs betreft, wordt verwezen naar hoofdstuk I (“De strategie en de 

visie van het federaal parket”), afdeling 3 (“Achttien nieuwe beleidsinitiatieven 

in 2007 en 2008”), nieuw beleidsinitiatief 3 (“De chauffeurs”). 

 

 

Afdeling 3. De juristen 
 

 

Op 31 december 2009 telde het federaal parket 2 statutaire juristen en 4 

contractuele juristen. 

 

Eén jurist op arbeidsovereenkomst is nog steeds werkzaam voor Euregio zoals 

uiteengezet in het jaarverslag voor 2006. 

 

Eén statutaire juriste bekwam bij M.B. van 7 september 2009 een verlof voor 

persoonlijke redenen van 2 jaar. 

 

Eén statutaire jurist die het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek is 

geschorst bij beslissing van de federale procureur van 15 mei 2009. 

 

Er werden twee juristen op arbeidsovereenkomst aangeworven, de eerste vanaf 

14 april 2009 en de tweede vanaf 1 juni 2009. 

 

Eén jurist op arbeidsovereenkomst is nog steeds werkzaam voor Euregio. 

 

Wat het deficit van de juristen betreft, wordt verwezen naar hoofdstuk I (“De 

strategie en de visie van het federaal parket”), afdeling 3 (“Achttien nieuwe 

beleidsinitiatieven in 2007 en 2008”), nieuw beleidsinitiatief 2 (“Het 

operationeel kader van het federaal parket – de juristen”). 

________________   
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