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Inleiding 

 
 

Onderhavig jaarverslag beslaat de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003. 

 

Het jaarverslag volgt de indeling van de gemeenschappelijke omzendbrief van de 

Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal van 16 mei 2002 

betreffende het federaal parket, de COL 5/2002 
1
 en voegt er een aantal  hoofdstukken 

aan toe inzake de organisatie, het administratief personeel en de materiële middelen 

en enkele andere werkingspunten van het federaal parket en een eindconclusie. 

 

Het jaarverslag is aldus ingedeeld in zeven hoofdstukken: 

                                                 
1
  De omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2002. 
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 hoofdstuk I – de organisatie van het federaal parket 

 hoofdstuk II – de opdrachten van het federaal parket 

 hoofdstuk III – de werking van het federaal parket in het kader van de 

uitoefening van de strafvordering 

 hoofdstuk IV – de positie van het federaal parket binnen het Openbaar 

Ministerie 

 hoofdstuk V – de materiële middelen en enkele andere werkingspunten van het 

federaal parket  

 hoofdstuk VI – het administratief personeel van het federaal parket 

 hoofdstuk VII – eindconclusie 

  

Bij het opstellen van de verschillende hoofdstukken en afdelingen wordt de volgende 

methodologie gehanteerd:  

 

 in eerste instantie wordt in schuine tekst de relevante tekst van voormelde 

omzendbrief in herinnering gebracht (voetnoten als bijlage 1), 

 in dat kader wordt vervolgens een overzicht geboden van de wijze waarop de 

federale procureur, binnen de geviseerde periode, de richtlijnen van het 

strafrechtelijk beleid uitvoerde en zijn bevoegdheden uitoefende, evenals van 

de werking van het federaal parket, 

 ten slotte wordt, indien voorhanden, statistisch cijfermateriaal verschaft. 

 

Het jaarverslag komt in samenloop met het werkingsverslag bedoeld in artikel 346 

§2, 2° Ger.Wb. Het komt aangewezen voor afspraken te maken met de Minister van 

Justitie, het College van procureurs-generaal en de Hoge Raad voor de Justitie, opdat 

geen twee afzonderlijke rapporten zouden dienen te worden opgesteld en beide 

rapportageverplichtingen op elkaar zouden kunnen worden afgestemd. 

 
79. De evaluatie door het College van procureurs-generaal verdient bijzondere aandacht. 

 

Artikel 143bis, § 3, derde lid, Ger.Wb. luidt als volgt : 

 

«Het college van procureurs-generaal evalueert, op basis van onder meer de rapporten van de federale 

procureur en na deze laatste te hebben gehoord, 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. Deze evaluatie wordt opgenomen in het 

verslag bedoeld in § 7». 

 

80. De rapporten van de federale procureur, waarvan sprake in artikel 143bis, § 3, derde lid, Ger.Wb., 

bieden een overzicht, zowel kwantitatief al kwalitatief, van de wijze waarop hij het voorbije jaar de 

richtlijnen van het strafrechtelijk beleid en zijn vier wettelijke bevoegdheden (uitoefening van de 

strafvordering, coördinatie, internationale samenwerking en toezicht op de politiediensten) uitvoerde 

en van de globale werking van het federaal parket. 

 

De federale procureur dient zijn rapport(en) in op verzoek van het College van procureurs-generaal. 

Hij kan overigens ook tussentijdse verslagen indienen. 

 

81. De evaluatie door het College van procureurs-generaal gebeurt a posteriori, jaarlijks en op grond 

van, onder meer, de rapporten van de federale procureur en na deze laatste te hebben gehoord. De 

evaluatie wordt opgenomen in het jaarlijks verslag van het College van procureurs-generaal aan de 

Minister van Justitie, dat aan het parlement wordt medegedeeld en openbaar wordt gemaakt (73). 

 

 



Jaarverslag federaal parket  2002-2003 

4/172 

Het College van procureurs-generaal heeft geen hiërarchische band of tuchtrechtelijk toezicht ten 

aanzien van de federale procureur en mag geen hiërarchische controle uitoefenen over individuele 

strafdossiers van het federaal parket (74).Hieruit mag evenwel niet worden afgeleid dat het College 

van procureurs-generaal over geen enkel inzagenmogelijkheid zou beschikken in een concreet 

strafdossier. Het College beschikt over deze mogelijkheid met het oog op de evaluatie van de wijze 

waarop de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid door de federale procureur worden uitgevoerd, de 

wijze waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent en de werking van het federaal parket. In die context kan 

het College van procureurs-generaal de federale procureur verzoeken hem een openstaand of 

afgehandeld strafdossier voor te leggen.   

 

De evaluatie door het College van procureurs-generaal heeft tenslotte een eerder beperkte 

draagwijdte, in die zin dat de evaluatie ophoudt bij het vaststellen van een mogelijke disfunctie, zonder 

dat het College ter zake mag trancheren of zich als arbitrage-instantie tussen de federale procureur en 

de lokale korpschefs mag opwerpen. Het College van procureurs-generaal kan uiteraard wel steeds de 

vastgestelde disfuncties aan de Minister van Justitie melden. 

 

 

Hoofdstuk I: De organisatie van het federaal parket 
 

 

1. Het wettelijk kader 
 

 

Het federaal parket vindt zijn wettelijke basis in de wetten van 22 december 1998 

betreffende de verticale integratie van het Openbaar Ministerie 
2
 en van 21 juni 2001 

tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket  
3
. 

 

Bij Koninklijk besluit van 6 februari 2002, dat in werking trad op 21 mei 2002, werd 

de heer Serge Brammertz, substituut-procureur-generaal bij het Hof van beroep te 

Luik en nationaal magistraat, aangewezen als federale procureur voor een termijn 

eindigend op 31 maart 2007. 

 

Het wettelijk kader van het federaal parket is vastgelegd in artikel 2 van de wet van 3 

april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (zoals vervangen door artikel 62 van 

de voormelde wet van 21 juni 2001) dat luidt als volgt: “Het aantal federale 

magistraten, de federale procureur niet inbegrepen, wordt vastgesteld op 18 ”. 

 

Krachtens artikel 43bis, §4, vierde, vijfde en zesde lid, van de wet van 15 juni 1935 

op het gebruik der talen in gerechtszaken (zoals ingevoegd door artikel 63 van de 

voormelde wet van 21 juni 2001) moet daarenboven “de helft van de federale 

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

de rechten in het Nederlands hebben afgelegd. Tenminste een derde van deze federale 

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

de federale magistraten moet door hun diploma bewijzen dat zij het examen van 

doctor of licentiaat in de rechten in het Frans hebben afgelegd. Tenminste 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”. 

                                                 
2
  B.S. 10 februari 1999. 

 
3
  B.S. 20 juli 2001. 
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De invulling van het wettelijk kader van de federale magistraten gebeurde in drie 

fasen.  

 

In een eerste fase werden, bij Koninklijke besluiten van 2 april 2002 die in werking 

traden op 21 mei 2002, tien federale magistraten aangewezen voor een termijn van 

vijf jaar: de heren Yves Debrauwere (advocaat-generaal bij het Hof van beroep te 

Brussel), Jean-Louis Prignon (substituut-procureur-generaal bij het Hof van beroep te 

Luik), Daniël Bernard (eerste substituut-krijgsauditeur), Thomas Lamiroy (substituut-

procureur-generaal bij het Hof van beroep te Gent), Léon Oldenhove de Guertechin 

(substituut-procureur-generaal bij het Hof van beroep te Bergen), Philippe Meire 

(substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel) en de 

dames Michèle Coninsx (substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste 

aanleg te Brussel en nationaal magistraat), Hilde Vandevoorde (substituut-procureur 

des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel en nationaal magistraat), 

Isabelle Van Heers (substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste 

aanleg te Brussel) en Ann Fransen (substituut-procureur des Konings bij de rechtbank 

van eerste aanleg te Brussel) 
4
.  

 

Vervolgens werden, bij Koninklijke besluiten van 20 december 2002 die in werking 

traden op datum van de eedaflegging, nog eens zeven federale magistraten 

aangewezen voor een termijn van vijf jaar: de heren Christian Vanhaecke (substituut-

procureur-generaal bij het Hof van beroep te Brussel), Jean Verhoeven (eerste 

substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel), 

Michel Yernaux (advocaat-generaal bij het Hof van beroep te Bergen), Eric Van der 

Sypt (substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel), 

Johan Delmulle (substituut-procureur-generaal bij het Hof van beroep te Gent), Eric 

Bisschop (substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te 

Leuven) en mevrouw Nadine Jamar (eerste substituut-procureur des Konings bij de 

rechtbank van eerste aanleg te Hoei)
5
. 

 

Ten slotte, werd bij Koninklijk besluit van 28 januari 2003 dat in werking trad op 

datum van de eedaflegging, mevrouw Lieve Pellens (substituut-procureur des 

Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel) als federale magistraat 

aangewezen voor een termijn van vijf jaar, en zulks in de plaats van mevrouw 

Michèle Coninsx, die de eed als federale magistraat niet aflegde
6
. 

 

Tot op heden werd de plaats van federale magistraat, met kennis van de Duitse taal, 

nog niet ingevuld. Federale magistraat Léon Oldenhove verzocht op 1 september 2003 

de Minister van Justitie zijn mandaat in te trekken 
7
. 

 

 

                                                 
4
  BS 20 april 2002. 

 
5
  BS 31 december 2002. 

 
6
  BS 7 februari 2003. 

 
7
  Beslissing van 1 oktober 2003, B.S. 14 oktober 2003. 
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2. De organisatie, het organogram en de dienstregeling 

 

 
Voorafgaande opmerking 

 

De organisatie, het organogram en de dienstregeling van het federaal parket waren in 

de beginfase onderhevig aan heel wat wijzigingen. De hoofdreden daartoe is dat de 

opvulling van het kader van de federale magistraten in tijd gespreid werd (zie supra) 

en dit zich uiteraard vertaalde in een organisatie, organogram en dienstregeling die 

telkenmale aanpassing behoefden wanneer opnieuw een aantal federale magistraten 

werd aangewezen. 

 

Bij wijze van voorbeeld wordt het eerste organogram als bijlage 2 aan dit verslag 

gevoegd. 

 

De organisatie, het organogram en de dienstregeling die sedert begin 2003 in voege 

waren, worden hieronder weergegeven. Er dient alvast te worden vermeld dat ook hier 

reeds een aantal wijzigingen zich opdringt, bijvoorbeeld kunnen nog worden 

toegevoegd de contacten tussen het federaal parket en het expertisenetwerk 

economische, financiële en fiscale criminaliteit 
8
. 

 

De organisatie, het organogram en de dienstregeling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
   Zie hoofdstuk II, punt 7.6. “Andere bijzondere opdrachten – Het expertisenetwerk 

economische, financiële en fiscale criminaliteit”. 
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Algemeen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per eenheid 
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De coördinatoren 
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De coördinatoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Federale magistraat Yves Debrauwere is voorzitter van het controleorgaan inzake het 

informatiebeheer. Hij handelt, voor de duur van zijn mandaat, onafhankelijk ten 

aanzien van het federaal parket.  

 

 

Hoofdstuk II: De opdrachten van het federaal parket 
 

 
5. De federale procureur is bevoegd voor het gehele grondgebied van het Rijk (6). 

 

Hij voert, in de gevallen en op de wijze bepaald door de wet, onder het gezag van de Minister van 

Justitie, alle opdrachten van het Openbaar Ministerie in strafzaken uit bij de hoven van beroep, de 

hoven van assisen, de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken (7). 

 

6. De federale procureur beschikt, bij de uitoefening van zijn bevoegdheden, over alle wettelijke 

bevoegdheden van de procureur des Konings. 

 

Hij kan in het kader daarvan over het gehele grondgebied van het Rijk alle opsporingshandelingen of 

handelingen van gerechtelijk onderzoek verrichten of gelasten die tot zijn bevoegdheden behoren en de 

strafvordering uitoefenen (8). 

 

De federale procureur en de federale magistraten zijn officier van gerechtelijke politie (9). 

 

7. De wet kent de federale procureur vier essentiële taken toe (10): de uitoefening van de 

strafvordering voor welbepaalde misdrijven, de zorg voor de coördinatie van de uitoefening van de 

strafvordering, het vergemakkelijken van de internationale samenwerking en het uitoefenen van het 

toezicht op de algemene en bijzondere werking van de federale politie. 
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Daarnaast worden aan de federale procureur ook een aantal bijzondere opdrachten toevertrouwd, de 

lege ferenda of die hun rechtsgrond vinden in ministeriële richtlijnen of richtlijnen van het College van 

procureurs-generaal.  

 

De wetgever kende het federaal parket initieel vier hoofdtaken toe (artikel 144bis §2 

Ger.W.): 

 

 de uitoefening van de strafvordering; 

 de zorg voor 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. 

 

Sedert de inwerkingtreding van het federaal parket werden aan het federaal parket, 

naast voormelde hoofdtaken, eveneens de volgende hoofdopdrachten toevertrouwd: 

 

 de uniforme en coherente uitbouw van de strijd tegen het terrorisme (brief van 

de Minister van Justitie van 21 januari 2003 en de richtlijnen van 16 oktober 

2001 van de procureurs-generaal 
9
); 

 het voorzitterschap van de getuigenbeschermingscommissie (wet van 7 juli 

2002 
10

); 

 de uniforme en coherente toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden 

(wet van 6 januari 2003 
11

); 

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

buitenland gepleegde misdrijven in vredestijd (wet van 10 april 2003 
12

); 

 de exclusieve uitoefening van de strafvordering wegens ernstige schendingen 

van het internationaal humanitair recht (wet van 5 augustus 2003 
13

). 

 

Deze vijf nieuwe opdrachten van het federaal parket komen uitvoerig aan bod verder 

in dit hoofdstuk onder punt 7 “Bijzondere opdrachten”. 

                                                 
9
   Krachtens de ressortelijke richtlijnen van 16 oktober 2001 van de procureurs-generaal met 

betrekking tot de gerechtelijke informatie-uitwisseling inzake terrorisme, vormt de federale procureur 

binnen het Openbaar Ministerie de draaischijf en het centraal aanspreekpunt voor de informatie-

uitwisseling inzake terrorisme en staat hij in voor de coördinatie en de internationale samenwerking in 

terrorismedossiers. Zie hoofdstuk II, punt 7.6 “Andere bijzondere opdrachten – De ressortelijke 

richtlijnen van 16 oktober 2001 met betrekking tot de gerechtelijke informatie-uitwisseling inzake 

terrorisme”. 

 
10

   Wet van 7 juli 2002 houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en 

andere bepalingen, B.S. 10 augustus 2002. Deze wet is ook van belang omdat in artikel 2 ervan, artikel 

28 sexies Sv. wordt aangevuld, in die zin dat wettelijk wordt voorzien dat de ‘beroepsprocedure’ tot 

opheffing van een opsporingshandeling in een federaal opsporingsonderzoek voor de kamer van 

inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Brussel moet worden gevoerd. 

 
11

  Wet van 6 januari 2003 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. 

 
12

  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. 

 
13

   Wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair 

recht, B.S. 7 augustus 2003. 
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Naast de bijzondere opdrachten die hun rechtsgrond vinden in ministeriële richtlijnen 

of richtlijnen van het College van procureurs-generaal, vormen voormelde negen 

opdrachten op dit ogenblik de kerntaken van het federaal parket. 

 

 

3. De uitoefening van de strafvordering 
 

 
8. Artikel 144ter § 1 Ger.Wb. bepaalt :  

 

« Indien een goede rechtsbedeling het vereist wordt, behoudens in de gevallen bepaald in de bijzondere 

wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden van een 

gemeenschaps- of gewestregering en de wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van ministers, de strafvordering uitgeoefend door de federale procureur voor: 

 

1° de misdrijven welke bedoeld zijn in: 

- de artikelen 101 tot 136 van het strafwetboek; 

- de artikelen 331bis, 477 tot 477 sexies en 488bis van het strafwetboek; 

- artikel 77bis, §§ 2 en 3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 

- de artikelen 1 en 2 van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen 

van het humanitair recht; 

 

2° 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; 

 

3° de misdrijven die in belangrijke mate verschillende rechtsgebieden betreffen of een internationale 

dimensie hebben, in het bijzonder die van de georganiseerde criminaliteit; 

 

4° de misdrijven gepleegd in het kader van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal 

voor militair gebruik dienstig materiaal en daaraan verbonden technologie in de gevallen waarin de 

strafvordering wordt uitgeoefend door het Openbaar Ministerie; 

 

5° de misdrijven bedoeld in hoofdstuk I van titel VI van boek II van het strafwetboek; 

 

6° de misdrijven die samenhangend zijn met die bedoeld in 1°, 2°, 3°, 4° en 5°.» 

 

9. De bevoegdheid van de federale procureur om zelf de strafvordering uit te oefenen, berust met 

andere woorden op, enerzijds, een limitatieve lijst van misdrijven en, anderzijds en complementair aan 

deze lijst, twee kwalitatieve criteria (een veiligheids- en een geografisch criterium), én ten slotte ook op 

alle ermee samenhangende misdrijven. 

 

Elk van deze bevoegdheidsgronden wordt hieronder kort besproken. 

 

10. De limitatieve lijst (artikel 144ter, § 1, 1°, 4° en 5° Ger.Wb.) betreft de volgende misdrijven: 

 

•  misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de Staat (11); 

 

•  bedreiging met een aanslag of diefstal van kernmateriaal, de diefstal of afpersing van kernmateriaal 

en de strafbare inbreuken inzake de externe beveiliging van kernmateriaal; 

 

•  georganiseerde mensenhandel en mensensmokkel (12); 

 

•  illegale wapenhandel (13); 

 

•  ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (14); 
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•  bendevorming en criminele organisatie. 

 

De federale procureur is bevoegd om in die gevallen de strafvordering uit te oefenen. 

 

11. De federale procureur kan ook, op basis van het veiligheidscriterium (artikel 144ter, § 1, 2°, 

Ger.Wb.), de strafvordering uitoefenen ten aanzien van 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. 

 

Het veiligheidscriterium moet onderscheiden worden van de specifieke misdrijven in het strafwetboek 

tegen de veiligheid van de Staat. Bepaalde terroristische strafbare activiteiten of misdrijven met een 

politieke inslag kunnen immers niet steeds bij deze kwalificaties worden ondergebracht of ressorteren 

eerder onder gemeenrechtelijke kwalificaties - bijvoorbeeld eco-terrorisme. Daarom greep de wetgever 

terug naar de brede definitie van « terrorisme» van artikel 8, 1° b) van de wet van 30 november 1998 

houdende regeling van de inlichtingen B en veiligheidsdienst (15). 

 

12. Ten slotte kan de federale procureur, krachtens het geografisch criterium (artikel 144ter, § 1, 3°, 

Ger.Wb.) de strafvordering uitoefenen ten aanzien van misdrijven die in belangrijke mate verschillende 

rechtsgebieden betreffen of een internationale dimensie hebben, in het bijzonder die van de 

georganiseerde criminaliteit.  

 

Dit zal voornamelijk het geval zijn wanneer blijkt dat een louter coördinerend optreden niet volstaat of 

wanneer het gaat om feiten van georganiseerde criminaliteit (16). 

 

Het geografisch criterium veronderstelt de aanwezigheid, in belangrijke mate, van een internationaal 

of ressortoverschrijdend aspect in een strafdossier.  

 

In de mate dat een strafdossier enkel aanknopingspunten heeft in meerdere arrondissementen van 

hetzelfde rechtsgebied, is de federale procureur niet bevoegd de strafvordering uit te oefenen voor deze 

misdrijven, vooropgesteld uiteraard dat zij niet behoren tot de limitatieve lijst, noch ressorteren onder 

het veiligheidscriterium. In dat geval wordt er vanuit gegaan dat de betrokken procureurs des Konings 

of de arbeidsauditeurs, al dan niet met bijstand van de procureur-generaal, onderling een voor de 

strafvordering bevredigende oplossing uitwerken (17). De federale procureur kan uiteraard wel steeds 

instaan voor de coördinatie van de uitoefening van de strafvordering. De invulling van het begrip «in 

belangrijke mate» is een casuïstisch gegeven.  

 

De uitoefening van de strafvordering door de federale procureur op basis van het geografisch 

criterium is bijvoorbeeld niet gerechtvaardigd, wanneer in één zaak verschillende feiten zich in één 

arrondissement voordoen en één enkel feit zich in een ander rechtsgebied situeert of een internationale 

dimensie vertoont (18). Er is op dat moment niet voldaan aan de voorwaarde « in belangrijke mate». 

 

13. De federale procureur is eveneens bevoegd de strafvordering uit te oefenen voor alle misdrijven die 

samenhangend zijn met die welke ressorteren onder de limitatieve lijst of het veiligheids- of 

geografisch criterium (artikel 144ter, § 1, 6°, Ger.Wb.). 

 

De brede invulling door de rechtspraak van het begrip « samenhang» - « hetzij wanneer de band die 

bestaat tussen twee of meer misdrijven van zodanige aard is dat hij, met het oog op een goede 

rechtsbedeling en onder voorbehoud van de eerbiediging van het recht van verdediging, vereist dat die 

misdrijven samen aan de strafrechtbank ter beoordeling worden voorgelegd» - wordt thans wettelijk 

verankerd (19). 

 

14. De bevoegdheid van de federale procureur om zelf de strafvordering uit te oefenen is nog aan twee 

bijkomende voorwaarden onderworpen. 

 

15. Enerzijds, kan de federale procureur slechts de strafvordering uitoefenen « indien dit met het oog 

op een goede rechtsbedeling is vereist». 

 

Deze notie is belangrijk en dient te worden toegelicht. 
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Het uitgangspunt is dat de bevoegdheid van de federale procureur om de strafvordering uit te oefenen 

subsidiair is ten aanzien van de bevoegdheid van de parketten van eerste aanleg. Het is slechts 

wanneer er een meerwaarde is in het licht van de goede rechtsbedeling dat de federaal procureur de 

strafvordering kan uitoefenen (20). 

 

De federale procureur beslist weliswaar autonoom (zijn beslissing is trouwens niet vatbaar voor enig 

rechtsmiddel en kan geen aanleiding geven tot nietigheid van de rechtspleging) of, hetzij de procureur 

des Konings, de arbeidsauditeur, de procureur-generaal, hetzij hijzelf, de strafvordering uitoefent, 

maar deze beslissing dient steeds, behoudens dringende en noodzakelijke omstandigheden, te worden 

genomen in overleg met de betrokken procureur des Konings, arbeidsauditeur of procureur-generaal 

(21). 

 

Op de vraag of het inderdaad vereist is « met het oog op een goede rechtsbedeling» dat de federale 

procureur de strafvordering uitoefent, zal dus in eerste instantie het overleg tussen, naar gelang van 

het geval, de federale procureur, de procureur-generaal, de procureur des Konings en de 

arbeidsauditeur, een antwoord moeten bieden. 

 

Bij dit overleg kunnen de volgende criteria de federale procureur als leidraad dienen bij zijn beslissing 

zelf de strafvordering uit te oefenen:  

 

•  de coördinatie van de uitoefening van de strafvordering of het vergemakkelijken van de 

internationale samenwerking lijkt niet te volstaan of vergt dermate veel inspanningen dat het efficiënter 

is zelf de strafvordering uit te oefenen; 

 

•  in hoofde van het federaal parket bestaat een bijzondere expertise die op het lokale vlak niet in 

gelijke mate voorhanden is, om reden van bijvoorbeeld de aard van het misdrijf (bijvoorbeeld 

terrorisme, internationale wapenhandel of ernstige schendingen van het internationaal humanitair 

recht); 

 

•  de federale procureur behandelt reeds strafdossiers inzake soortgelijke feiten, dadergroeperingen of 

criminele fenomenen. Hij kan deze onderlinge verknochtheid sneller en efficiënter detecteren vanuit 

zijn centrale informatiepositie (panoptisch effect). Dit panoptisch overzicht kan bijvoorbeeld 

voortvloeien uit de informatiehuishouding, de strategische en operationele analyses en de 

programmawerking van de federale politie, uit de informatie-uitwisseling met de parketten van eerste 

aanleg, uit zijn internationale contacten en samenwerking en uit zijn coördinatieopdrachten.  

 

16. Anderzijds, kan de federale procureur de strafvordering niet uitoefenen in de gevallen bepaald in 

de bijzondere wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden 

van een gemeenschaps- of gewestregering en de gevallen bepaald in de wet van 25 juni 1998 tot 

regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers.  

 

In die gevallen blijft de bevoegdheid van de procureur-generaal onverkort gelden, zelfs indien de 

misdrijven zouden kaderen in de voor het federaal parket prioritair voorbehouden materies.  

 

17. De federale procureur is ook gehouden alle dringende maatregelen te nemen die met het oog op de 

uitoefening van de strafvordering noodzakelijk zijn en dit zolang een procureur des Konings of een 

arbeidsauditeur zijn wettelijk bepaalde bevoegdheid niet heeft uitgeoefend. Deze maatregelen zijn 

bindend voor de procureur des Konings en de arbeidsauditeur (22). 

 

De nationaal magistraten hadden een identieke bevoegdheid (23). 

 

Deze bepaling beoogt voornamelijk de situatie te regelen waarbij een zaak die door een buitenlandse 

overheid wordt behandeld nog niet in België lokaliseerbaar is en geen enkel parket van eerste aanleg 

derhalve reeds een informatieonderzoek opstartte. De federale procureur moet dan alle noodzakelijke 

dringende maatregelen kunnen nemen (24). 

 

Bijvoorbeeld kan gedacht worden aan ontvoeringen in het buitenland die zich verplaatsen naar België, 

aan terroristische dreigingen, aan internationale bewaakte of gecontroleerde leveringen met 

onbekende bestemming in België, enz.  

 



Jaarverslag federaal parket  2002-2003 

14/172 

Zodra de zaak lokaliseerbaar wordt (waardoor een procureur des Konings of arbeidsauditeur zijn 

wettelijk bepaalde bevoegdheid kan uitoefenen), maakt de federale procureur het strafdossier aan de 

bevoegde procureur des Konings of arbeidsauditeur tot beschikking over, tenzij hij alsnog beslist, 

indien de zaak tot zijn bevoegdheidsdomein behoort (wat op basis van het geografisch criterium 

doorgaans het geval zal zijn), de strafvordering zelf verder uit te oefenen. In dat geval wordt gehandeld 

overeenkomstig de punten nrs. 47-49. 

 

De bevoegdheid van de federale procureur in deze geldt ten aanzien van alle misdrijven, dus niet louter 

voor de misdrijven waarvoor hij de strafvordering kan uitoefenen. 

 

18. Inzake de bevoegdheidsverdeling tussen, enerzijds, de federale procureur en, anderzijds, de 

procureur des Konings of arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal, betreffende de 

uitoefening van de strafvordering kunnen geen nietigheden worden opgeworpen (25). 

 

Het uitgangspunt is dat de bevoegdheid tot uitoefening van de strafvordering niet volledig 

concurrerend is tussen het federaal parket en de parketten van eerste aanleg. De wetgever is van 

oordeel dat voormelde bevoegdheidsverdeling geen effect kan hebben op de regelmatigheid van de 

strafprocedure. Het betreft louter een wettelijke taakverdeling tussen de verschillende entiteiten van het 

Openbaar Ministerie die, ingeval van niet-nakoming, het voorwerp kan uitmaken van een negatieve 

evaluatie of een tuchtrechtelijk optreden (26). 

 

Dit betekent dat wanneer de federale procureur beslist de strafvordering uit te oefenen en naderhand 

blijkt dat hij zijn bevoegdheid te buiten ging - bijvoorbeeld omdat het misdrijf noch ressorteert onder 

de limitatieve lijst, noch onder het veiligheids- of geografisch criterium - zulks niet kan leiden tot de 

niet-ontvankelijkheid van de strafvordering. 

 

Aantal strafdossiers waarin de federale procureur de strafvordering uitoefent 

 

In de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 besliste de federale procureur de 

strafvordering uit te oefenen in 187 strafdossiers 
14

.  

 

Stand van het onderzoek  

 

Stand van het onderzoek op 31 augustus 2003 in deze 187 federale strafdossiers: 

 

opsporingsonderzoek 64 

gerechtelijk onderzoek 82 

tot beschikking 
15

 19 

zonder gevolg 
16

 16 

aanhangig bij de 

onderzoeksgerechten (regeling 

rechtspleging) 
3 

aanhangig voor de 2 

                                                 
14

   Belangrijk: er werd geen rekening gehouden met de federale strafdossiers die werden 

gevoegd aan een bestaand federaal strafdossier. Deze gevoegde dossiers kunnen talrijk zijn. 

Bijvoorbeeld bevat een federaal strafdossier inzake georganiseerde diefstallen door een rondtrekkende 

dadergroepering (operatie Veto) 105 andere federale strafdossiers, die dus, zoals gezegd, niet werden 

meegeteld in het aantal van 187 federale strafdossiers.            

                    
15

   Zie hoofdstuk III, punt 8.1. “De wederzijdse informatieplicht – Herroepen van beslissing tot 

federalisering”. 

 
16

  Van deze 16 strafdossiers werden er 6 wegens geen misdrijf, 3 wegens strafvordering 

onontvankelijk, 3 wegens opportuniteitsredenen en 4 wegens misdrijf niet bewezen, zonder gevolg 

geklasseerd.  
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correctionele rechtbank  

aanhangig voor het Hof van 

beroep 
1 

 

Aantal personen in voorlopige hechtenis  

 

In het kader van deze 187 federale strafdossiers werden in totaal 134 personen door de 

onderzoeksrechter in voorlopige hechtenis geplaatst. Hiervan waren op 31 augustus 

2003 nog steeds 61 personen aangehouden.  

 

Opsplitsing naar herkomst dossiers ‘FD’ 

 

De 187 federale strafdossiers kunnen, naar herkomst toe, als volgt worden opgesplitst: 

 

herkomst aantal strafdossiers (totaal 187) 

parketten: 

 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 

totaal 161 

2 

nihil 

7 

122 

4 

4 

nihil 

1 

2 

6 

1 

nihil 

nihil 

3 

1 

2 

nihil 

1 

nihil 

nihil 

nihil 

nihil 

1 

nihil 

nihil 

1 

3 

andere herkomst (bijvoorbeeld 

rechtstreekse klachten, 

aanmeldingen van de federale 

politie enz.) 

 

 26 
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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, 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. 

 

Deze lijst, ingevoegd bij artikel 7 van de wet van 21 juni 2001, werd sedertdien op 

één punt gewijzigd: in artikel 144ter, §1, 1° werd het vierde streepje (“ernstige 

schendingen van het internationaal humanitair recht”) opgeheven en er werd, in de 

plaats van artikel 144quater, dat voortaan artikel 144sexies wordt, een nieuw artikel 

144quater ingevoegd. Luidens dit nieuw artikel 144quater Ger.W. wordt voor de 

misdrijven bedoeld in boek II, titel Ibis, van het strafwetboek (te weten “de ernstige 

schendingen van het internationaal humanitair recht”) de strafvordering uitsluitend 

door de federale procureur uitgeoefend 
17

. 

 

Binnen dit bevoegdheidskader oefende de federale procureur de strafvordering uit in 

de volgende materies: 

 

code 
18

 

totaal 

aantal 

187 

omschrijving gediversifieerd 

   10 19 
10A vereniging van misdadigers 

10C criminele organisatie 
12 

7 

   11  4 

11B diefstal waarbij wapens werden getoond 

of gebruikt 

11F car-jacking 

3 

 

1 

   17 11 
17A diefstal door middel van braak, 

inklimming of  valse sleutel 
11 

   18 1 18A gewone diefstal 1 

   21 3 
21A valsheid in geschriften door 

particulieren: 
3 

   25 1 
25F valsheid gepleegd door een ambtenaar in 

de   uitoefening van zijn functies 
1 

   27 3 27B witwassen van geld                                                         3 

   30 52 30A moord                                                                             

30B doodslag                                                                           

30D poging moord of poging doodslag                                 

30
 
E genocidewet wetten 16/06/1993 en 

05/08/2003     

29 

1 

6 

16 

  32 1 32A ongesteldheid op de openbare weg                                  1 

                                                 
17

  Artikel 24 en 25 van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het 

internationaal humanitair recht. 

 
18

   Het federaal notitienummer wordt opgebouwd op basis van het initieel proces-verbaal en de 

daarin toegewezen code. 
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  35 5 35B aanslag op de veiligheid van de staat                               

35C daden van terrorisme                                                       
1 

4 

  36 5 36A wapens (wederrechtelijk dragen, 

bezit…..)                    

36B springstoffen                                                                    

36
 
E in-uit-en doorvoer van wapens, munitie 

en    speciaal voor militair gebruik                                                 

3 

 

1 

1 

  37 20 37J schunnige films, prenten, voorwerpen of 

boeken             

37K pedofilie                                                                          

37L mensenhandel                                                                 

37N kinderpornografie                                                            

37O publiciteit in verband met prostitutie en 

ontucht             

1 

 

2 

10 

6 

1 

  40    2 40A wederrechtelijke opsluiting                                             

40B ontvoering van meerderjarigen en 

minderjarigen           

1 

1 

  45 29 45C bedreigingen                                                                   

45F verdachte handelingen                                                   
6 

23 

  52 1 52H onwettig afluisteren van privé-

communicaties en telefooncommunicaties                                                                      
1 

  54 1 54A betogingen                                                                      1 

  55 8 55A wet op de vreemdelingen                                               

55B onwettig verblijf                                                             
6 

2 

  59 1 geneesmiddelen                                                                      1 

  60 20 60A verdovende middelen                                                     

60C verdovende middelen – internationale 

trafiek                 

60D verdovende middelen – dealer                                        

11 

7 

 

2 

 

Voormelde cijfers kunnen nog verder worden gespecificeerd.  

 

Een zaak kan immers op verschillende manieren bij het federaal parket worden 

aangebracht. Dit kan ingevolge de informatieplicht van de procureur des Konings of 

de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal, of ingevolge de eigen 

vaststellingen op heterdaad van de federale procureur, of ingevolge een rechtstreekse 

klacht of ingevolge aangifte door internationale instellingen of buitenlandse 

gerechtelijke overheden. Welnu, wanneer een zaak bij de federale procureur wordt 

aanhangig gemaakt via voormelde informatieplicht, en de federale procureur beslist 

zelf de strafvordering uit te oefenen, dan wordt hiervan telkens een proces-verbaal van 

aanhangigmaking opgesteld. Het is de analyse van deze processen-verbaal die toelaat 

een nog meer gedetailleerd beeld te krijgen van de gronden waarop het federaal parket 

zich bevoegd achtte om zelf de strafvordering uit te oefenen. In het proces-verbaal 

van aanhangigmaking wordt immers uitdrukkelijk de wettelijke bevoegdheidsgrond 

vermeld, waarop de federale procureur zich baseert om een strafdossier te 

‘federaliseren’. 
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Op een totaal van 187 federale strafdossiers werden 144 processen-verbaal van 

aanhangigmaking (saisine) opgesteld 
19

: 

 

bevoegdheidsgrond 
aantal vermeldingen in een proces-

verbaal van aanhangigmaking  

misdaden en wanbedrijven tegen de 

veiligheid van de Staat 
geen 

bedreiging met een aanslag of diefstal 

van kernmateriaal, de diefstal of 

afpersing van kernmateriaal en de 

strafbare inbreuken inzake de externe 

beveiliging van kernmateriaal 

geen 

georganiseerde mensenhandel en 

mensensmokkel 
28 

illegale wapenhandel 1 

ernstige schendingen van het 

internationaal humanitair recht 
45 

bendevorming en criminele organisatie 65 

veiligheidscriterium 20 

geografisch criterium 41 

 

Eén proces-verbaal van aanhangigmaking kan wel tegelijkertijd verschillende 

bevoegdheidsgronden aanstippen. Bijvoorbeeld worden de bevoegdheidsgronden 

‘bendevorming’ of het ‘geografisch criterium’ vaak supplementair aan andere 

bevoegdheidsgronden vermeld. 

 

Meerwaarde  

 

De 144 processen-verbaal van aanhangigmaking laten ook toe een goed beeld te 

bekomen van de meerwaarde die de uitoefening van de strafvordering door de 

federale procureur rechtvaardigt: 

 

omschrijving van de meerwaarde 
aantal vermeldingen in een proces-

verbaal van aanhangigmaking 

de coördinatie van de uitoefening van de 

strafvordering of het vergemakkelijken 

van de internationale samenwerking lijkt 

niet te volstaan of vergt dermate veel 

inspanningen dat het efficiënter is zelf de 

strafvordering uit te oefenen 

 

 

56 

 

in hoofde van het federaal parket bestaat 

een bijzondere expertise die op het lokale 

vlak niet in gelijke mate voorhanden is, 

 

 

 

                                                 
19

   Zie hoofdstuk III, punt 8.1. “De wederzijds informatieplicht – Informatieplicht van de 

procureur des Konings, de arbeidsauditeur en de procureur-generaal – Proces-verbaal van 

aanhangigmaking (saisine)”. De informatieplicht wordt hierbij dus breed geïnterpreteerd en omvat 

zowel de aanmelding via meldingsformulier (wat de regel zou moeten zijn) als via andere middelen 

(brief, kantschrift, toezending van het strafdossier of een proces-verbaal, enz.). Voor elk van deze 

dossiers wordt een proces-verbaal van aanhangigmaking opgesteld, tenzij het gaat om een dossier dat 

onmiddellijk wordt gevoegd bij een reeds bestaand federaal dossier. 
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om reden van bijvoorbeeld de aard van 

het misdrijf (bijvoorbeeld terrorisme, 

internationale wapenhandel of ernstige 

schendingen van het internationaal 

humanitair recht) 

83 

de federale procureur behandelt reeds 

strafdossiers inzake soortgelijke feiten, 

dadergroeperingen of criminele 

fenomenen 

 

69 

 

Het is van belang hierbij aan te stippen dat één proces-verbaal van aanhangigmaking 

meerdere van bovenvermelde criteria (efficiëntie, bijzondere expertise en panoptisch 

zicht) kan bevatten. 

 

Interpretatie van de meerwaarde 

 

De aanwezigheid van de “meerwaarde” om in een strafdossier zelf de strafvordering 

uit te oefenen, werd in een eerste fase erg ruim geïnterpreteerd. In die zin werd soms 

tot federalisering van een dossier overgegaan omdat, omwille van 

capaciteitsproblemen ontstaan door de aanwijzing van magistraten uit zijn korps tot 

federale magistraat, hierom uitdrukkelijk werd verzocht door de procureur des 

Konings of de procureur-generaal. Dit was voornamelijk het geval voor strafdossiers 

die werden gefederaliseerd, afkomstig van het parket te Brussel en van het parket-

generaal te Bergen. In de toekomst zal het criterium van de meerwaarde uiteraard 

terug in de geest van de wet en dus veel stringenter worden geïnterpreteerd. 

 

Uitsluitinggrond leden van een gemeenschaps – of gewestregering en ministers 

 

De bevoegdheid van de federale procureur om zelf de strafvordering uit te oefenen, is 

dus aan twee bijkomende voorwaarden onderworpen. Enerzijds, kan hij de 

strafvordering slechts uitoefenen “indien dit met het oog op een goede rechtsbedeling 

is vereist” (zie supra) en, anderzijds, kan hij de strafvordering niet uitoefenen ten 

aanzien van leden van een gemeenschaps- of gewestregering en van ministers.  

 

Er werden 2 dossiers bij het federaal parket aangemeld, waarbij laatstgenoemde 

uitsluitinggrond (leden van een gemeenschaps- of gewestregering en ministers) diende 

te worden ingeroepen. Deze dossiers – het betrof twee klachten in het kader van de 

wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het 

internationaal humanitair recht – werden aan, respectievelijk, de procureurs-generaal 

te Brussel en te Luik tot beschikking toegezonden. 

 

Dringende maatregelen 

 

De federale procureur is gehouden 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 regelmatig deze bevoegdheid uit. 

Bijvoorbeeld in het kader van ontvoeringen in het buitenland, terroristische dreigingen 

en internationale gecontroleerde en bewaakte af – en doorleveringen met onbekende 

bestemming in België. In de meeste gevallen werd, zodra de zaak lokaliseerbaar werd, 
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het strafdossier aan de bevoegde procureur des Konings tot beschikking toegezonden. 

In enkele gevallen echter besliste de federale procureur de strafvordering verder zelf 

uit te oefenen:  

 

 een internationale gijzeling (federaal dossier in gerechtelijk onderzoek in 

Antwerpen); 

 een terroristische dreiging (federaal dossier in gerechtelijk onderzoek in 

Eupen); 

 een internationale drugtrafiek (bewaakte aflevering) (federaal dossier in 

gerechtelijk onderzoek in Veurne); 

 een terroristische dreiging (federaal opsporingsonderzoek). 

 

Nietigheidsgronden 

 

In geen enkel federaal strafdossier werd tot op heden enige nietigheid inzake de 

bevoegdheidsverdeling tussen de federale procureur en de procureur des 

Konings/arbeidsauditeur/procureur-generaal opgeworpen.  

 
 

4. De coördinatie van de strafvordering 
. 

 
19. Artikel 144quater Ger.Wb. bepaalt : 

 

« De coördinatie van de uitoefening van de strafvordering en het vergemakkelijken van de 

internationale samenwerking gebeuren in overleg met één of meer procureurs des Konings of 

arbeidsauditeurs. Indien dit noodzakelijk is, kan de federale procureur daartoe, na de territoriaal 

bevoegde procureur-generaal te hebben ingelicht en behoudens diens andersluidende beslissing, 

dwingende onderrichtingen geven aan één of meer procureurs des Konings of arbeidsauditeurs. » 

 

20. De federale procureur is belast met de zorg voor de coördinatie van de uitoefening van de 

strafvordering. 

 

Dit zal, zeker bij het opstarten van de werkzaamheden van het federaal parket, onmiskenbaar één van 

de belangrijkste opdrachten van de federale procureur zijn, aangezien het een taak is die voorheen 

door de nationale magistraten werd uitgeoefend (27) en waarvoor dus de continuïteit dient te worden 

verzekerd. Nadien zullen, geleidelijk aan, ook de andere bevoegdheden van de federale procureur, en 

met name de uitoefening van de strafvordering, aan belangrijkheid winnen.  

 

De coördinatieopdracht van de federale procureur sluit aan bij de taak die de nationaal magistraten 

tot op heden op dat vlak op zich namen. Het coördinerend optreden van de nationaal magistraten was 

ingegeven door conflictoplossing en/of -voorkoming en hun tussenkomst was uitsluitend gericht op het 

zorgen voor de centralisatie van strafdossiers in één parket of bij één onderzoeksrechter en op een 

betere informatiedoorstroming en -uitwisseling. De federale procureur beschikt evenwel, in 

tegenstelling tot de nationaal magistraten, over de mogelijkheid de zaak tot zich te trekken en zelf de 

strafvordering uit te oefenen - voor zover althans de materie binnen zijn bevoegdheidspakket valt - 

indien de coördinatie mislukt, niet volstaat of niet het verhoopte resultaat oplevert. 

 

21. Het coördinerend optreden door de federale procureur gebeurt steeds in overleg met één of meer 

procureurs des Konings of arbeidsauditeurs. Indien evenwel het overleg niet zou volstaan, is de 

federale procureur gemachtigd dwingende onderrichtingen te geven aan de procureurs des Konings of 

arbeidsauditeurs, in zoverre de territoriaal bevoegde procureur-generaal zich hiertegen niet verzet. 

Het overleg blijft echter centraal staan. 

 

22. De vraag tot coördinatie aan de federale procureur kan uitgaan van de procureur des Konings, de 

arbeidsauditeur, de onderzoeksrechter, de procureur-generaal of de algemene directie van de 
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gerechtelijke politie van de federale politie (DGJ). De federale procureur kan uiteraard ook steeds 

ambtshalve een initiatief om te coördineren nemen.  

 

De vraag kan bijvoorbeeld ingegeven zijn door de vaststelling dat een zelfde dadergroepering of 

criminele organisatie actief is in verschillende arrondissementen, rechtsgebieden of het ganse land of 

nog dat deze groepering of organisatie zijn activiteiten verplaatst in tijd en ruimte, waarbij, na overleg 

tussen de verschillende procureurs des Konings of arbeidsauditeurs, blijkt dat er, met het oog op de 

goede uitoefening van de strafvordering, nood is aan coördinatie door de federale procureur. De 

coördinatieopdracht kan uiteraard ook gelinkt zijn aan het vergemakkelijken van de internationale 

samenwerking, waarbij de federale procureur dan vooral ten aanzien van de buitenlandse gerechtelijke 

overheden coördinerend optreedt. 

 

Het doel van de tussenkomst van de federale procureur is te zorgen voor een centralisatie van 

strafdossiers in één enkel parket van eerste aanleg of in de handen van één onderzoeksrechter of te 

waken over de in plaatsstelling van een systeem van snelle en efficiënte informatie-uitwisseling tussen 

de verschillende betrokken politionele en gerechtelijke autoriteiten in België en, in voorkomend geval, 

in het buitenland. 

 

Mogelijke criteria die ten grondslag kunnen liggen aan de beslissing van de federale procureur om een 

strafdossier te centraliseren bij een bepaalde onderzoeksrechter of parket van eerste aanleg zijn, naast 

in eerste instantie de wettelijke criteria zoals vervat in de artikelen 23 en 62bis Wb.Sv. : aantal feiten, 

aantal verdachten, hechtenistoestand, dossiers in gerechtelijk onderzoek, reeds openstaande 

strafdossiers, de taal van de rechtspleging, criteria vervat in specifieke richtlijnen, aanwezigheid van 

expertise, enz. 

 

23. De federale procureur oefent zijn coördinatieopdracht uit ten aanzien van alle misdrijven.  

 

Hij kan met andere woorden gevolg geven aan elke vraag tot coördinatie en dit in tegenstelling tot zijn 

bevoegdheid de strafvordering uit te oefenen, die beperkt is tot een limitatieve lijst van misdrijven en 

het veiligheids- of geografisch criterium.  

 

De federale procureur kan ook coördinerend optreden tussen verschillende procureurs des Konings of 

arbeidsauditeurs van hetzelfde rechtsgebied. 

 

Draaiboek “coördinatie” 

 

Inzake de coördinatie van de uitoefening van de strafvordering werd intern het 

federaal parket een draaiboek opgesteld, dat de “best practices” en modellen bevat 

inzake het behandelen van aanvragen tot coördinatie. De federale magistraten werden 

verzocht de in dit draaiboek vervatte richtlijnen nauwgezet op te volgen. Het 

draaiboek is tevens consulteerbaar op het intranet van het federaal parket. 

 

Dit draaiboek wordt als bijlage 3 aan dit verslag gevoegd. 

 

Daarenboven werden de taken van de coördinator ‘coördinatie van de uitoefening van 

de strafvordering’ duidelijk afgebakend in een interne fiche die aan alle federale 

magistraten werd meegedeeld – bijlage 4.  

 

Aantal gevallen waarin de federale procureur de uitoefening van de 

strafvordering coördineerde 

 

In de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 werd 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 misdrijven. 
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Beknopt overzicht van de coördinatievergaderingen 

 

Onderhavige opsomming is niet limitatief. Sommige coördinatievergaderingen, 

bijvoorbeeld in het kader van een niet onbeduidend aantal zaken van terrorisme, 

werden niet vermeld. Zij bevat ook enkel de initiële coördinatievergaderingen die 

vaak gevolgd werden door verdere vergaderingen ad hoc. 

 

 op 21 juni 2002 werd een coördinatievergadering gehouden met politiediensten en 

magistraten van zowat alle gerechtelijke arrondissementen van het grondgebied 

teneinde een grootscheepse actie voor te bereiden tegen personen die het internet 

gebruiken om kinderpornografie te verspreiden; 

 

 op 10 juli 2002 werd, op vraag van de federale politie, een coördinatievergadering 

belegd in een onderzoek naar heling van materiaal afkomstig van georganiseerde 

diefstallen door Roemeense bendes, met de parketten van Dendermonde, Brussel, 

Leuven, Kortrijk, Antwerpen, Mechelen. Het doel van de vergadering was één 

parket en GDA aan te duiden om op de target en zijn omgeving te werken. Eén 

parket werd bereid gevonden de onderzoeksinspanningen te centraliseren en een 

onderzoeksstrategie ter zake te ontwikkelen; 

 

 op 9 september 2002 nam een federale magistraat deel aan een vergadering, 

georganiseerd door de procureur-generaal van Luik, inzake het fenomeen car-, 

homejacking en garagediefstal, waarbij vijf procureurs des Konings van het 

rechtsgebied Luik vertegenwoordigd waren, en de aanpak en problemen in de 

strijd tegen dit fenomeen besproken werden; 

 

 op 13 september 2002 werd een coördinatievergadering gehouden tussen de 

procureurs des Konings en diverse onderzoeksrechters van Leuven, Bergen, 

Charleroi, Nijvel en Luik evenals de Luxemburgse gerechtelijke overheden en 

politiediensten nopens diverse feiten van garagediefstallen, gepleegd zowel in 

België als in Luxemburg en feiten van heling en internationale autozwendel. Het 

doel van deze vergadering betrof een wederzijdse informatie-uitwisseling, het 

afstemmen van de opsporingsinspanningen in de dossiers evenals het centraliseren 

van het onderzoek op bepaalde verdachten in de handen van één procureur des 

Konings en onderzoeksrechter. Bijkomend werd tevens de uitvoering van een 

internationaal rechtshulpverzoek, door een Luxemburgse onderzoeksrechter in 

deze zaak opgesteld, besproken. Het dossier werd bij het federaal parket 

aangekaart door een onderzoeksrechter uit Leuven; 

 

 op 16 september 2002 werd een coördinatievergadering gehouden tussen het 

federaal parket, de douane en DGJ/DJB/dienst autozwendel teneinde, n.a.v. een 

concrete aangifte door de douane van feiten van internationale autozwendel die 

niet in een bepaald arrondissement konden gelokaliseerd worden, na te gaan welke 

opsporingsstrategie kon gevolgd worden; 

 

 op 25 september 2002 werd een coördinatievergadering belegd, op gezamenlijke 

vraag van de procureurs des Konings van Brussel en Oudenaarde, m.b.t de 

coördinatie van onderzoeken inzake garagediefstallen, heling en mensenhandel. 
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Het doel van deze vergadering betrof in hoofdzaak het op elkaar afstemmen van 

de opsporingsverrichtingen in beide dossiers; 

 

 op 4 oktober 2002 werd een coördinatievergadering belegd tussen de procureurs 

des Konings van Brussel, Kortrijk, Gent, Leuven, Antwerpen, Turnhout en 

Tongeren,  evenals de onderzoeksrechters van deze arrondissementen, teneinde te 

komen tot het centraliseren van diverse onderzoeken naar gewapende overvallen 

op lunchgardens, car-jackings en dergelijke, waarbij er aanwijzingen waren dat 

éénzelfde dader de feiten zou gepleegd hebben. Deze vergadering leidde tot de 

centralisatie van de dossiers van Leuven, Turnhout en Antwerpen; 

 

 op 22 oktober 2002 werd op vraag van een onderzoeksrechter te Brugge een 

coördinatievergadering gehouden met de parketten van Hasselt, Brugge en 

Antwerpen met betrekking tot een aantal onderzoeken naar ramkraken met een 

identieke modus operandi. Deze vergadering leidde tot de centralisatie van de 

dossiers, tot het maken van afspraken aangaande de internationale aspecten en tot 

het uitklaren van de door verschillende GDA’s te leveren onderzoekscapaciteit; 

 

 op 22 november 2002 werd een coördinatievergadering belegd op verzoek van een 

onderzoeksrechter uit Brugge, met de parketten van Brugge, Gent en Antwerpen. 

De vraag werd gesteld naar de bundeling van meerdere dossiers betreffende een 

identieke verdachte inzake ladingdiefstallen. De informatie-uitwisseling werd 

geregeld, alsmede de beoogde centralisatie door middel van de ontlasting van de 

ene onderzoeksrechter ten voordele van de andere; 

 

 op 28 november 2002 werden de parketten van Verviers, Gent, Hasselt en Brussel 

rond de tafel samengebracht met betrekking tot feiten van diefstal en heling van 

wagens. De kwalificatie en de bewijsgaring betreffende de tenlastelegging 

‘criminele organisatie’ werd getoetst aan de door de verschillende parketten reeds 

verkregen elementen, en zulks mede in functie van de verdere aflijning van de 

verschillende onderzoeken; 

 

 op 5 december 2002 werd op verzoek van het parket van Dinant coördinerend 

opgetreden in diefstaldossiers van ‘rondtrekkende dadergroeperingen’, waarbij 4 

parketten betrokken waren: Dinant, Dendermonde, Nijvel en Brussel. De 

overheveling van bepaalde dossiers in gerechtelijk onderzoek werd geregeld, 

benevens de infodoorstroming zowel intern, als extern naar andere parketten, 

dewelke door de exploitatie van het sporenonderzoek betrokken partij zouden 

kunnen worden; 

 

 op 20 december 2002 vond een coördinatievergadering plaats met de parketten 

van Leuven en Brussel ter bespreking van de onderzoeksinspanning welke op dat 

ogenblik door beide parketten ten aanzien van dezelfde bende werd geleverd; 

 

 op 14 januari 2003 werden, op vraag van het parket van Veurne, de parketten van 

Veurne, Dendermonde, Oudenaarde, Gent, Brussel, Ieper, Turnhout, Mechelen, 

Brugge en Kortrijk bij elkaar gebracht. Voorwerp van de bespreking was een 

onderzoek met betrekking tot de diefstal van computermateriaal in een 

welbepaalde firma, waarbij linken werden vastgesteld met andere 

computerdiefstallen in bedrijven in andere arrondissementen, waarvan een Oost-
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Europese bende werd verdacht. Het doel van de vergadering was een informatie-

uitwisseling, evenals een centralisatie van de verschillende onderzoeken. Op 14 

maart 2003 werd een opvolgingsvergadering gehouden, welke werd voorafgegaan 

door 4 technische vergaderingen. Dit complex dossier leidde uiteindelijk tot de 

federalisering van meer dan 100 dossiers, gepaard gaande met de centralisatie 

ervan bij de onderzoeksrechter te Veurne; 

 

 op 16 januari 2003 werd op verzoek van het parket van Hasselt een 

coördinatievergadering gehouden met de parketten van Hasselt, Antwerpen, 

Mechelen, Luik en Maastricht (NL).Voorwerp van de vergadering was het maken 

van afspraken rond de exploitatie van een reeks van feiten in verschillende 

arrondissementen door verdachten welke in Nederland gearresteerd werden en de 

mogelijke oprichting van een joint-investigation team; 

 

 op 23 januari 2003 ging een coördinatievergadering door met de parketten van 

Luik, Gent en Brussel naar aanleiding van een reeks homejackings, dit ter aflijning 

en bundeling van bepaalde onderzoeken; 

 

 op 27 januari 2003 werd op verzoek van het parket van Neufchâteau een 

coördinatievergadering gehouden met voornamelijk de parketten van Leuven, 

Turnhout en Charlerloi inzake valsmunterij. Vrijwel alle andere parketten waren 

eveneens betrokken bij de problematiek. De betrokken parketten verwierven een 

algemene visie op de problematiek, dienstig voor de verdere uitoefening van de 

strafvordering in hun dossiers; 

 

 op 30 januari 2003 vond een coördinatievergadering plaats met de parketten van 

Hasselt, Brussel, Antwerpen en Luik inzake gewapende overvallen op juweliers. 

Er werd beslist tot een proceseconomische afhandeling van de dossiers met 

aangehoudenen in de parketten te Brussel en te Hasselt. Daarnaast werd een 

federaal dossier geopend, strekkende tot verder onderzoek naar de achterliggende 

criminele organisatie; 

 

 op 20 maart 2003 werd vergaderd nopens de coördinatie van diverse dossiers 

inzake diefstallen gewapenderhand met gebruik van explosieven, simultaan met de 

coördinatie van de technische uitvoering van een internationaal rechtshulpverzoek 

inzake de exploitatie van DNA-sporen en ‘explosieven’; 

 

 op 1 april 2003 werd vergaderd met de parketten van Charlerloi, Dinant, Hoei, 

Luik, Marche-en-Famenne, Bergen, Namen, Nijvel en Doornik, en met 

vertegenwoordigers van de betrokken parketten-generaal, inzake meerdere 

dossiers ‘leefmilieu’, zowel strategisch als juridisch-technisch; 

 

 op  17 april 2003 werden met de parketten van Charlerloi, Brussel en Antwerpen 

afspraken gemaakt in het kader van meerdere dossiers mensenhandel gelinkt aan 

witwassen, in éénzelfde etnisch crimineel milieu. Samen met het aflijnen van de 

onderzoeken en de centralisatie, werd ook een toezicht op de informatie-

uitwisseling  tussen de onderscheiden onderzoekers en parketten geregeld; 

 

 op 12 mei 2003 werd op verzoek van de federale politie een 

coördinatievergadering gehouden inzake de problematiek van gestolen 
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kunstwerken, waarin dossiers van 5 parketten waren betrokken, waarbij duidelijke 

werkafspraken met de betrokken GDA’s werden gemaakt en de 

informatiedoorstroming op punt werd gesteld; 

 

 op 12 mei 2003 werd vergaderd met het parket van Leuven en de 

onderzoeksrechter betreffende een drugsdossier met een belangrijke buitenlandse 

pijler. Er werd onderzocht hoe de criminele organisatie best in beeld zou worden 

gebracht en of een federalisering van het dossier op dat ogenblik reeds een 

meerwaarde zou betekenen; 

 

 op 5 juni 2003 werd, op verzoek van de bijstandsmagistraat Residuen en 

Voedselveiligheid, vergaderd met de parketten van Hasselt, Dendermonde en 

Tongeren inzake de aanpak van een internationale handel in verboden producten; 

 

 op 30 juni 2003 ging een coördinatie door op verzoek van het parket van Dinant in 

dossiers van oplichting en ongedekte cheques, waarin 12 andere parketten 

betrokken waren, met het oog op een nuttige centralisatie van mogelijke gelieerde 

dossiers; 

 

 op 30 juli 2003 werd een coördinatievergadering gehouden op verzoek van de 

onderzoeksrechter te Charlerloi, waarbij eveneens de parketten van Luik en 

Eupen, middels dossiers van zwendel in auto-onderdelen, betrokken waren. 

 

Resultaat van de coördinatievergaderingen 

 

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 leidde de coördinatievergadering (naast het coördineren van de 

verschillende reactieve onderzoeken, het duidelijk aflijnen van elk van deze 

onderzoeken en het zorgen voor een snelle en efficiënte informatie-uitwisseling tussen 

de betrokken parketten en politiediensten) bovendien tot het opstarten van een 

afzonderlijk federaal onderzoek op de achterliggende criminele organisatie: 

 

 bijvoorbeeld, in het kader van een bende die zich schuldig maakte aan 

gewapende overvallen op juweliers werd een coördinatievergadering 

gehouden tussen zes betrokken parketten en politiediensten, welke leidde tot, 

enerzijds, het opstarten van een federaal strafonderzoek op de achterliggende 

criminele organisatie en het federaliseren van twee reeds bestaande 

gerechtelijke onderzoeken én, anderzijds, het coördineren van de overige 

strafonderzoeken (de verdere proceseconomische afhandeling van twee andere 

gerechtelijke onderzoeken met aangehoudenen door de lokale 

parketten/onderzoeksrechters en het aflijnen van de onderzoeken in alle 

dossiers). 
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Ten slotte, 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: 

 

 bijvoorbeeld, inzake georganiseerde diefstallen met braak in bedrijven 

door een rondtrekkende dadergroepering. Op 14 januari 2003 werden, op 

vraag van het parket van Veurne, de parketten van Veurne, Dendermonde, 

Oudenaarde, Gent, Brussel, Ieper, Turnhout, Mechelen, Brugge en Kortrijk 

bij elkaar gebracht. Voorwerp van de bespreking was een onderzoek met 

betrekking tot de diefstal van computermateriaal in een welbepaalde firma, 

waarbij linken werden vastgesteld met andere computerdiefstallen in 

bedrijven in andere arrondissementen, waarvan een Oost-Europese bende 

werd verdacht. Het doel van de vergadering was een informatie-

uitwisseling, evenals een centralisatie van de verschillende onderzoeken. 

Op 14 maart 2003 werd een opvolgingsvergadering gehouden, welke werd 

voorafgegaan door 4 technische vergaderingen. Dit complex dossier leidde 

uiteindelijk tot de federalisering van meer dan 100 feiten gepleegd over 

een groot deel van het grondgebied van het Rijk, gepaard gaande met de 

centralisatie ervan bij de onderzoeksrechter te Veurne (operatie Veto); 

 

De rol van de centrale directies van de directie-generaal van de gerechtelijke 

politie (DGJ) 

 

Bij elke aanvraag tot coördinatie – en doorgaans ook in het kader van een aanvraag 

tot uitoefening van de strafvordering – verzoekt de federale magistraat, 

overeenkomstig de richtlijnen vervat in het draaiboek ‘coördinatie van de uitoefening 

van de strafvordering’, aan DGJ een analyse te verrichten van de aanvraag. 

 

Volgende punten worden daarbij gevraagd:  

 

 een beknopte contextualisering van de problematiek (geen fenomeenanalyse); 

 een overzicht van de eventuele problemen die zich stellen; 

 een advies inzake de noodzaak tot coördinatie over te gaan; 

 een volledig overzicht van de openstaande dossiers met korte inhoud; 

 een lijst van de betrokken personen (verdachten); 

 de verificatie van de in de aanvraag vermelde entiteiten; 

 de notitienummers; 

 indien gekend, de naam van de behandelende parketmagistraat(aten); 

 indien gekend, de naam van de gevatte onderzoeksrechter(s). 

 

Er dient te worden vastgesteld dat het soms een probleem stelt voor DGJ (centrale 

diensten) op zeer korte termijn een volledige analyse aan het federaal parket ter 

beschikking te stellen. Eén van de redenen hiervan is wellicht de nog steeds 

gebrekkige doorstroming van informatie van de lokale politiediensten en de GDA’s, 

via het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK), naar het centrale niveau van de 

federale politie, meer bepaald tot voordeel van de zogenaamde ‘programmawerking’. 

Het gevolg is dat de federale magistraat die een coördinatievergadering voorzit, niet 

steeds beschikt over het totaalbeeld en het panoptisch zicht die juist op dat niveau de 

toegevoegde waarde aan de deelnemers van de vergadering zouden moeten betekenen. 

Het gebeurt daarenboven dat de deelnemende parketten of GDA’s over meer en betere 
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informaties beschikken, zelfs over misdrijf – of zaakanalyses, die niet tijdig aan het 

federaal parket ter beschikking konden worden gesteld. 

 

Binnen de politiestructuur dient een sensibilisering te gebeuren met het oog op een 

betere verticale informatiedoorstroming en dient de werking van DGJ en van het 

federaal parket nog beter op elkaar te worden afgestemd. 

 

Naar een efficiënter coördineren 

 

De praktische toepassing van de coördinatieopdracht leidt nog tot twee bijkomende 

vaststellingen. 

 

Enerzijds, waar de coördinatie van de uitoefening van de strafvordering bij het 

opstarten van het federaal parket – vanuit de continuïteit van de taak van de nationaal 

magistraten – onmiskenbaar één van de belangrijkste opdrachten van de federale 

procureur was, dient te worden vastgesteld dat inmiddels, geleidelijk aan en zulks 

onder meer ten koste van deze coördinatieopdracht, ook de andere bevoegdheden van 

de federale procureur, en met name de uitoefening van de strafvordering, aan belang 

winnen. Onderzoeken die ook in het kader van zijn coördinatieopdracht aan de 

federale procureur zouden kunnen worden aangemeld, worden hem thans steeds vaker 

met het oog op, in hoofdorde of ondergeschikt, een eventuele federalisering 

toegezonden. 

 

Anderzijds, tot op heden maakte de federale procureur geen gebruik van zijn 

wettelijke mogelijkheid om, in het kader van zijn coördinatieopdracht, dwingende 

onderrichtingen te geven aan één of meerdere procureurs des 

Konings/arbeidsauditeur. De reden daartoe is dubbel.  

 

Ten eerste leert de praktijk inderdaad dat sommige parketten eerder terughoudend en 

in sommige gevallen zelfs ronduit weigerachtig staan tegenover de overname van 

opsporings – of gerechtelijke onderzoeken van andere arrondissementen en de 

voeging ervan bij hun strafonderzoek. Dit was soms zelfs het geval wanneer daartoe 

nochtans gegronde redenen voorhanden waren
20

. Indien deze parketten verplicht 

zouden geweest zijn zich te gelasten, zou dit echter onmiskenbaar de relaties tussen de 

betrokken procureur des Konings en de federale procureur ernstig hebben belast en 

een toekomstige samenwerking zeker hebben bemoeilijkt, wellicht zelfs 

gehypothekeerd. Voor het federaal parket, waarvan mag worden verwacht dat zij 

binnen een zo optimaal mogelijk overlegmodel functioneert, leek dit, zeker in de 

opstartfase, een te vermijden situatie.  

 

Ten tweede veronderstelt een dwingende coördinatie het akkoord van de betrokken 

procureur(s)-generaal. De wet bepaalt inderdaad dat, indien dit noodzakelijk is voor 

de coördinatie, de federale procureur dwingende onderrichtingen kan geven aan één 

of meer procureurs des Konings of arbeidsauditeurs, na evenwel de territoriaal 

bevoegde procureur-generaal te hebben ingelicht en behoudens diens andersluidende 

beslissing. Dit betekent een toename van het aantal actoren dat bij de beslissing tot 

coördinatie wordt betrokken, en wellicht ook een hoger aantal vergaderingen en/of 

                                                 
20

   Op basis van objectieve criteria zoals het aantal feiten, het aantal verdachten, de reeds 

openstaande strafdossiers, de taal van de rechtspleging, enz. 
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schriftelijke rapportage. Wanneer immers de procureur-generaal inderdaad het laatste 

woord heeft, is het maar normaal dat hij zich ten volle zal willen laten inlichten en 

ook in overleg met de betrokken procureurs des Konings en zijn ambtgeno(o)t(en) zal 

willen treden, alvorens zijn beslissing te nemen. In dringende gevallen, wat bij 

coördinatieverzoeken in strafdossiers met aangehoudenen per definitie het geval is, 

kan zulks tot een minder efficiënt handelen leiden. 

 

Het beleid van de federale procureur was dan ook in eerste instantie zo weinig 

mogelijk gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid dwingend te coördineren. 

Dit blijkt echter in de praktijk thans niet langer houdbaar. Inderdaad betekent een 

dergelijke beleidslijn dat in een aantal gevallen de coördinatie zich zou beperken tot 

het louter aflijnen van de onderzoeken in de verschillende parketten en de in 

plaatsstelling van een systeem van informatie-uitwisseling, daar waar van de 

coördinatie eigenlijk meer mag worden verwacht 
21

.  In de praktijk koos de federale 

procureur ook wel eens voor de oplossing dan maar zelf onmiddellijk de 

strafvordering uit te oefenen. Ook deze oplossing is echter op termijn niet houdbaar, 

al was het maar om redenen van beheersbaarheid van het aantal federale strafdossiers 

en omdat op die manier de coördinatieopdracht wordt uitgehold. 

 

De oplossing, ingeval er aanwijzingen zijn dat de coördinatie niet zal lukken, volstaan 

of het verhoopte resultaat zal opleveren, lijkt voortaan te liggen in een 

welberedeneerde en goed gecommuniceerde, doch dwingende tussenkomst van de 

federale procureur ten aanzien van de betrokken parketten en/of arbeidsauditoraten. 

Aangezien een dwingende tussenkomst slechts kan ‘behoudens andersluidende 

beslissing’ van de territoriaal bevoegde procureur-generaal, impliceert dit dat, zodra 

blijkt dat de coördinatie moeilijk verloopt of zal verlopen (en dit kan dus in sommige 

gevallen reeds van bij de  eerste coördinatievergadering zijn), best een gemandateerde 

vertegenwoordiger van de betrokken procureur(s)-generaal op de vergadering(en) zou 

worden uitgenodigd om er desgevraagd standpunt in te nemen. 

 

De tussenoplossing, waarbij in een eerste fase gepoogd wordt via een persoonlijke 

tussenkomst van de korpschefs van de betrokken parketten de situatie te 

‘deblokkeren’ geniet evenwel vooralsnog de voorkeur. 

 

 

5. Het vergemakkelijken van de internationale samenwerking 
 

                                                 
21

   Een voorbeeld hiervan is een verzoek tot coördinatie, uitgaande van de procureur des 

Konings te Gent, in een zaak van georganiseerde diefstallen door een rondtrekkende dadergroepering, 

waarvoor zowel de onderzoeksrechter te Gent als te Luik gevat waren. De vraag tot coördinatie strekte 

ertoe de overheveling van het Gentse onderzoek naar het arrondissement Luik te bekomen. Het 

standpunt van het parket en de onderzoeksrechter te Gent was dat de in Gent onderzochte feiten 

duidelijk samenhangend waren met deze van Luik en dat daar vier verdachten waren aangehouden. Het 

parket en de onderzoeksrechter te Luik waren dan weer afkerig van een centralisatie te Luik, onder 

meer omdat zulks de verdere afhandeling van hun onderzoek zou vertragen (zowel ingevolge het 

onderzoek van de feiten zelf, als ingevolge de vertaling naar het Frans van het toegezonden 

strafdossier) en hen zou beletten de daders, die geen banden met België hadden, onder de banden van 

het mandaat voor de rechtbank te brengen.  In het licht van wat voorafgaat en met akkoord van beide 

parketten beperkte de coördinatie zich dan ook tot het aflijnen van beide onderzoeken en informatie-

uitwisseling en werd niet beslist tot het centraliseren van de strafdossiers. 
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24. Artikel 144quater Ger.Wb. bepaalt : 

 

«De coördinatie van de uitoefening van de strafvordering en het vergemakkelijken van de 

internationale samenwerking gebeuren in overleg met één of meer procureurs des Konings of 

arbeidsauditeurs. Indien dit noodzakelijk is, kan de federale procureur daartoe, na de territoriaal 

bevoegde procureur-generaal te hebben ingelicht en behoudens diens andersluidende beslissing, 

dwingende onderrichtingen geven aan één of meer procureurs des Konings of arbeidsauditeurs». 

 

25. De federale procureur is belast met het vergemakkelijken van de internationale samenwerking. 

 

Net zoals het coördineren van de uitoefening van de strafvordering, zal dit één van de belangrijkste 

opdrachten van de federale procureur zijn, aangezien het de voortzetting van de taken van de nationaal 

magistraten is (28) en de continuïteit van deze dienstverlening dient verzekerd te blijven.  

 

Ook hier kan de federale procureur, in tegenstelling tot de nationaal magistraten, de zaak tot zich 

trekken en zelf de strafvordering uitoefenen - voor zover althans de materie binnen zijn 

bevoegdheidspakket valt - indien dit de internationale samenwerking vlotter en efficiënter kan doen 

verlopen. 

 

26. Ook bij het vergemakkelijken van de internationale samenwerking door de federale procureur is 

overleg tussen de federale procureur en één of meer procureurs des Konings of arbeidsauditeurs het 

centrale gegeven. Indien het overleg niet zou volstaan, is de federale procureur gemachtigd dwingende 

onderrichtingen te geven aan de procureurs des Konings of arbeidsauditeurs, in zoverre de territoriaal 

bevoegde procureur-generaal zich hiertegen niet verzet.  

 

27. De procureur des Konings, de arbeidsauditeur, de onderzoeksrechter en de procureur-generaal, 

kunnen de vraag richten tot de federale procureur om in een bepaald strafdossier de internationale 

samenwerking te vergemakkelijken.  

 

De federale procureur vormt, in het kader van de internationale samenwerking, ook het centraal 

gerechtelijk aanspreekpunt voor de buitenlandse gerechtelijke overheden en de internationale 

instellingen, met name het Internationaal Strafhof (in wording) en de Internationale 

Strafrechtstribunalen Ex-Joegoslavië en Ruanda, het Europees Justitieel Netwerk, EUROJUST, OLAF 

en, via de geëigende kanalen, EUROPOL en INTERPOL. 

 

Hij pleegt geregeld operationeel overleg met de buurlanden in het domein van de internationale 

rechtshulp en onderhoudt bevoorrechte contacten met de nationale en gespecialiseerde parketten van 

de andere Europese landen. 

  

De opdracht van de federale procureur is er vooral op gericht de internationale samenwerking aan te 

moedigen, expertise aan te reiken en een centraal aanspreekpunt te realiseren. 

 

Hij onderhoudt ten slotte regelmatige contacten met de directie van de operationele 

politiesamenwerking van de federale politie (DGS/DSO). 

 

28. Het vergemakkelijken van de internationale samenwerking geldt ten aanzien van alle misdrijven. 

 

29. De federale procureur staat uiteraard in voor de redactie en doorzending van zijn eigen 

internationale rechtshulpverzoeken in de strafdossiers waarin hij zelf de strafvordering uitoefent. 

 

30. De tussenkomst van de federale procureur in het domein van de internationale samenwerking 

behelst, enerzijds, de internationale gerechtelijke samenwerking en, anderzijds, een aantal specifieke 

opdrachten inzake internationale samenwerking. 

 

Zij worden hieronder verder besproken. 

 
Internationale gerechtelijke samenwerking 

 
Op vraag van Belgische gerechtelijke overheden:  
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31. De procureur des Koning, de arbeidsauditeur, de onderzoeksrechter en de procureur-generaal 

kunnen in het domein van de internationale samenwerking worden geconfronteerd met een gebrek aan 

bijzondere expertise, met een probleem om de bevoegde buitenlandse gerechtelijke overheid aan te 

wijzen of met een belangrijk oponthoud bij de uitvoering van hun rechtshulpverzoeken. In die context 

kan de federale procureur hun een daadwerkelijke operationele ondersteuning bieden door: 

 

•  het aanleveren van de noodzakelijke (juridische en praktische) informatie voor de redactie van 

internationale rechtshulpverzoeken en de identificatie van de bevoegde buitenlandse gerechtelijke 

overheden; 

 

•  het bespoedigen van de doorzending van de internationale rechtshulpverzoeken naar buitenlandse 

gerechtelijke overheden; 

 

•  het ondersteunen van de uitvoering ervan door een beroep te doen op de contactpunten van het 

Europees Justitieel Netwerk, op de verbindingsofficieren of door persoonlijk bijstand te verlenen aan 

de uitvoering ervan. 

 

Op vraag van buitenlandse gerechtelijke overheden of internationale instellingen: 

 

32. Er kunnen drie specifieke gevallen worden onderscheiden: 

 

•  in dringende gevallen, het identificeren van en desgevallend doorsturen voor uitvoering aan de 

bevoegde Belgische gerechtelijke overheden van buitenlandse rechtshulpverzoeken; 

 

•  het coördineren van de uitvoering van buitenlandse rechtshulpverzoeken waarbij verschillende 

Belgische gerechtelijke overheden betrokken zijn; 

 

•  het zelf uitvoeren van buitenlandse rechtshulpverzoeken (zie infra nr. 33). 

 

33. De federale procureur kan zelf rechtshulpverzoeken, uitgaande van buitenlandse gerechtelijke 

autoriteiten, uitvoeren: 

 

•  ingeval van in België niet-lokaliseerbare internationale rechtshulpverzoeken. Bijvoorbeeld bewaakte 

of gecontroleerde leveringen, vergelijkende ballistische analyses door het NIC, identificaties van 

telefoonnummers of het verspreiden van internationale opsporingsberichten via de media; 

 

•  ingeval van hoogdringendheid, en mits voorafgaande kennisgeving aan de procureur des Konings of 

de arbeidsauditeur, wanneer elke vertraging in de uitvoering van de internationale 

rechtshulpverzoeken de goede afloop van het onderzoek in gevaar kan brengen. Bijvoorbeeld wanneer 

binnen een zeer korte tijdspanne een aantal getuigen in België dient te worden gehoord in het kader 

van een buitenlands proces. 

 
Specifieke opdrachten inzake internationale samenwerking. 

 
34. In de hieronder vermelde omzendbrieven krijgen de nationaal magistraten specifieke opdrachten 

inzake internationale samenwerking toegewezen. Aangezien het ambt van de nationaal magistraten 

ophoudt te bestaan en de federale procureur gehouden is de taken ervan over te nemen, is hij voortaan 

voor deze opdrachten de bevoegde gerechtelijke instantie. 

 

Het gaat meer bepaald, doch niet exhaustief, om opdrachten in het kader van (29): 

 

•  de interministeriële omzendbrief van 4 oktober 1993 met betrekking tot het statuut en de 

werkingsregels van de verbindingsofficieren van de Belgische politiediensten in het buitenland en de 

interministeriële omzendbrief van 20 september 1993 met betrekking tot de functioneringsregels die 

van toepassing zijn op de ambtenaren van de buitenlandse politie die in België in de hoedanigheid van 

verbindingsofficier zijn opgenomen. 
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De federale procureur heeft een controleopdracht ten aanzien van de Belgische verbindingsofficieren 

in het buitenland en de buitenlandse verbindingsofficieren geaccrediteerd in België. Hij rapporteert 

hierover aan de bevoegde Ministers en het College van procureurs-generaal. 

 

•  de interministeriële omzendbrief van 10 december 1998 over de gevolgen van de Schengen-

overeenkomst in het domein van de grenscontrole en de politiële en gerechtelijke samenwerking. 

 

De federale procureur is op gerechtelijk vlak de autoriteit belast met de internationale politionele 

samenwerking en wederzijdse rechtshulp in alle zaken waar een dringende gerechtelijke tussenkomst 

zich opdringt, in het bijzonder in het kader van de grensoverschrijdende observaties en 

achtervolgingen op basis van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990. 

 

•  de gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van procureurs-

generaal (COL 2/2000) betreffende de internationale politiesamenwerking met een gerechtelijke 

finaliteit. 

 

De federale procureur vervult een centrale rol in het kader van de controle op de internationale 

informatie-uitwisseling. De deelname van de federale politie aan strategische analyses in het 

gerechtelijk domein, aan grensoverschrijdende proactieve onderzoeken en aan zaakgebonden 

operationele criminaliteitsanalyses is aan de toestemming van de federale procureur onderworpen 

(bijvoorbeeld AWF-Europol). In het kader van lopende onderzoeken verleent de federale procureur 

zijn akkoord aan de tussenkomst van Europol bij zaakgebonden grensoverschrijdende operaties en aan 

het optreden van vertegenwoordigers van Europol ter ondersteuning van specifieke onderzoeksacties. 

 

•  de gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van procureurs-

generaal (COL 15/1999) met betrekking tot de goede praktijken inzake internationale rechtshulp in 

strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, en de omzendbrief van het College van 

procureurs-generaal inzake internationale rechtshulp in strafzaken - Europees Justitieel Netwerk- 

Website (COL 3/2002).              

 

Bij gemeenschappelijk optreden van 29 juni 1998 aangenomen door de Raad van de Europese Unie, 

werd tussen de lidstaten een netwerk van justitiële contactpunten opgericht, het «Europees Justitieel 

Netwerk» (EJN). Het EJN heeft onder meer tot taak het vergemakkelijken van de justitiële 

samenwerking. De contactpunten staan ter beschikking van de plaatselijke justitiële overheden opdat 

deze de meest geschikte rechtstreekse contacten zouden kunnen leggen en zij verstrekken aan de 

plaatselijke justitiële overheden de juridische en praktische gegevens noodzakelijk om de verzoeken tot 

rechtshulp doeltreffend op te stellen. Voor de Belgische gerechtelijke overheden fungeert de federale 

procureur als contactpunt (30). 

 

 

5.1. Inleidende bemerkingen over de cijfergegevens   
 

 

Aangezien het federaal parket nog niet over een efficiënt informatica-systeem 

beschikt, kwamen de statistieken inzake de internationale samenwerking door 

manuele telling van elk dossier tot stand. De voorgestelde cijfers betreffen een 

minimum aantal in aanmerking genomen dossiers. 

 

De cijfergegevens, in dit verslag opgenomen, zijn omkaderd en betreffen de 

periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 
22

. 

                                                 
22

  Ter informatie: vergelijking met de statistieken van de nationaal magistraten: 

 Aantal tussenkomsten gevraagd door de gerechtelijk arrondissementen op internationaal vlak: 

 In de loop van het jaar 2000: 94 

 In de loop van het jaar 2001: 88 

 Aantal tussenkomsten verzocht door de buitenlandse gerechtelijke autoriteiten: 

 In de loop van het jaar 2000: 503 
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5.2. Overname van de  opdracht van de nationaal magistraten 
 

 

Vanaf 21 mei 2002 werden twee federale magistraten voltijds ingezet om de 

activiteiten van de nationaal magistraten verder te zetten onder meer op het gebied 

van de internationale samenwerking. Zij zetten deze activiteiten in de vroegere 

lokalen van de nationaal magistraten verder en vervoegden pas twee weken later het 

gebouw, bestemd voor het federaal parket, nadat eerst de telefoonlijnen en de fax 

operationeel waren zodat de nieuwe gegevens konden toegestuurd worden aan een zo 

groot mogelijk aantal buitenlandse partners, onder meer via het Europees Justitieel 

Netwerk.  

 

 

5.3. Structurele organisatie van het federaal parket inzake de 

internationale samenwerking  
 

 

De interne organisatie  

 

De sectie internationale samenwerking is samengesteld uit vier federale magistraten, 

twee juristen en een secretariaat ( 2 secretaressen, 1 opsteller en 2 bedienden). Sedert 

1 februari 2003 worden de operationele dossiers onder drie federale magistraten 

verdeeld. Deze drie magistraten worden  afwisselend, gedurende één week, de nieuwe 

dossiers toegewezen die op het secretariaat van de sectie worden geopend. De vierde 

federale magistraat is belast met het conceptueel aspect van de internationale 

samenwerking en met de internationale politionele samenwerking.  

 

Een van de magistraten vervult de rol van coördinator van de sectie internationale 

samenwerking. Zijn taak is, onder meer, de federale procureur in te lichten over de 

materies die door de eenheid worden behandeld en te zorgen voor de vlotte 

informatie-uitwisseling, zowel binnen deze sectie als naar alle magistraten van het 

federaal parket. 

 

Draaiboek “internationale gerechtelijke samenwerking” 

 

Inzake de internationale gerechtelijke samenwerking werd intern het federaal parket 

een draaiboek opgesteld, dat de “best practices” en modellen bevat inzake het 

behandelen van aanvragen tot internationale gerechtelijke samenwerking. De federale 

magistraten werden verzocht de in dit draaiboek vervatte richtlijnen nauwgezet op te 

volgen. Het draaiboek is eveneens consulteerbaar op het intranet van het federaal 

parket. 

 

Dit draaiboek wordt als bijlage 5 aan dit verslag gevoegd. 

5.4. Relaties met de Belgische autoriteiten 
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5.4.1. Relaties met de Belgische gerechtelijke autoriteiten op operationeel gebied 

 

5.4.1.A.    Principe van overleg     

     

Sedert de oprichting van het federaal parket diende geen enkele dwingende 

onderrichting door een federale magistraat te worden gegeven om de opdracht van het 

federaal parket tot het vergemakkelijken van de internationale samenwerking te 

verzekeren, aangezien alle beslissingen in overleg getroffen werden. 

 

5.4.1.B.   Algemene steun inzake internationale gerechtelijke samenwerking 

  

a.  Inleidende bemerkingen  

 

Het doel van de sectie internationale samenwerking van het federaal parket is zijn 

ervaring, zijn internationale relaties en zijn communicatiemiddelen (Europees 

Justitieel Netwerk, verbindingsofficieren, …) inzake internationale samenwerking ten 

dienste van de Belgische gerechtelijke autoriteiten te stellen. 

 

b.   Steunprocedure 

 

Teneinde aan de verzoeken om steun te voldoen, beschikken de federale magistraten 

van de sectie over verschillende middelen: specifieke documentatie, hun 

geprivilegieerde contacten met de verschillende programma’s van DGJ, de Belgische 

vertegenwoordiger van Eurojust, het Europees Justitieel Netwerk en de Belgische en 

buitenlandse verbindingsofficieren. 

 

c.   Gedetailleerde statistieken  

 

Elk verzoek uitgaande van een Belgische gerechtelijke autoriteit in het kader van de 

internationale samenwerking vormt het voorwerp van een dossier dat een specifieke 

referte draagt  (A2).  

 

1. aantal verzoeken om steun uitgaande van de Belgische gerechtelijke 

autoriteiten: 118 

 

2. voorwerp van de verzoeken om steun uitgaande van de Belgische gerechtelijke 

autoriteiten: 

     - bespoediging van de uitvoering van een RHV       37 

     - toesturen van een RHV          19 

 - toesturen van een ‘advanced copie’ van een RHV      16 

    - verzoek om de stand van de uitvoering van een RHV         11 

- verzoek om algemene inlichtingen (procedure,…)      12 

 - verzoek om inlichtingen in een land:          9 

   (lokalisatie van een persoon, stand van de procedure,..) 

- verzoek om toezending van stukken, van een dossier:        6 

- verzoek om steun voor een uitleveringsprocedure         4  

- verzoek om gevolg verleend aan een denociatie          2 

3. aantal verzoeken rechtstreeks gericht aan het federaal parket door de 

onderzoeksrechters: 33 (op 118) 
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4. de 9 meest gesolliciteerde landen gedurende de hele periode: 

 
1.    Frankrijk :  21 verzoeken 

2.    Nederland:  20 

3.    Verenigd Koninkrijk:  9 

4.    Spanje :    8 

5.    Luxemburg :   6 

6.    Zwitserland :    6 

7.    Verenigde Staten:  6 

8.    Duitsland :    4 

9.    Marokko :   3 

 

Totaal van de Europese landen waarop een beroep werd gedaan voor een 

tussenkomst:  21 

Totaal van de niet-Europese landen waarop een beroep werd gedaan voor een 

tussenkomst: 15 

 

5.4.1.C.   specifieke steun inzake internationale rechtshulpverzoeken 

 

a.  Inleidende bemerkingen 

 

Uit de analyse van het voorwerp van de verzoeken, gericht aan het federaal parket  

door de Belgische gerechtelijke autoriteiten, blijkt dat 83 verzoeken op 118 een 

verzoek tot tussenkomst betreffen in het kader van het versturen van een RVH. 

 

b.  Modaliteiten van steun 

 

1. Inlichtingen nodig voor het opstellen van de RHV  

 

Het federaal parket leverde alle juridische of praktische informatie nodig voor het 

opstellen en toesturen van RHV (documentatie, gegevensbank, contacten met 

buitenlandse  magistraten,…). 

 

Het federaal parket ontwikkelde daartoe modellen van RHV en gidsen uitgegeven 

door sommige landen en bestemd voor de buitenlandse gerechtelijke autoriteiten die  

RHV tot hen richten. 

 

De Belgische gerechtelijke autoriteiten die aarzelen in het opstellen of de formulering 

van RHV kunnen aan het federaal parket een ontwerp voorleggen. Dit wordt,  indien 

nodig, voor advies toegezonden aan de buitenlandse gerechtelijke autoriteit die zal 

aangezocht worden. Akkoorden in deze zin werden afgesloten tussen de centrale 

autoriteiten van de Verenigde Staten en van Hongkong. Van deze mogelijkheid werd 

meermaals gebruik gemaakt. 

 

 

 

 

2. Toesturen van de RHV 
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Het federaal parket werd meermaals verzocht het toesturen van een Belgisch RHV 

naar een buitenlandse gerechtelijke autoriteit te vergemakkelijken. 

 

Het federaal parket identificeert in de eerste plaats de bevoegde buitenlandse 

gerechtelijke autoriteiten en zorgt vervolgens voor het toesturen van het RHV aan de 

bevoegde buitenlandse autoriteiten, hetzij voor uitvoering in het geval een 

rechtstreekse toezending tussen gerechtelijke autoriteiten mogelijk is, hetzij in 

‘advanced copie’ wanneer het toesturen langs diplomatieke weg of tussen centrale 

autoriteiten de regel is. 

 

3.         Opvolging van de uitvoering van de RHV 

 

Het federaal parket werd ook meermaals verzocht de opvolging te verzekeren van de 

uitvoering van een Belgisch RHV, gestuurd naar het buitenland. 

 

Na de buitenlandse gerechtelijke autoriteit, belast met de uitvoering van het RHV, te 

hebben geïdentificeerd, onder meer via de Belgische verbindingsofficieren of de 

aanspreekpunten van het Europees Justitieel Netwerk, contacteert de federale 

magistraat zijn buitenlandse ambtgenoot. Dit contact gebeurt meestal telefonisch of 

per e-mail. 

 

Het gebeurde dat een rechtstreeks contact tot stand kwam naar aanleiding van een 

verplaatsing naar het buitenland (een internationaal colloquium of een vergadering 

van het Europees Justitieel Netwerk).  

 

5.4.2. Relaties met de Belgische gerechtelijke autoriteiten op  conceptueel vlak 

 

De federale procureur heeft veelvuldige contacten met de procureur-generaal van 

Gent die binnen het College van procureurs-generaal verantwoordelijk is voor, onder 

meer, de materie inzake de internationale betrekkingen. Een vertegenwoordiger van 

het parket-generaal van Gent neemt deel aan de meeste vergaderingen van 

conceptuele aard waaraan ook de federale procureur deelneemt. Ook worden de 

meeste adviezen die aan de federale procureur in conceptuele materies betreffende 

internationale samenwerking worden gevraagd, in kopie aan de procureur-generaal te 

Gent toegezonden, althans in de mate dat zij niet gezamenlijk werden opgesteld. 

 

5.4.3.Relaties met de Federale Overheidsdienst Justitie 

 

5.4.3.A.   In het kader van de internationale rechtshulp         

 

a.   Toesturen  van de RHV aan het federaal parket 

 

Er werd afgesproken dat wanneer de dienst internationale samenwerking in strafzaken 

van het directoraat generaal wetgeving en fundamentele rechten en vrijheden van de 

FOD Justitie, als centrale autoriteit, een buitenlands verzoek tot rechtshulp ontvangt, 

zij dit rechtstreeks aan het federaal parket toezendt: 

-  wanneer de plaats van de uitvoering niet lokaliseerbaar is, of 

- wanneer het rechtshulpverzoek dient te worden uitgevoerd in twee of meerdere    

gerechtelijke arrondissementen. 
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b.  Artikel 873 Gerechtelijk Wetboek 

 

Wegens de bevoorrechte contacten van de sectie internationale samenwerking van het 

federaal parket met de dienst internationale samenwerking in strafzaken van de FOD 

Justitie, bekomt het federaal parket op zeer korte termijn de machtiging tot uitvoering 

van RHV (buiten Benelux) van de Minister van Justitie.   

 

Bij de toezending aan één of meerdere parketten, voor uitvoering van een RHV van 

een buitenlandse gerechtelijke autoriteit (buiten Benelux) voegt de federale magistraat 

deze machtiging. 

       

c.  Verzoek tot operationele bijstand 

 

Wanneer de federale procureur door een Belgische of buitenlandse gerechtelijke 

autoriteit gecontacteerd wordt in het kader van zijn opdracht tot het vergemakkelijken 

van de internationale samenwerking, kan hij van dienst internationale samenwerking 

in strafzaken van de FOD Justitie alle nuttige inlichtingen bekomen, zowel inzake 

rechtshulp als inzake uitlevering. 

 

d.  Inrichting van informatiesessies 

 

In sommige operationele materies die verband houden met zijn opdracht tot het 

vergemakkelijken van de internationale samenwerking, richtte de federale procureur 

in partnerschap met het directoraat-generaal wetgeving en fundamentele rechten en 

vrijheden een informatiesessie in, bestemd voor de magistraten van de parketten         

(-generaal), belast met internationale materies, ter gelegenheid van de 

inwerkingtreding van het bilateraal verdrag van Belgisch-Canadese rechtshulp ( zie 

verder 5.5.3.c.2.2.). 

 

5.4.3.B.   Deelname aan bilaterale vergaderingen of overleg  

 

a. De halfjaarlijkse vergadering van de overleggroep internationale gerechtelijke 

samenwerking 

 

Aan deze vergadering nemen deel, naast de vertegenwoordigers van de FOD Justitie, 

de federale procureur, de procureur-generaal van Gent, de vertegenwoordigers van de 

FOD Buitenlandse Zaken en de vertegenwoordigers van de directie internationale 

politiesamenwerking van de algemene directie van de federale politie. Deze 

vergadering wordt voorgezeten door de procureur-generaal van Gent en de directeur-

generaal van de wetgeving en fundamentele rechten en vrijheden van de FOD Justitie. 

Elk punt dat verband houdt met internationale materies kan op de dagorde gezet 

worden. Sedert de oprichting van het federaal parket vonden twee vergaderingen 

plaats: op 3 april 2003 en 12 juni 2003. 

 

 

 

 

b. Bilateraal overleg 
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In de loop van 2002 en 2003 werd de federale procureur uitgenodigd deel te nemen 

aan bilaterale overlegvergaderingen tussen de Belgische FOD Justitie en de bevoegde 

buitenlandse autoriteit, hetzij om een geschil inzake rechtshulp of uitlevering te 

onderzoeken (Verenigd Koninkrijk (zie 5.5.3.a.3) en de Verenigde Staten (zie 

5.5.3.c.1.1) hetzij om bilaterale  rechtshulpverdragen af te sluiten (Hongkong (zie 

5.5.3.c.3) en Thailand (zie 5.5.3.c.4)). 

 

5.4.3.C.   Verzoeken om advies  

 

De federale procureur wordt regelmatig verzocht, samen met de procureur-generaal te 

Gent, advies uit te brengen in bepaalde materies die rechtstreeks de internationale 

strafrechtelijke samenwerking betreffen.  

 

Dit was het geval voor de wetsontwerpen betreffende Eurojust en het Europees 

aanhoudingmandaat. 

 

 

5.5. Relaties met de buitenlandse gerechtelijke autoriteiten 
 

 

5.5.1.   Algemene steun inzake internationale samenwerking 

       

5.5.1.a.  Inleiding    

 

De federale procureur vormt het centraal gerechtelijk aanspreekpunt voor de 

buitenlandse gerechtelijke autoriteiten. 

 

Welk internationaal instrument ook van toepassing is, het federaal parket is nooit een 

verplicht doorgangspunt voor RHV, gericht aan België. 

 

Haar tussenkomst beperkt zich bijgevolg enkel tot de gevallen waarin het met 

zekerheid een meerwaarde kan bieden om het toezenden, het uitvoeren, soms 

gelijktijdig in meerdere gerechtelijke arrondissementen, en het opvolgen van RHV te 

bespoedigen. 

 

De hieronder vermelde cijfers vormen bijgevolg slechts een deel van alle RHV, 

gericht aan België, die trouwens onmogelijk kunnen becijferd worden, gelet op het 

principe van de directe toezending, aanbevolen door meerdere internationale 

instrumenten. 

 

5.5.1.b.   Statistieken  

 

1. aantal verzoeken tot steun uitgaande van de buitenlandse gerechtelijke 

autoriteiten: 764 

 

 

2. aantal landen die de steun van het federaal parket verzocht hebben: 

 

- Schengen-landen               11 ( op 12) 

- andere Europese landen:   15 
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- landen buiten Europa  13 

 

                                totaal 39 

 

 

3. voorwerp van de verzoeken tot steun uitgaande van de buitenlandse 

gerechtelijke autoriteiten: 

 

- verzoeken voor algemene of politionele inlichtingen:    231 

- verzoeken betreffende RHV:       533 

 

5.5.2.     Specifieke steun inzake RHV 

    

5.5.2.a.  Inleidende bemerkingen  

 

Uit de analyse van het voorwerp van de verzoeken tot steun, gericht aan het federaal 

parket door de buitenlandse gerechtelijke autoriteiten, blijkt dat 533 van de 764 

verzoeken handelen over een tussenkomst in het kader van een RHV: uitvoering, 

toezending, informatie over de stand van uitvoering.  

 

5.5.2.b.  Procedure tot steun inzake RHV 

 

1. Uitvoering van het buitenlands RHV door het federaal parket  

 

Het federaal parket ontving 533 aanvragen betreffende RHV (zie 5.5.2.c. hieronder). 

Het federaal parket voerde deze zelf uit: 

 

 wanneer de plaats van de uitvoering niet onmiddellijk lokaliseerbaar was: (b.v. 

identificatie, opsporen, afluisteren van telefoonverkeer, grensoverschrijdende 

operatie (observatie, bewaakte en gecontroleerde af – en doorlevering), 

ballistische expertises of expertises inzake DNA, verzoek tot verspreiding van 

internationale seiningen,..). 

 

 in geval van dringendheid, na voorafgaande verwittiging van de procureur des 

Konings die normaal bevoegd is. 

 

2. Toezending van het buitenlands RHV tot uitvoering door het bevoegde parket  

  

Het federaal parket werd meermaals verzocht de toezending van een RHV uitgaande 

van een buitenlandse gerechtelijke autoriteit te vergemakkelijken. In deze gevallen 

identificeerde het federaal parket de bevoegde Belgische autoriteiten en zorgde het 

voor de toezending van het RHV, tot uitvoering, aan de bevoegde Belgische 

autoriteiten (in geval van de rechtstreekse toezending tussen gerechtelijke 

autoriteiten), en terzelfder tijd voor de machtiging van de Minister van Justitie voor de 

uitvoering ( zie 5.5.2.d. verder). 

 

 

 

 

3. Coördinatie van de uitvoering van het buitenlands RHV 
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Het federaal parket verzekerde herhaaldelijk de coördinatie van de uitvoering van 

RHV die meerdere gerechtelijke arrondissementen betreffen. Teneinde deze 

coördinatie op politioneel vlak te verzekeren werd een beroep gedaan op DGJ. 

 

4. Opvolging van de uitvoering van het buitenlands RHV 

 

Het federaal parket werd regelmatig verzocht de stand van de uitvoering na te gaan 

van een RHV, gericht aan België en, indien nodig, tussen te komen. In dat geval 

verzekerde het federaal parket de lokalisatie  van het RHV in België en won het bij de 

bevoegde gerechtelijke autoriteiten informatie in over de stand van de uitvoering.  

Indien nodig, kwam het federaal parket tussen bij de betrokken gerechtelijke autoriteit 

(om de uitvoering te bespoedigen of te deblokkeren)  

 

5.5.2.c. Statistieken inzake RHV afkomstig van het buitenland  

 

Aantal rechtshulpverzoeken gericht aan het federaal parket per verzoekend 

land: 

 

Schengen landen: 352   Europese landen –niet-Schengen:137 

               

Nederland:  137   Verenigd Koninkrijk: 102 

Duitsland :  114   Zwitserland:                    8 

Frankrijk    48   Rusland:             7 

Italië:     20   Noorwegen:                   3 

Luxemburg :     14    Polen:                    3 

Spanje :      8   Roemenië:        3 

Zweden:      4   Bulgarije:                   2 

Finland :      3   Tsjechië:                   2 

Griekenland :      2    Oekraïne:        2 

Oostenrijk:        1   Albanië:                            1 

Denemarken         1         Estland:            1 

Portugal :      0   Hongarije:        1 

      Letland:        1 

      Slovenië :        1 

 

Niet-Europese landen: 39 

 

Verenigde Staten      11  Algerije:  1 

Canada :   7  Angola :  1 

D.R.Congo :   5  Burkina Fasso : 1 

Israël:    5  Mauritanië:  1 

Hongkong:   2  Nieuw-Zeeland:        1 

Thailand :   2  Paraguay:  1 

     Peru :              1 
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Voorwerp van de RHV afkomstig van de buitenlandse gerechtelijke autoriteiten 

 

De meest gevraagde opdrachten op een totaal van 533 RHV toegestuurd aan het 

federaal parket: 

 

- grensoverschrijdende operaties:   204 

- getuigenverhoren:     108 

- identificatie van telefoonnumers:      81 

- huiszoekingen en inbeslagnemingen:      32 

- lokalisaties/afluisteren van telefoongesprekken:   23 

- bankonderzoeken:          19 

- vergelijkingen DNA:          10 

 

5.5.2.d Analyse van de steunopdracht van het federaal parket aan de 

buitenlandse gerechtelijke autoriteiten betreffende hun rechtshulpverzoeken: 

meerwaarde en ondervonden moeilijkheden 

 

1. Toesturen van RHV aan het federaal parket: 

 

meerwaarde: 

 

Net als bij de nationaal magistraten betekent het gebruik van het federaal parket als 

ingangspunt voor buitenlandse RHV gericht aan België een aanzienlijke tijdswinst bij 

de uitvoering ervan: 

  

 behalve indien de Minister van Justitie hem het RHV toestuurt, kan de federale 

procureur rechtstreeks de machtiging van de Minister van Justitie aanvragen om 

een RHV buiten de Benelux uit te voeren (art. 873 G.W.) en deze op zeer korte 

termijn verkrijgen ( soms binnen het uur); 

 

 behalve indien de federale procureur het RHV zelf uitvoert, kan hij het RHV 

gelijktijdig met de ministeriële machtiging aan het bevoegde parket toesturen;  

 

 indien meerdere parketten bij de uitvoering van één enkel RHV betrokken zijn, 

wordt een exemplaar aan elk parket toegestuurd, samen met de ministeriële 

machtiging, teneinde een gedeeltelijke uitvoering gelijktijdig toe te laten; 

 

 bij ontvangst op het federaal parket van het ontvangstbewijs van het (de) 

betrokken parket(ten) – met vermelding van het dossiernummer en de naam van de 

magistraat die ermede belast is – worden deze gegevens onmiddellijk aan de 

verzoekende buitenlandse autoriteit toegestuurd.  

 

moeilijkheden in de praktijk ondervonden: 

 

-  toesturen per fax van RHV gericht aan het federaal parket: 

 

In de meeste gevallen wordt een internationaal RHV per fax aan het federaal parket 

toegestuurd, zonder dat het origineel nadien wordt nagezonden. 
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Dit schept geen moeilijkheden wanneer uit de toegestuurde tekst duidelijk blijkt dat 

het federaal parket de enige bestemmeling van het RHV is. In dit geval is er geen 

wettelijk beletsel om dit RHV te behandelen voor zover het beantwoordt aan de 

verdragrechtelijk opgelegde voorwaarden, onder meer betreffende de handtekening 

van de verzoekende magistraat. 

 

Wanneer echter het RHV aan « de bevoegde Belgische gerechtelijke autoriteiten » 

gericht is en de plaats van de uitvoering lokaliseerbaar is, stelt de vraag zich of ook 

niet het origineel van het RHV rechtstreeks aan het bevoegde parket per post werd 

toegestuurd. Deze vraag stelt zich in het bijzonder wanneer het politioneel kanaal 

(Interpol) gebruikt wordt om een afschrift van het RHV aan het federaal parket toe te 

zenden. 

 

Teneinde een parallelle, dubbele behandeling van een RHV te vermijden, moet er 

zekerheid worden bekomen of geen andere gerechtelijke autoriteit niet reeds door 

hetzelfde verzoek gevat is: 

     

 buiten Benelux: artikel 873 Ger.Wb. laat toe enkel de dienst internationale 

samenwerking in strafzaken van de FOD Justitie te bevragen; deze dienst zal de 

Belgische gerechtelijke autoriteit, die de machtiging van de Minister van Justitie 

aanvraagt voor de uitvoering van een RHV, kunnen mededelen dat deze 

machtiging reeds door een andere Belgische gerechtelijke autoriteit gevraagd 

werd. 

 

Indien zou worden geopteerd voor de weglating van het artikel 873 Ger.Wb., zoals 

voorgesteld door het evaluatieverslag van de Europese Unie, zou dit ook het 

weglaten van elke centralisering van de RHV gericht aan België door de landen 

buiten Benelux betekenen. 

 

 voor de Benelux: de enige mogelijkheid is het (de) parket(ten) die eventueel  

territoriaal bevoegd zou(den) kunnen zijn, te bevragen. 

 

Elk parket is sedert kort gehouden de RHV in het REA-systeem in te brengen. Het 

is evenwel momenteel niet mogelijk de gegevens te centraliseren. 

 

Aanbeveling: 

 

Een geautomatiseerde centralisatie van alle buitenlandse rechtshulpverzoeken 

gericht aan België dringt zich op: 

 

1. om dubbele behandelingen van eenzelfde RHV te vermijden; 

2. om makkelijk een RHV gericht aan België te kunnen terugvinden en de 

opvolging ervan te kunnen verzekeren; 

3. om een statistisch overzicht te hebben van het aantal RHV gericht aan 

België  
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2. RHV die niet lokaliseerbaar zijn  

 

meerwaarde: 

 

De federale procureur kan zelf de RHV die niet lokaliseerbaar zijn, uitvoeren. De 

buitenlandse gerechtelijke autoriteiten kunnen, wanneer de rechtstreekse toezending 

door de internationale verdragen voorzien is ( Benelux, Schengen) deze RHV aan de 

federale procureur richten, waardoor het parket-generaal of het parket van de 

procureur des Konings van Brussel, die gewoonlijk bestemmeling waren van deze niet 

lokaliseerbare verzoeken, ontlast worden. 

 

Wanneer de tussenkomst van een onderzoeksrechter nodig is (opsporen of afluisteren 

van telefooncommunicaties) wordt in de praktijk een onderzoeksrechter van de 

rechtbank van eerste aanleg van Brussel gevorderd. 

 

moeilijkheden in de praktijk ondervonden:    

 

Geen enkele. 

 

3. Lokaliseerbare RHV  

 

meerwaarde: 

 

Zie hoger, 5.5.4.d.1., zowel wat betreft de RHV die in één gerechtelijk 

arrondissement, als deze die in verschillende gerechtelijke arrondissementen moeten 

uitgevoerd worden. 

 

moeilijkheden in de praktijk ondervonden: 

 

Twee belangrijke problemen doen zich voor wanneer de opdrachten in hetzelfde RHV 

vervat, in verschillende gerechtelijke arrondissementen moeten uitgevoerd worden. 

 

a. De verzoekende autoriteit vraagt de aanwezigheid van haar onderzoekers bij de 

uitvoering van de opdrachten. 

 

In deze gevallen doet de federale procureur een beroep op het betrokken programma 

van DGJ om de politionele coördinatie van de uitvoering van het RHV te verzekeren. 

De federale procureur stuurt vervolgens het RHV naar de verschillende betrokken 

gerechtelijke arrondissementen en nodigt de procureur des Konings uit de GDA voor 

de uitvoering ervan aan te wijzen. 

 

b. De verzoekende autoriteit vraagt huiszoekingen in verschillende gerechtelijke 

arrondissementen. 

 

Krachtens artikel 11, tweede lid van de uitleveringswet dienen RHV gericht aan 

België en strekkende tot het uitvoeren van huiszoekingen en/of inbeslagnemingen 

voorafgaandelijk door de raadkamer van de plaats waar de huiszoekingen en 

inbeslagnemingen zullen worden uitgevoerd, uitvoerbaar te worden verklaard. 
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Krachtens artikel 11, derde lid van dezelfde wet dient de raadkamer van de plaats 

waar de inbeslagnemingen werden uitgevoerd te beslissen of er al dan niet aanleiding 

is deze aan de buitenlandse gerechtelijke autoriteit over te maken. 

 

Waar de eerste verplichting niet geldt voor de RHV afkomstig van de landen van de 

Benelux, is de tweede verplichting op alle RHV van toepassing. 

 

Deze twee bepalingen vormen een hinderpaal om de uitvoering van een RHV in 

handen van één onderzoeksrechter te centraliseren. Wanneer deze afkomstig is van 

een Benelux-land, is de verplichte tussenkomst van de raadkamer in de fase van de 

overmaking van de stukken een belangrijke bron van moeilijkheden. 

 

Aanbeveling 

 

Het is wenselijk dat er zou worden overwogen het tweede en derde lid van artikel 11 

van de uitleveringswet van 15 maart 1874 op te heffen, ten einde de centralisatie 

mogelijk te maken van de uitvoering van een internationale rechtshulpverzoek in 

handen van één onderzoeksrechter. 

 

4. De grensoverschrijdende operaties 

 

Gezien het hoog aantal (200 op 533) RHV strekkende tot een grensoverschrijdende 

operatie (observatie, bewaakte en gecontroleerde af – en doorlevering) leek het 

interessant deze te analyseren wat betreft hun opdeling in functie van de materies en 

de verzoekende landen. 

 

1. aantal grensoverschrijdende operaties per land  : 

 

SCHENGEN LANDEN      NIET-SCHENGEN LANDEN 

 

- Nederland:  78   - Verenigd Koninkrijk: 56 

- Duitsland:  49   - Ierland:        1 

- Frankrijk:    8    - Noorwegen:                 1 

- Italië:     3   - Canada:      1 

- Luxemburg:               2 

- Spanje:    1 

 

                              141                  59         

 

  totaal :  200 

 

 

2. voornaamste strafzaken die het voorwerp van grensoverschrijdende operaties 

uitmaken: 

 

- verdovende middelen:      111  

- sigarettenzwendel:    28  

- diefstallen:         19 

- vuurwerk:                8          

- moord:     8          
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- mensenhandel:     8        

- wapens:     6          

 

75 % van de RHV inzake sigarettenzwendel gaan uit van het Verenigd 

Koninkrijk terwijl alle verzoeken aangaande vuurwerk van Nederland uitgaan.  

Deze verhouding is toe te schrijven aan de eigenheid van de wetgeving voor deze 

materies in deze twee landen. 

 

moeilijkheden in de praktijk ondervonden: 

  

Voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet op de bijzondere opsporingsmethoden 

was de machtiging, door de federale magistraten toegekend, aan geen enkele 

wettelijke voorwaarde qua inhoud of vorm onderworpen, afgezien van, voor wat de 

grensoverschrijdende observatie betreft, de voorschriften van artikel 40 van de 

Schengenuitvoeringsovereenkomst. 

 

In de praktijk ging de federale magistraat als volgt te werk: na onderzoek van het 

verzoek, kende hij zijn machtiging toe door een schriftelijke vermelding aan te 

brengen in de rand van het verslag dat DGJ/DJO hem toegestuurd had. Dit verslag, 

aldus gekanttekend, werd per fax naar DJO teruggezonden. 

 

Sedert 16 mei 2003, datum van de inwerkingtreding van de wet op de bijzondere 

opsporingsmethoden, valt ieder internationaal RHV voor een grensoverschrijdende 

observatie, of een bewaakte en gecontroleerde af – en doorlevering, automatisch 

onder de toepassing van deze wet, en dit uitsluitend wegens zijn internationaal 

karakter. 

 

In tegenstelling tot de binnenlandse observaties die niet onderworpen zijn aan de wet 

op de bijzondere opsporingsmethoden, d.w.z. observaties van minder dan 5 dagen, 

zonder technisch hulpmiddel en zonder inzet van DGS/DSU, wordt met het criterium 

van de duur geen rekening gehouden voor de internationale observaties.    

 

In de praktijk betekent dit dat, naast het opstellen van het RHV dossier, een 

vertrouwelijk dossier moet worden geopend en een machtigingsformulier tot 

internationale observatie moet worden opgesteld en aan DJO toegestuurd en, 

desgevallend, eveneens een beslissingsformulier betreffende de strafrechtelijke 

inbreuken die kunnen begaan worden. Ten slotte moet nog een formulier ter 

bevestiging van het bestaan van de machtiging worden opgesteld en aan het geopend 

dossier worden toegevoegd. 

 

Wij hebben reeds opgemerkt dat de RHV strekkende tot internationale observatie 

veruit de talrijkste zijn. Daaronder zijn de opdrachten voor een eenvoudige 

grensoverschrijdende observatie beperkt tot één of twee dagen de meest 

voorkomende. De systematische toepassing van de wet op de bijzondere 

opsporingsmethoden, zelfs met betrekking tot een observatie van minder dan 5 dagen 

leidde bijgevolg tot een belangrijke aangroei van administratief werk. 

 

Bovendien komt het niet zelden voor dat deze observaties uiteindelijk niet plaats 

vinden. Het bijkomend administratief werk was in dit geval nutteloos vermits de 
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stukken nooit zullen opgevraagd worden door de buitenlandse gerechtelijke autoriteit 

die, hoe dan ook,  geen enkel recht tot inzage in het vertrouwelijk dossier heeft.  

 

3. Aantal verzoeken tot grensoverschrijdende operaties overgemaakt aan het 

federaal parket zonder dat zij uitgevoerd werden 

 

Nederland:     16 op 78   hetzij 20,50% 

Verenigd Koninkrijk:  13 op 56  hetzij 23,20% 

Duitsland :     12 op 49  hetzij 24,50% 

Frankrijk :        5 op 18  hetzij 27,50´% 

Italië:        1 op  3   

Ierland :       1 op  1    

Noorwegen :       1 op  1  

 

 

In de praktijk wordt aanvaard dat, indien de federale magistraat verneemt dat de 

observatie waarvoor hij zijn mondelinge machtiging verleende zonder deze reeds 

schriftelijk te hebben bevestigd, uiteindelijk niet plaats vond, hij niet gehouden is een 

vertrouwelijk dossier en de verschillende formulieren op te stellen.  

 

Aanbeveling: 

 

Het zou nuttig zijn de internationale observaties als “stelselmatig” te beschouwen 

op basis van dezelfde criteria die voor de nationale observaties worden gehanteerd.  

 

5.5.3. Bilateraal of multilateraal overleg met de gerechtelijke autoriteiten van de 

Lidstaten of andere Staten 

 

Sedert de oprichting van het federaal parket vonden verschillende 

overlegvergaderingen plaats, waaraan het federaal parket deelnam of zelf of mede 

organiseerde, met de gerechtelijke (en politionele) autoriteiten van Nederland, 

Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten. 

 

Deze overlegvergaderingen hetzij van algemene aard, hetzij verbonden aan een 

bijzonder thema, komen bovenop de operationele vergaderingen die regelmatig, in het 

kader van specifieke dossiers, gehouden worden. 

 

5.5.3.a. Bilateraal overleg met de buurlanden  

 

1. Met Nederland 

 

 operationeel bilateraal overleg  

 

Een operationeel bilateraal overleg met Nederland bestond reeds onder de nationaal 

magistraten strekkende tot het onderzoek van de problemen ontstaan in het kader van 

de uitvoering van RHV of grensoverschrijdende operaties. Deze vergaderingen 

worden verdergezet en worden gevolgd door een federale magistraat van de sectie 

internationale samenwerking. Een vertegenwoordiger van het parket-generaal van 

Gent neemt er eveneens aan deel. 
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 vergadering over de problematiek “vuurwerk” 

 

De problematiek van het vuurwerk is in Nederland een nationale prioriteit geworden 

ten gevolge van de catastrofe van Entschede in 2000: vele Nederlandse staatsburgers 

doen echter, teneinde het verkoopverbod en het opslaan van dit materiaal in 

Nederland te ontlopen, hun aankopen in verschillende Belgische firma’s om ze nadien 

onwettelijk in te voeren. 

 

Tweemaal per jaar vindt op het federaal parket een vergadering plaats met deelname 

van een federale magistraat, de Nederlandse officier van Justitie, verantwoordelijk 

voor de problematiek op nationaal vlak, eventueel een magistraat van het Belgisch 

betrokken parket, de Nederlandse politionele verantwoordelijken en de directeur van 

het programma “ milieu” van de federale politie en één van zijn adjuncten. 

 

Het doel van deze vergadering is voornamelijk de contacten tussen de Nederlandse en 

Belgische gerechtelijke autoriteiten te vergemakkelijken en steun te bieden voor het 

opstellen van RHV die de Nederlandse autoriteiten toesturen kort voor het begin van 

de periode van systematische controle die jaarlijks loopt van 1 september tot 31 

december. 

 

 themadagen  

 

Eenmaal per jaar wordt een themadag ingericht, gemeenschappelijk door het federaal 

parket (vroeger de nationaal magistraten) en het Nederlandse ministerie van Justitie. 

Deze dag  wordt afwisselend in België en Nederland gehouden. Nemen eraan deel: de 

vertegenwoordigers van het federaal parket, van de parketten en parketten-generaal 

van verschillende arrondissementen en rechtsgebieden van België en Nederland, de 

leden van de dienst internationale samenwerking van de respectieve ministeries van 

Justitie evenals  politie- en de verbindingsofficieren. 

 

Een themadag werd op 19 juni 2003 in Den Haag gehouden en had als thema’s de 

moeilijkheden ondervonden in de uitvoering van de RHV, de Nederlandse centra van 

internationale samenwerking (IRC), de nieuwe Belgische wet op de bijzondere 

opsporingsmethoden  en de gemeenschappelijke onderzoeksteams.  

 

2. Met Frankrijk  

 

 Frans-Belgische overleginstantie inzake grensoverschrijdende gerechtelijke 

samenwerking. 

 

De federale procureur werd uitgenodigd deel te nemen, te Douai, op 25 september 

2002, aan de eerste voltallige vergadering van deze overleginstantie, die opgericht 

werd op initiatief van de procureurs-generaal van Bergen, Gent en Douai, teneinde de 

grensoverschrijdende gerechtelijke samenwerking te verbeteren in de strijd tegen de 

grensoverschrijdende criminaliteit. 

 

 overlegvergadering  - Schengenovereenkomst 

 

Op 26 mei 2003 richtte het federaal parket, samen met de procureur-generaal van 

Douai, een werkvergadering in met deelname van de procureurs-generaal van Douai, 
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Bergen en Gent, de procureurs van de Republiek van Rijsel en Valenciennes, de 

procureurs des Konings van Kortrijk, Veurne, Doornik en Ieper en eveneens de 

vertegenwoordigers van de Franse en Belgische politiediensten van de grensgebieden. 

De dagorde bestond erin, op basis van concrete operationele dossiers, de zienswijze 

van de twee landen inzake grensoverschrijdende operaties (observaties en 

grensoverschrijdende achtervolgingen) naar elkaar te laten toegroeien. 

 

     3.    Met het Verenigd Koninkrijk 

 

De federale procureur werd uitgenodigd deel te nemen op 18 september 2002 aan een 

bilateraal overleg tussen de centrale Belgische autoriteiten (dienst wederzijdse 

rechtshulp in strafzaken van FOD Justitie) en de Britse autoriteiten (Home Office). 

Het doel van deze vergadering was de specifieke problemen scherp te stellen 

waarmede beide landen geconfronteerd worden in de uitvoering van de RHV. Het was 

een eerste vergadering die zich jaarlijks zal herhalen, afwisselend in Groot-Brittannië 

en in België. 

. 

4.  Met Duitsland  

 

Eenmaal per jaar worden de federale procureur en de procureurs-generaal van de 

aangrenzende landen met Duitsland uitgenodigd op de werkvergaderingen van het 

Duitse federaal parket en de Duitse parketten-generaal. Specifieke thema’s over 

internationale wederzijdse rechtshulp worden besproken, naast thema’s die 

rechtstreeks de Duitse gerechtelijke autoriteiten aanbelangen. Een federale magistraat 

was aanwezig op de vergadering van 21 mei 2003  te Bremen. 

 

5.5.3.b.   Multilateraal overleg  

 

1. Met Nederland en Duitsland 

 

Een trilateraal overleg EUREGIO (België, Nederland, Duitsland) werd in 2002 in 

plaats gesteld, op initiatief van Nederland. Deze werkgroep bestaat uit magistraten 

van de parketten van de Belgische, Duitse en Nederlandse grensarrondissementen. 

Voor België zijn dit de arrondissementen van Eupen, Luik, Tongeren en Verviers. 

Voor Nederland zijn aanwezig: de parketten van Roermond en Maastricht en voor 

Duitsland het parket van Aken. 

 

Dit initiatief, hoewel internationaal, is toch relatief beperkt in zijn actieradius. 

Nederland streeft ernaar, in navolging van de gemeenschappelijke 

politiecommissariaten, op termijn een gemeenschappelijke “gerechtelijke antenne” op 

te richten die belast is met het vergemakkelijken van het voeren van 

gemeenschappelijke onderzoeken en aldus ook de strijd tegen de 

grensoverschrijdende criminaliteit in deze regio. Momenteel beperken de 

werkzaamheden van de overleggroep zich ertoe een jaarboek uit te brengen, waarin de 

gerechtelijke organisatie van elk deelnemend land wordt uiteengezet. De 

Nederlanders, daarin klaarblijkelijk ondersteund door hun College van procureurs-

generaal, verwachten een (eventuele) Europese financiële steun om het project te 

ontwikkelen. 
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Het federaal parket neemt in de eerste plaats aan deze vergaderingen deel om na te 

gaan of er geen dubbel werk verricht wordt door andere groepen met een bredere 

actieradius en om te vermijden dat parallelle kanalen inzake internationale 

samenwerking opgericht worden.  

 

2. Met Nederland en het groothertogdom Luxemburg 

 

Dit overleg dat op regelmatige tijdstippen België, Nederland en het groothertogdom 

Luxemburg samen brengt, heeft tot doel de politionele acties te coördineren in de 

strijd tegen het drugstoerisme. Een federaal magistraat neemt deel aan de 

voorbereiding van deze operaties. De resultaten van deze gelijktijdige acties zijn 

eerder symbolisch dan belangrijk, maar hebben toch een zeker impact op de bevolking 

van de verschillende deelnemende landen via de media, wat trouwens ook één van de 

objectieven is. Dit overleg vindt afwisselend in elk betrokken land plaats. België 

stond al geruime tijd niet in voor de organisatie ervan, wegens gebrek aan budgettaire 

middelen om de deelnemers te kunnen ontvangen. 

 

5.5.3.c.     Overleg met de landen buiten de Europese Unie 

 

          1    Met de Verenigde Staten 

 

1.1.     De federale procureur werd uitgenodigd in november 2002 deel te nemen aan 

een bilateraal overleg tussen de centrale Belgische autoriteiten (dienst wederzijdse 

rechtshulp in strafzaken van de FOD Justitie) en de Amerikaanse autoriteiten (Office 

of international Affairs van het ministerie van Justitie). Dit bilateraal overleg, dat twee 

dagen duurde, werd bijgewoond door een federale magistraat, de procureur-generaal 

van Gent, vertegenwoordigers van de FOD Justitie en Buitenlandse Zaken en twee 

vertegenwoordigers van de Amerikaanse centrale autoriteit. Dit overleg zal in de 

toekomst herhaald worden. De volgende vergadering vond plaats op 29 oktober 2003. 

 

1.2.     Missie in de Verenigde Staten  

 

Van 5 tot 8 januari 2003 vergezelde de federale procureur, samen met een federale 

magistraat van de sectie internationale samenwerking, de Minister van Justitie en 

leden van zijn kabinet op een missie in de Verenigde Staten tijdens dewelke hij de 

Amerikaanse minister van Justitie  de h. John Ashcroft ontmoette.  

 

 Het objectief was dubbel: enerzijds het federaal parket aan de verschillende 

Amerikaanse autoriteiten voorstellen en anderzijds de internationale gerechtelijke 

samenwerking oprichten en versterken, meer bepaald in de strijd tegen het terrorisme 

en de handel in verdovende middelen. 

 

In deze optiek vond een ontmoeting plaats met de verschillende verantwoordelijken 

van de FBI, van de Drugs Enforcement Agency en de Amerikaanse centrale autoriteit 

langs dewelke alle verzoeken tot uitlevering en wederzijdse rechtshulp transiteren.  

 

Bij de ontmoeting met de Amerikaanse Minister van Justitie werd de nadruk gelegd 

op de noodzaak de Belgische en Amerikaanse magistraten  te vormen volgens de 

gerechtelijke systemen van beide landen teneinde de procedures voor uitlevering en 

RHV te optimaliseren. 
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1.3. Het federaal parket nam aldus actief deel aan de organisatie van een 

informatiesessie bestemd voor de magistraten van de parketten en de 

onderzoeksrechters, met betrekking tot de wederzijdse rechtshulp met de Verenigde 

Staten, die twee dagen zal duren en eind oktober 2003 te Brussel zal plaats hebben.  

 

2. Met Canada 

 

2.1.     De federale procureur maakte van zijn reis naar Washington met de Minister 

van Justitie, in januari 2003, gebruik om, vergezeld van een federale magistraat, in 

Ottawa op 9 januari 2003 de procureur-generaal van Canada te ontmoeten samen met 

de vertegenwoordigers van de centrale autoriteit van het Canadese ministerie van 

Justitie, belast met de internationale gerechtelijke samenwerking. 

. 

Het doel van dit contact was het federaal parket bekend te maken bij de Canadese 

autoriteiten die op hun beurt de gelegenheid hadden zich voor te stellen en hun 

opdracht te doen kennen  in het vooruitzicht van de inwerkingtreding van het nieuwe 

bilaterale Verdrag inzake rechtshulp. 

    

2.2.   Ter gelegenheid van de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag inzake 

rechtshulp tussen België en Canada op 1 april 2003, organiseerde het federaal parket, 

in nauwe samenwerking met de Canadese verbindingsmagistraat  bij de Europese 

Unie en de dienst internationale samenwerking in strafzaken van het directoraat 

generaal wetgeving en fundamentele rechten en vrijheden van de FOD Justitie op 22 

mei 2003 een informatievergadering. 

 

Het doel van deze informatievergadering was aan de magistraten van de parketten-

generaal en de parketten belast met de rechtshulp, de verschillende bepalingen van dit 

nieuwe verdrag uiteen te zetten. 

 

      3.   Met Hongkong  

 

De federale procureur werd door de algemene directie wetgeving en fundamentele 

rechten en vrijheden van de FOD Justitie uitgenodigd om van 24 tot 27 september 

2002 deel te nemen aan de discussies over het afsluiten van een bilateraal akkoord van 

rechtshulp met de autoriteiten van Hongkong.  

 

Een tekst werd afgewerkt en ondertekend door de Minister van Justitie. 

 

Een akkoord werd afgesloten opdat, reeds vanaf de eerste onderhandelingen en vóór 

de inwerkingtreding van het verdrag, de gerechtelijke autoriteiten van de twee landen 

actief zouden samenwerken: de gerechtelijke autoriteiten van Hongkong gingen 

akkoord om vóór het toesturen van de officiële stukken, het ontwerp van RHV te 

onderzoeken teneinde de uitvoering ervan te vergemakkelijken. Het federaal parket 

stelde zich ter beschikking als tussenpersoon. Het ontwerp van verdrag duidt trouwens 

het federaal parket aan als centrale autoriteit waaraan, in geval van dringendheid, de 

RHV van Hongkong kunnen toegestuurd worden.   
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Van 15 tot 23 februari 2003 vond een tweede ontmoeting plaats te Hongkong tussen 

de Belgische Minister van Justitie en zijn ambtgenoot, waarbij de federale procureur 

uitgenodigd was hieraan deel te nemen. 

 

 4.  Met Thailand  

 

Op 27 mei 2002 nam de federale procureur, op uitnodiging van de Minister van 

Justitie, deel aan de dagen van bilateraal overleg tussen de Belgische en de Thailandse 

autoriteiten in het vooruitzicht van het afsluiten van een bilateraal akkoord van 

rechtshulp teneinde, onder meer, efficiënter de strijd aan te binden tegen het seksueel 

toerisme waarbij minderjarigen betrokken zijn. 

 

De onderhandelingen leidden tot het opstellen van een eerste tekst die het voorwerp 

uitmaakte van een hernieuwd overleg tussen de Belgische en Thailandse autoriteiten 

op 31 september en 1 oktober 2003. De federale procureur nam er andermaal aan deel 

op uitnodiging van de Minister van Justitie. 

 

5.5.4.   Geprivilegieerde contacten met de nationale parketten en de 

gespecialiseerde parketten van de andere Europese landen 

 

5.5.4.a.    Met Nederland 

 

Het federaal parket onderhoudt geprivilegieerde contacten met het nationaal parket 

(landelijk parket) van Nederland. De magistraten van deze parketten hebben 

regelmatige contacten met de federale magistraten, voornamelijk in het kader van 

operationele dossiers. 

 

5.5.4.b.   Met Duitsland  

 

Eenmaal per jaar wordt de federale procureur uitgenodigd in Karlsruhe deel te nemen 

aan de werkdagen van de Duitse federale procureur en de Duitse procureurs-generaal, 

gewijd aan terrorisme. 

 

5.5.4.c.   Met Roemenië     

 

Op 28 oktober 2002 bracht de korpschef van het nationaal parket anticorruptie van 

Roemenië een bezoek aan de federale procureur. Het doel van de vergadering was de 

nationale parketten van beide landen voor te stellen en een nauwere samenwerking 

inzake de strijd tegen de corruptie te bevorderen. In aanwezigheid van een 

vertegenwoordiger van de FOD Justitie werd zelfs voor de Roemeense magistraten de 

mogelijkheid overwogen een stage in België te volgen. 

 

5.5.4.d.   Met Zwitserland 

 

De federale procureur hield operationele overlegvergaderingen met de Zwitserse 

federale procureur, onder meer betreffende de dossiers inzake financiële criminaliteit. 
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5.5.4.e.   Met Spanje 

 

De federale procureur onderhield operationele contacten met het Spaanse nationaal 

parket (audiencia naciaonal) in het kader van dossiers inzake drugscriminaliteit. 

 

5.5.4.f.    Met Frankrijk 

 

De federale magistraten, belast met de materie terrorisme, onderhielden, in het kader 

van hun dossiers, contacten met hun ambtgenoten van de sectie antiterrorisme van het 

parket van Parijs. 

 

 

5.6. Relaties met de internationale instellingen  
 

 

5.6.1. De internationale gerechten: Internationaal Strafrechtstribunaal voor 

Rwanda en ex-Joegoslavië  

 

De federale procureur vormt het centraal gerechtelijk aanspreekpunt aan wie alle 

verzoeken voor internationale rechtshulp uitgaande van de internationale 

strafrechtstribunalen voor Ex-Joegoslavië  en Rwanda gericht zijn (cfr.de 

gemeenschappelijke omzendbrief van 16 mei 2002 van de Minister van Justitie en het 

College van procureurs-generaal) .   

 

De verplichte passage via de federale procureur stelt deze, onder meer, in staat een 

globaal zicht te hebben over alle RHV die deze twee internationale 

strafrechtstribunalen aan België toesturen, in een materie waarin hij, sedert de 

inwerkingtreding van de wet van 5 augustus 2003, een exclusieve bevoegdheid heeft. 

 

Sedert de inwerkingtreding van voormelde wet voert de federale procureur trouwens  

zelf de RHV van de internationale strafrechtstribunalen voor Rwanda en Ex-

Joegoslavië uit, waarbij hij de uitvoering ervan aan het gespecialiseerd bureau van de 

GDA Brussel toevertrouwt. 

 

Wat betreft meer bepaald de RHV uitgaande van het internationaal 

strafrechtstribunaal voor Rwanda, valt te onderstrepen dat de passage van deze 

verzoeken lang het federaal parket des te belangrijker is daar het federaal parket de 

strafvordering uitoefent in verschillende dossiers ten laste van Rwandese 

staatsburgers, voor feiten van genocide die in Rwanda in 1994 plaats hadden; wanneer 

het federaal parket een RHV ontvangt uitgaande van het internationaal 

strafrechtstribunaal voor Rwanda, kan de federale magistraat, met deze materie belast, 

onmiddellijk nagaan of de uitvoering van de gevraagde opdrachten zijn eigen dossiers 

niet in gedrang kan brengen, of hij kan in elk geval beslissen over een 

uitvoeringswijze van de gevraagde opdrachten die zijn dossiers niet zal benadelen. 

 

Er dient op gewezen te worden dat talrijke contacten ( brieven, fax, telefoon, e-mail) 

het ganse jaar door plaats hebben tussen de federale magistraat, belast met de materie 

van het internationaal humanitair recht, en de autoriteiten van het internationaal 

strafrechtstribunaal voor Rwanda. 
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Trouwens, door een beslissing van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 

werd  een Europees netwerk van aanspreekpunten opgericht van magistraten, belast 

met de materie van genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. De 

federale magistraat, belast met de materie internationaal humanitair recht, werd 

aangeduid als Belgisch aanspreekpunt. 

 

Aantal RHV gericht aan het federaal parket door de internationale 

strafrechtstribunalen  

 

Internationaal strafrechtstribunaal voor Ex-Joegoslavië : 3 

Internationaal strafrechtstribunaal  voor Rwanda : 9 

 

5.6.2 Het Europees justitieel netwerk  

 

5.6.2.a.  Belgische sectie van het Europees justitieel netwerk 

 

De Belgische sectie van het Europees justitieel netwerk is als volgt samengesteld: 

- de federale procureur; 

- 4 federale magistraten en 

- een ambtenaar van het directoraat-generaal wetgeving en fundamentele rechten en  

vrijheden van de FOD Justitie – dienst coördinatie Europese aangelegenheden. 

 

Het voordeel van deze samenstelling is evident, enerzijds door de positie van het 

federaal parket als centraal gerechtelijk aanspreekpunt en, anderzijds, door zijn 

specifieke opdracht in het kader van de internationale samenwerking. De ambtenaar 

van de FOD Justitie kan langs zijn kant efficiënt tussenkomen op het niveau van de 

centrale autoriteit die de FOD Justitie is. 

 

Deze samenstelling is in feite de voortzetting van de bestaande toestand onder de 

nationaal magistraten die destijds het aanspreekpunt vormden. 

 

5.6.2.b.  Aantal verzoeken 

 

Het Europees justitieel netwerk is een van de meest gebruikte instrumenten door het 

federaal parket om zijn opdracht van vergemakkelijking van de internationale 

samenwerking te vervullen. Het aantal tussenkomsten kan niet becijferd worden, 

vermits het grootste deel telefonisch of per e-mail plaats vindt.  

 

5.6.2.c.  Actieve deelname van het federaal parket 

 

1.   Vergaderingen 

 

1.1. 

De voltallige vergaderingen van het EJN vinden om de twee jaar plaats en zijn 

ingericht door en in het land dat op dat ogenblik het voorzitterschap van de Europese 

Unie waarneemt ( Denemarken in december 2002, Athene in mei 2003). Het federaal 

parket is iedere keer door twee van zijn aanspreekpunten vertegenwoordigd. 

 

De dagorde van deze vergaderingen bestaat uit algemene uiteenzettingen over de 

wetgeving of de procedure van het land dat de vergadering inricht, over het statuut en 
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budget van EJN en de toestand van de instrumenten van EJN: atlas, compendium en 

het Solon project. 

 

De hoofdbekommernissen van EJN werden dit jaar gekenmerkt door zijn structurele 

wijzigingen: “afhankelijkheid” van het budget van Eurojust en oprichting en 

toekenning van een post van secretaris van het EJN. 

 

De landen die lid zijn van het netwerk wensen trouwens de naambekendheid van het 

EJN bij hun magistratuur en politie te bevorderen en de samenwerking met Eurojust 

te maximaliseren  

 

1.2. 

Naast deze vergaderingen heeft, eenmaal per jaar, in Portugal, een vergadering van de 

correspondenten van het EJN plaats. Deze correspondenten zijn  vertegenwoordigers 

van elk land, die verantwoordelijk zijn voor de actualisering van de informatica-

instrumenten die ontwikkeld werden: de Europese gerechtelijke Atlas die de gegevens 

van alle nuttige nationale instanties herneemt op het gebied van de internationale 

gerechtelijke samenwerking en de “Belgische fiches” die onder meer de nationale 

wetteksten in deze materie hernemen.  

 

De vergadering van dit jaar had als doel het ontworpen instrument voor te stellen dat 

elk lid toelaat zelf zijn deel van Atlas en de “Belgische fiches” te actualiseren. 

Overleg zal vóór eind 2003 plaats vinden met FOD Justitie teneinde de zware taak 

van de actualisering van de “Belgische fiches” te organiseren.  

 

1.3. 

Het belang van de onderlinge ontmoetingen tussen de aanspreekpunten in de rand van 

de vergaderingen is niet te onderschatten: zij laten toe persoonlijke contacten aan te 

knopen met de magistraten van alle landen van de Europese Unie, wat een waarborg 

biedt voor meer efficiëntiere tussenkomsten in het kader van verzoeken van de 

nationale gerechtelijke autoriteiten.  

 

2.  Opening van het EJN naar de kandidaat-landen 

 

Het toetreden van nieuwe Staten vereist hun « scholing » teneinde zich ervan te 

verzekeren dat zij op een efficiënte wijze deelnemen aan het netwerk en aan de 

actualisering van zijn instrumenten. Het netwerk besliste bijgevolg vanaf 2002 deze 

landen, als genodigden, bij de voltallige vergaderingen te betrekken en zal, teneinde 

de instrumenten voor te stellen, in november 2003 een seminarie inrichten, onder 

medevoorzitterschap van België dat vertegenwoordigd zal zijn door een federale 

magistraat en een lid van FOD Justitie. 

 

Het federaal parket, overtuigd dat dit instrument bijzonder nuttig is voor zijn opdracht 

tot het vergemakkelijken van de internationale gerechtelijke samenwerking, neemt 

actief deel aan het proces van besluitvorming ertoe strekkende het netwerk opnieuw te 

dynamiseren. Het netwerk beleeft op dit ogenblik inderdaad een delicate fase. Niet 

alleen is EJN op zoek naar een juist evenwicht in zijn relaties met EUROJUST, maar 

eveneens naar de middelen om meer operationeel in de lidstaten op te treden en zijn 

naambekendheid te verspreiden in de toetredende landen. De investering van het 

federaal parket in het netwerk heeft dus ook als doel de bewaring en de optimalisering 
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van een zeer nuttig kwaliteitsinstrument in de uitoefening van zijn opdrachten van 

internationale samenwerking. 

 

5.6.3.   Eurojust   

 

5.6.3.a.   Inleidende bemerkingen 

 

In de sectie internationale samenwerking is één van de magistraten het 

geprivilegieerde aanspreekpunt van het Belgische lid van Eurojust. 

 

Het wetsontwerp dat de beslissing van de Raad van Europa van 28 februari 2002 tot 

oprichting van Eurojust, in Belgisch recht omzet, voorziet, buiten het Belgische lid 

van Eurojust, de aanduiding van een nationale correspondent van België bij Eurojust 

die een lid van het federaal parket of van een parket-generaal zal zijn. 

 

5.6.3.b.   Gedetailleerde statistieken 

 

Elk verzoek uitgaande van de Belgische vertegenwoordiger van Eurojust vormt het 

voorwerp van een dossier met specifieke referte (L2). 

 

De periode die in aanmerking werd genomen voor de statistieken loopt van 1 

september 2002 tot 31 augustus 2003. 

 

1. aantal verzoeken of mededelingen van de Belgische vertegewoordiger van 

Eurojust, gericht aan het federaal parket: 37 

 

 

2. voorwerp van de verzoeken of mededelingen van de Belgische 

vertegenwoordiger van Eurojust, gericht aan het federaal parket : 
 

-     verzoek tot bijstand in de uitvoering van een RHV gericht tot België:   6 

-     toezending van een RHV gericht aan België:      3 

-     toezending van een RHV gericht aan België en verzoek tot coördinatie:   1 

-     verzoek om inlichtingen over de stand van uitvoering van een RHV aan België gericht:   13 

-     verzoek om inlichtingen over de vooruitgang van een Belgisch gerechtelijk dossier:           4 

-     verzoek om inlichtingen over de hechtenis van een persoon in België:   1 

-     uitnodiging op een coördinatievergadering – time sharing:    1 

-     uitnodiging op een strategische vergadering – mensenhandel:    1  

-     uitnodiging op een strategische vergadering – terrorisme:    1 

-     andere:          6 

 

3.  verzoek van een Belgische autoriteit om toezending van een dossier naar 

Eurojust voor coördinatie: 1 ( betreft een dossier witwassen in de fase van opsporing in het 

parket van Brugge- samenhang met dossiers geopend in verschillende parketten van Duitsland) 

 

5.6.3.c.   Analyse en commentaar 

 

Bij de lectuur van de hierboven weergegeven cijfers moet vastgesteld worden dat  het 

Belgische lid van Eurojust hoofdzakelijk tussenkomt in het kader van de verzoeken 

om inlichtingen betreffende de stand van uitvoering van een RHV gericht aan België 

door een ander land, lid van de Europese Unie. 
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Op te merken valt dat één enkel verzoek, op nationaal vlak, om de uitvoering van een 

internationale rogatoire opdracht te coördineren, door Eurojust aan het federaal parket 

werd gericht. 

 

5.6.4. OLAF 

 

5.6.4.a.  Inleidende bemerkingen 

 

De omzendbrief van het College van procureurs-generaal betreffende het federaal 

parket bepaalt dat de federale procureur het centraal gerechtelijk aanspreekpunt is 

voor de internationale instellingen, waaronder OLAF. 

 

Talrijke contacten vonden plaats tussen deze twee instellingen teneinde deze functie 

uit te bouwen. Alle klachten uitgaande van OLAF, bestemd voor de Belgische 

gerechtelijke autoriteiten, worden bijgevolg doorgezonden langs het federaal parket 

dat dienst doet als “ inkomstloket” en ze doorstuurt naar het parket dat territoriaal 

bevoegd is, of ze desgevallend zelf behandelt. Het federaal parket deelt deze 

informatie aan OLAF mee en aan de bijstandsmagistraat van het expertisenetwerk 

economische, financiële en fiscale delinquentie, onder meer belast door de Belgische 

gerechtelijke autoriteiten met de opvolging van deze klachten 

 

Bovendien werkte het federaal parket met deze magistraat samen bij het opstellen van 

de omzendbrief van het College van procureurs-generaal betreffende OLAF – COL 

9/2003 van 23 juli 2003.  

 

5.6.4.b.  Statistieken 

 

Elk verzoek of mededeling van OLAF vormt het voorwerp van een dossier met een 

specifieke referte (L.3) 

 

OLAF zond 7 dossiers aan het federaal parket toe: 

 5 dossiers betreffen subsidiefraudes en 2 betreffende sigarettenzwendel  

 5 dossiers werden, voor beschikking, naar het parket van Brussel gestuurd, 1 

naar het parket van Namen en 1 naar het parket van Hasselt.  

 

5.6.4.c.   Coördinatievergaderingen  

 

De federale magistraten namen herhaaldelijk deel aan coördinatievergaderingen, door 

OLAF ingericht, teneinde de uitvoering van gerechtelijke opdrachten in het kader van 

operationele dossiers in de verschillende landen van de Unie te coördineren. 

 

De meeste vergaderingen vonden plaats op verzoek van de buitenlandse gerechtelijke 

autoriteiten en betroffen de voorbereiding van het uitwerken of het gelijktijdig 

uitvoeren van RHV inzake sigarettenzwendel of andere producten vallende onder wet 

op de douane en accijnzen, in de verschillende lidstaten. 

 

Tot op vandaag kwam OLAF niet tussen om de uitvoering van RHV, op verzoek van 

de Belgische gerechtelijke autoriteiten, te vergemakkelijken. Het is echter niet 

uitgesloten dat dit in de toekomst zal gebeuren, rekening houdend met het feit dat 
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OLAF over een infrastructuur en belangrijke financiële middelen beschikt om de 

vergadering van verschillende landen op een zelfde  plaats te vergemakkelijken. 

 

5.6.5    De Europese Unie 

 

Op uitnodiging van het directoraat-generaal wetgeving en fundamentele vrijheden en 

rechten van de FOD Justitie namen de federale procureur en de federale magistraten 

deel aan verschillende werkgroepen ingericht bij de Europese Unie. 

 

5.6.5.a.   Europese Werkgroepen  

 

Zij beogen voornamelijk de uitwerking van Europese verdragen over materies die 

ressorteren onder de bevoegdheid van het federaal parket, of, meer algemeen, over de 

strafprocedure of de internationale rechtshulp. 

 

Het gaat hoofdzakelijk om voorbereidende vergaderingen op CATS (comité artikel 

36) en op GMD (multidisciplinaire groep over de georganiseerde criminaliteit). De 

vergaderingen vinden ongeveer éénmaal per maand plaats. Zij worden afwisselend 

door de FOD Justitie en FOD Binnenlandse Zaken ingericht.  

 

Het valt op te merken dat, in de mate van het mogelijke en in geval op de agenda 

punten staan die in het bijzonder het federaal parket aanbelangen, een federale 

magistraat en een jurist van het federaal parket aan de vergaderingen van CATS of 

GMD deelnemen.  

 

Bemerking: 

 

Sedert 1 september 2003 is de deelname van federale magistraten niet meer mogelijk 

wegens plaatsgebrek in het Europees halfrond, ten gevolge van de deelname van de 

toetredende staten. De federale procureur wordt echter  ingelicht over de dagorde van 

de vergaderingen en kan bijgevolg bemerkingen laten gelden over materies die hem 

aanbelangen.  

 

5.6.5.b.  Vragenlijst voor wederzijdse evaluatie  

 

De federale procureur wordt regelmatig verzocht de antwoorden (of een deel ervan) 

voor te bereiden op de vragenlijsten voor evaluatie uitgaande van de Europese Unie, 

van de Raad van Europa, van het OESO, van GAFI, van de IOM (internationale 

organisatie voor migratie ) enz… in materies die onder zijn bevoegdheid vallen, zoals 

bijvoorbeeld, terrorisme, mensenhandel, corruptie, het Europees justitieel netwerk, 

Europol, Eurojust, enz… 

 

Meer bepaald met betrekking tot de IOM werd het federaal parket, op verzoek van 

deze instelling, betrokken bij de uitwerking van een vragenlijst over de infiltratie van 

criminele organisaties in de verenigingen ter bescherming van de slachtoffers van 

mensenhandel, evenals bij de analyse, thans lopende, van de resultaten van deze 

studie.  
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5.6.5.c.   Expertises van de Raad van Europa 

 

Op 16 juni 2003 werd de federale procureur door de FOD Justitie uitgenodigd een 

delegatie van experts van de Raad van Europa te ontmoeten teneinde een verslag over 

België voor te bereiden, inzake de best practices van samenwerking tussen de 

verschillende betrokken maatschappelijke componenten en de instellingen belast met 

de strijd tegen de mensenhandel. 

 

Eind 1999 duidde de Minister van Justitie een lid van de FOD Justitie en een 

magistraat, thans federale magistraat, aan om de Belgische delegatie bij GRECO 

samen te stellen, Groep van Staten tegen de Corruptie, bij de Raad van Europa; de 

federale magistraat komt tussen als hoofd van de delegatie en, sedert haar verkiezing 

in december 2002, als ondervoorzitter van de GRECO voor de periode van de tweede 

evaluatiecyclus (voor het overige zie de controleopdracht van CGDEFID). 

 

 

5.7. Opdrachten van het federaal parket inzake internationale 

samenwerking 
 

 

Inleidende bemerkingen 

 

Een federale magistraat is speciaal belast met conceptuele materies die betrekking 

hebben op de internationale politionele samenwerking. 

 

5.7.1. Machtiging van de federale procureur voor strategische analyses en 

grensoverschrijdende proactieve onderzoeken. 

 

Geen enkele nieuwe strategische analyse of/en grensoverschrijdend proactief 

onderzoek werd voorgelegd om door de federale procureur gemachtigd te worden. 

 

5.7.2.  Relaties met EUROPOL 

  

5.7.2.a.  Operationeel  

 

De deelname van de federale politie aan de strategische analyses op gerechtelijk 

gebied en aan de AWF (Analytical Working Files: operationele misdrijfanalyses, 

verbonden aan een specifiek crimineel fenomeen dat in het bevoegdheidsgebied van  

EUROPOL valt) is onderworpen aan de machtiging van het federaal parket, met 

instemming van de procureur-generaal van Gent. 

 

Het federaal parket nam deze bevoegdheid van de nationaal magistraten over. 

 

Hieronder wordt het aantal dossiers weergegeven dat, per materie, sedert 1999 en tot 

31 augustus 2003 werd behandeld. 

 

Materie 1999 2000 2001 2002 2003 Totaal 

Witwassen   1  1 2 

crim. Org.  1  1 2 4 

valsheid  1  4 1 6 
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pedofilie 1     1 

verdovende middelen 1 1  2  4 

terrorisme  2   1 3 

mensenhandel  1  2  3 

Totaal 2 6 1 9 5 23 

 

Herhaaldelijk nam een federale magistraat deel aan vergaderingen van experten, 

ingericht op de zetel van EUROPOL in De Haag, in het kader van een van deze 

AWF’s (AWF Twins – pedofilie feiten op internet). De discussie handelde over de 

gerechtelijke exploitatie van de analyses uitgevoerd door de analisten van EUROPOL, 

ten gevolge van de inlichtingen ingewonnen in de landen die aan deze AWF 

deelnemen. 

 

Bovendien werkte het federaal parket mee aan de uitwerking van de omzendbrief van 

het College van procureurs-generaal over EUROPOL – Analysis Work File (AWF) 

« case » - COL 10/2002 28 juni 2002. 

 

5.7.2.b.   Structureel  

 

Het federaal parket neemt actief deel aan de voorbereidende vergaderingen van de 

bestuursraad van EUROPOL evenals aan de voorbereiding van de vergaderingen van 

de verbindingsofficieren van deze instelling. Deze vergaderingen laten toe zich een 

nauwkeurig beeld te vormen over het dagelijks beheer van deze instelling of het nu 

gaat om de uitwerking van zijn strategische visie, om zijn budget, om zijn 

instrumenten of om de invloed van de uitbreiding van de Unie op het vervullen van 

zijn opdrachten. Elk van deze vergaderingen vindt gemiddeld om de 6 weken plaats. 

 

5.7.2.c. Draaiboek “AWF” 

 

Inzake de AWF- problematiek werd intern het federaal parket een draaiboek 

opgesteld, dat de “best practices” en modellen bevat inzake het behandelen van 

aanvragen tot het opstarten van een AWF. De federale magistraten werden verzocht 

de in dit draaiboek vervatte richtlijnen nauwgezet op te volgen. Het draaiboek is 

tevens consulteerbaar  op het intranet van het federaal parket. 

 

Dit draaiboek wordt als bijlage 6 aan dit verslag gevoegd  

 

5.7.3.Relaties met  INTERPOL 

 

De federale procureur machtigt de deelname van de federale politie aan operationele 

analyses over  verscheidene criminele fenomenen, uitgevoerd bij deze instelling. Zijn 

advies is des te belangrijker, nu deze materie niet geregeld wordt in een internationaal 

verdrag, waardoor er geen verdragrechtelijke bescherming van de uitgewisselde 

informatie aanwezig is. 

  

In analogie met de machtigingsprocedure voor de federale politie om deel te nemen 

aan de AWF EUROPOLl wordt dezelfde procedure toegepast voor de oprichting van 

uitwisselingsmechanismen van politionele informatie bij INTERPOL. 
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Dit jaar diende een beslissing getroffen te worden over de deelname van de federale 

politie aan een werkgroep voor informatieuitwisseling betreffende mensenhandel, een 

project beheerd door Frankrijk (Project Red Routes). Na consultatie van de vijf 

procureurs-generaal en wijziging van het oorspronkelijk project, werd een positief 

advies gegeven. 

 

Een tweede project over de oprichting van een gegevensbank van DNA materiaal 

wordt eveneens op het niveau van het federaal parket gevolgd. Elk document hierover 

wordt aan de procureur-generaal van Bergen toegestuurd. 

 

5.7.4.Relaties met de verbindingsofficieren  

 

5.7.4.a. De verbindingsofficieren op post in het buitenland 

 

1. uitwerking van nieuwe wetteksten en circulaires  

 

De federale procureur is de autoriteit belast met de internationale politie- 

samenwerking op gerechtelijk vlak. 

 

In deze hoedanigheid werd hij betrokken bij het opstellen van de nieuwe ministeriële 

omzendbrief over de opdrachten van de verbindingsofficieren en attachés van de 

Belgische politie in het buitenland en hun aanduidingprocedure. Deze omzendbrief 

vervangt de interministeriële circulaire van 4 oktober 1993. 

 

De federale procureur werd betrokken bij de reflectie gehouden door de directie van 

de internationale politionele samenwerking van het commissariaat-generaal van de 

federale politie (CGI) over de beslissing van de Raad van de Europese Unie 

betreffende het gemeenschappelijk gebruik van verbindingsofficieren  en de gevolgen 

van deze beslissing voor de Belgische gerechtelijke en politionele autoriteiten. 

 

2. adviesbevoegdheid betreffende het accrediteren van de Belgische 

verbindingsofficieren 

 

Deze adviesbevoegdheid wordt samen en in overleg met de procureur-generaal van 

Gent uitgeoefend.  

 

In 2002 werd het advies van de federale procureur verzocht voor het accrediteren van 

5 Belgische verbindingsofficieren, respectievelijk voor Oostenrijk, Spanje, Italië, 

Venezuela en Europol. 

 

In 2003 werd het advies van de federale procureur verzocht voor het accrediteren van 

5 Belgische verbindingsofficieren, respectievelijk voor Frankrijk, het groothertogdom 

Luxemburg,  Rusland, Turkije en Thailand. 

 

De federale procureur werd eveneens geraadpleegd over de uitbreiding van de 

accreditering van de Belgische verbindingsofficier in Thailand. 
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3. organisatie van de dagen van de Belgische verbindingsofficieren 

 

Elk jaar tijdens de maand mei nemen alle Belgische verbindingsofficieren op post in 

het buitenland, deel aan een vormingsweek in België. Eén van deze dagen is gewijd 

aan het federaal parket die deze dag samen met het CGI inricht. In 2002 had deze 

vorming plaats van 13 tot 17 mei 2002, d.w.z. de week vóór de inwerkingstelling van 

het federaal parket. De federale procureur en de federale magistraten die reeds 

benoemd waren, namen deel aan een vergaderdag met de verbindingsofficieren. Er 

werd een algemene uiteenzetting over het federaal parket gehouden. 

 

Op 21 mei 2003 vergaderden de verbindingsofficieren op het federaal parket en 

woonden zij uiteenzettingen bij over de bevoegdheden van het federaal parket inzake 

de uitoefening van de strafvordering en over de nieuwe wet betreffende de bijzondere 

opsporingsmethoden. 

 

Deze dagen zijn de gelegenheid, zowel voor de verbindingsofficieren als voor de 

federale magistraten, om vragen te stellen over de problemen, ondervonden in de 

uitoefening van ieders bevoegdheid en samen oplossingen voor deze problemen te 

zoeken.  

 

4. Betrekkingen tussen de verbindingsofficieren en het federaal parket 

 

-  vergemakkelijking van de internationale samenwerking 

 

De federale procureur en de federale magistraten, daartoe verzocht door de Belgische 

gerechtelijke autoriteiten in het kader van hun opdracht de internationale 

samenwerking te vergemakkelijken, doen frequent een beroep op de Belgische 

verbindingsofficieren in het buitenland, hetzij om inlichtingen te bekomen om RHV 

voor te bereiden, hetzij om ‘advanced copies’ van Belgische RHV toe te zenden,  

hetzij om inlichtingen te bekomen over de stand van uitvoering van een  rechtshulp- 

of  uitleveringprocedure. 

 

-  verslagen die de verbindingsofficieren aan het federaal parket richten. 

 

De federale procureur ontvangt regelmatig verslagen, opgesteld door de Belgische 

verbindingsofficieren op post in het buitenland in verband met gerechtelijke 

aangelegenheden. Deze verslagen worden onmiddellijk toegestuurd aan de 

gerechtelijke of politionele autoriteit om de informatie, die erin meegedeeld is, te 

kunnen exploiteren. 

 

5.7.4.b.  De  buitenlandse verbindingsofficieren geaccrediteerd in België 

 

1.  wetteksten en circulaires 

 

In tegenstelling tot de interministeriële omzendbrief van 4 oktober 1993 betreffende 

de Belgische verbindingsofficieren (zie hierboven 5.7.4.a.1) werd de interministeriële 

omzendbrief van 20 september 1993 betreffende de buitenlandse 

verbindingsofficieren niet gewijzigd. 
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2. adviesbevoegdheid voor het accrediteren van de buitenlandse verbindingsofficieren 

 

Deze bevoegdheid wordt samen en in overleg met de procureur-generaal van Gent 

uitgeoefend.  

 

In 2002 werd  het advies van de federale procureur verzocht voor het  accrediteren  

van 5 buitenlandse verbindingsofficieren respectievelijk afkomstig van Zuid-Afrika, 

Colombia, Frankrijk, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.  

 

In 2003 werd het advies van de federale procureur verzocht voor het  accrediteren  

van 3 buitenlandse verbindingsofficieren respectievelijk afkomstig van Canada, 

Colombia (2
de

) en Ierland.  

 

3. organisatie van de dagen van de buitenlandse verbindingsofficieren 

 

Op initiatief van de federale procureur organiseerde de directie van de internationale 

politionele samenwerking van het commissariaat generaal van de federale politie  

(CGI) samen met hem een vergadering van alle buitenlandse verbindingsofficieren  

geaccrediteerd bij België, zowel deze op post in België als als in het buitenland  (Den 

Haag of Parijs). Deze eerste vergadering vond plaats in Brussel op 21 mei 2003.  

 

Zij stelde de buitenlandse verbindingsofficieren in staat elkaar te leren kennen en hun 

beroepservaringen uit te wisselen. Zowel de federale procureur als de directies van de 

federale politie hadden de gelegenheid hun nieuwe gerechtelijke en politionele 

structuren uiteen te zetten. Deze dagen zijn ten slotte de gelegenheid, zowel voor de 

verbindingsofficieren als voor de federale magistraten, om vragen te stellen over de 

problemen ondervonden in de uitoefening van ieders bevoegdheid en samen 

oplossingen voor deze problemen te zoeken.  

 

De tweede ontmoetingsdag tussen de buitenlandse verbindingsmagistraten werd, 

gezamenlijk door de federale procureur en het CGI, op 25 september 2003 

georganiseerd. 

  

5.7.5.Relaties met de federale politie 

 

5.7.5.a.   Operationeel  – DGS/DSO 

 

1. De internationale seiningen 

      

Wanneer internationale seiningen personen of goederen betreffen die niet 

lokaliseerbaar zijn in België wordt het federaal parket daarover regelmatig ingelicht.  

 

2. De rechtshulpverzoeken  

 

Regelmatig worden buitenlandse RHV, toegestuurd langs het politioneel kanaal 

(Interpol),  naar het federaal parket door DGS/DSO doorgestuurd 
23

. 

 

                                                 
23

  In de praktijk worden talrijke RHV aan het federaal parket toegezonden door DGJ/DJO 

zonder dat de dienst DSO, centrale politionele autoriteit, ervan wordt verwittigd. 



Jaarverslag federaal parket  2002-2003 

62/172 

De behandeling die hun wordt voorbehouden is dezelfde als deze voorbehouden aan 

de verzoeken toegestuurd langs andere kanalen naar het federaal parket, met als 

bijzonder probleem de vraag langs welk kanaal het origineel van het RHV wordt 

toegestuurd. 

  

3. De grensoverschrijdende operaties 

  

De dienst DGS/DGO van de federale politie is het nationaal politioneel 

aanspreekpunt, onder meer voor de grensoverschrijdende operaties voor dewelke de 

federale procureur een bijzondere bevoegdheid heeft. Deze politiedienst stuurt alle 

verzoeken voor grensoverschrijdende operaties die hij ontvangt aan de federale 

procureur  en vraagt aan deze de machtiging tot uitvoering. 

 

Ondervonden moeilijkheden 

 

In toepassing van de Schengenuitvoeringsovereenkomst zou deze dienst moeten 

ingelicht worden van alle verzoeken, wat evenwel geenszins het geval is. In de 

praktijk contacteren buitenlandse politiediensten soms rechtstreeks de Belgische 

politiediensten, meer bepaald de programma’s van DGJ die op hun beurt de federale 

procureur om een machtiging verzoeken. 

 

Teneinde deze leemte op te vullen, en rekening houdend met het politioneel kanaal 

dat opgelegd werd door de Schengenuitvoeringsovereenkomst, licht de federale 

magistraat, belast met een grensoverschrijdende observatie, DGS/DGO in over de 

machtiging die hij toegekend heeft. 

 

5.7.5.b.   conceptueel -  CGI 

 

Het federaal parket werd eveneens geraadpleegd over de deelname van de federale 

politie aan internationale werkgroepen met het doel informatie uit te wisselen over 

criminele fenomenen, zoals mensenhandel, teneinde de impact te evalueren op 

openstaande gerechtelijke dossiers en om eventueel dubbel gebruik met werkgroepen 

bij EUROPOL en INTERPOL te vermijden. 

 

Het federaal parket moedigde eveneens de oprichting van een werkgroep aan 

strekkende tot het hervormen van het behandelen van de internationale politionele 

informatiestroom in de federale politie, met als hoofddoel de rol van DGS/DSO te 

beklemtonen als centraal ingangs- en uitgangspunt van de informatie betreffende de 

internationale politionele samenwerking.  

 

Het advies van de federale procureur werd nog verzocht in verband met de 

gemeenschappelijke onderzoeksteams en de uitbreiding van het toepassingsveld van 

artikel 40 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst (grensoverschrijdende 

observatie). 

  

5.7.6.De gemeenschappelijke commissariaten 

 

De federale magistraat, belast met het toezicht op de politiediensten, werd betrokken 

bij de inplaatsstelling van gemeenschappelijke commissariaten met Frankrijk en 

Luxemburg. 
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5.8. Centraal aanspreekpunt en  expertise 
 

 

De opdracht van het federaal parket bestaat er vooral in de internationale 

samenwerking aan te moedigen, te streven naar een zekere expertise en een centraal 

aanspreekpunt te vormen. 

 

5.8.1.  Documentatie 

 

Teneinde deze opdracht te verzekeren stelt het federaal parket geleidelijk een 

gespecialiseerde documentatie samen inzake gerechtelijke samenwerking in 

strafzaken: referentiewerken, rechtspraak, modellen van internationale rogatoire 

opdrachten en specifieke documentatie over de toepasselijke wetgeving van de 

verschillende landen 
24

. 

 

Interne richtlijnen voor de behandeling van RHV werden opgesteld 
25

.  

 

5.8.2. Deelname van de federale procureur en de federale magistraten aan 

internationale fora 

 

Teneinde hun voortdurende vorming te verzekeren en een zekere deskundigheid te 

verwerven in materies die rechtstreeks onder hun bevoegdheid vallen, nemen de 

federale procureur en de federale magistraten deel aan internationale conferenties. 

 

In bovenvermelde periode namen verschillende federale magistraten aan 

vergaderingen of internationale conferenties deel waarvan de belangrijkste thema’s 

hieronder worden opgesomd: 

 

- internationale samenwerking; 

- partnerschap met andere landen; 

- europees aanhoudingsmandaat; 

- europees justitieel netwerk; 

- eurojust; 

- internationaal strafhof; 

- europees parket; 

- internationale politionele samenwerking; 

- gemeenschappelijke onderzoeksteams; 

- georganiseerde misdaad; 

- terrorisme; 

- mensenhandel; 

- inbeslagnemingen en verbeurdverklaring; 

- financiële delinquentie. 

 

                                                 
24

  Zie hoofdstuk V, punt 13.4 “De gebouwen, de informatica, de andere functionele middelen, 

de documentatie en het budget”. 

 
25

  Zie hoofdstuk II, punt 5.3 “Het vergemakkelijken van de internationale samenwerking – 

Structurele organisatie van het federaal parket inzake de internationale samenwerking”. 
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6. Het toezicht op de algemene en bijzondere werking van de federale 

politie 
 

 
35. 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. 

 

36. Hij oefent ook toezicht uit op de officieren van gerechtelijke politie, wanneer zij opdrachten 

uitvoeren voor het federaal parket (31). 

 

37. De wet van 7 december 1998 kent de federale procureur verschillende verantwoordelijkheden 

toe(32): 

 

•  de federale procureur is lid van de federale politieraad (33); 

 

•  hij verleent advies in geval van conflicten tussen de commissaris-generaal en de directeurs-generaal 

van de federale politie, die een weerslag hebben op opsporings- en gerechtelijke onderzoeken, en die 

bij de bevoegde Ministers voor beslissing zijn aangebracht (34); 

 

•  hij kan het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en de algemene inspectie van de federale 

politie en van de lokale politie met een onderzoek belasten (35); 

 

•  de commissaris-generaal en de directeurs-generaal van de federale politie onderhouden, voor het 

vervullen van opdrachten van gerechtelijke politie, geregelde dienstbetrekkingen met de federale 

procureur (36); 

 

•  hij beslist welke vorderingen van procureurs des Konings, arbeidsauditeurs en onderzoeksrechters, 

inzake personele en materiële middelen van de DGJ, bij voorrang boven andere worden uitgevoerd 

(capaciteitsvraagstuk) (37); 

 

•  hij kan de Minister van Justitie verzoeken aan de federale politie het bevel te geven zich te schikken 

naar de aanbevelingen en de precieze aanwijzingen van een vorderende gerechtelijke overheid(38); 

 

•  de procureur des Konings, de arbeidsauditeur of de onderzoeksrechter behoeven zijn akkoord om de 

toezending van gegevens en inlichtingen aan de algemene nationale gegevensbank uit te stellen 

(embargoprocedure) (39). 

 

38. Dezelfde wet bepaalt bovendien dat drie federale magistraten specifieke toezichtstaken uitvoeren. 

 

Een eerste federale magistraat is uitdrukkelijk belast met het toezicht op de werking van de DGJ (40).  

 

Deze magistraat waakt er in het bijzonder over dat de gespecialiseerde gerechtelijke opdrachten door 

de algemene directie van de gerechtelijke politie worden uitgevoerd overeenkomstig de vorderingen en 

de richtlijnen van de gerechtelijke overheden. 

 

39. Een tweede federale magistraat is belast met het specifiek toezicht op de werking van de « dienst 

ter bestrijding van de corruptie» binnen de DGJ (41). 

 

De wetgever heeft de anti-corruptiedienst onder het toezicht van een federaal magistraat willen 

plaatsen wegens het specifiek karakter van deze dienst en van de materie die hij behandelt (42). 

 

Deze magistraat brengt jaarlijks verslag uit aan de Minister van Justitie, die dit verslag aan het 

parlement mededeelt. De federale magistraat kan desgevallend door het Parlement worden gehoord 

over de algemene werking van de dienst ter bestrijding van de corruptie. 

 

40. Ten slotte wordt een derde federale magistraat voorzitter van het controleorgaan inzake het 

informatiebeheer (43). 
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Het controleorgaan is belast met de controle op de verwerking van de inlichtingen en gegevens die 

door de politiediensten worden verzameld bij de uitoefening van hun opdrachten van gerechtelijke en 

bestuurlijke politie (44). Zijn belangrijkste taak bestaat erin toe te zien op de naleving van de regels 

inzake de toegankelijkheid van de algemene nationale gegevensbank en de toezending aan deze 

gegevensbank van de inlichtingen en gegevens (45). 

 

Deze federale magistraat handelt, voor de duur van zijn mandaat, onafhankelijk ten aanzien van het 

federaal parket.  

 

 

6.1. De controle inzake het informatiebeheer 
 

 

Een federale magistraat is voorzitter van het controleorgaan inzake het 

informatiebeheer. Hij handelt, voor de duur van zijn mandaat, onafhankelijk ten 

aanzien van het federaal parket.  

 

De inplaatsstelling van het Controleorgaan  

 

De inplaatsstelling van het Controleorgaan verliep heel moeizaam: 

 

 de selectieprocedure met het oog op de aanwijzing van de leden van het 

Controleorgaan ( een deskundige en twee politieofficieren, respectievelijk van 

de locale en van de federale component) nam meer tijd in beslag dan 

wenselijk; 

 

 het Controleorgaan bekwam van zijn tweevoudige voogdijoverheid (Justitie en 

Binnenlandse Zaken) nog geen, nochtans wettelijk voorzien “mission-

statement”; 

 

 tot op vandaag, beschikt het Controleorgaan niet over een vaste locatie, en tot 

september 2003 niet over de minste administratieve ondersteuning.  

 

Op personeel gebied 

 

De voorzitter kan bogen op de bijzonder competente en sterke inzet van drie leden: 

met name de heren Brulin, deskundige justitieambtenaar, Van Damme, 

hoofdcommissaris van de federale politie en Matthieu, commissaris van de lokale 

politie. Daarentegen werden tot september 2003 alle administratieve taken ( telefonie, 

briefwisseling, typewerk, verplaatsingen, enz.) volledig door de leden van het 

Controleorgaan zelf waargenomen, zonder enige bijstand, noch van administratief 

personeel, noch van een of meer “inspecteurs” voor de eigenlijke controleopdrachten. 

De logistieke ondersteuning, namelijk vervoermiddelen en electronische tools, wordt 

verzekerd door de Algemene Inspectie. Het Controleorgaan deed in het voorbije jaar, 

via de federale politie, een oproep tot kandidaten voor de functie van administratief 

medewerker. Een eerste poging daartoe deed intern een beroep op de “mobiliteit”, 

doch bleef onbeantwoord. Een tweede oproep richtte zich tot externe kandidaten en 

leverde 7 geslaagden op, die evenwel niet allen het juiste profiel bezaten en 

uitsluitend Franstalig waren. Uiteindelijk kon, na een nieuwe selectieproef een 



Jaarverslag federaal parket  2002-2003 

66/172 

administratieve kracht worden aangenomen, die per 1 september 2003 aan het werk is, 

tot ieders grote voldoening. 

 

Op materieel gebied 

 

De totstandkoming van het Controleorgaan werd voorafgegaan door de aanwijzing 

van onder meer een toezichtmagistraat “in afwachting dat het federale parket zijn 

bevoegdheden zal opnemen”, belast met als het ware de voorbereiding van de 

“implementatie” van de voorschriften van het artikel 44 WPA. De actuele voorzitter 

van het Controleorgaan werd toen met deze “overgangsopdracht” belast, samen met 

drie collegae. De auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof, destijds aangewezen 

als “voorlopige” magistraat met de opdracht van federale procureur, stelde in deze 

aanloopfaze een aantal kantoren van zijn jurisdictie ter beschikking van zijn 

ambtgenoten-toezichtmagistraten, onder wie de actuele voorzitter van het 

Controleorgaan. Deze locatie, in het Justitiepaleis Poelaertplein te Brussel, bleef ook 

na de inplaatsstelling van het federaal parket voor het Controleorgaan voorbehouden. 

De federale magistraat, intussen voorzitter van dit orgaan, investeerde met zijn 

medewerkers in deze huisvesting, dusdanig dat omzeggens alle vereiste electronische 

verbindingen operationeel zijn en de belanghebbende “autoriteiten” dit adres als 

officieel aanspreekpunt erkennen. Daartegenover staat het aanbod vanwege de 

Algemene Inspectie een aantal lokalen te voorzien ten behoeve van het 

Controleorgaan in het gebouw dat deze dienst sedert kort betrekt te Oudergem. De 

zeer functionele infrastructuur niet te na gesproken, komt de toegemeten oppervlakte 

niet tegemoet aan de (minimum)behoeften van het Controleorgaan. Wellicht zal een 

herschikking van de beschikbare ruimten in het gebouw kunnen worden 

onderhandeld. In afwachting wordt vooralsnog de voorkeur gegeven aan de 

bestendiging van de behuizing in het Justitiepaleis. Er rijst in dit laatste verband 

evenwel een probleem, nu de Militaire Jurisdicties, van wie het Controleorgaan de 

beschikking kreeg over een aantal lokalen, per 1 januari 2004 worden afgeschaft en 

derhalve geen zeggenschap meer hebben over deze locatie. Op het ogenblik van de 

redactie van onderhavig verslag werd een doorbraak bereikt inzake huisvesting: een 

vergelijk werd inderdaad gevonden met de AIG en de verhuizing naar het gebouw te 

1160 Brussel, Triomflaan 174, kan wellicht nog voor het einde van het jaar 2003 

plaatsvinden.        

 

In weerwil van deze structurele tekortkomingen, werden er toch, voornamelijk op 

eigen initiatief, vele werkzaamheden ontplooid, die als volgt kunnen worden 

samengevat: 

 

 Verkennende werkbezoeken in 2002 aan alle 28 Arrondissementele 

InformatieKruispunten (AIK) (in opvolging van de gelijksoortige ronde in 

2001) 

 

De opzet was voornamelijk de informatiehuishouding in deze onontbeerlijke 

knooppunten door te lichten, ervan de leemten of fouten te achterhalen en, waar 

mogelijk, allereerst praktische oplossingen helpen te vinden en zo nodig, meer 

principiële aanbevelingen te formuleren. Hierover werd een gedetailleerd en 

syntheseverslag aan alle belanghebbende autoriteiten voorgelegd. 
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De bevindingen en aanbevelingen, vervat in dit rapport, werden toegelicht en 

besproken in verscheidene werkgroepen en vergaderingen, zoals in de werkgroep 

artikel 44 ( onder de auspiciën van de gezamenlijke kabinetten Justitie - Binnenlandse 

Zaken), in het begeleidingscomité van de A.N.G. (Algemene Nationale 

Gegevensbank) in het commissariaat-generaal van de federale politie, in de 

coordinatievergaderingen bij de Eerste Minister, onder voorzitterschap van Prof. B. 

De Ruyver, en ook tijdens vele “bilaterale” ontmoetingen. 

 

 Doorlichting van ruim 30 politiezones m.b.t. het informatiebeheer 

 

Van deze plaatsopnemingen werd, voor elke zone individueel, een rapport met 

aanbevelingen aan de zonechef, de procureur des Konings en de burgemeester 

toegezonden. De Vaste Commissie voor de lokale politie was eveneens bestemmeling 

van deze rapporten en nam deel aan diepgaande discussies over de vaststellingen en 

voorstellen tot remediëring/en of verbetering. 

 

 Onderzoek van de politiediensten die als het ware de specifieke Brusselse 

toestand inzake informatiebeheer uitmaken 

 

Deze vaststellingen zullen worden vervolledigd met het resultaat van een aantal  reeds 

afgelegde en geplande werkbezoeken aan de gespecialiseerde diensten van de  

federale politie (de zogenaamde experten-databestanden, zoals Afis, Artis, Braingate, 

enz.) en aan de diensten die in het bijzonder belast zijn met het beheer van de “ 

nationale programma’s”. Tevens werd de procureur des Konings van Brussel ontmoet, 

teneinde zijn perceptie ter zake te kunnen verwerken in het rapport dat eerstdaags 

wordt afgerond. 

 

 Actieve deelname aan de werkgroep artikel 44 

 

Het Controleorgaan zette zich, zonder uitzondering, steeds voluit in voor elk van de 

talrijke agendapunten van dit “interministeriële” overlegplatform dat in 2002 minstens 

om de twee weken samenkwam en evenzo in 2003, tot de regeringswissel. 

 

Deze werkgroep verenigt in zijn schoot vertegenwoordigers van alle “actoren” inzake 

politioneel informatiebeheer. Zo nemen er ambtshalve aan deel, namens de 

“magistratuur”, een vertegenwoordiger van het College van procureurs-generaal, van 

de Raad van procureurs des Konings en de Vereniging van onderzoeksrechters. Ook 

het Controleorgaan maakt er prominent deel van uit.     

 

De onderwerpen die er aan bod (kunnen) komen zijn van wezenlijk belang voor de 

coherentie en de eenduidigheid van de uitvoeringsmodaliteiten van de wettelijke 

voorschriften, vervat in het sleutelartikel 44 WPA. 

 

De taakstelling van de werkgroep kan als volgt worden samengevat: 

 

 gemotiveerd advies uitbrengen aan de gezamenlijke ministeriële opdrachtgevers;  

 

 alle vraagstukken die, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de 

uitvoering of de toepassing van het artikel 44 WPA, onderzoeken en na grondige 

multidisciplinaire bespreking een oplossing aanreiken. 
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De werkzaamheden verlopen onder het voorzitterschap (gebeurlijk alternerend) van 

een van de mandaathoudende ministeriële kabinetten. Dit belangrijke overlegplatform 

zou van overheidswege een sterk mandaat moeten krijgen, opdat zijn adviezen het 

nodige gezag zouden bezitten bij de beleidsverantwoordelijken. Het mandaat, 

verleend door de vorige Ministers, zou minstens hernieuwd, en zelfs sterker 

onderbouwd moeten worden. Er kan zelfs gepleit worden voor het “officialiseren” van 

deze werkgroep bij wijze van Koninklijk besluit.  

 

 Het begeleiden van de uitbouw van de algemene nationale gegevensbank 

(A.N.G.) 
 

Enerzijds, komt het, naar luidt van artikel 44 WPA, het Controleorgaan toe de 

naleving van de regels te controleren m.b.t. de “toegankelijkheid” van en de” 

toezending” aan de A.N.G., hetgeen ook het toezicht impliceert op de werking van die 

gegevensbank alsook op de exploitatiemogelijkheden vanwege de gebruikers. 

Anderzijds, werd in de schoot van het commissariaat-generaal van de federale politie 

een “begeleidingscomité” opgericht, waar op geregelde tijdstippen verslag wordt 

uitgebracht over de vooruitgang van de projecten die betrekking hebben op de 

technische en de functionele uitbouw van de A.N.G. Deze samenkomsten hebben 

evenwel een informeel karakter en zijn intern aan de federale politiestructuur. 

Bovendien hebben ze tot heden een te lage frequentie om een efficiënte opvolging te 

garanderen. Wel wordt het Controleorgaan, een vertegenwoordiger van het College 

van procureurs-generaal en de federale magistraat, belast met het toezicht op de 

gerechtelijke pijler van de federale politie, op deze vergaderingen uitgenodigd. Het 

lijkt evenwel wenselijk dat een dergelijk, op zich onontbeerlijk forum, een “voogdij”-

structuur zou krijgen, opdat de opvolging van de projecten en de vaak moeilijke 

keuzen die zich aandienen, op een beslissingsniveau zouden kunnen worden 

verdedigd. 

 

In dit verband zou kunnen teruggegrepen worden naar een structuur die bestond tot in 

de tachtiger jaren, verkort OCAPI genaamd ( Overlegcomité voor de aanwending van 

politiële informatie, opgericht door de Minister van Justitie op 25 februari 1974). Aan 

dit overkoepelend en alsdan beslissend Comité, georganiseerd gezamenlijk vanuit de 

FOD Justitie en Binnenlandse Zaken, samen met een vertegenwoordiger van het 

College van procureurs-generaal, zouden de projectverantwoordelijken van de 

federale politie kunnen rapporteren nopens alle facetten (zowel technisch, financieel 

als operationeel) van de verdere uitbouw van de A.N.G.  
 

 Opstellen van het huishoudelijk reglement van het Controleorgaan 

 

Eind 2002 werd een ontwerp van inwendig reglement aan de voogdijministers 

toegezonden, voor gezamenlijk akkoord en bekendmaking ervan in het Belgisch 

Staatsblad. Pas in juli 2003 werd dit document voor publicatie naar het Staatsblad 

toegezonden 
26

. 

 

 

 

                                                 
26

   Bekendmaking in het B.S. 9 september 2003. 
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 Verkennende gesprekken met andere toezichtinstanties met het oog op het 

afsluiten van samenwerkingsakkoorden 

 

Overeenkomstig artikel 44 W.P.A., staat de Algemene Inspectie van de lokale en van 

de federale politie (AIG) in voor de “logistieke en administratieve” ondersteuning van 

het Controleorgaan. Deze steunplicht werd tot hiertoe punctueel ingevuld, waarbij het 

Controleorgaan vooral voor zijn (beperkt) budgetbeheer werd bijgestaan door de AIG, 

maar er daarentegen geen assistentie van enige ”rechercheur” werd bekomen. Een 

protocol-akkoord tussen de beide diensten werd ondertekend en, zoals het 

huishoudelijk reglement van het Controleorgaan het voorschrijft, aan de gezamenlijke 

goedkeuring van de kabinetten Justitie -  Binnenlandse Zaken voorgelegd. 

 

Met het Vast Comité P (dat weliswaar onder het toezicht van het Parlement over een 

“algehele” controlebevoegdheid ter zake beschikt), pleegde het Controleorgaan 

geregeld overleg, teneinde de samenwerkingsverbanden af te lijnen. Vandaag werd 

deze samenwerking nog niet “geformaliseerd”, hoewel, op punctuele basis, het Vast 

Comité P wel reeds de klachten van particulieren m.b.t. de informatiehuishouding van 

de politie “voor onderzoek en advies” aan het Controleorgaan toevertrouwt. Daar staat 

echter tegenover dat hetzelfde Comité onlangs een onderzoek voerde naar “het 

informatiebeheer binnen de geïntegreerde politie” zonder, zij het informeel, het COC 

vooraf in kennis te stellen van zulk initiatief, noch in zijn rapport enige melding te 

maken van het bestaan van dit waakinstrument, noch in een aantal gelijkluidende 

beschouwingen naar het anterieure werk van het COC te verwijzen. Het 

protocolakkoord zal, in voorkomend geval, dergelijke eenzijdigheid moeten weren, 

zoniet zal een wetgevend initiatief zich opdringen om de onderscheiden taken af te 

bakenen. 

 

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd eveneens in 

een gelijkaardige démarche betrokken. Met deze instelling, die wordt geïntegreerd in 

de diensten van het Parlement, werden informele afspraken gemaakt, die voorzien dat 

in geval van “overlapping” van controlebevoegdheden overleg wordt gepleegd om tot 

een bevoegdheidsafbakening te komen. Een formeel samenwerkingsakkoord kwam 

evenwel nog niet tot stand. Gewacht wordt tot na de integratie van de Commissie.       

 

De bevraging van het Controleorgaan 

 

Een nadrukkelijke informatieve brochure wordt overwogen, waarbij de gerechtelijke 

overheden (parket en onderzoeksrechters) worden gewezen op het vaak cruciale 

belang van de kwaliteitsbewaking van de politiële informatie, waarvan deze 

overheden de bestemmeling zijn. Wellicht kan in dat kader ook de Hoge Raad voor de 

Justitie worden aangezocht, opdat de materie van het informatiebeheer aandacht zou 

krijgen in de “voortgezette opleiding” voor de magistratuur. Het ligt daarenboven in 

de bedoeling van het Controleorgaan zich te richten tot de bevoegde Ministers 

teneinde een beleidsnota te bekomen voor de verdere werkzaamheden. In de marge, 

kan nog worden vermeld dat de voorzitter een interview toestond aan “De 

Parketbrief” (FOD Justitie) en aan het blad van de federale politie, steeds om bij te 

dragen tot een beter begrip van de taakomschrijving van het Controleorgaan. Ten 

slotte, zal door bemiddeling van de Algemene Inspectie een website worden 

ontworpen, waarin uitsluitend de officiële gegevens van het Controleorgaan zullen 

worden opgenomen (wettelijke basis, statuten, opdrachten, adres) en waarbij er 
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nadrukkelijk op zal gewezen worden dat het Controleorgaan niet bevraagbaar, noch 

toegankelijk is voor het publiek. Er zal in ieder geval verder actief worden naar 

gestreefd dat de magistratuur spoedig de weg zou vinden naar het Controleorgaan, 

opdat de informatiehuishouding de eigenlijke behoeften van parket en 

onderzoeksrechter zou in rekening brengen en de informaties zelf en hun 

communicatie, op het stuk van  efficiëntie en kwaliteit (sensu lato), zouden kunnen 

worden verbeterd 
27

 

 

Adviesverlening 

 

In het Koninklijk besluit van 30 mei 2002 betreffende de opdrachten van het 

Controleorgaan is bepaald dat het Controleorgaan een “omstandig advies” uitbrengt 

aan de verzoekende Minister over de aanwijzing en mutatie van de beheerder(s) van 

de ANG, met inbegrip van de “structurele, organisatorische ingrepen van de dienst”, 

voor zover de beheersfunctie erdoor wordt beïnvloed. De Minister van Binnenlandse 

Zaken verzocht het Controleorgaan recentelijk om een omstandig advies over het 

voorstel tot “herinrichting” van de directie van de ANG van de Algemene Directie 

van de Operationele Steun van de federale politie. In een recent verleden verleende 

het Controleorgaan ook ambtshalve adviezen aan de Ministers, toen werd vastgesteld 

dat vanuit de politionele hiërarchie inzake het informatiebeheer een aantal met de 

dwingende regelgeving afwijkende onderrichtingen werd gegeven aan de 

politiediensten. Deze adviezen werden opgevolgd. 

 

 

6.2. Het toezicht op de algemene en bijzondere werking van de 

federale politie  
 

 

Draaiboek toezicht op de algemene en bijzondere werking van de federale politie 

 

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

werd intern het federaal parket een draaiboek opgesteld, dat de “best practices” en 

modellen bevat inzake volgende onderwerpen: de federale politieraad, de 

dienstbetrekkingen met de federale politie, de bijzondere arbitrageprocedure met 

betrekking tot de verhouding tussen de commissaris-generaal en de directeurs-

generaal, het specifiek toezicht op de werking van de algemene directie van de 

gerechtelijke politie, de arbitrageprocedure, de embargoprocedure, het toezicht op de 

officieren van gerechtelijke politie, de algemene inspectie en het Vast Comité van 

Toezicht op de politiediensten en de dienst enquêtes. De federale magistraten werden 

verzocht de in dit draaiboek vervatte richtlijnen nauwgezet op te volgen. Het 

draaiboek is tevens consulteerbaar op het intranet van het federaal parket. 

 

Dit draaiboek wordt als bijlage 7 aan dit verslag gevoegd. 

 

 

 

                                                 
27

   Deze betrachting is overigens ingegeven door de slotbemerking nr 6 van de omzendbrief 

COL 7/2002 van het College van procureurs-generaal. 
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Algemeen 

 

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 
28

. 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 worden hierna besproken 
29

.  

 

De wetgever bepaalde ook geen prioriteiten binnen de vier hoofdtaken van het 

federaal parket, maar liet zich wel in met de organisatie van het federaal parket door, 

en dit enkel voor wat betreft het toezicht op de werking van de federale politie, een 

aantal toezichtstaken toe te kennen aan de federale procureur zelf én aan een drietal 

zogenaamde ‘toezichtmagistraten’. Hieruit blijkt het bijzonder belang dat de wetgever 

aan deze taken hecht 
30

. 

 

Van meet af aan werd ervoor gekozen, in overleg met de directeur-generaal van de 

gerechtelijke politie, een moderne en pragmatische invulling te geven aan deze 

wettelijke opdracht, waarbij als uitgangspunt een permanent ‘partnership’ tussen het 

federaal parket en de federale politie werd genomen. Het federaal parket kan, in dit 

opzicht, gepositioneerd worden als de natuurlijke tegenhanger van de federale politie 

(voornamelijk de centrale diensten), zoals de procureur des Konings de bevoorrechte 

gesprekspartner blijft van de gedeconcentreerde eenheden van de federale politie 

(GDA’s), behoudens uiteraard wanneer het federaal parket de strafvordering zelf 

uitoefent. 

 

Tijdens het eerste werkjaar van het federaal parket werd geïnvesteerd in de relatie met 

de directeur-generaal, de centrale directeurs van de algemene directie van de 

gerechtelijke politie en de gerechtelijke directeurs (dirjud). De bedoeling was een 

klare kijk te krijgen op het functioneren van deze algemene directie, teneinde de 

verschillende toezichtfuncties naar behoren te kunnen uitoefenen. Daartoe werden 

talloze vergaderingen gehouden. In dat kader werd niet alleen aandacht besteed aan 

het structureel overleg in het raam van het toezicht, maar ook, en niet in het minst, aan 

het punctueel overleg naar aanleiding van één of andere coördinatievergadering of 

met betrekking tot de internationale samenwerking of de uitoefening van de 

strafvordering. Daarbij dient onderlijnd te worden dat de toezichtsfunctie van het 

federaal parket zich poogt in te schrijven in het geheel van het intern en extern 

                                                 
28

   B.S. 5 januari 1999, hierna genoemd WGP. 

 
29

   Het betreft de artikelen 6,7,154,100,219,160,191,144,145,224…WGP. 

 
30

  Dit belang blijkt ook uit de memorie van toelichting bij de WGP: “ Immers, de 

opeenvolgende parlementaire commissies hebben aangetoond dat er nood is, aan een onafhankelijk en 

directer toezicht door de magistratuur op de algemene en bijzondere werking van de federale politie, 

teneinde ontsporingen zoals in het verleden, te vermijden.  Een onafhankelijk toezicht is immers een 

kenmerk van een democratische rechtsstaat.” Dit wettelijk toezicht op de werking van de federale 

politie betreft bovendien een nieuwe functie die de wetgever destijds niet toevertrouwde aan de 

nationaal magistraten. Wel werd het pad enigszins geëffend door de tijdelijke toezichtmagistraten die 

werden aangesteld om het toezicht te verzekeren op de werking van de federale politie, in afwachting 

van de installatie van het federaal parket. 
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toezicht op de politiediensten. Het uitgangspunt blijft immers het principe van de 

complementariteit bij de interpretatie en de afgrenzing van de bevoegdheden van de 

verschillende toezichtorganen en zulks vanuit het gemeenschappelijk belang de 

krachten en de expertise te bundelen. 

 

Het toezicht op de officieren van gerechtelijke politie 

 

De federale procureur oefent, onder het gezag van de minister van Justitie, toezicht uit 

op alle officieren van gerechtelijke politie, wanneer zij opdrachten uitvoeren voor het 

federaal parket.  

 

In de wettekst zelf is er enkel sprake van de federale procureur. In de praktijk zullen 

de federale magistraten die titularis zijn van het dossier, in overleg met de 

toezichtmagistraten, de problemen op dit vlak detecteren en signaleren. De 

opdrachten, bedoeld in artikel 144bis Ger.Wb., betreffen alle opdrachten van het 

federaal parket, maar in hoofdzaak de uitoefening van de strafvordering. Voor de 

uitvoering van dit specifiek toezicht op de officieren van gerechtelijke politie kan een 

beroep worden gedaan op de hiërarchische oversten van de betrokken officier, op de 

algemene inspectie of op het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en/of de 

dienst enquêtes. 

 

Bij de uitoefening van dit toezicht wordt rekening gehouden met de bepalingen van de 

wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de 

politiediensten en de omzendbrief COL.4/2003 van het College van procureurs-

generaal van 20 mei 2003. Deze omzendbrief bepaalt onder meer bij welke 

tuchtinstanties de federale procureur aangifte moet doen van strafbare feiten of 

overtredingen op de tuchtwet door officieren van gerechtelijke politie, en welke 

andere instanties (zoals de territoriaal bevoegde procureur-generaal) van deze feiten 

ingelicht moeten worden. Tevens voorziet de omzendbrief uitdrukkelijk in welke 

gevallen de federale procureur advies moet verlenen in bepaalde tuchtprocedures 
31

. 

Ten slotte, regelt de richtlijn ook in welke gevallen de tuchtoverheid de federale 

procureur moet inlichten van tuchtsancties. 

 

In deze context is het nuttig te vermelden dat de federale procureur gemachtigd is 

afschriften af te leveren van de procedurestukken ingevolge het Koninklijk besluit van 

25 februari 2003 
32

. 

  

In de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 werd geen enkel dossier geopend 

wat betreft een strafrechtelijke vervolging en/of een tuchtrechtelijke aanpak van een 

officier van gerechtelijke politie naar aanleiding van de uitvoering van de opdrachten 

van het federaal parket. 

 

 

 

                                                 
31

  Bijvoorbeeld kan de tuchtoverheid geen zware sanctie opleggen aan leden van de centrale 

diensten van de federale politie zonder voorafgaand advies van de federale procureur. 

 
32

  Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende 

algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, B.S. 28 maart 2003. 
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De federale politieraad 

 

De federale procureur in persoon is vast lid van de federale politieraad 
33

. De 

vergaderingen van de federale politieraad worden voorbereid door de 

toezichtmagistraten die desgewenst de federale procureur vergezellen. Het standpunt 

van het College van procureurs-generaal wordt bijgetreden dat de leden van de 

federale politieraad zich ten allen tijde moeten kunnen laten bijstaan door specialisten 

in de besproken materies 
34

.  

 

De federale politieraad verleent, onverminderd de andere wettelijke bevoegdheden, 

advies aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, en is meer specifiek 

belast, met de globale evaluatie van de werking en de organisatie van de federale en 

lokale politiediensten, op basis van een jaarlijks rapport opgesteld door de algemene 

inspectie van de federale en de lokale politie. De federale politieraad verleent ook een 

gemotiveerd advies over het ontwerp van het nationaal veiligheidsplan, en zal de 

uitvoering van dit plan regelmatig evalueren 
35

. In die context is het van belang in 

herinnering te brengen dat het de bedoeling was van de wetgever de bestuurlijke en 

gerechtelijke autoriteiten een grotere rol te laten spelen bij het opstellen en opvolgen 

van het nationaal veiligheidsplan (beleidscyclus) en de evaluatie van het functioneren 

van de algemene organisatie van de politiediensten 
36

. De federale procureur nam, 

samen met een toezichtmagistraat, deel aan de besprekingen en de adviezen met 

betrekking tot het nationaal politioneel veiligheidsbeeld en het nationaal 

veiligheidsplan 2003-2004, onder meer op de vergaderingen van de politieraad van 29 

mei 2002 en 28 februari 2003. Er kon worden vastgesteld dat het federaal parket, 

vanuit zijn centrale positie en ingevolge de nauwe contacten met de centrale diensten 

van de federale politie, een nuttige rol van ‘interface’ kan spelen voor de tijdige en 

vlotte wisselwerking tussen de werkzaamheden inzake het nationaal veiligheidsplan 

en het strafrechtelijk beleid. Het is thans van belang rekening te houden met het 

advies van de federale politieraad bij de totstandkoming van het eerstvolgend 

nationaal veiligheidsplan of de wijziging van het plan 2003-2004 ingevolge de 

prioriteiten van de nieuwe legislatuur.  Hierbij wordt gedacht aan de opvolging van 

het begeleidingscomité die de taak van de federale politieraad voorbereidt.  

 

Er dient tevens te worden opgemerkt dat de federale politieraad nog niet overging tot 

de globale evaluatie van de werking en de organisatie van de politiediensten. Het 

eerste jaarrapport (over het jaar 2002) van de algemene inspectie van de federale en 

lokale politie werd medegedeeld in maart 2003. Dit rapport heeft ook zijn waarde 

voor de behoorlijke uitoefening van het algemeen toezicht door het federaal parket op 

de organisatie van de federale politie. 

 

                                                 
33

  De samenstelling van de politieraad is geregeld in artikel 6 WGP en in het Koninklijk besluit 

van 26 oktober 2001, B.S. 20 november 2001.  

 
34

  Desgevallend dient het Koninklijk besluit van 3 november 2001 (B.S. 20 november 2001) 

en/of het huishoudelijk reglement te worden aangepast.  

 
35

  Artikel 7 WGP. 

 
36

   Luidens de memorie van toelichting bij artikel 6 WGP. 
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De federale procureur is vragende partij voor een open debat binnen de politieraad 

over de doelstellingen (en de ratio legis) en het functioneren van de federale 

politieraad. 

 

De bijzondere arbitrageprocedure met betrekking tot 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 acht 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 
37

. 

 

In de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 werd geen enkel conflict in de zin 

van artikel 100 WGP gemeld door de commissaris-generaal.  

 

Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en de algemene inspectie van 

de federale en de lokale politie 

 

De federale procureur kan, binnen het raam 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 de lokale politie. 

 

De toezichtmagistraat voerde met beide diensten verkennende gesprekken met het oog 

op het regelen van de samenwerkingsmodaliteiten, al dan niet in de vorm van een 

protocol. De bedoeling is immers de toezichtfunctie van het federaal parket af te 

stemmen of af te grenzen op de interne controle van de algemene inspectie en de 

externe controle van het Vast Comité P (principes van complementariteit, bundelen 

van expertise, uitwisselen van informatie enz….). 

 

In uitvoering van artikel 16 van de wet van 18 juli 1991 bepaalt de Minister van 

Justitie, op voorstel van het Vast Comité van Toezicht, welke dienst prioritair moet 

worden belast met het onderzoek naar misdrijven gepleegd door leden van de 

politiediensten. Op 23 januari 2003 verzocht de Minister om het advies van het 

College van procureurs-generaal met betrekking tot de ontwerpnota van het Vast 

Comité van Toezicht. Op de vergadering van het College van 18 maart 2003 werd 

beslist dat een overleg zou georganiseerd worden tussen de procureur-generaal van 

Bergen en de bijstandsmagistraat De Lentdecker. In afwachting van een ministeriële 

richtlijn wordt vooraf overleg gepleegd met de controlediensten vooraleer een 

onderzoek toe te bedelen 
38

. 

 

In de periode van 21 mei tot 31 augustus 2003 verzocht de federale procureur 

éénmaal, bij brief van 2 juni 2003, de dienst enquêtes van het Vast Comité P een 

                                                 
37

  Zie de memorie van toelichting bij artikel 100 WGP. 

 
38

  Zie ook het jaarverslag van de algemene inspectie, p.34 en 35, punt 6. 
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onderzoek te verrichten naar het optreden van de politiediensten, inzonderheid van de 

lokale politie te Brussel, in het kader van de tussenkomst van deze laatste in een 

mobiele ontvoeringszaak op 25 maart 2003 (federaal dossier). De dienst enquêtes 

stelde op 7 augustus 2003 zijn eindrapport op. 

 

 De algemene inspectie van de federale en de lokale politie werd in geen enkel dossier 

door de federale procureur met een onderzoek belast. 

 

De dienstbetrekkingen met de federale politie 

 

De federale procureur onderhoudt geregelde dienstbetrekkingen met de commissaris-

generaal, en met de directeurs-generaal 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. Dezelfde redenering werd gevolgd voor het overleg tussen het 

College van procureurs-generaal en de federale politie. 

 

De commissaris-generaal nam het initiatief om, van meet af aan (mei-juni 2002) de 

federale procureur en de federale magistraten uit te nodigen voor informatiesessies 

over de werking van de centrale diensten van de federale politie en om de 

samenwerkingsmogelijkheden met het federaal parket uit te stippelen. Deze 

informatiesessies werden overgedaan na de aanwijzing van de tweede reeks federale 

magistraten. De federale procureur nodigde op zijn beurt de directeur-generaal en de 

centrale directeurs uit voor een uiteenzetting over de doelstellingen, de organisatie en 

de werking van het federaal parket. 

 

De commissaris-generaal onderhoudt regelmatig dienstbetrekkingen met de vijf 

directeurs-generaal (wekelijks op maandagnamiddag). Er werd mondeling 

overeengekomen dat de federale procureur zou worden uitgenodigd ingeval van 

dringende problemen waarbij de tussenkomst van het federaal parket gewenst is (bv. 

een bijzondere arbitrage – artikel 100 WGP). De aanwezigheid van de federale 

procureur op deze vergaderingen was niet vereist. 

  

De federale procureur nam deel aan de driemaandelijkse overlegvergaderingen van 

het College van procureurs-generaal en de commissaris-generaal op 9 oktober 2002, 

29 januari 2003 en 28 april 2003. Op deze vergaderingen werden diverse items 

besproken die een rechtstreeks belang vertonen voor de uitoefening van het algemeen 

toezicht op de werking van de federale politie, onder meer: de uiteenzettingen over 

het nationaal politioneel veiligheidsbeeld en het nationaal veiligheidsplan 2003-2004, 

de problematiek van de functioneel-organisatorische aanpak van het terrorisme, de 

capaciteitsstudie in de algemene directie van de gerechtelijke politie, de 

gemeenschappelijke richtlijn MFO-6 inzake de werking van de AIK’s, het 

functioneringsmodel van de algemene directie van de gerechtelijke politie, de 

omzendbrief COL. 4/2003 inzake de tucht van de personeelsleden van de 

politiediensten, enz. 

 

Er waren eveneens ontmoetingen tussen de federale procureur en de commissaris-

generaal naar aanleiding van de vergaderingen van de federale politieraad en het 

begeleidingscomité voor het nationaal veiligheidsplan. Bovendien waren er ook 
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regelmatige contacten met de top van de federale politie ingevolge initiatieven van de 

Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. 

 

Uit de ervaring van het eerste werkingsjaar blijkt voldoende dat een regelmatig 

gestructureerd overleg met de commissaris-generaal en met de directeurs-generaal 

(voornamelijk met de directeur-generaal van de algemene directie van de 

gerechtelijke politie en met de directeur-generaal van de operationele steundiensten) 

bijzonder nuttig is in het kader van het toezicht op de algemene werking van de 

federale politie.  

 

De arbitrageprocedure 

 

De federale procureur, of bij delegatie de bij artikel 47quater Sv. bedoelde 

magistraten (toezichtmagistraten), 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 spoedprocedure werd in detail geregeld door de omzendbrief COL 4/2001 van 

het College van procureurs-generaal van 6 maart 2001. 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 past 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. Het is wenselijk het toepassingsgebied van de omzendbrief in die zin te 

verruimen. 

 

De omzendbrief vestigt terecht de aandacht op het wettelijk ‘dubbelspoor’, dat kan 

gevolgd worden bij de vaststelling van een tekort aan personele en materiële middelen 

bij de politiediensten. Enerzijds, is er de zogenaamde ‘algemene arbitrage’, waarbij de 

finale beslissing aan het College van procureurs-generaal toekomt 
39

 en, anderzijds, is 

er de zogenaamde ‘bijzondere arbitrageprocedure’ waarbij de finale beslissing 

toekomt aan de federale procureur. Terzake kan verwezen worden naar het advies van 

de procureur-generaal van Antwerpen (Commissie Franchimont) om de nodige 

wetsaanpassingen door te voeren met het oog op een meer pragmatische regeling van 

deze problematiek.  In die zin zouden de spilfiguren van de incidentele, spoedeisende 

‘bijzondere arbitrage’ beperkt zijn tot de procureur des Konings en de federale 

procureur, waarbij eerstgenoemde (en de onderzoeksrechter) best bijgestaan wordt 

door het arrondissementeel rechercheoverleg 
40

, terwijl de federale procureur zich kan 

                                                 
39

  Artikel 28ter, §3, derde lid en artikel 56 § 2, derde en vierde lid Sv.  

 
40

  Wat een uitbreiding van de bevoegdheid ervan impliceert en dus een wijziging van artikel 

162 WGP. 
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laten bijstaan door de directeur-generaal van de gerechtelijke politie (in de praktijk 

DGJ/DJO), zoals thans reeds het geval is. Wat betreft de meer structurele 

aangelegenheden (vaak ook minder dringend), zou eveneens een rol weggelegd zijn 

voor de territoriaal bevoegde procureur-generaal en zonodig het College van 

procureurs-generaal. Het is wellicht nuttig ook de toepassing van de ‘algemene 

arbitrageprocedure’ aan een evaluatie te onderwerpen. 

 

Wat betreft de procedure zoals voorzien in het punt 3 van voormelde omzendbrief, 

kan het belang worden onderstreept van de procureur des Konings als spilfiguur, van 

het snel en soepel overleg met de politiediensten en met de onderzoeksrechter, al dan 

niet in het raam van het rechercheoverleg (indien de tijd het toelaat), en van de tijdige 

en correcte aanmelding aan de procureur des Konings door de BTS-officier (veel 

problemen worden blijkbaar opgelost op het niveau van de zogenaamde ‘pre-

arbitrage’ op het niveau politie). 

 

Los van het feit dat de federale magistraten met wachtdienst regelmatig gecontacteerd 

worden door DGJ/DJO voor de herschikking van operaties ingevolge de beperkte 

inzetcapaciteit van DGS/DSU, meldde de procureur des Konings in de periode van 21 

mei 2002 tot 31 augustus 2003 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. Een uitzondering hierop 

vormt de arbitrage in de operatie O-Nelson waarbij de toezichtmagistraat geen 

prioriteit verleende aan het verzoek van de onderzoeksrechter te Oudenaarde om een 

dispositief van DGS/DSU in te zetten. Tevens kan, wat de meer punctuele 

capaciteitsproblemen betreft waarvan het federaal parket in kennis werd gesteld, 

worden verwezen naar de problematische politiecapaciteit met betrekking tot het 

terrorisme 
41

, met betrekking tot de conflictdiamant in Antwerpen (vraag van de 

procureur des Konings tot versterking van de GDA Antwerpen met vier 

gespecialiseerde onderzoekers, waarop na overleg door de toezichtmagistraat met de 

procureur des Konings, de procureur-generaal en de Minister nog steeds geen 

afdoende oplossing werd gevonden) en met betrekking tot de samenstelling van een 

gespecialiseerd en gemengd onderzoeksteam inzake het dossier Lernhout & Hauspie 
42

.  

 

In dit verband kan ook gewezen worden op het belang van de politionele 

onderrichtingen betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere 

onderzoeksmethoden en de opdrachten van de speciale eenheden (DGS/DSU), zoals 

gevoegd als bijlage bij de omzendbrief COL 6/2003 van het College van procureurs-

generaal van 11 juni 2003. 

 

Het systeem van de primaire en secundaire criteria, zoals voorzien in de omzendbrief 

COL 4/2001, biedt het voordeel dat de prioriteiten op een meer gefundeerde wijze 

gemotiveerd worden en dat er meer uniformiteit komt in de toepassing van de 

(pre)arbitrageprocedure. Uiteraard is dit geen wondermiddel dat een pasklare 

oplossing biedt voor elk geschil (interpretatieproblemen). 

                                                 
41

   Zie hoofdstuk II, punt 7.1. ‘Terrorisme”. 

 
42

   Dit dossier wordt enkel op afstand gevolgd door de toezichtmagistraat, aangezien er 

onduidelijkheid is of de arbitrageprocedure in de strikte zin van het woord wel van toepassing is. 
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Ten slotte, wordt de aandacht gevestigd op het feit dat de omzendbrief COL 4/2001 

nog voorziet in een overgangsbepaling (punt 4) en dus nog moet aangepast worden 

aan de functionering en de organisatie van het federaal parket. Dit punt werd 

inmiddels aangekaart in het raam van een vergadering van het expertisenetwerk 

‘politie’, onder het voorzitterschap van bijstandsmagistraat De Lentdecker.  

 

De embargoprocedure 

 

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), wordt de toezending van deze inlichtingen en gegevens aan de ANG 

uitgesteld, wanneer de bevoegde magistraat, in akkoord met de bevoegde federale 

magistraat, van oordeel is dat deze onmiddellijke toezending, hetzij de uitoefening 

van de strafvordering, hetzij de veiligheid van een persoon in het gedrang kan 

brengen. 

 

Een subwerkgroep van de interministeriële werkgroep met betrekking tot de 

toepassing van artikel 44 WPA werkte, onder leiding van de toezichtmagistraat op de 

werking van DGJ, politionele onderrichtingen uit voor de toepassing van de 

embargoprocedure (fiche CO4) en voor het opstellen van een vertrouwelijk verslag 

(fiche B51) in de vorm van bijlagen aan de gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 

betreffende het gerechtelijk en bestuurlijk informatiebeheer. De directeur van de ANG 

zond deze fiches op 28 mei 2003 aan de gerechtelijke overheden toe. 

 

De bijstandsmagistraat van het expertisenetwerk ’politie’ engageerde zich na te gaan 

of de ‘embargoprocedure’ ook het voorwerp dient uit te maken van een omzendbrief 

van het College van procureurs-generaal. 

 

In de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 werden 7 dossiers met betrekking 

tot de embargoprocedure op het federaal parket geopend. In zes dossiers verleende het 

federaal parket een voorafgaand akkoord voor de toepassing van een embargo 

(dossiers F9.001 tot 007). De aanvragen gebeurden zowel om de veiligheid van een 

informant te waarborgen als om de behoorlijke uitoefening van de strafvordering te 

verzekeren. In de meeste gevallen was er een gevaar voor een lek bij politie of 

Justitie. Deze dossiers werden intern het federaal parket, en bij delegatie, behandeld 

door de toezichtmagistraat op de werking van DGJ, in overleg met de titularis van het 

dossier. 

 

Het specifieke toezicht op de werking van de algemene directie van de 

gerechtelijke politie 

 

Een federale magistraat is specifiek belast met het toezicht op de werking van de 

algemene directie van de gerechtelijke 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, en bij delegatie de toezichtmagistraten, beschikken hierbij over 

een stok achter de deur, doordat ze de Minister van Justitie kunnen verzoeken het 
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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 wel 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 toezicht spitst zich 

uiteraard voornamelijk toe op de werking van de centrale diensten van DGJ, binnen 

het geheel van de werking van DGJ. Het federaal parket vervult daarbij een 

brugfunctie tussen de parketten en DGJ. Waar de procureurs des Konings een 

taakcontrole uitoefenen op de werking van de GDA’s, vervult het federaal parket een 

taakcontrole en een vorm van beheerscontrole op de uitvoering van de gerechtelijke 

opdrachten door de centrale directies 
43

.  

 

Alhoewel de werkwijze bij de uitoefening van het toezicht niet wettelijk geregeld is, 

mag worden aangenomen dat de toezichtmagistraten dit toezicht zowel ambtshalve 

kunnen uitoefenen als op aangifte van andere gerechtelijke overheden. Dit kunnen de 

procureurs des Konings zijn of de referentiemagistraten van het expertisenetwerk 

‘politie’, of de directeur-generaal van de gerechtelijke politie, na kennisgeving door 

de centrale of de gerechtelijke directeurs. Er is bij de uitoefening van dit toezicht 

afstemming en overleg geboden met alle betrokken gerechtelijke overheden. In de 

periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 werden, op enkele uitzonderingen na, 

weinig of geen specifieke problemen bij de uitvoering van de gespecialiseerde 

gerechtelijke opdrachten aangemeld. De problemen die er waren beperkten zich 

meestal tot vragen naar kwantitatieve en/of kwalitatieve (expertise)capaciteit. 

 

Het verdient aanbeveling de toezichtfunctie beter kenbaar te maken aan de 

referentiemagistraten en aan DGJ door de omzendbrief Col 3/2001 van het College 

van procureurs-generaal aan te vullen met de rol van het federaal parket op het vlak 

van het toezicht op de werking van DGJ. De aandacht van de bijstandsmagistraat De 

Lentdecker werd hierop gevestigd in het kader van de werkgroep van de gerechtelijke 

pijler en van de vergaderingen van het expertisenetwerk ‘politie’. 

 

Aangezien weinig of geen concrete problemen bij de uitvoering van de 

gespecialiseerde gerechtelijke opdrachten werden aangemeld, werd in de periode van 

21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 voornamelijk geïnvesteerd in een eerder algemeen 

toezicht op de werking van DGJ. Met dit doel voor ogen onderhield de 

toezichtmagistraat regelmatige en gestructureerde dienstbetrekkingen met de 

directeur-generaal, met de centrale directeurs en met de gerechtelijke directeurs.  

Hierbij is van belang: 

                                                 
43

  Wel is er een dubbele taakcontrole van parket en federaal parket op de toepassing van 

sommige bijzondere opsporingsmethoden. 
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 de (wekelijkse) werkgroep van de gerechtelijke pijler (functie geregeld in de 

Col 3/2001), waarvan de toezichtmagistraat deel uitmaakt. In dit verband 

wordt gepleit voor de verderzetting van deze werkgroep die zijn nut in het 

verleden reeds bewezen heeft; 

 

 de vergaderingen van het coördinatieteam en het expertisenetwerk ‘politie’, 

waarvan de toezichtmagistraat deel uitmaakt; 

 

 de vergaderingen van de directeur-generaal van de gerechtelijke politie met 

de centrale directeurs en met de gerechtelijke directeurs (zeswekelijks). Deze 

vergaderingen zijn bijzonder interessant om een klare kijk te krijgen op de 

informatie-uitwisseling en de verhouding tussen de directeur-generaal, de 

centrale directeurs en de gerechtelijke directeurs van de federale politie. De 

belangrijkste problemen die besproken werden op deze vergaderingen werden 

eerder gerapporteerd aan de werkgroep van de gerechtelijke pijler door de 

directeur-generaal en de toezichtmagistraat; 

 

 het begeleidingscomité voor de politiehervorming, onder voorzitterschap van 

de veiligheidsadviseur van de Eerste Minister. Justitie wordt in dit comité 

enkel vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger van de lokale politie. 

Nochtans worden in dit comité ook onderwerpen als het informatiebeheer 

(AIK), met het belangrijke project over de operationele informatie, besproken. 

De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie lijkt 

dan ook wenselijk; 

 

 de interministeriële werkgroep betreffende het gerechtelijk en bestuurlijk 

informatiebeheer (artikel 44 WPA) en het begeleidingscomité ANG, 

georganiseerd door de directeur-generaal van de operationele ondersteuning. 

 

In het raam van het toezicht op de werking van DGJ dient de aandacht verder te 

worden gevestigd op de hiernavolgende belangrijke items, die eveneens aan bod 

kwamen tijdens de overlegvergaderingen van het College van procureurs-generaal 

met de commissaris-generaal van de federale politie, in de werkgroep van de 

gerechtelijke pijler en tijdens de vergaderingen van het expertisenetwerk ‘politie’: 

 

 de beleidscyclus van de federale politie (nationaal politioneel veiligheidsbeeld 

en nationaal veiligheidsplan 2003 en 2004), waarbij kan worden gewezen op 

de enorme investering in mankracht en tijd om dit plan tot stand te brengen en 

de vraag rijst of deze beleidscyclus niet beter over vier jaar zou worden 

gespreid. In die context kan ook worden gewezen op het belang van een tijdig 

en breed overleg over de prioriteiten met de gerechtelijke overheden 

(incidentie met het strafrechtelijk beleid) en met de lokale politie 

(wisselwerking federaal – zonaal) in een begeleidingscomité. Overigens komt 

het er thans ook op aan de uitvoering ervan van nabij op te volgen, 

bijvoorbeeld de actieplannen in het raam van de verschillende 

expertisenetwerken en een regelmatige evaluatie ervan in de schoot van de 

federale politieraad; 
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 het structureel capaciteitsvraagstuk van de gerechtelijke zuil. Nu er een 

methodologische studie verschenen is over de “politiecapaciteit in de 

gerechtelijke zuil” in opdracht van de Minister van Justitie en uitgevoerd door 

het IRCP rijst de vraag naar de bruikbaarheid van de studie voor de optimale 

(relatieve) verdeling van de recherchecapaciteit over de verschillende GDA’s. 

Het is uitkijken naar de definitieve versie van de interne studie van de federale 

politie met de absolute cijfers voor de verdeling van de capaciteit en 

vervolgens, om het beeld vollediger te maken, naar een studieopdracht over de 

politiecapaciteit in de centrale diensten van de federale politie; 

 

 het bijzonder belangrijke document inzake het intern functioneringsmodel over 

de verhouding tussen de centrale directies en de gedeconcentreerde diensten 

onder leiding van de directeur-generaal, dat goedgekeurd werd door de 

ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie in mei 2003. De 

toezichtmagistraat ijverde ervoor dit sleuteldocument te laten valideren door 

de beide ministers, teneinde aanslepende discussies over bepaalde interne 

verhoudingen binnen de federale politie (bijvoorbeeld inzake de aanpak van 

terrorisme) zoveel als mogelijk te kunnen uitsluiten.  Dit document is ook van 

belang voor de externe partners, en meer specifiek voor de gerechtelijke 

overheden, in hun zoektocht naar de juiste aanspreekpunten voor de 

gerechtelijke opdrachten. Het is dan ook van belang dit document aan de 

parketmagistraten en onderzoeksrechters toe te lichten. Nu er meer 

duidelijkheid geboden wordt over de interne verhoudingen, is het ook 

gemakkelijker het toezicht uit te bouwen tot een meer specifiek toezicht, hetzij 

op elke centrale dienst afzonderlijk, hetzij aan de hand van de 

basisfunctionaliteiten (cfr.toezicht op de anti-corruptiedienst of CDBC). Deze 

subdoelstelling binnen het toezicht werd gepland voor het komend jaar 2003-

2004; 

 

 het belangrijke item van de uitbouw van een volwaardig 

recherchemanagement, dat nog te weinig aan bod komt, niettegenstaande het 

van groot belang is voor de kwantitatieve en kwalitatieve 

capaciteitsproblematiek. Hier werd nauwelijks vooruitgang geboekt, alhoewel 

de problematiek reeds aangekaart werd in het basisdocument over de 

functioneel-organisatorische aanpak van de gerechtelijke pijler en onlangs nog 

in het voormelde document over het funcioneringsmodel van DGJ (een 

studievoorstel door DSB werd niet meer gehonoreerd door de vorige Minister 

van Justitie). 

 

Ten slotte, zal het toezicht op de werking van de algemene directie van de 

gerechtelijke politie in de toekomst eenvoudiger worden, éénmaal deze algemene 

directie ook over een jaarrapport beschikt. De directeur-generaal uitte het voornemen 

een eerste jaarrapport te maken voor 2003. 

 

De samenwerking met de douane 

 

De correcte uitvoering van de gerechtelijke opdrachten door de federale politie vereist 

eveneens een goede coördinatie van de opdrachten tussen de federale politie en andere 

diensten die gelijksoortige functies uitoefenen, zoals de douane.  
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Om die reden startte het federaal parket, in samenspraak met het College van 

procureurs-generaal, een overleg op met de douane om, enerzijds, de samenwerking 

met de parketten harmonieuzer te laten verlopen en, anderzijds, deze met de federale 

politie te vergemakkelijken, wanneer men geconfronteerd wordt met de vervolging 

van feiten waarvoor een “concurrerende” bevoegdheid bestaat (bijvoorbeeld, drugs- 

en sigarettenhandel die als douaneinbreuken en als strafrechtelijke misdrijven kunnen 

worden gekwalificeerd) en zulks meer bepaald in het kader van de wet betreffende de 

bijzondere opsporingsmethoden.  

 

 

6.3. Het toezicht op de dienst ter bestrijding van de corruptie 
  

 

Een federale magistraat is belast met het specifiek toezicht op de werking van de 

“dienst ter bestrijding van de corruptie” binnen de DGJ. 

 

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. 

 

Dit verslag wordt als bijlage 8 gevoegd.             

 

 

7. Bijzondere opdrachten 
. 

 
41. In het verleden werden, voornamelijk in richtlijnen van de Minister van Justitie en/of het College 

van procureurs-generaal, talrijke bijzondere opdrachten aan de nationaal magistraten toevertrouwd. 

Aangezien het ambt van nationaal magistraat ophoudt te bestaan, is de federale procureur gehouden 

deze taken voortaan waar te nemen.  

 

De federale procureur zal in de toekomst ook, de lege ferenda, een aantal bijzondere opdrachten 

dienen uit te oefenen, bijvoorbeeld inzake de bescherming van bedreigde getuigen (46), inzake 

bijzondere opsporingsmethoden (47) en inzake de medewerkers met het gerecht (48). Hierop wordt 

thans niet verder ingegaan. 

 

42. Het gaat meer bepaald, doch niet exhaustief, om opdrachten in het kader van (49): 

 

•  de ministeriële omzendbrieven van 24 april 1990, aangepast op 5 maart 1992, betreffende de 

bijzondere opsporingstechnieken om de zware of georganiseerde criminaliteit te bestrijden. 

 

Deze omzendbrieven regelen de toepassing in België van bijzondere opsporingsmethoden, zoals de 

informantenwerking, de observatie en de infiltratie. De federale procureur heeft in dat kader zowel een 

coördinatie- als een toezichtsopdracht. 

 

•  de ministeriële omzendbrief van 6 oktober 1995 betreffende de aanwending van de fondsen ter 

beschikking gesteld van de politiediensten door de Minister van Justitie. 

 

Het betreft de fondsen die de Minister van Justitie ter beschikking stelt van de politiediensten, 

enerzijds, in het kader van de informantenwerking en voor opsporingen en onderzoeken in het 

misdaadmilieu of in verband met de zware of georganiseerde misdaad en, anderzijds, als toongeld. De 

federale procureur heeft in deze een controle- en beheersopdracht. 
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•  de omzendbrief van het College van procureurs-generaal (COL 2/1997) betreffende de gijzeling. 

 

De federale procureur neemt als technische raadgever en als lid van de beleidsstaf, deel aan de 

crisisbeheersing bij criminele en terroristische (politieke) gijzelingen, en zulks voornamelijk in het 

kader van zijn nationale en internationale coördinatieopdracht. 

 

•  de gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van procureurs-

generaal (COL 9/1998) betreffende de criminele motorbendes. 

 

De federale procureur vervult een coördinerende rol bij de bestrijding van het fenomeen van de 

criminele motorbendes, wanneer het verschillende arrondissementen betreft. Hij staat eveneens in voor 

de internationale gerechtelijke samenwerking in dit domein.  

 

•  het Koninklijk besluit van 9 februari 1999 tot oprichting van het interdepartementaal 

coördinatiecomité ter bestrijding van illegale wapentransfers. 

 

Dit comité heeft als taak te zorgen voor een betere coördinatie en informatie-uitwisseling in de strijd 

tegen illegale wapentransfers. De federale procureur is lid van dit comité. 

 

•  de omzendbrief van het College van procureurs-generaal (COL 13/1999) betreffende de 

samenwerking tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, het Openbaar Ministerie en de 

onderzoeksrechters. 

 

De uitwisseling van informatie of het sturen van vragen om inlichtingen tussen de Veiligheid van de 

Staat en het Openbaar Ministerie gebeurt door tussenkomst van de federale procureur. Hij heeft ook 

een bijzondere toezichtfunctie op het gebruik van geclassificeerde inlichtingen en documenten in 

strafprocedures.  

 

•  de gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van procureurs-

generaal (COL 4/2000) betreffende de proactieve recherche. 

 

De federale procureur is verantwoordelijk voor de goedkeuring, de controle en de opvolging van de 

nationale en internationale (waar België bij betrokken is) proactieve onderzoeken. 

 

•  de omzendbrief van het College van procureurs-generaal (COL 6/2001) betreffende de gerechtelijke 

aanpak van feiten van home- en car-jacking en garagediefstal. 

 

De federale procureur zorgt voor de coördinatie van de uitoefening van de strafvordering in de 

dossiers, houdende feiten van home- en car-jacking en garagediefstal, op verzoek van de 

referentiemagistraten en op aangifte van de dienst voertuigenzwendel van de federale politie. Hij houdt 

telkens als dit geboden lijkt en minstens zesmaandelijks een coördinatievergadering met alle 

referentiemagistraten van het land en de dienst voertuigenzwendel van de federale politie. Hij staat 

tevens in voor de internationale gerechtelijke samenwerking in dit domein. 

 

•  de ressortelijke richtlijnen van 16 oktober 2001 van de procureurs-generaal met betrekking tot de 

gerechtelijke informatie-uitwisseling inzake terrorisme. De federale procureur vormt binnen het 

Openbaar Ministerie de draaischijf en het centraal aanspreekpunt voor de informatie-uitwisseling 

inzake terrorisme en staat in voor de coördinatie en de internationale samenwerking in 

terrorismedossiers. Zo ontvangt hij alle verzoeken tot het verstrekken van inlichtingen of tot inzage 

en/of kopiename, uitgaande van het ministerie van Justitie (op eigen initiatief of op verzoek van andere 

ministeriële departementen betrokken bij de strijd tegen het terrorisme zoals Binnenlandse Zaken, 

Buitenlandse Zaken, enz.), de antiterroristische gemengde groep (AGG), Eurojust, Europol (via de 

geëigende kanalen), de buitenlandse politiediensten en de buitenlandse burgerlijke en militaire 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De antwoorden van de parketten van eerste aanleg en de 

parketten-generaal worden ook via zijn kanaal aan de verzoekende overheid overgemaakt.  

 

Hij ontvangt ook stelselmatig kopie van de internationale rechtshulpverzoeken in dossiers inzake 

terrorisme. Dit stelt hem in staat het overzicht te behouden van alle behandelde dossiers en de 

uitgewisselde informatie, zijn wettelijke opdracht inzake coördinatie van de uitoefening van de 

strafvordering en inzake internationale samenwerking ten volle uit te oefenen en de Minister van  
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Justitie in kennis te stellen van internationale strafzaken en internationale strafrechtshulp met een 

politiek aspect. (gemeenschappelijke omzendbrief van het College van procureurs-generaal van 3 juli 

2001; de COL 7/2001). 

 

•  de ressortelijke richtlijnen van 19 oktober 2001 van de procureurs-generaal inzake de gerechtelijke 

reactie bij aantreffen van verdachte voorwerpen in het kader van een mogelijke bio-terroristische 

dreiging. 

 

De federale procureur staat in voor de mededeling van het resultaat van het laboratoriumonderzoek op 

verdachte voorwerpen aan de betrokken procureurs des Konings. Op die manier behoudt hij zelf een 

overkoepelend zicht. 

 

43. In al deze materies staat de federale procureur onder meer in voor : 

 

•  het ontwikkelen van de noodzakelijke expertise om al deze opdrachten binnen het federaal parket te 

kunnen verwezenlijken; 

 

•  de ondersteuning van de Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal bij het 

vastleggen van de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid en de coördinatie en de coherente 

uitwerking ervan, onder meer door middel van bijstand bij de redactie en de aanpassing van de 

bestaande richtlijnen en regelgeving; 

 

44. De federale procureur neemt actief deel aan de verschillende expertisenetwerken van het College 

van procureurs-generaal, inzonderheid de expertisenetwerken « groot-banditisme en terrorisme», 

«politie» en «mensenhandel», « economisch, financieel en fiscale delinquentie», en aan de 

overleggroep internationale samenwerking in strafzaken (50). 

 

45. De federale procureur heeft ook een bijzondere ondersteuningsopdracht wat de analyse 

(operationele misdrijfanalyse en strategische analyse) en de bestrijding en opvolging van specifieke 

criminele fenomenen op nationaal vlak betreft, oa. via de pro-actieve recherche. 

 

Hij wordt daartoe op zijn beurt ondersteund door de DGJ.  

 

Hij stelt de resultaten hiervan ter beschikking van, enerzijds, de procureurs des Konings, de 

arbeidsauditeurs, de onderzoeksrechters en de procureurs-generaal en, anderzijds en vanuit 

beleidsmatig oogpunt, aan de Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal.  

 

Hij kan uiteraard ook steeds beslissen de strafvordering zelf uit te oefenen indien dit kadert binnen zijn 

bevoegdheidsdomein. 

 

 

Hieronder worden eerst de vijf nieuwe hoofdopdrachten van het federaal parket 

besproken: de uniforme en coherente uitbouw van de strijd tegen het terrorisme, het 

voorzitterschap van de getuigenbeschermingscommissie, de uniforme en coherente 

toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden, de uitoefening van de 

strafvordering ten aanzien van door militairen in het buitenland gepleegde 

misdrijven in vredestijd en de exclusieve uitoefening van de strafvordering wegens 

ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 
44

. 

 

Vervolgens wordt aandacht besteed aan de andere bijzondere opdrachten, zoals 

opgesomd in de gemeenschappelijke omzendbrief COL 5/2002 van de Minister van 

Justitie en het College van procureurs-generaal. 
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   Zie hoofdstuk II “De opdrachten van het federaal parket”. 
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7.1. Terrorisme 
 

 

De positie van het federaal parket in de strijd tegen het terrorisme 

 

Het federaal parket vervult een prominente rol in de strijd tegen het terrorisme.  

 

Primo, kan de federale procureur, op basis van het veiligheidscriterium (artikel 144ter, 

§ 1, 2°, Ger.W.), de strafvordering uitoefenen ten aanzien van 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. Secundo, dient de federale procureur, op vraag van de 

Minister van Justitie, te waken over een coherent en gecoördineerd optreden van de 

politiediensten inzake terrorisme. Tertio, is het federaal parket betrokken bij heel wat 

beleidsmatige en internationale initiatieven in de strijd tegen het terrorisme. 

 

Op het federaal parket zijn dan ook drie federale magistraten belast met de opvolging 

van de problematiek van het terrorisme. Zij worden bijgestaan door een jurist voor de 

internationale aspecten. Zij worden bovendien in hun opdrachten in het kader van de 

bestrijding van het terrorisme op zeer verdienstelijke wijze bijgestaan door de derde 

onderzoeksafdeling van de GDA van Brussel en door DGJ/DJP/Terro. 

 

In de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 behandelden voormelde drie 

federale magistraten 337 algemene en bijzondere informaties inzake terrorisme, die 

werden aangemeld door de parketten, de federale politie, de inlichtingen – en 

veiligheidsdiensten, AGG, Interpol, Europol, internationale rechtsinstanties, CFI, 

verbindingsofficieren, douane, eurojust, Europese Unie, FOD Justitie, FOD Biza, 

FOD Buza, Comité P, enz. 

 

De conceptuele en internationale opvolging  inzake terrorisme 

 

Eén federale magistraat (de coördinator ‘terrorisme’) is in het bijzonder belast met:  

 

 de coördinatie en de opvolging van de totale problematiek van het terrorisme; 

 het ontwikkelen van een aanpak van terrorisme door middel van de proactieve 

recherche; 

 de samenwerking met het parket te Brussel, in het bijzonder inzake de 

aanmelding en de overdracht aan het federaal parket van terrorisme-dossiers 

en inzake de behandeling van internationale rechtshulpverzoeken inzake 

terrorisme; 

 het bewaken van het coherent en gecoördineerd optreden van de 

politiediensten in de strijd tegen het terrorisme, in het bijzonder van de derde 

onderzoeksafdeling (terrorisme) van de GDA Brussel en DGJ/DJP/Terro 

(inbegrepen DGJ/DJF/TFU); 

 de samenwerking met de Veiligheid van de Staat (VS); 

 de samenwerking met de  Algemene Dienst inlichting en veiligheid (ADIV); 

 de samenwerking met de Anti-Terroristische Groep (AGG); 

 de samenwerking met de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI); 
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 de samenwerking met het Crisiscentrum van de Regering (ADCC); 

 de deelname aan de vergaderingen van het College voor inlichting en 

veiligheid (CIV); 

 de deelname (als coördinator) aan het expertisenetwerk groot-banditisme en 

terrorisme; 

 de deelname aan het begeleidingscomité van het wetenschappelijk onderzoek 

ter “implementatie van het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de 

financiering van terrorisme”; 

 de ondersteuning bij de actualisering van de omzendbrief van het College van 

procureurs-generaal COL 2/97 betreffende de gijzeling, in het bijzonder 

inzake de terroristische gijzeling; 

 de ondersteuning bij de voorbereiding van een omzendbrief van het College 

van procureurs-generaal met betrekking tot de gerechtelijke aanpak inzake 

terrorisme; 

 de opvolging van het wetsontwerp betreffende terroristische misdrijven; 

 de opvolging van de internationale initiatieven ter bestrijding van het 

terrorisme; 

 de opvolging van de problematiek inzake de VN en de EU-lijsten; 

 het hertekenen van de rol van de task force terrorisme. 

 

Deze federale magistraat vervult zijn taken in nauw overleg met de procureur-

generaal te Gent, binnen het College van procureurs-generaal belast met de materie 

van het terrorisme. 

 

Het ontwikkelen van een aanpak van terrorisme door middel van de proactieve 

recherche 

 

Wat betreft de proactieve recherche werden vertrouwelijke richtlijnen opgesteld ten 

behoeve van alle federale magistraten, de derde onderzoeksafdeling van de GDA 

Brussel en DGJ/DJP/Terro. Deze richtlijnen, die breder gaan dan enkel het fenomeen 

van het terrorisme, worden momenteel aangevuld met een hoofdstuk inzake de 

toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden in een proactieve recherche. In dat 

kader is uiteraard de afscherming van tactieken, technieken en bronnen van groot 

belang. 

 

De samenwerking met de Veiligheid van de Staat (VS) 

 

De samenwerking tussen de derde onderzoeksafdeling van de GDA Brussel, 

DGJ/DJP/Terro, de Veiligheid van de Staat en het federaal parket in zaken van 

terrorisme verdient bijzondere aandacht. Op 10 juni 2003 werd hierover reeds een 

eerste verkennende vergadering gehouden tussen het federaal parket en de Veiligheid 

van de Staat. De vragen die een antwoord behoeven betreffen meer bepaald de 

aflijning van de proactieve recherche versus de opdrachten van een inlichtingendienst, 

in casu de Veiligheid van de Staat, de afbakening van het begrip ‘technische bijstand’ 

(artikel 20 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen – 

en veiligheidsdienst) en het statuut van de geclassificeerde nota’s van de Veiligheid 

van de Staat. Op 24 oktober 2003 werd een tweede vergadering met alle betrokken 

partijen belegd, op basis waarvan een vertrouwelijke discussietekst werd opgesteld die 

thans ter verdere bespreking voorligt. De resultaten van deze oefening zullen zich in 

eerste instantie vertalen in vertrouwelijke richtlijnen ten behoeve van de federale 
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terrorisme-magistraten, de derde onderzoeksafdeling van de GDA Brussel en 

DGJ/DJP/Terro, maar kunnen desgewenst ook aanleiding geven tot een aanpassing 

van de omzendbrief van het College van procureurs-generaal COL 13/1999 

betreffende de samenwerking tussen de inlichtingen – en veiligheidsdiensten, het 

Openbaar Ministerie en de onderzoeksrechters. 

 

De samenwerking met de Anti-Terroristische Groep (AGG) 

 

De mededeling van vertrouwelijke informatie aan de Anti-terroristische Gemengde 

Groep, in het kader van de door deze dienst op te stellen dreigingsanalyse, maakt het 

voorwerp uit van vertrouwelijke richtlijnen ten behoeve van de federale terrorisme-

magistraten, de derde onderzoeksafdeling van de GDA Brussel en  DGJ/DJP/Terro. 

 

De samenwerking met het parket te Brussel, in het bijzonder inzake de 

aanmelding en de overdracht aan het federaal parket van terrorisme-dossiers en 

inzake de behandeling van internationale rechtshulpverzoeken inzake terrorisme 

 

De samenwerking met het parket te Brussel, in het bijzonder inzake de aanmelding en 

de overdracht aan het federaal parket van terrorisme-dossiers, werd geformaliseerd in 

het verslag van de vergadering van 11 februari 2003 met het parket-generaal, het 

parket te Brussel en het federaal parket 
45

.  

 

Op deze vergadering werden beslissingen genomen inzake de aanmelding en de 

overdracht van de lopende en de nieuwe terrorisme-dossiers. Enerzijds, werd 

overeengekomen alle lopende terrorisme-dossiers aan het federaal parket aan te 

melden, waarna in gezamenlijk overleg met de federale terrorisme-magistraten en de 

substituut-procureur des Konings van het parket te Brussel, belast met de materie van 

het terrorisme, wordt beslist welke dossiers gefederaliseerd worden en welke 

autonoom door het parket te Brussel verder behandeld worden. Anderzijds, werd 

beslist dat het federaal parket zich met ingang van 1 maart 2003 zou gelasten met alle 

nieuwe dossiers terrorisme. Hierbij wordt de volgende werkwijze gevolgd: elk nieuw 

dossier terrorisme wordt in eerste instantie geopend op het parket te Brussel – de 

procureur des Konings te Brussel zendt het dossier aan het federaal parket toe, samen 

met een meldingsformulier – ingeval van hoogdringendheid: per drager, telefonische 

verwittiging en nadien te formaliseren.  

 

Deze samenwerking tussen het federaal parket en het parket te Brussel en 

inzonderheid met de substituut-procureur des Konings aldaar belast met de materie 

van het terrorisme, geschiedt in volkomen synergie en verloopt op optimale wijze. 

 

De samenwerking met de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) 

 

Op 18 juni 2003 werd een eerste vergadering belegd tussen het federaal parket en de 

Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze vergadering werd inmiddels gevolgd 

door een tweede vergadering op 20 oktober 2003, ditmaal ook met deelname van 

leidende officieren van de GDA Brussel en DGJ/DJP/Terro, waarop de werkwijze van 

de CFI werd uiteengezet en de praktische samenwerkingsmodaliteiten werden 

                                                 
45

   Zie hoofdstuk III, punt 8.1. “De wederzijdse informatieplicht – Algemene overlegronde met 

de parketten van eerste aanleg”. 
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vastgelegd voor de denociatie van dossiers-CFI, inhoudende ‘ernstige aanwijzingen 

van witwassen van geld uit een misdrijf dat in verband staat met terrorisme’. De 

resultaten van deze vergadering werden opgenomen in vertrouwelijke richtlijnen ten 

behoeve van de federale terrorisme-magistraten, de derde onderzoeksafdeling van de 

GDA Brussel en  DGJ/DJP/Terro. 

 

De deelname aan de vergaderingen van het College voor inlichting en veiligheid 

(CIV) 

 

De federale procureur werd uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen van het 

College voor inlichting en veiligheid van 11 februari 2003, 14 februari 2003, 18 

februari 2003 en 10 april 2003 (in het kader van de oorlog USA-Irak). Het CIV ziet 

toe op de gecoördineerde uitvoering van de beslissingen van het Ministerieel Comité 

voor inlichting en veiligheid. Dit Ministerieel Comité stelt de algemene politiek 

inzake inlichting vast, bepaalt de prioriteiten van de Veiligheid van de Staat en van de 

Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de krijgsmacht, en coördineert hun 

activiteiten. Het bepaalt bovendien de politiek inzake de bescherming van gevoelige 

informatie. Omwille van zijn centrale positie in de strijd tegen het terrorisme en 

inzake de gerechtelijke infromatiedoorstroming en mede gelet op de doorgedreven 

samenwerking met beide voormelde inlichtingendiensten, kan het federaal parket een 

duidelijke meerwaarde bieden voor een nog efficiëntere werking van het CIV. Het 

verdient dan ook aanbeveling de federale procureur op te nemen, minstens als 

waarnemer, in het CIV. Dit behoeft wel een aanpassing van het Koninklijk besluit 

van 21 juni 1996 houdende oprichting van het College voor inlichting en veiligheid. 

 

In die context is het trouwens absoluut wenselijk zo spoedig mogelijk werk te maken 

van de uitbouw van het nieuwe conceptuele model voor het inlichtingen – en 

veiligheidsbeleid, zoals reeds een eerste maal besproken op de vergadering van de 

werkgroep ad hoc van 8 januari 2003, waaraan, naast uiteraard de procureur-generaal 

te Gent, ook het federaal parket deelnam.  

 

De deelname aan het begeleidingscomité van het wetenschappelijk onderzoek ter 

“implementatie van het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de 

financiering van terrorisme” 

 

Het federaal parket maakt deel uit van het begeleidingscomité van het 

wetenschappelijk onderzoek ter “implementatie van het Internationaal Verdrag ter 

bestrijding van de financiering van terrorisme”. In die hoedanigheid werd 

deelgenomen aan de vergadering van het begeleidingscomité van 19 maart 2003.  

 

Er dient over te worden gewaakt dat voormeld wetgevend initiatief volkomen 

afgestemd is op het wetsontwerp betreffende terroristische misdrijven 
46

. 

 

De opvolging van de internationale initiatieven ter bestrijding van het terrorisme 

en van de problematiek inzake de UN en de EU-lijsten 

 

                                                 
46

  Het wetsontwerp betreffende terroristische misdrijven werd ingediend bij de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers op 6 oktober 2003 onder Doc 0258/001 en werd inmiddels de wet van 19 

december 2003 (B.S. 29 december 2003).  
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De opvolging van de internationale initiatieven ter bestrijding van het terrorisme 

(enfopol 11, enfopol 30, enfopol 62, Europol, Interpol, Working Group on Terrorism, 

enz.) en van de problematiek inzake de UN en de EU-lijsten is erg tijdrovend en vrij 

gecompliceerd. Er kan onder meer worden gedacht aan de bijdrage die werd geleverd 

in het kader van de enfopol 11 (evaluation of national anti-terrorist arrangements), de 

enfopol 62 (multinational ad hoc teams for exchanging information on terrorists-start 

of activities) en de enfopol 30 (information exchange on recent terrorist incidents) 

waarbij maandelijks een “tour de table” plaats vindt (maandelijkse bijdrage en 

zesmaandelijkse synthese). Verder zijn er nog de “strategische documenten”, zoals 

b.v. het Uniform Encoding of Informants, dat in een EU-aanbeveling resulteerde.  

 

De UN-Lijsten, uitgaande van de resolutie 1267 (1267-committee), tot bevriezing van 

de  goederen van het Taliban-regime, werden door de resoluties 1333, 1363, 1390, 

1452 en 1455 nog verder uitgebreid. De lidstaten zijn thans verplicht personen en 

groeperingen gerelateerd aan de Taliban, Usama Bin Laden en Al Qaeda de toegang 

tot of de doorgang door het land of wapenverkoop te beletten en hun goederen te 

bevriezen. In België werden deze resoluties op basis van de wet van 11 mei 1992 en 

het Koninklijk besluit van 17 februari 1997 omgezet. In dit kader werden reeds 

bijdragen geleverd aan verschillende vragenlijsten en coördinatievergaderingen. 

Tevens werd het bezoek voorbereid dat de expertendelegatie van het 

sanctiecommittee 1267 van de UN op 2 september 2003 aan ons land bracht, teneinde 

de toepassing van resolutie 1455 te evalueren.   

 

Resolutie 1373, omgezet op basis van de wet van 2 mei 2002 en het Koninklijk besluit 

van 17 juni 2002, dringt aan op verdere maatregelen ten aanzien van alle terroristische 

organisaties. Het kaderbesluit dat in deze context werd opgesteld lag aan de basis van 

huidig wetsontwerp betreffende terroristische misdrijven. In resolutie 1456 worden al 

die verplichtingen nog eens herhaald. De EU nam een ruim gemeenschappelijk 

standpunt aan waarbij alle verplichtingen uit resolutie 1373 werden omgezet in EU-

recht, naast een specifiek gemeenschappelijk standpunt inzake 

vermogensbevriezingen en inzake politie- en justitiesamenwerking (met een aan de 

UN-lijst compementaire lijst van betrokken personen) en naast de Verordening 

2580/2001 met als doel te komen tot het bevriezen van de vermogens van terroristen 

en groeperingen die niet tot de EU behoren.  

 

Verder werkte het federaal parket ook nog mee aan het beantwoorden van de twee 

vragenlijsten die door het CATS (EU) werden opgesteld in het raam van de 

wederzijdse evaluaties van de nationale anti-terrorismemaatregelen en die aan de 

basis lagen van het bezoek dat een experten-delegatie tussen 22 en 26 september 2003 

aan ons land bracht. 

 

In deze context strekt de rol van het federaal parket zich uit van het leveren van 

bijdragen, over de goedkeuring van projecten, tot het zich louter geïnformeerd weten.  

 

De samenwerking met de Algemene Dienst inlichting en veiligheid (ADIV) en 

met  het Crisiscentrum van de Regering (ADCC) 

 

De samenwerking met beide voormelde diensten geschiedde enkel in punctuele 

dossiers. Een structurele samenwerking dringt zich op.  
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Naar een hernieuwde invulling van de Task Force Terrorism 

 

Destijds namen de nationaal magistraten het initiatief tot de oprichting van een Task 

Force Terrorism. Deze TFT vergaderde maandelijks en verenigde de verschillende 

diensten betrokken bij de strijd tegen het terrorisme. De finaliteit van de TFT was het 

uitbouwen van een betere onderlinge informatieuitwisseling, maar ook het bekomen 

van een betere informatiepositie voor de nationaal magistraten, derwijze dat zij hun 

coördinatieopdracht en de ressortelijke richtlijnen van de procureurs-generaal van 16 

oktober 2001 met betrekking tot de gerechtelijke informatie-uitwisseling inzake 

terrorisme, naar behoren zouden kunnen nakomen 
47

. 

 

Sedert de oprichting van het federaal parket behoort het terrorisme echter manifest tot 

het bevoegdheidsdomein van het federaal parket en kan de federale procureur in dat 

domein zelf de strafvordering uitoefenen. In dat kader werd binnen het federaal parket 

een werkwijze ontwikkeld die meer afgestemd  was op deze nieuwe realiteit en leidde 

tot de “dossiergebonden aanpak”, waarvan verder sprake onder het punt: “Het waken 

over een coherent en gecoördineerd optreden van de politiediensten inzake 

terrorisme”. 

 

De dossiergebonden aanpak, waarbij punctueel in het kader van een concreet dossier 

de politiediensten en de inlichtingen – en veiligheidsdiensten zich rond de tafel 

scharen en, onder leiding van een federale magistraat, er de taken verdelen, belet 

uiteraard niet dat een meer structureel overleg op geregelde tijdstippen tussen alle 

partijen betrokken bij de gerechtelijke aanpak van het terrorisme geboden kan zijn. 

Initiatieven daartoe dienen te worden genomen, waarbij aan een herijking van de 

finaliteit van de zogenaamde Task Force Terrorism kan worden gedacht. 

 

De uitoefening van de strafvordering in zaken van terrorisme 

 

Twee federale magistraten behandelden in voormelde periode 42 federale 

strafdossiers inzake terrorisme (38 dossiers ‘FD’ en 4 dossiers ‘FDC’). Het overgrote 

deel van deze onderzoeken (proactief en reactief, opsporings – en gerechtelijke 

onderzoeken) zijn nog steeds hangende.  

 

Het onderzoek in deze dossiers gebeurt door de GDA Brussel (37 dossiers), de GDA 

Brugge (2 dossiers), de GDA Antwerpen (1 dossier), de GDA Eupen (1 dossier) en de 

GDA Verviers (1 dossier), ondersteund door DGJ/DJP/Terro. 

 

Het meest in het oog springende dossier betreft ongetwijfeld het federale onderzoek 

lastens Trabelsi. Het betreft in casu twee zaken die werden gevoegd op verzoek van 

het federaal parket inzake de volgende feiten: 

 

De eerste zaak 

 

                                                 
47

  Zie hoofdstuk II, punt 7.6. “Andere bijzondere opdrachten - De ressortelijke richtlijnen van 

16 oktober 2001 met betrekking tot de gerechtelijke informatie-uitwisseling inzake terrorisme”. 

 



Jaarverslag federaal parket  2002-2003 

91/172 

Het betreft het bestaan van een internationale filière, in de zone Afghanistan-Pakistan, 

van vrijwilligers die er zich wensten te installeren of er een para-militaire opleiding 

wensten te ontvangen. Deze filière maakte gebruik van valse identiteitsdocumenten en 

visa, welke ook door de moordenaars van commandant Massoud werden aangewend. 

Deze vrijwilligers maakten deel uit van radicale Islamistische bewegingen. Deze zaak 

omvat 12 beklaagden; de tenlasteleggingen zijn, onder andere, bendevorming, 

valsheid in geschriften en de aanwerving ten behoeve van een vreemd leger. 

 

De tweede zaak 

 

Het betreft de voorbereiding van een zelfmoord-aanslag tegen de Amerikaanse 

belangen in België, en zulks in het kader van de terroristische aanslagen, onder meer 

deze van 11 september 2001. Dit dossier betreft eveneens de aanwezigheid op 

Belgische bodem van een logistiek netwerk ter voorbereiding van deze aanslag. Deze 

zaak omvat 13 beklaagden; de tenlasteleggingen zijn, onder meer, de poging een 

gebouw te vernietigen door een ontploffing, bendevorming, valsheid in geschriften en 

lidmaatschap van een privé-militie. 

 

Het vonnis, uitgesproken door de 54
ste

 kamer van de correctionele rechtbank van 

Brussel volgde voor het overgrote deel de vordering van het federaal parket en achtte 

de voornaamste tenlasteleggingen bewezen. De rechtbank velde een streng vonnis 

door de voornaamste beklaagden te veroordelen tot hoofdgevangenisstraffen tussen de 

vier en de tien jaar en veroordeelde 18 van de 23 beklaagden. 

 

Dit dossier werd, tot eenieders tevredenheid, gezamenlijk behandeld met een 

magistraat van het parket van de procureur des Konings, die hiertoe werd gedelegeerd 

als federale magistraat en zich op zeer verdienstelijke wijze van zijn opdracht kwijtte. 

De foutloze toepassing van de delegatie-procedure in deze zaak kan model staan voor 

toekomstige delegaties in federale zaken, doorheen het land. 

 

Het waken over een coherent en gecoördineerd optreden van de politiediensten 

inzake terrorisme 

 

De samenwerking tussen de derde onderzoeksafdeling van de GDA Brussel en 

DGJ/DJP/Terro  

 

Bij brief van 13 september 2002, gericht aan de directeur-generaal van de 

gerechtelijke politie en ter info aan de federale procureur, de commissaris-generaal en 

de gerechtelijke directeur van Brussel, verzochten de Ministers van Binnenlandse 

Zaken en Justitie, enerzijds, de gerechtelijke directeur van Brussel de gedetailleerde 

opdrachten en een organogram voor te stellen van een nationale referentie-eenheid 

inzake de strijd tegen het terrorisme, en anderzijds, aan de directeur-generaal van de 

gerechtelijke politie hen deze studie, samen met zijn adviezen, bemerkingen en 

voorstellen tot aanpassing van de geldende reglementeringen toe te zenden. 

 

Deze ministeriële vraag opende een hele polemiek rond de reorganisatie van sommige 

diensten van de federale politie inzak terrorismebestrijding. Adviezen werden 

uitgebracht door de directeur-generaal van de gerechtelijke politie, de commissaris-

generaal en de procureur-generaal te Gent. Het Vast Comité van Toezicht op de 
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politiediensten opende een toezichtonderzoek. Ook de federale procureur bracht op 2 

januari 2003 een advies uit. 

 

Deze adviesronde mondde uiteindelijk uit in een brief van 21 januari 2003 van de 

Minister van Justitie waarin hij de federale procureur uitdrukkelijk verzocht, 

enerzijds, de inventaris op te stellen van de knelpunten in de werking van en 

samenwerking tussen de derde onderzoeksafdeling van de GDA Brussel en 

DGJ/DJP/Terro en, anderzijds, de nodige initiatieven te nemen om de betrokken 

partijen bijeen te brengen teneinde haalbare en duurzame oplossingen uit te werken. 

 

In uitvoering van dit verzoek raadpleegde de federale procureur in een eerste fase alle 

documenten en adviezen. Vervolgens werden besprekingen gevoerd met de substituut 

en de onderzoeksrechters te Brussel die in het bijzonder geconfronteerd worden met 

de operationele behandeling van terrorismedossiers (vergadering 20 februari 2003), 

met de gerechtelijk directeur van de GDA Brussel en leden van de derde 

onderzoeksafdeling van de GDA Brussel (vergadering 27 februari 2003) en met de 

directeur van DGJ/DJP en het diensthoofd van de dienst Terrorisme van DGJ/DJP 

(vergadering  6 maart 2003). 

 

Ten slotte, werd, onder het voorzitterschap van de federale procureur, op 17 maart 

2003 een algemene overlegvergadering gehouden met alle voornoemde personen, de 

drie federale terrorisme-magistraten en de federale magistraat, belast met het toezicht 

op de algemene werking van DGJ. 

 

De hierboven omschreven studie, besprekingen en overleg lieten toe de belangrijkste 

knelpunten in de onderlinge samenwerking tussen de derde onderzoeksafdeling van 

de GDA Brussel en DGJ/DJP/Terro te detecteren. Deze knelpunten bleken drieërlei te 

zijn en betroffen, samengevat: de nood aan een duidelijkere afbakening van de taken 

en opdrachten van de derde onderzoeksafdeling van de GDA Brussel en van 

DGJ/DJP/Terro en, eens deze afbakening zou zijn gebeurd, een correcte naleving 

ervan op het terrein; de nood aan een betere onderlinge informatie-uitwisseling tussen 

beide diensten en een duidelijkere invulling van de positie van beide diensten in het 

kader van de internationale politiesamenwerking en van de rol die beiden daarin te 

vervullen hebben. 

 

Ten einde aan deze knelpunten te remediëren ontwikkelde de federale procureur de 

volgende werkwijze: 

 

 bij de start van elk onderzoek inzake terrorisme, onder leiding van een federale 

magistraat, wordt een vergadering belegd met alle nuttig bij dit onderzoek te 

betrekken partijen (zoals de VS, de ADIV, de AGG, de derde 

onderzoeksafdeling van de GDA Brussel, DGJ/DJP/Terro, enz.) Op deze 

vergadering wijst de federale magistraat, uiteraard vertrekkende van het 

wettelijk en ander regelgevend kader, aan elke deelnemende dienst specifieke 

opdrachten toe. Op de opvolgingsvergaderingen kunnen de opdrachten en 

taken van iedere dienst verder gespecificeerd en, desgevallend, bijgestuurd 

worden; 

 

 de federale magistraat waakt ervoor dat DGJ/DJP/Terro niet afglijdt naar of 

verwordt tot een operationele dienst. De operationele behandeling van 
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terroristische dossiers komt inderdaad in de eerste plaats aan de derde 

onderzoeksafdeling van de GDA Brussel toe. Daarnaast wordt, in overleg met 

de betrokken partijen, voor elk onderzoek bepaald welke de inbreng is, 

inzonderheid inzake ondersteuning en coördinatie, die van het centrale niveau 

verwacht wordt. In dezelfde zin worden de nodige afspraken inzake 

informatie-uitwisseling gemaakt, opdat DGJ/DJP/Terro daadwerkelijk ook in 

staat zou zijn de van haar verlangde ondersteuning en coördinatie naar behoren 

te bieden. 

 

Het terrorisme dat bij uitstek een fenomeen is dat op een proactieve wijze dient te 

worden aangepakt, leent zich in het bijzonder voor deze dossiergebonden wijze van 

aanpak. Uiteraard wordt deze benadering ook in de reactieve dossiers toegepast en 

wordt zij, indien de feiten het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek, aan 

de onderzoeksrechter die op dat ogenblik de leiding van het onderzoek heeft, 

voorgesteld. 

 

Op deze dossiergebonden aanpak van de samenwerking tussen de derde 

onderzoeksafdeling van de GDA Brussel en DGJ/DJP/Terro entte zich een ander 

belangrijk initiatief. Wekelijks (elke maandagochtend) vindt op het federaal parket 

een algemene coördinatievergadering plaats tussen de drie federale terrorisme-

magistraten. Op deze vergadering worden de lopende “federale” opsporings – en 

gerechtelijke onderzoeken inzake terrorisme besproken (stand van het onderzoek, 

specifieke problemen, te verwachten evoluties in het onderzoek, enz.) en wordt 

algemene informatie inzake het fenomeen uitgewisseld (vergaderingen, werkgroepen, 

seminaries, rapporten, dreigingsanalyses, enz.). De leidinggevend politieambtenaren 

van DGJ/DJP/Terro en van de derde onderzoeksafdeling van de GDA Brussel nemen 

eveneens aan deze vergaderingen deel, samen met de substituut-procureur des 

Konings te Brussel belast met de materie van het terrorisme. Dit komt uiteraard de 

samenwerking én de informatie-uitwisseling ten goede. De wekelijkse 

coördinatievergadering is ook het perfecte forum om van gedachten te wisselen over 

de internationale samenwerking inzake terrorisme en over de problemen die zich in 

dat kader kunnen stellen (bijvoorbeeld deelname aan internationale seminaries, 

colloquia, congressen en werkvergaderingen door leden van de derde 

onderzoeksafdeling van de GDA Brussel en/of leden van DGJ/DJP/Terro). Indien 

daartoe grond bestaat vervult het federaal parket ook hierin een arbitrerende rol. De 

contactvergaderingen zijn ook de plaats waar de wijze van omgang met de media 

inzake concrete terrorismedossiers besproken en vastgelegd wordt.  

 

De federale procureur meldde deze aanpak van het federaal parket bij brief van 18 

maart 2003 aan de Minister van Justitie. Sindsdien wordt, met de impliciete 

goedkeuring van de Minister, aldus ook daadwerkelijk gewerkt, met positieve 

resultaten. 

 

De ‘terrorist financing unit’ 

 

Op een vergadering van 11 juni 2003 op het federaal parket, waarop alle betrokken 

diensten vertegenwoordigd waren, werd de problematiek van de financiering van het 

terrorisme, en inzonderheid de oprichting van een “terrorist financing unit”,  

besproken. Uitgangspunt was de vaststelling dat de UN en de EU meer en meer 

teksten uitvaardigen (resoluties, aanbevelingen, raadsbesluiten,…) die de lidstaten 
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opdragen de strijd tegen de financiering van het terrorisme op te drijven, waardoor het 

voor de federale politie noodzakelijk wordt, enerzijds, een expertise hierin op te 

bouwen en, anderzijds, een coördinerende rol te vervullen naar de diverse 

administratieve en operationele diensten die werkzaam zijn in dat domein. Er werd 

beslist dat DGJ/DJP/Terro deze coördinerende en ondersteunende rol zal vervullen, 

daarin bijgestaan door een cel binnen DGJ/DJF. Deze cel (DGJ/DJF/TFU), weliswaar 

opererend vanuit haar standplaats binnen DGJ/DJF, staat onder de functionele leiding 

van het diensthoofd DGJ/DJP/Terro. DGJ/DJF/TFU voert geen eigen onderzoeken. 

Ten slotte werd nog eens bevestigd dat de GDA’s, in het bijzonder de derde 

onderzoeksafdeling van de GDA Brussel ondersteund door zijn eigen financiële 

rechercheurs (operationeel) en DGJ/DJP/Terro (coördinerend, ondersteunend, 

conceptueel en beleidsmatig), elk binnen zijn bevoegdheid, de vaste aanspreekpunten 

voor het federaal parket blijven.  

 

Bij brief van 1 oktober 2003 aan de directeur-generaal van de gerechtelijke politie 

hechtte de federale procureur, na het akkoord van de procureur-generaal te Gent 

hierover te hebben ingewonnen, zijn goedkeuring aan het conceptueel model dat ter 

zake door DGJ/DJF werd voorbereid.  

 

Capaciteitsproblemen bij de politiediensten gespecialiseerd in de strijd tegen het 

terrorisme. 

 

De prioritaire aanpak van het fenomeen terrorisme noodzaakt de onmiddellijke 

toekenning van bijkomende personele en materiële middelen aan de derde 

onderzoeksafdeling (terrorisme) van de GDA Brussel en aan DGJ/DJP/Terro. 

 

De politionele onderzoekscapaciteit van de derde onderzoeksafdeling van de GDA 

Brussel dient op een beduidende en significante wijze te worden verhoogd. De 

beschikbare onderzoekscapaciteit binnen deze dienst wordt thans vrijwel uitsluitend 

aangewend in het kader van onderzoeken naar Islam-terrorisme en zulks ten koste van 

onderzoeken in andere domeinen. Daarenboven dient te worden vastgesteld dat, door 

gebrek aan capaciteit, de proactieve recherche, en in het bijzonder de proactieve 

aanpak van het Islam-terrorisme, nog te weinig aan bod komt, daar waar dit nochtans 

de meest aangewezen opsporingsmethode is om het fenomeen terrorisme in de 

toekomst met succes te kunnen bekampen. 

 

In dezelfde zin is er de noodzaak de dienst Terrorisme van DGJ/DJP te versterken met 

gespecialiseerde krachten, niet noodzakelijk politieambtenaren, maar wel bijvoorbeeld 

Islamologen of strategische analisten. Dit moet deze dienst in staat stellen haar 

ondersteunende expertise op een hoogwaardig peil te houden.  

 

Het is zonder meer duidelijk dat, zonder een belangrijke verhoging van het aantal 

onderzoekers van de derde onderzoeksafdeling van de GDA Brussel en zonder een 

verdere uitbouw van DGJ/DJP/Terro, het onmogelijk zal zijn gelijke tred te houden 

met de opgang van het extremistisch en terroristisch gedachtegoed in onze 

maatschappij en een tijdige en afdoende politionele en gerechtelijke reactie daartegen 

te kunnen in plaats stellen. Er mag geen misverstand over bestaan dat, zonder deze 

versterking van de politiediensten, de (proactieve) aanpak van het terrorisme in België 

zal stagneren, wat zou betekenen dat diverse terroristische groeperingen alhier 
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(verder) voet aan de grond kunnen krijgen en ons land als (uitvals)basis voor hun 

terroristische activiteiten  kunnen gebruiken. 

 

Het belangrijke wetgevende initiatief betreffende terroristische misdrijven (zie infra) 

dient hand in hand te gaan met een in plaats stelling van de nodige politionele 

capaciteit om deze wet ook daadwerkelijk te kunnen doen naleven. 

 

De federale procureur bracht herhaaldelijk, bij brieven van 2 januari 2003, 18 maart 

2003, 27 maart 2003 (vergadering College van procureurs-generaal en de Minister 

van Justitie) en 30 april 2003, de vorige Minister van Justitie van deze problematiek 

op de hoogte, evenwel zonder enig resultaat.  

 

Bij brief van 8 september 2003 werd het capaciteitsprobleem thans ook uitdrukkelijk 

onder de aandacht van de huidige Minister van Justitie gebracht. 

 

In concreto werd volgende capaciteitsuitbreiding voorgesteld: 

 

betrokken dienst  gevraagde uitbreiding 

GDA Brussel derde onderzoeksafdeling  30 FTE waarvan 28 Ops en 2 Calog 

DGJ/DJP/Terro 9 FTE waarvan 5 Ops en 4 Calog 

DGJ/DJF/TFU 3,2 FTE 

  

Het spreekt daarbij uiteraard voor zich dat het gebrek aan voldoende gespecialiseerde 

politionele capaciteit niet mag worden opgelost door verticale (van de GDA naar de 

dienst Terro of de TFU, of vice versa) of horizontale (tussen de GDA’s onderling, of 

tussen de programma’s) verschuivingen, omdat zulks uiteraard capaciteitsproblemen 

zou genereren binnen de andere GDA’s, geenszins het gebrek aan gespecialiseerde 

rechercheurs oplost en een aantal statutaire problemen met zich zou brengen.  

 

Wetgevende initiatieven 

 

Het is van uitzonderlijk belang dat het wetsontwerp betreffende terroristische 

misdrijven waarbij het EU-kaderbesluit van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding 

in onze Belgische strafwetgeving wordt omgezet, zo spoedig mogelijk door het 

parlement zou worden aangenomen. De dagelijkse strijd tegen het (internationale) 

terrorisme toont duidelijk de behoefte aan deze nieuwe wetgeving aan. Dit is 

inmiddels gebeurd door de wet van 19 december 2003 (B.S. 29 december 2003). 

 

 

7.2. De getuigenbeschermingscommissie 
 

 

De wet van 7 juli 2002 houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde 

getuigen en andere bepalingen 
48

 bepaalt dat de federale procureur het voorzitterschap 

waarneemt van de getuigenbeschermingscommissie. Deze commissie is bevoegd voor 

het toekennen, wijzigen en intrekken van getuigenbeschermingsmaatregelen en van 

financiële hulpmaatregelen. De federale procureur is bovendien bevoegd, als 

                                                 
48

   B.S. 10 augustus 2002. 
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voorzitter van de Commissie, bij voorlopige beslissing gewone 

beschermingsmaatregelen toe te kennen, indien bij hoogdringendheid 

beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn. 

 

In eerste instantie werd gewacht op een maatregel van de Ministers van Justitie en 

Binnenlandse Zaken ter uitvoering van artikel 11 van voormelde wet. Dit artikel 

bepaalt dat de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken de bijzondere 

organisatorische maatregelen nemen, die noodzakelijk zijn om de 

getuigenbescherming mogelijk te maken. De federale procureur bracht deze 

problematiek bij herhaling onder de aandacht van de vorige Minister van Justitie, 

onder meer bij brief van 19 februari 2003, maar een reactie bleef uit. 

 

Inmiddels werd het federaal parket wel reeds geconfronteerd met concrete verzoeken 

tot het toekennen van beschermingsmaatregelen, uitgaande van een procureur des 

Konings of in het kader van de behandeling van een strafzaak voor een internationaal 

rechtscollege. Deze aanvragen werden, in afwachting van de tenuitvoerlegging van 

artikel 11 van de wet, afgehandeld in de geest van de wet van 7 juli 2002.  

 

Toen op 19 februari 2003 het  Hof van Cassatie een arrest velde in een zaak met een 

“beschermde getuige”, waarbij het de problematiek van de  

getuigenbeschermingscommissie scherp aan de orde stelde en het dringend karakter 

van de oprichting ervan onderstreepte, besliste de federale procureur de oprichting 

van de getuigenbeschermingscommisie niet langer afhankelijk te stellen van de 

voorafgaande implementatie van artikel 11 van de wet en een eerste vergadering 

bijeen te roepen.  

 

De eerste vergadering van de getuigenbeschermingscommissie vond plaats op 1 april 

2003. Op deze vergadering werd ook het ontwerp van huishoudelijk reglement 

besproken. Het werd goedgekeurd op de volgende vergaderingen van de 

getuigenbeschermingscommissie van 23 mei 2003 en 22 oktober 2003 
49

.  

  

Op 31 augustus 2003 waren volgende zaken behandeld of nog in behandeling 
50

: 

 

 het verzoek van de procureur des Konings te Luik inzake de bescherming van 

een getuige in het raam van verschillende dossiers groot-banditisme. In dit 

dossier werden bij hoogdringendheid door de federale procureur gewone 

beschermingsmaatregelen toegekend. De zaak werd daarna behandeld door de 

commissie die vaststelde dat de persoon inderdaad een bedreigde getuige was 

en dat er geen nieuwe maatregelen noodzakelijk waren; 

 

 het verzoek van de procureur des Konings te Luik inzake de bescherming van 

een getuige in het raam van een moorddossier en dossiers groot-banditisme. 

                                                 
49

   De federale procureur zond bij brief van 10 november 2003 dit huishoudelijk reglement aan 

de Minister van Justitie toe met het oog op de goedkeuring ervan door de Koning (artikel 103, §1, 

laatste lid Sv.).  

 
50

   Om evidente veiligheidsredenen worden geen details noch identiteiten vermeld in het 

overzicht. Wanneer er van getuige gesproken wordt, dient dit breed begrepen te worden: de bedreigde 

getuige zelf, de gezinsleden of de andere bloedverwanten (artikel 102 Sv.). 
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Hier werden door de federale procureur bij hoogdringendheid gewone 

beschermingsmaatregelen toegekend die door de commissie werden 

gehandhaafd; 

 

 het verzoek van de procureur des Konings te Luik inzake de bescherming van 

een getuige in het raam van een moorddossier. Deze zaak werd voorgelegd aan 

de commissie die gewone beschermingsmaatregelen toekende; 

 

 het verzoek van de procureur des Konings te Gent inzake de bescherming van 

een getuige in een moorddossier. De commissie wees dit verzoek af gelet op 

de inverdenkingstelling van de getuige door de onderzoeksrechter voor de 

feiten die het voorwerp uitmaken van zijn getuigenis (uitsluitingsgrond van 

artikel 108, §4, tweede lid Sv.); 

 

 het verzoek van de procureur des Konings te Antwerpen inzake de 

bescherming van een getuige in het raam van verschillende gewapende 

overvallen. Deze zaak zal worden voorgelegd aan de commissie teneinde te 

oordelen over de ontvankelijkheid en de gegrondheid ervan 
51

; 

 

 het verzoek van de procureur des Konings te Brussel tot bescherming van een 

getuige in het raam van een dossier mensenhandel. In deze zaak bereidt de 

directeur-generaal van de gerechtelijke politie een advies voor, waarna de zaak 

aan de commissie zal worden voorgelegd 
52

; 

 

Verschillende internationale gerechtelijke instanties formuleerden aanvragen inzake 

getuigenbescherming. Deze aanvragen gaven evenwel geen aanleiding tot een 

procedure voor de getuigenbeschermingscommissie. Bovendien ontving de federale 

procureur verschillende steunaanvragen uit het buitenland in zaken waar 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. 

 

De commissie werd ook geconfronteerd met de problematiek van de bescherming van 

bedreigde politiemensen en magistraten. Dit onderwerp werd besproken op de 

vergadering van de getuigenbeschermingscommissie van 23 mei 2003 en gaf 

aanleiding tot een bijzondere vergadering op 27 juni 2003. Op deze vergadering werd 

beslist dat bedreigde politiemensen en magistraten niet onder het toepassingsveld van 

de wet van 7 juli 2002 vallen en dat in voorkomend geval een beroep dient te worden 

gedaan op het Crisiscentrum van de regering. In die context kan worden verwezen 

naar de omzendbrief COL 1/2001 van het College van procureurs-generaal van 5 

februari 2001. 

 

Ten slotte, kan nog worden vermeld dat de getuigenbescherming over geen eigen 

budget beschikt en dient terug te vallen op de fondsen van de provisie A, ook al 

hebben deze laatste een andere hoofdfinaliteit (informantenwerking en dekking van 

                                                 
51

   De commissie behandelde deze zaak op 22 oktober 2003. 

 
52

  De commissie behandelde deze zaak op  22 oktober 2003. 
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kosten van bijzondere operaties). Het is wenselijk dat de FOD Justitie in een eigen 

specifiek budget zou voorzien voor de algemene niet-operationele kosten van het 

undercoverteam (provisie C) 

 

De federale procureur en de getuigenbeschermingscommissie worden in hun 

opdrachten in het kader van de getuigenbescherming op zeer verdienstelijke wijze 

bijgestaan door de dienst getuigenbescherming van de federale politie. 

 

 

7.3. De bijzondere opsporingsmethoden 

 

 
Draaiboek ‘bijzondere opsporingsmethoden’ 

 

Inzake de coördinatie van de uitoefening van de strafvordering werd intern het 

federaal parket, nasst de omzendbrief COL 6/2003 van het College van procureurs-

generaal, een draaiboek opgesteld, dat de “best practices” en modellen bevat inzake 

de toepassing van bijzondere opsporingsmethoden. De federale magistraten werden 

verzocht de in dit draaiboek vervatte richtlijnen nauwgezet op te volgen. Het 

draaiboek is tevens consulteerbaar op het intranet van het federaal parket. 

 

Dit draaiboek wordt als bijlage 9 aan dit verslag gevoegd. 

 

Werkwijze 

 

Op het federaal parket zijn twee federale magistraten in het bijzonder belast met de 

toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden: de coördinator ‘bijzondere 

opsporingsmethoden’ en een federale magistraat die specifiek aangesteld is om de 

BOM-problematiek op te volgen. Zij worden in hun opdrachten in het kader van de 

bijzondere opsporingsmethoden op zeer verdienstelijke wijze bijgestaan door 

DGJ/DJO en DGS/DSU. 

 

Op het federaal parket kunnen zes soorten dossiers ‘bijzondere opsporingsmethoden’ 

(hierna genoemd BOM-dossiers) worden onderscheiden. 

 

 aanmelding door een lokaal parket  

 

Een groot deel van de inkomende BOM-dossiers betreft het vervullen van de 

informatieplicht door de lokale parketten, voorzien in artikel 47ter, §2, tweede lid Sv. 

(zie infra). Deze dossiers worden behandeld door de federale magistraat die specifiek  

aangesteld is om de BOM-problematiek op te volgen. 

 

 eigen BOM-dossiers  

 

De eigen BOM–dossiers van het federaal parket betreffen, enerzijds, de operaties die 

verbonden zijn aan een dossier uitoefening van de strafvordering en, anderzijds, de 

operaties die op ons grondgebied toegelaten worden na het ontvangen van een 

rechtshulpverzoek van een buitenlandse gerechtelijke instantie. 
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Deze BOM-dossiers worden behandeld door de federale magistraat-titularis van het 

strafdossier. De enige uitzondering hierop betreft de internationale infiltraties, die 

worden behandeld door de federale magistraat die specifiek aangesteld is om de BOM 

– problematiek op te volgen 

 

 steunaanvragen 

 

Buitenlandse undercoverteams richten in bepaalde gevallen steunaanvragen tot het 

federaal parket om, enerzijds, buitenlandse undercoveragenten toe te laten, in het 

kader van hun coveropbouw, niet-operationele bezoeken te brengen aan België en, 

anderzijds, om een Belgische undercoveragent in ‘bruikleen’ te krijgen, teneinde deze 

in het raam van een operationeel dossier op hun grondgebied in te zetten. 

Steunaanvragen uitgaande van België naar buitenlandse teams behelzen dezelfde 

vragen als deze aan ons land gesteld. 

   

Deze dossiers worden behandeld door de federale magistraat die specifiek  aangesteld 

is om de BOM-problematiek op te volgen. 

 

 algemene en beleidsmatige dossiers 

 

Het betreft de algemene problematiek en het beleidsmatig aspect van de toepassing 

van de bijzondere opsporingsmethoden 
53

.  

 

Deze dossiers worden behandeld door de coördinator ‘bijzondere 

opsporingsmethoden’. Dit gebeurt in overleg met de federale magistraat die specifiek 

aangesteld is om de BOM-problematiek op te volgen. 

 

 bijzondere fondsen 

 

Zoals infra nader wordt uiteengezet 
54

 beschikken de politiediensten over bijzondere 

fondsen om bijzondere operaties te financieren, bijvoorbeeld de kosten van infiltraties 

of nog het uitbetalen van premies aan informanten. Het federaal parket heeft de taak 

over de aanwending van deze fondsen een controle uit te oefenen en op regelmatige 

tijdstippen de boekhouding volledig door te lichten.  

 

Deze dossiers worden behandeld door de federale magistraat die specifiek  aangesteld 

is om de BOM-problematiek op te volgen. 

 

 fictieve identiteiten 

 

De wet voorziet dat de politieambtenaar die een infiltratie uitvoert een fictieve 

identiteit draagt. Teneinde deze “nieuwe” identiteit waarachtig te maken moeten 

allerhande documenten opgesteld worden die bij contact met criminelen de test 

                                                 
53

   Om redenen van afscherming van technieken en taktieken wordt op dit punt niet verder 

ingegaan. 

 
54

  Zie hoofdstuk II, punt 7.6. “Andere bijzondere opdrachten – De ministeriële omzendbrief van 

6 oktober 1995 betreffende de aanwending van de fondsen ter beschikking gesteld van de 

politiediensten door de Minister van Justitie”. 
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kunnen doorstaan. Binnen het Belgische undercoverteam beschikken de agenten over 

fictieve identiteiten. De creatie en het gebruik van deze identiteiten worden eveneens 

door het federaal parket gecontroleerd. Er kan verwezen worden naar de 

vertrouwelijke richtlijn van het College van procureurs-generaal van 18 november 

2002 met betrekking tot de controle en het toezicht door de federale procureur op het 

gebruik van fictieve identiteiten. 

 

Deze dossiers worden behandeld door de federale magistraat die specifiek  aangesteld 

is om de BOM-problematiek op te volgen. 

 

De wet van 6 januari 2003 en zijn uitvoeringsbesluiten 

 

Op 12 mei 2003 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 6 januari 2003 

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. 

 

Twee federale magistraten vervulden, samen met magistraten van het parket-generaal 

te Gent en de leidende officieren van DGJ/DJO en DGS/DSU, een zeer actieve rol bij 

de totstandkoming van deze wetgeving, de uitvoeringsbesluiten ervan, de omzendbrief 

van het College van procureurs-generaal COL 6/2003 en de daaraan gehechte 

politionele onderrichtingen. De federale procureur werd op 18 juni 2002 gehoord door 

de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Binnen het 

federaal parket werden ook modellen van vorderingen, machtigingen en 

beschikkingen voorbereid die door de magistraten bijzondere opsporingsmethoden 

nuttig kunnen worden aangewend. Deze documenten werden eveneens aan de COL 

6/2003 gevoegd. 

 

Deze ondersteunende taak vergde een erg belangrijke personele investering in hoofde 

van het federaal parket. 

 

De wet van 22 april 2003  

 

Met de wet van 22 april 2003 werd de hoedanigheid van officier van gerechtelijke 

politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen 

toegekend 
55

. Deze ambtenaren kunnen, onder dezelfde voorwaarden als deze vermeld 

in het wetboek van strafvordering, bijzondere opsporingsmethoden toepassen die 

bestaan uit de observatie en de informantenwerking, evenals de uitgestelde 

tussenkomst behorende tot de andere onderzoeksmethoden. Het federaal parket, 

daarin ondersteund door DGJ/DJO en in nauw overleg met het parket-generaal te 

Gent, nam het voortouw om de praktische samenwerkingsmodaliteiten tussen de 

federale politie, de douane, het federaal parket en de magistraten bijzondere 

opsporingsmethoden uit te werken. Een eerste belangrijke vergadering vond plaats op 

3 april 2003. 

 

‘BOM’-tour 

 

                                                 
55

  B.S. 8 mei 2003. 
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Beide federale magistraten namen eveneens als spreker deel aan de informatiesessies 

die per rechtsgebied van het Hof van beroep werden georganiseerd door DGJ/DJO ten 

voordele van de BTS-officieren, de lokale informantenbeheerders en de magistraten 

bijzondere opsporingsmethoden: 13 mei 2003 (rechtsgebied Gent), 15 mei 2003 

(rechtsgebied Bergen), 20 mei 2003 (rechtsgebied Brussel), 26 mei 2003 

(rechtsgebied Antwerpen) en 28 mei 2003 (rechtsgebied Luik).  

 

Help-desk 

 

Beide federale magistraten fungeren ook als operationele help-desk, in overleg met 

magistraten van het parket-generaal te Gent, voor DGJ/DJO en de magistraten 

bijzondere opsporingsmethoden. In die context worden vrijwel dagelijks schriftelijke 

of mondelinge adviezen verstrekt in het kader van de toepassing van de bijzondere 

opsporingsmethoden. 

 

Gespecialiseerde opleidingen 

 

Op 3 en 4 mei 2002 vond het opleidingsseminarie te Oostende plaats inzake de 

"uitwisseling van beroepservaringen tussen magistraten gespecialiseerd in de 

aanwending van bijzondere opsporingsmethoden". 

 

Op 8 oktober 2002 ging te Brussel de jaarlijkse BTS-dag door met de BTS officieren, 

LIB, de vertrouwensmagistraten, leden van het federaal parket, van het parket-

generaal Gent en van de centrale directies DGJ/DSO en DGS/DSU. 

 

Het federaal parket droeg op een actieve wijze, onder meer met een federale 

magistraat als spreker en panellid, bij tot het welslagen van beide opleidingsdagen.   

 

Op aanvraag zette een federale magistraat de nieuwe wetgeving ook uiteen aan andere 

leden van de magistratuur (bijvoorbeeld op 2 juni 2003 aan de magistraten bijzondere 

opsporingsmethoden en de onderzoeksrechters van het gerechtelijk arrondissement 

Brussel, op 13 juni 2003 aan het parket en de onderzoeksrechters van de gerechtelijke 

arrondissementen Brugge en Veurne). 

 

Op 18 juni 2003 lichtte een federale magistraat de wet toe aan de Vereniging van 

onderzoeksrechters van België. 

 

In mei 2003 verzorgde een federale magistraat de opleidingen aan de lokale 

informantenbeheerders (nationale rechercheschool) 

 

Informatieplicht van de parketten 

 

Artikel 47ter, §2, tweede lid Sv. bepaalt dat de procureur des konings de federale 

procureur inlicht van de bijzondere opsporingsmethoden die in zijn gerechtelijk 

arrondissement worden toegepast. 

 

De omzendbrief van het College van procureurs-generaal COL 6/2003 voorziet dat 

van elke infiltratie en observatie een onmiddellijke schriftelijke kennisgeving via fax-

bericht aan het federaal parket gebeurt van een kopie van de machtiging waarbij de 

observatie of de infiltratie werd toegestaan. 
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In de periode van 22 mei 2003 tot 31 augustus 2003 gebeurden volgende 

aanmeldingen: 

 

Parket  Observatie  infiltraties 

Parket Aarlen  nihil  nihil 

Parket Antwerpen    2  2 

Parket Bergen   nihil  nihil 

Parket Brugge   6  4  

Parket Brussel   49  3  

Parket Charleroi  20  1  

Parket Dendermonde   3  nihil 

Parket Dinant   1  nihil 

Parket Doornik   1  nihil 

Parket Eupen   nihil  nihil 

Parket Gent   32  4  

Parket Hasselt   10  5  

Parket Hoei   nihil  nihil 

Parket Ieper   nihil  nihil 

Parket Kortrijk   nihil  nihil 

Parket Leuven   6  nihil 

Parket Luik   12  4  

Parket Marche-en Famenne   nihil  nihil 

Parket Mechelen   1  1  

Parket Namen   1  nihil 

Parket Neutchateau   nihil  nihil 

Parket Nijvel   3  1  

Parket Oudenaarde   7  1 

Parket Tongeren   19  nihil 

Parket Turnhout   3  1  

Parket Verviers   nihil  nihil 

Parket Veurne   nihil  nihil 

     

Totaal  176  27 

 

Deze toezending is uitermate nuttig, omdat het het federaal parket een overkoepelend 

zicht biedt van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden in het land. Op 

het opleidingsseminarie te Namen van 17 en 18 oktober 2003 inzake de "uitwisseling 

van beroepservaringen tussen magistraten gespecialiseerd in de aanwending van 

bijzondere opsporingsmethoden" werd hierover reeds een uitgebreide feed-back aan 

de magistraten bijzondere opsporingsmethoden gegeven. 

 

In dezelfde zin bepaalt de omzendbrief dat de procureur des Konings ook een kopie 

van de driemaandelijkse verslagen inzake informantenwerking aan de federale 

procureur toezendt. Deze toezending, thans volop bezig, valt evenwel buiten de 

geviseerde periode van onderhavig jaarverslag. 

 

De bijzondere opdrachten in het kader van de politionele onderzoekstechnieken. 
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Artikel 8 van het Koninklijk besluit van 9 april 2003 betreffende de politionele 

onderzoekstechnieken bepaalt dat een gecontroleerde aflevering van personen, een 

gecontroleerde doorlevering en een frontstrore het voorafgaand en schriftelijk akkoord 

van de federale procureur vereist. De omzendbrief COL 6/2003 van het College van 

procureurs-generaal legt deze voorwaarde eveneens op voor de bewaakte aflevering 

van personen en voor de bewaakte doorlevering. 

 

In de periode van 22 mei 2003 tot 31 augustus 2003 werd aldus toelating verleend 

voor 5 bewaakte doorleveringen van goederen (2 internationaal en 3 nationaal), 1 

gecontroleerde doorlevering (internationaal) en 2 frontstores.  

 

Wettigheidscontrole 

 
Luidens artikel 47undecies laatste lid Sv. maakt de federale procureur in zijn 

jaarverslag de globale evaluatie en de statistische gegevens bekend van de zaken 

waarvoor het federaal parket een opsporing gestart is, waarbinnen toepassing werd 

gemaakt van observatie en infiltratie en die tot een seponering hebben geleid. 

 

In de periode van 23 mei 2003 tot 31 augustus 2003 werden geen dergelijke 

strafdossiers zonder gevolg geklasseerd. 

 

 

7.4. De door militairen in het buitenland gepleegde misdrijven in 

vredestijd 

  

 
De wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire 

rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en de wet van 

10 april 2003 tot regeling van de rechtspleging en tot aanpassing van verscheidene 

wettelijke bepalingen naar aanleiding van de afschaffing van de militaire 

rechtscolleges in vredestijd werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 

2003. Krachtens het Koninklijk besluit van dezelfde datum treden beide wetten in 

werking op 1 januari 2004. 

 

De federale procureur werd van nabij betrokken bij de totstandkoming van deze 

wetgeving. Hij werd op 28 januari 2003 gehoord in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers betreffende het wetsontwerp tot regeling van de afschaffing 

van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in 

oorlogstijd. 

 

 

7.5. De ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 
 

 

Rekening houdende met de specificiteit van de dossiers van internationaal humanitair 

recht, en ook al voorzag de wetgever aanvankelijk geen exclusieve bevoegdheid in dit 

domein voor de federale procureur, werd een akkoord afgesloten tussen de procureur-
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generaal en de procureur des Konings te Brussel 
56

 en de federale procureur, 

strekkende tot de systematische overname door het federaal parket van de dossiers 

houdende inbreuken op de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van 

ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht. Aldus nam het federaal 

parket op 31 augustus 2003 in totaal 42 dossiers over. 

 

Er kan niet ontkend worden dat het beheer van deze dossiers de voorbije maanden niet 

zonder enige moeite verliep, gelet onder meer op de tussengekomen rechterlijke 

beslissingen en de opeenvolgende wetswijzigingen in deze materie. 

 

In een eerste fase stelde het Hof van Cassatie in een arrest van 12 februari 2003 een 

einde aan een controverse in de rechtspraak door te preciseren dat de misdaden tegen 

het internationaal recht, zoals bedoeld in de wet van 16 juni 1993, gewijzigd bij de 

wet van 10 februari 1999, geen inbreuken uitmaken waarvoor, indien ze worden 

gepleegd buiten het grondgebied, de wet vereist dat voor de vervolging ervan de 

verdachte in België dient te worden gevonden. Deze belangrijke en langverwachte 

beslissing van het Hof van Cassatie  - verschillende dossiers werden « bevroren » in 

afwachting van deze beslissing over de draagwijdte van (het oude) artikel 12 van de 

voorgaande titel van het wetboek van strafvordering – werd echter gauw gevolgd door 

een wetswijziging, meer bepaald de goedkeuring van de wet van 23 april 2003 tot 

wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige 

schendingen van het internationaal humanitair recht en het artikel 144ter van het 

gerechtelijk wetboek 
57

. 

 

De talrijke kritieken ten aanzien van sommige bepalingen van deze nieuwe wetgeving 

– met  name de bepaling vervat in artikel 7§4 – leidde tenslotte op 5 augustus 

jongstleden tot de goedkeuring van een nieuwe wet betreffende de bestraffing van 

ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 
58

 .  

 

Deze opeenvolgende wetswijzigingen in een korte tijdspanne hebben het werk van de 

gerechtelijke overheden in dit type dossiers er niet makkelijker op gemaakt.  

 

We kunnen trouwens onderlijnen dat deze wet van 5 augustus 2003 onder meer de 

exclusieve bevoegdheid van de federale procureur vastlegde om de strafvordering uit 

te oefenen voor de misdrijven bedoeld in Boek II, titel I bis, van het strafwetboek, 

namelijk de ernstige schendingen van het international humanitair recht (cfr. het 

nieuwe artikel 144quater van het gerechtelijk wetboek). 

 

De wet van 5 augustus 2003 voorzag ook in een overgangsregeling voor de hangende 

zaken in opsporings – en gerechtelijk onderzoek. Wat deze laatste zaken betreft 

bepaalde de wetgever dat ze door de federale procureur aan de procureur-generaal bij 

het Hof van Cassatie dienen te worden overgezonden, met uitzondering van de zaken 

waarvoor een onderzoeksdaad was gesteld op datum van de inwerkingtreding van de 

wet, op voorwaarde dat er tenminste één Belgische klager was op het ogenblik van het 

                                                 
56

   Praktisch alle dossiers in deze materie werden voor de oprichting van het federaal parket 

door het parket van Brussel beheerd. 

 
57

  B.S. 7 mei 2003. 
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  B.S. 7 augustus 2003. 
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instellen van de strafvordering ofwel tenminste één vermoedelijke dader in België zijn 

hoofdverblijfplaats heeft op datum van de inwerkingtreding van de wet. 

  

Op het ogenblik dat de federale procureur deze dossiers aan de procureur-generaal bij 

het Hof van Cassatie toezendt, bezorgt hij hem eveneens een verslag betreffende ieder 

van de overgezonden zaken, waarin hij hun non-conformiteit aangeeft met de criteria 

als bedoeld in de artikelen 6,1° bis, 10,1° bis en 12 bis van de voorafgaande titel van 

het wetboek van strafvordering. 

 

Het komt vervolgens de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie toe, indien 

daartoe grond bestaat, het Hof van Cassatie te vorderen de onttrekking aan de 

Belgische rechtscolleges uit te spreken, op grond van de criteria bedoeld in voormelde 

artikelen van de voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering. 

 

Er kan nog worden aangestipt dat de wetgever, voor het eerst, bepaalde dat het Hof 

van Cassatie in het kader van deze procedure de federale procureur moet horen. 

 

Op datum van 31 augustus 2003 had de federale procureur drie strafdossiers aan de 

procureur-generaal bij het Hof van Cassatie toegezonden. 

 

Op dit ogenblik wordt de conformiteit van de andere zaken nagegaan met de criteria 

waarvan sprake in de voormelde artikelen 6,1° bis, 10,1° bis en 12 bis, wat nadien 

zeker zal leiden tot de toezending van andere strafdossiers aan de procureur-generaal 

bij het Hof van Cassatie. 

 

 

7.6. Andere bijzondere opdrachten 
 

 

De ministeriële omzendbrief van 6 oktober 1995 betreffende de aanwending van 

de fondsen ter beschikking gesteld van de politiediensten door de Minister van 

Justitie 

 

Deze omzendbrief werd vervangen door nieuwe richtlijnen van de Minister van 

Justitie die uitgevaardigd werden op 1 december 2002. 

 

Controle – en beheersopdracht 

 

De controle – en beheersopdracht op de aanwending der fondsen blijft behouden, 

maar werd aangepast aan de nieuwe politiestructuur en aan de nieuwe structuur van 

het  federaal parket. 

 

De federale magistraat, die specifiek aangesteld is om de BOM-problematiek op te 

volgen, voerde de driemaandelijkse controles uit over de provisies A ( 

informantenwerking en dekking van kosten van bijzondere operaties) en C ( algemene 

niet operationele kosten van het undercoverteam). Deze magistraat stond eveneens in 

voor de globale jaarlijkse controle van deze gelden. Deze controle gaf aanleiding tot 

het opstellen door het federaal parket van een verslag dat via het College van 

procureurs-generaal aan de Minister van Justitie werd toegezonden. 
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Voormelde federale magistraat voerde eveneens de controle uit over de aanwending 

van de provisie B (toongeld gebruikt in het raam van de bijzondere 

opsporingsmethoden). Voor de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 werden 

deze gelden een 40-tal keren gebruikt voor bedragen die varieerden tussen 70€ en 

1.000.000€. De operaties waarvoor het toongeld aangewend werd, waren vrij 

uiteenlopend met een duidelijk overwicht van operaties in het kader van inbreuken 

inzake verdovende middelen. 

 

Project Millennium 

 

De coördinator ‘bijzondere opsporingsmethoden’ en de federale magistraat, die 

specifiek aangesteld is om de BOM-problematiek op te volgen, maken deel uit van de 

begeleidingscommissie ‘project Millennium’, die werd opgericht in het kader van 

artikel 47quinquies §4 Sv. Zij namen deel aan vergaderingen op 29 september 2002, 

29 november 2002, 21 februari 2003 en 13 juni 2003. 

 

De omzendbrief van het College van procureurs-generaal (COL 2/1997) 

betreffende de gijzeling 
 

Op 4 en 5 november 2002 vond een gecoördineerde grensoverschrijdende oefening 

met de Belgische en Nederlandse gespecialiseerde politiediensten en politieke en 

gerechtelijke overheden plaats, waarbij een terroristisch incident (internationale 

gijzeling) in Gent, gelijktijdig met een soortgelijk incident in Nederland, werd 

gesimuleerd. Een federale magistraat woonde deze oefening “Bias”  bij.  

 

De oefening “Bias” volgde op een vorige internationale gijzelingsoefening "Trias" die 

op 20 november 2001 te Leuven werd gehouden. 

 

Deze oefeningen werden na het afsluiten ervan volledig doorgelicht en waren het 

startpunt voor besprekingen tussen de gerechtelijke en politieke overheden met het 

oog op een aanpassing van de omzendbrief COL 2/1997 van het College van 

procureurs-generaal betreffende de gijzeling. Deze besprekingen, waartoe een eerste 

vergadering plaats vond in het Crisiscentrum van de regering op 26 februari 2003, 

waaraan twee federale magistraten deel namen, zijn nog steeds lopende en worden 

door het federaal parket opgevolgd. 

 

De aanpassing van de COL 2/1997 betreft niet enkel de wijziging ervan ingevolge de 

nieuwe politiestructuur, de oprichting van het federaal parket en de verticale integratie 

van het Openbaar Ministerie, maar ook een ‘inhoudelijke’ aanpassing. Deze 

inhoudelijke aanpassing is vooral gericht op de onderlinge afstemming van de 

bevoegdheden van de gerechtelijke en politieke overheden bij de afwikkeling van een 

terroristische gijzelingssituatie. 

 

In de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 kwam het federaal parket 

eveneens, op vraag van buitenlandse gerechtelijke overheden, tweemaal met succes 

tussen in langdurige internationale gijzelingen 
59

. Ook deze ervaringen, alsmede de 

                                                 
59

  Te weten: een federaal dossier in gerechtelijk onderzoek in Antwerpen en een federaal 

opsporingsonderzoek (lokaliseerbaar in het gerechtelijk arrondissement Eupen). 
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evaluatie van een nieuwe gijzelingsoefening die eind november 2003 is gepland, 

zullen kunnen worden ingebracht bij het herwerken van de Col 2/1997.  

 

In dit kader wordt de aandacht gevestigd op het uitblijven van het crisisplan dat de 

Ministers belast met het bestuur van de luchtvaart, Justitie en Binnenlandse Zaken 

gezamenlijk en in overleg met de overheden die bevoegd zijn inzake de exploitatie 

van de luchthavens en de luchtvaarterreinen, dienen uit te werken voor de gevallen 

van onwettige overmeestering van vliegtuigen, luchtvaartongevallen op het 

grondgebied van België en bomdreigingen gericht tegen de luchthaveninfrastructuur 

gelegen op het grondgebied van België (artikel 44 van de wet van 27 juni 1937 

betreffende de regeling der luchtvaart) 
60

. 

 

De gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College 

van procureurs-generaal (COL 9/1998) betreffende de criminele motorbendes 
 

Het federaal parket staat in voor een actieve opvolging van de in deze omzendbrief 

geschetste problematiek. 

 

Het Koninklijk besluit van 9 februari 1999 tot oprichting van het 

interdepartementaal coördinatiecomité ter bestrijding van illegale 

wapentransfers 

 

Wat betreft dit comité werden door het federaal parket noch documenten noch 

uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen. 
 

De gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College 

van procureurs-generaal (COL 4/2000) betreffende de proactieve recherche 

 

Op basis van de COL 4/2000 waren de nationaal magistraten verantwoordelijk voor 

de goedkeuring, de controle en de opvolging van de nationale en internationale (waar 

België bij betrokken is) proactieve onderzoeken. Deze proactieve recherches werden 

evenwel niet onder de leiding en het gezag van de nationaal magistraten gevoerd.  

 

Deze situatie is thans veranderd. Sedert de oprichting van het federaal parket is de 

federale procureur bevoegd om op het gehele grondgebied van het Rijk zelf de 

strafvordering uit te oefenen. Hij kan dus eigen opsporingsonderzoeken (waaronder 

begrepen de proactieve recherche) met een nationale dimensie uitvoeren. In die zin 

maken de (inter)nationale proactieve recherches voortaan het voorwerp uit van 

federale opsporingsonderzoeken, die onder de leiding en het gezag van de federale 

procureur worden gevoerd. Het spreekt voor zich dat deze (inter)nationale proactieve 

recherches zich alle dienen in te schrijven in de prioriteiten van het strafrechtelijk 

beleid, zoals vastgelegd door de Minister van Justitie en het College van procureurs-

generaal. 

 

In de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 maakten 10 (inter)nationale 

proactieve recherches het voorwerp uit van een federaal dossier.  

 

De omzendbrief COL 4/2000 zou in die zin kunnen worden aangepast. 
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De omzendbrief van het College van procureurs-generaal (COL 6/2001) 

betreffende de gerechtelijke aanpak van feiten van home- en car-jacking en 

garagediefstal. 
 

Op basis van de COL 6/2001 zorgden de nationaal magistraten voor de coördinatie 

van de uitoefening van de strafvordering in de dossiers, houdende feiten van home- en 

car-jacking en garagediefstal, op verzoek van de referentiemagistraten en op aangifte 

van de dienst voertuigenzwendel van de federale politie en stonden zij tevens in voor 

de internationale gerechtelijke samenwerking in dit domein. 

 

De federale procureur verzorgde de continuïteit van deze opdrachten, maar kan ook 

zelf de strafvordering uitoefenen. Aldus besliste de federale procureur de 

strafvordering uit te oefenen in verschillende dossiers home – en car-jacking: 

 

 in die zin werd voor het Hof van Assisen van Henegouwen het dossier 

voorgebracht van de zogenaamde “home-jacking Ransart”. De publieke opinie in 

het Zuiden van het land was door deze zaak enorm bewogen, in die zin dat de 

feiten kaderden in de georganiseerde criminaliteit en leidden tot het overlijden van 

het slachtoffer. Het federaal parket oefende de strafvordering uit in dit dossier 

vanaf het ogenblik van de regeling van de rechtspleging tot aan de veroordeling 

van beide beklaagden door het Hof van Assisen bij arrest van 14 oktober 2003 tot 

een opsluiting van 25 jaar; 

 

 in dezelfde zin vorderde en bekwam het federaal parket de verwijzing naar het Hof 

van Assisen van Henegouwen van enkele leden van de bende van “la Basse 

Sambre” en zulks overeenkomstig het strafrechtelijk beleid van de procureur-

generaal te Bergen en de procureur des Konings te Charleroi. Beide magistraten 

waren inderdaad van oordeel dat de daders van deze verschillende feiten van home 

– en car-jacking dienden te worden berecht door het Hof van Assisen, ook al viel 

er, gelukkig, geen enkel gewelddadig overlijden te betreuren. Deze zaak staat 

gefixeerd voor het Hof van Assisen te Henegouwen op 19 januari 2004 en betreft 

zeven beklaagden, vervolgd voor 52 feiten. 

 

De federale procureur is ook gehouden telkens als dit geboden lijkt en minstens 

zesmaandelijks een coördinatievergadering met alle referentiemagistraten van het land 

en de dienst voertuigenzwendel van de federale politie te organiseren. Op 17 oktober 

2002 vond de laatste halfjaarlijkse vergadering plaats van de referentiemagistraten 

home- en car-jacking. Tijdens deze vergadering bleek dat de besproken onderwerpen 

van overwegend beleidsmatige aard waren en dat de operationele 

coördinatievergaderingen gehouden werden in het kader van de andere 

coördinatieopdracht van het federaal parket 
61

. Een herijking van deze taak van de 

federale procureur dringt zich dan ook op, in afwachting waarvan de volgende 

halfjaarlijkse vergadering tot op heden nog niet plaatsvond. 
 

                                                 
61

  Zie hoofdstuk IV, punt 12 “Ten aanzien van het College van procureurs-generaal – Naar een 

betere opdeling van de taken tussen de verschillende expertisenetwerken en het federaal parket.” 
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De ressortelijke richtlijnen van 16 oktober 2001 met betrekking tot de 

gerechtelijke informatie-uitwisseling inzake terrorisme 

 

De ressortelijke richtlijnen van 16 oktober 2001 van de procureurs-generaal met 

betrekking tot de gerechtelijke informatie-uitwisseling inzake terrorisme bepalen dat 

de federale procureur binnen het Openbaar Ministerie de draaischijf en het centraal 

aanspreekpunt vormt voor de informatie-uitwisseling inzake terrorisme en instaat voor 

de coördinatie en de internationale samenwerking in terrorismedossiers.  

 

Van belang is de richtlijn dat de procureur des Konings de federale procureur op de 

hoogte brengt van elk nieuw feit in zijn gerechtelijk arrondissement, waaromtrent er 

aanwijzingen zijn dat het kan gaan om een mogelijke terroristische activiteit 

(dreiging, aanslag, enz.) of om betrokkenheid bij een terroristische groepering of 

organisatie. Deze melding gebeurt via een standaardformulier of, ingeval van 

dringende noodzakelijkheid, via de snelste communicatiemiddelen. 

 

De praktijk leert dat deze richtlijnen slechts moeizaam werden opgevolgd. Sedert 21 

mei 2002 ontving de federale procureur inderdaad maar 43 meldingsformulieren 

terrorisme van de parketten van eerste aanleg. De toezending van deze 

meldingsformulieren lijkt overigens sedert de inwerkingtreding van het federaal 

parket achterhaald, aangezien thans de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, 

respectievelijk de procureur-generaal, die kennis krijgt van een misdrijf waarvan er 

aanwijzingen zijn dat het tot het bevoegdheidsdomein van de federale procureur 

behoort of die over gegevens en inlichtingen beschikken die van belang kunnen zijn 

voor strafdossiers waarin de federale procureur de strafvordering uitoefent (waaronder 

terrorisme – veiligheidscriterium), gehouden is dit aan de federale procureur te 

melden. In die zin maakt de aanmeldingsplicht inzake terrorisme vervat in de 

ressortelijke omzendbrief van 16 oktober 2001 dubbel gebruik uit met de 

informatieplicht van de procureur des Konings. 

 

Deze omzendbrief zou kunnen worden aangepast en desgevallend worden 

geïntegreerd in een nieuwe omzendbrief van het College van procureurs-generaal met 

betrekking tot de gerechtelijke aanpak inzake terrorisme. 

 

De ressortelijke richtlijnen van 19 oktober 2001 van de procureurs-generaal 

inzake de gerechtelijke reactie bij aantreffen van verdachte voorwerpen in het 

kader van een mogelijke bio-terroristische dreiging 
 

Deze richtlijnen werden inmiddels vervangen door de ressortelijke omzendbrief van 

23 mei 2002 van de procureurs-generaal inzake de gerechtelijke reactie bij het 

aantreffen van verdachte voorwerpen in het kader van een mogelijke bio-terroristische 

dreiging. 

 

Deze omzendbrief zal wellicht andermaal aanpassing behoeven. In het kader van een 

federaal onderzoek naar enveloppen die een verdacht poeder bevatten, werd immers 

vastgesteld dat het niet om het product Anthrax ging, maar wel om andere toxische 

producten. Daar waar de bestaande richtlijnen zich enkel toespitsen op de 
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gerechtelijke reactie bij het aantreffen van verdachte voorwerpen in het kader van een 

mogelijke bio-terroristische dreiging, betekent deze vaststelling dat ernstig dient te 

worden overwogen het toepassingsgebied van voormelde omzendbrief uit te breiden, 

inclusief de wijze van detecteren en sporenopname. 
 

De deelname aan de verschillende expertisenetwerken van het College van 

procureurs-generaal, inzonderheid de expertisenetwerken « groot-banditisme en 

terrorisme», «politie» en «mensenhandel», « economisch, financieel en fiscale 

delinquentie» 

 

Het expertisenetwerk groot-banditisme en terrorisme 

 

Een federale magistraat (en een tweede federale magistraat als plaatsvervanger) maakt 

deel uit van het expertisenetwerk groot-banditisme en terrorisme. Hij is tevens lid van 

het coördinatieteam. Het federaal parket was actief en van nabij betrokken bij alle 

projecten die in de schoot van dit expertisenetwerk worden opgevolgd. Het betreft de  

volgende projecten: informantenwerking, bijzondere opsporingsmethoden, anonieme 

getuigen, afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media, bedreigde 

getuigen, medewerkers van het gerecht, opvolgingscommissie in de Senaat inzake de 

georganiseerde criminaliteit, partnership, terrorisme, documentatie, vorming en 

opleiding, bundeling richtlijnen en uitbouw vademecum, jaarrapport inzake de 

georganiseerde criminaliteit in België, proactieve recherche, arbitrageregeling inzake 

capaciteitsproblemen, home – en car-jacking, portiers, overvallen op 

waardentransporten, petroleumfraude, inbraken door rondtrekkende 

dadergroeperingen, gijzelingen en ramkraken. 

 

Om redenen van bondigheid wordt hier niet dieper ingegaan op de initiatieven die het 

expertisenetwerk groot-banditisme en terrorisme ontwikkelde binnen elk van 

voormelde projecten. Er wordt daartoe uitdrukkelijk verwezen naar het 

activiteitenverslag van het parket-generaal te Gent. 

 

Wel wordt elders in dit verslag stilgestaan bij het project 1 en 2 (informantenwerking 

en bijzondere opsporingsmethoden), het project 5 (bedreigde getuigen), het project 9 

(terrorisme), het project 15 (arbitrageregeling inzake capaciteitsproblemen), het 

project 16 (home – en car-jacking) en het project 21 (gijzelingen). 

 

Ook het project 7 (de opvolgingscommissie in de Senaat inzake de georganiseerde 

criminaliteit) verdient bijzondere aandacht. Het College van procureurs-generaal werd 

op 15 januari 2002 door de parlementaire opvolgingscommissie gehoord. De 

procureur-generaal te Gent legde daarbij een nota neer met een overzicht van de 

belangrijkste knelpunten in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het 

terrorisme. Op 5 november 2002 vond een aanvullende hoorzitting plaats met onder 

meer de procureur-generaal te Gent en de federale procureur over de problematiek 

van de diamantsector. Tijdens deze hoorzittingen lichtten voormelde magistraten toe 

op welke wijze het Openbaar Ministerie de problematiek aanpakt die wordt geschetst 

in het VN-verslag over de illegale uitbating van natuurlijke en andere rijkdommen in 

de Democratische Republiek Congo en waarin wordt verwezen naar mogelijke 

banden met de Belgische diamantsector en zijn mogelijke linken met bepaalde 

criminele en terroristische kringen. 
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Het federaal parket ondersteunde het expertisenetwerk in het bijzonder bij de opmaak 

van volgende regelgevende teksten: 

 

 de gemeenschappelijke richtlijnen van de procureurs-generaal inzake de 

gerechtelijke reactie bij het aantreffen van verdachte voorwerpen in het kader van 

een mogelijke bio-terroristische dreiging -  ressortelijke omzendbrief van 23 mei 

2002 (project 9 - terrorisme); 

 

 de ministeriële omzendbrief SPV-01 van 15 juli 2002 inzake de uitoefening van de 

bewakingsactiviteit “beheer van volgsystemen” 
62

en het ministerieel besluit van 10 

januari 2003 tot regeling van de communicatie tussen de bewakingscentrales en 

het politioneel meldingspunt (project 16 – home- en car-jacking) 
63

; 

 

 de omzendbrief van het College van procureurs-generaal betreffende het begrip 

diefstal gewapenderhand en de politionele en gerechtelijke reactie bij diefstallen 

gewapenderhand in het kader van de zware en/of georganiseerde criminaliteit – 

COL 13/2002 van 4 november 2002 (project 8 – partnership); 

 

 de ressortelijke omzendbrief van de procureur-generaal te Gent van 9 janauri 2003 

betreffende de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via 

DNA-analyse in strafzaken en bij het Koninklijk besluit van 4 februari 2002 ter 

uitvoering van deze wet – richtlijnen inzake enkele praktische toepassingsgevallen 

(project 16 – home –en car-jacking); 

 

 de omzendbrief van het College van procureurs-generaal betreffende de 

gerechtelijke aanpak van diefstallen van goederen uitgerust met een volgsysteem – 

COL 5/2003 van 27 mei 2003 (project 16 – home- en car-jacking); 

 

 de omzendbrief van het College van procureurs-generaal betreffende de 

politionele en gerechtelijke aanpak van het fenomeen ramkraken – COL 12/2003 

van 1 oktober 2003; 

 

 de omzendbrief van het College van procureurs-generaal betreffende Oost-

Europese misdaadbendes – beleid inzake denonciatie – COL 13/2003 van 1 

oktober 2003. 

 

Het expertisenetwerk economische, financiële en fiscale criminaliteit 

 

Een federale magistraat is eveneens lid van het « economisch, financieel en fiscaal » 

expertisenetwerk dat voorgezeten wordt door advocaat-generaal G. Rapaille, 

bijstandsmagistraat ter zake bij het college van procureurs-generaal. Hij is lid van het 

coördinatieteam. Hij neemt dan ook maandelijks deel aan de vergaderingen van deze 

groep en draagt bij tot het uitwerken van omzendbrieven en nota’s die van dit netwerk 

uitgaan. 
 

                                                 
62

   B.S. 21 augustus 2002. 

 
63

  B.S. 22 januari 2003. Zie ook het Koninklijk besluit van 17 mei 2002 tot regeling van de 

methodes van bewakingscentrales die volgsystemen gebruiken, B.S. 18 juni 2002. 
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Het federaal parket ondersteunde het expertisenetwerk in het bijzonder bij de opmaak 

van volgende regelgevende teksten: 

 

 de omzendbrief van het College van procureurs-generaal betreffende het Europees 

Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) – COL 9/2003 van 23 juli 2003. 

 

Tussen het federaal parket en het expertisenetwerk economische, financiële en fiscale 

criminaliteit werd op 27 februari 2003 een samenwerkingsprotocol uitgewerkt.  

 

Het samenwerkingsprotocol voorziet onder meer in een informatieplicht van het 

federaal parket aan het expertisenetwerk in het kader van de uitoefening van de 

strafvordering in zaken, waarbij economische, financiële of fiscale inbreuken zouden 

zijn gepleegd. De federale procureur kan echter ook een beroep doen op de 

ondersteuning en de expertise van het expertisenetwerk, bijvoorbeeld om te vernemen 

welke parketmagistraat het best geplaatst is om in een economisch, financieel of 

fiscaal, federaal strafdossier te worden “gedelegeerd” of “gedetacheerd”, mocht 

daartoe grond bestaan. Deze ondersteuning door het expertisenetwerk is van groot 

belang omdat geen enkele federale magistraat een uitgesproken financieel profiel 

heeft, het federaal parket aldus over geen specifieke financiële expertise “in house” 

beschikt en de mogelijkheid tot delegatie van een parketmagistraat in dergelijke 

dossiers derhalve wel degelijk dient te worden overwogen. 

 

Het samenwerkingsprotocol wordt als bijlage 10 bij dit verslag gevoegd. 
  

Het expertisenetwerk mensenhandel 

 

Een federale magistraat (en een tweede federale magistraat als plaatsvervanger) maakt 

deel uit van het expertisenetwerk mensenhandel. Hij is tevens lid van het 

coördinatieteam. Het federaal parket was actief en van nabij betrokken bij de 

projecten die in de schoot van dit expertisenetwerk worden opgevolgd. In het kader 

van de werkzaamheden van het expertisenetwerk werden diverse vergaderingen 

bijgewoond waarbij, naast algemene themata, de meeste aandacht uitging naar de 

uitbouw van een specifieke website en de bijdrage tot de redactie van een nieuwe 

ministeriële omzendbrief. Meer specifiek werden voorstellen geformuleerd teneinde 

de tekst van de bestaande ministeriële richtlijn houdende het opsporingsbeleid en 

vervolgignsbeleid betreffende mensenhandel en kinderpornografie van 31 mei 1999 

(COL 12/1999 van 3 juni 1999 van het College van procureurs-generaal) aan te 

passen in functie van de oprichting van het federaal parket. 

 

Het expertisenetwerk politie 

 

Er wordt verwezen naar hoofdstuk II, punt 6.2. “De opdrachten van het federaal 

parket - Het toezicht op de algemene en bijzondere werking van de federale politie.” 

 

De strijd tegen schadelijke organisaties 

 

Ingevolge de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en 

Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties, werd bij de FOD Justitie 

een Administratieve Coördinatiecel opgericht. Het voorzitterschap hiervan werd 

waargenomen door de toenmalige nationaal magistraten en thans, ingevolge de 
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oprichting van het federaal parket, door de federale procureur. In de periode van 21 

mei 2002 tot 31 augustus 2003 werd meermaals vergaderd in opvolging van de 

actuele tendensen in deze materie, alsook deelgenomen aan het jaarlijks internationaal 

congres te Brussel op 5 en 6 maart 2003. 

 

Diefstallen gewapenderhand 
 

Een federale magistraat nam deel aan verschillende vergaderingen van het 

overlegplatform ‘veiligheid zelfstandig ondernemers’ en de subwerkgroep 

‘informatieflux’ en zetelde in de federale stuurgroep ‘partnership’. Twee federale 

magistraten namen actief deel aan de totstandkoming van een nieuw 

samenwerkingsprotocol inzake de aanpak van de diefstallen gewapenderhand dat op 

een vergadering van 12 september 2002 tussen de betrokken sectoren (de banken, De 

Post, de distributieondernemingen, de Nationale Bank van België), de lokale en 

federale politie, het federaal parket en het College van procureurs-generaal werd 

ondertekend. 
 

Kansspelen  
 

Op 8 april 2003 nam het federaal parket deel aan een werkvergadering georganiseerd 

door de Kansspelcommissie. Deze vergadering vond plaats in de lokalen van de 

Commissie met de adviseurs en de medewerkers ervan, parketmagistraten en 

ambtenaren van de FOD Justitie. De voorzitter lichtte er de grote lijnen toe van de 

activiteiten en van het beleid van de Commissie. Hij haalde vervolgens enkele 

specifieke dossiers aan die ook onder de gerechtelijke bevoegdheid ressorteerden en 

verzocht om een verscherpte gegevensuitwisseling. Het federaal parket  bood zich aan 

als tussenpersoon. Tot op heden werd evenwel nog geen enkele vraag aan het federaal 

parket gericht. 

 
       

HOOFDSTUK III. - De werking van het federaal parket in 

het kader van de uitoefening van de strafvordering 
 

 

 
46. De federale procureur oefent vier opdrachten uit. De opdrachten te zorgen voor de coördinatie van 

de uitoefening van de strafvordering en de internationale samenwerking te vergemakkelijken zijn niet 

nieuw. Zij zijn de voortzetting van de vroegere taken van de nationaal magistraten. Zij behoeven in dit 

hoofdstuk dan ook geen bijkomende uitleg. Hetzelfde geldt voor de opdracht toezicht uit te oefenen op 

de algemene en bijzondere werking van de politiediensten. Deze opdracht werd immers tot op heden 

uitgeoefend door de toezichtmagistraten. Anders is het evenwel gesteld met de opdracht de 

strafvordering uit te oefenen. Deze opdracht is nieuw. Om die reden wordt in onderhavig hoofdstuk in 

het bijzonder stilgestaan bij de verhoudingen tussen de federale procureur en de andere gerechtelijke 

en politionele overheden in het kader van de uitoefening van de strafvordering. 

 

De informatieplicht van de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-

generaal, zoals bepaald in artikel 144 ter, § 2 Ger.Wb., geldt uitsluitend voor de nieuwe misdrijven 

waarvan hij met ingang van de inwerkingtreding van het federaal parket (21 mei 2002) kennis krijgt. 

Dit sluit echter niet uit dat de federale procureur steeds kan beslissen de strafvordering zelf uit te 

oefenen in hangende onderzoeken die tot zijn bevoegdheidsdomein behoren.  
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8. Ten aanzien van de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs 

en de procureurs-generaal 
 

 

8.1. De wederzijdse informatieplicht 
 
 

47. Artikel 144 ter, §§ 2 en 4, Ger.Wb. luidt als volgt : 

 

« § 2. De procureur des Konings, of in de gevallen bepaald in de artikelen 479 en volgende van het 

Wetboek van strafvordering, de procureur-generaal, licht ambtshalve de federale procureur in 

wanneer hij kennis neemt van een misdrijf bedoeld in § 1. Hij licht bovendien de federale procureur in, 

telkens als dit voor de uitoefening van de strafvordering door de federale procureur van belang is. 

 

§ 4. De federale procureur licht de procureur des Konings, respectievelijk de procureur-generaal in, 

telkens dit voor de uitoefening van de strafvordering door de procureur des Konings, respectievelijk de 

procureur-generaal, van belang is. » 

 

48. Enerzijds, is er de informatieplicht van de procureur des Konings of de arbeidsauditeur en, in geval 

van voorrecht van rechtsmacht, de procureur-generaal, ten aanzien van de federale procureur. Zij zijn 

gehouden de federale procureur zonder verwijl ambtshalve in te lichten: 

 

•  wanneer zij kennis krijgen van een misdrijf dat, overeenkomstig de limitatieve lijst van misdrijven, 

het veiligheids- of geografisch criterium, tot de bevoegdheid van de federale procureur behoort; 

 

•  telkens als dit voor de uitoefening van de strafvordering door de federale procureur van belang is. 

 

Dit betekent nog niet dat de federale procureur automatisch de strafvordering in het hem aangemelde 

strafdossier zal uitoefenen. Hij neemt deze beslissing afhankelijk van de analyse van de inhoud van het 

strafdossier- uitgevoerd in samenwerking met de DGJ- en, behoudens dringende en noodzakelijke 

omstandigheden, steeds na overleg met de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk 

de procureur-generaal (zie supra nr. 15).  

 

49. De informatieplicht raakt de wijze van aanhangigmaking (saisine) van een zaak bij de federale 

procureur. 

 

Een zaak kan op verschillende manieren bij de federale procureur worden aangebracht. Dat kan 

bijvoorbeeld ingevolge de informatieplicht van de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, 

respectievelijk de procureur-generaal, ingevolge de eigen vaststellingen op heterdaad van de federale 

procureur, ingevolge een rechtstreekse klacht of aangifte door internationale instellingen of door 

buitenlandse gerechtelijke overheden. 

 

Hieronder wordt in het bijzonder stilgestaan bij de procedure van aanhangigmaking (saisine) van een 

zaak bij de federale procureur via de informatieplicht van de procureur des Konings of de 

arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal. 

 

Er wordt gehandeld in drie fasen : 

 

fase 1 : de meldingsfase. 

 

De procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal, die kennis 

krijgt van een misdrijf waarvan er aanwijzingen zijn dat het tot het bevoegdheidsdomein van de 

federale procureur behoort of die over gegevens en inlichtingen beschikken die van belang kunnen zijn 
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voor strafdossiers waarin de federale procureur de strafvordering uitoefent, meldt dit aan de federale 

procureur. 

 

De melding gebeurt aan de hand van standaardformulieren die aan de procureurs des Konings, de 

arbeidsauditeurs en de procureurs-generaal zullen worden ter beschikking gesteld. De verzonden 

standaardformulieren worden niet bij het strafdossier gevoegd. 

 

De procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal, zendt 

tegelijkertijd een kopie van het meldingsformulier aan het arrondissementeel informatiekruispunt 

(AIK), dat verder handelt overeenkomstig de vigerende regelgeving inzake informatiedoorstroming.  

 

fase 2 : de overlegfase. 

 

Indien de federale procureur, op basis van deze meldingsformulieren, van oordeel is dat de zaak 

mogelijkerwijze voor federale behandeling in aanmerking komt, pleegt hij hierover verder overleg met 

de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal. Dit overleg 

kan mondeling of in het kader van een overlegvergadering of via vertrouwelijke briefwisseling 

gebeuren. De federale procureur kan ook het strafdossier op officieuze wijze voor inzage opvragen. Er 

wordt in deze fase geen schriftelijke neerslag van dit overleg bij het strafdossier gevoegd. 

 

fase 3 : de beslissingsfase. 

 

Eerste hypothese : de federale procureur gelast zich niet. 

 

Indien, op basis van de meldingsformulieren en desgevallend na verder overleg, de federale procureur 

beslist zich niet te gelasten, meldt hij dit schriftelijk aan de procureur des Konings of de 

arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal. 

 

Tweede hypothese : de federale procureur gelast zich. 

 

•  indien, op basis van de resultaten van dit overleg, de federale procureur daarentegen beslist zich wel 

te gelasten, stuurt de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-

generaal, het strafdossier, vergezeld van een kantschrift waarin wordt verwezen naar het voorafgaand 

overleg, tot beschikking aan de federale procureur; 

 

•  de federale procureur voegt op dat ogenblik een proces-verbaal bij het strafdossier, waarin hij op 

beknopte en gemotiveerde wijze attesteert zich te gelasten met het strafdossier, melding maakt van het 

voorafgaand overleg en de bevoegdheidsgronden aangeeft waarop hij zulks doet (zie supra nrs.10-16). 

Hij bezorgt een kopie van dit proces-verbaal ter informatie aan de procureur des Konings of de 

arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal; 

 

•  ingeval van «dringende en noodzakelijke omstandigheden» (51), kan de federale procureur zijn 

beslissing nemen zonder voorafgaand overleg met de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, 

respectievelijk de procureur-generaal. Op dat ogenblik maakt de federale procureur in voormeld 

proces-verbaal bovendien ook van deze dringende en noodzakelijke omstandigheden gewag. Ook in dit 

geval bezorgt hij een kopie van dit proces-verbaal ter informatie aan de procureur des Konings of de 

arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal; 

 

Er weze herhaald dat inzake de bevoegdheidsverdeling tussen, enerzijds, de federale procureur en, 

anderzijds, de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal, 

betreffende de uitoefening van de strafvordering, geen nietigheden kunnen worden opgeworpen (zie 

supra nr. 18). 

 

Onverminderd de toepassing van voormelde informatieplicht en in afwachting van de beslissing van de 

federale procureur, is de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-

generaal, die in kennis wordt gesteld van een misdrijf, gehouden alle zich opdringende 

onderzoeksmaatregelen te nemen. 
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De federale procureur neemt binnen het federaal parket de nodige interne organisatorische 

maatregelen om de meldingsprocedure, waarvan hoger sprake, op een vlotte en efficiënte wijze te 

kunnen laten verlopen, ook ingeval van hoogdringendheid. 

 

Hij stelt de DGJ in kennis van zijn beslissing. 

 

50. De procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal, licht de 

federale procureur eveneens ambtshalve in telkens dit voor de uitoefening van de strafvordering door 

de federale procureur van belang is. Indien derhalve de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, 

respectievelijk de procureur-generaal, over gegevens en inlichtingen beschikt, bekomen uit lokale 

opsporings of gerechtelijke onderzoeken (zowel proactief als reactief, zowel concrete of harde als niet-

concrete of zachte informatie), die betrekking kunnen hebben op materies die tot het 

bevoegdheidsdomein van de federale procureur behoren (de limitatieve lijst van misdrijven en het 

veiligheids- of geografisch criterium), stuurt hij die aan de federale procureur en bezorgt hij hiervan 

een kopie aan het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK), dat verder handelt overeenkomstig de 

vigerende regelgeving inzake informatiedoorstroming. 

 

51. Een belangrijke informatiebron voor de federale procureur vormen de dagelijkse contacten met de 

directie gerechtelijke operaties en informatiehuishouding van de federale politie (DGJ/DJO).   

 

Daarnaast is ook het dagrapport dat in de schoot van de federale politie wordt opgemaakt ten behoeve 

van de directeur-generaal van de DGJ, een belangrijke bron van informatie. Dit dagrapport vormt de 

synthese van de dagverslagen die elke gerechtelijke dienst van het arrondissement (GDA) gehouden is 

aan de DGJ/DJO toe te zenden. De federale procureur ontvangt voortaan ook een exemplaar van dit 

dagrapport. Hij kan uiteraard ook steeds specifieke dagverslagen bij de DGJ opvragen (52). 

 

Op basis van deze politionele informatiebronnen kan de federale procureur zelf strafdossiers 

detecteren, die eventueel in aanmerking komen voor federale behandeling, en daarover in overleg 

treden met de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal. 

 

52. De federale procureur kan te allen tijde zijn beslissing om in een strafdossier de strafvordering zelf 

uit te oefenen, herroepen en het strafdossier (terug) tot beschikking laten geworden aan de procureur 

des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal (53).  

 

Nochtans moet dit de uitzondering blijven. Het principe is dat de federale procureur die beslist in een 

strafdossier de strafvordering zelf uit te oefenen, instaat voor de verdere integrale afhandeling ervan 

en slechts in uitzonderlijke omstandigheden het strafdossier terugstuurt aan de procureur des Konings 

of de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal, met name om proces-economische 

redenen of omdat de criteria (zie supra nr. 15) die initieel hebben geleid tot de beslissing het 

strafdossier tot zich te trekken manifest niet meer aanwezig zijn. In dat laatste geval stelt de federale 

procureur voorafgaandelijk de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de 

procureur-generaal, in kennis waarom hij het strafdossier terug tot beschikking overmaakt.  

 

Hij kan ook steeds beslissen het strafdossier zonder gevolg te klasseren (54) of andere 

afhandelingmodaliteiten ten aanzien van de uitoefening van de strafvordering toe te passen. 

 

De federale procureur stelt de DGJ in kennis van zijn beslissing tot herroeping.  

 

53. Anderzijds, is er informatieplicht van de federale procureurten aanzien van de procureur des 

Konings of de arbeidsauditeur, en, ingeval van voorrecht van rechtsmacht, de procureur-generaal. Hij 

is gehouden de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal in 

te lichten: 

 

•  telkens als dit voor de uitoefening van de strafvordering door de procureur des Konings of de 

arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal, van belang is. 

 

De federale procureur, die in het kader van de uitoefening van zijn opdrachten (de uitoefening van de 

strafvordering, de coördinatie, de internationale samenwerking en het toezicht op de politiediensten), 

kennis krijgt van gegevens en inlichtingen die van belang kunnen zijn voor andere, niet-federale, 

opsporings- of gerechtelijke onderzoeken, bezorgt die aan de betrokken procureur des Konings of de 
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arbeidsauditeur (eventueel ter attentie van de onderzoeksrechter ingeval het een gerechtelijk onderzoek 

betreft), respectievelijk de procureur-generaal en een kopie hiervan aan de DGJ.  

 

Dit is niets anders dan een voortzetting, weliswaar uitgebreid tot de gegevens en inlichtingen bekomen 

uit eigen federale onderzoeken, van de werkwijze die tot op heden de nationaal magistraten volgden, 

wanneer zij, ingevolge hun taken van coördinatie en internationale samenwerking, in het bezit kwamen 

van informatie die van belang kon zijn voor de uitoefening van de strafvordering door een procureur 

des Konings, een arbeidsauditeur of procureur-generaal. 

 

54. De informatieplicht impliceert evenwel niet dat de federale procureur ook gehouden is de 

procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal, systematisch in 

kennis te stellen van het verloop van of van de tussengekomen eindbeslissing in een strafdossier, 

waarin hij zelf de strafvordering uitoefent of, na saisine, uiteindelijk beslist het strafdossier zonder 

gevolg te klasseren (55).Er wordt dus geen structurele feed-back van de federale procureur naar de 

procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk procureur-generaal, ingesteld. Niets sluit 

uiteraard uit dat dit wel op punctuele basis zou gebeuren, bijvoorbeeld wanneer een procureur des 

Konings of arbeidsauditeur, respectievelijk procureur-generaal, daarom verzoekt. 

 

Draaiboek “uitoefening van de strafvordering” 

 

Inzake de uitoefening van de strafvordering werd intern het federaal parket een 

draaiboek opgesteld, dat de “best practices” en modellen bevat inzake het behandelen 

van aanvragen tot federalisering. Deze interne richtlijnen betreffen voornamelijk de 

procedure van aanhangigmaking (saisine) van een zaak bij het federaal parket via de 

informatieplicht van de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk 

de procureur-generaal. De federale magistraten werden verzocht de in dit draaiboek 

vervatte richtlijnen nauwgezet op te volgen. Het draaiboek is tevens consulteerbaar op 

het intranet van het federaal parket. 

 

Dit draaiboek wordt als bijlage 11 aan dit verslag gevoegd. 

 

Het draaiboek zal in een volgende fase worden vervolledigd met de ‘procedure 

onderzoeksrechter en onderzoeksgerechten’ (voornamelijk inzake de ‘voorlopige 

hechtenis en de artikelen 61ter, quater en quinquies Sv.). Aan dit luik wordt thans de 

laatste hand gelegd. Ten slotte zal ook een luik ‘procedure ten gronde’, 

‘strafuitvoering’ en een luik ‘procedure Hof van assisen’ worden uitgewerkt. 

 

Het draaiboek zal ook worden aangevuld met een kwalificatieboek. 

 

De taken van de coördinator ‘uitoefening van de strafvordering’ werden duidelijk 

afgebakend in een interne fiche die aan alle federale magistraten werd meegedeeld – 

bijlage 12. 

 

Informatieplicht van de procureur des Konings, de arbeidsauditeur en de 

procureur-generaal 

 

De procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-

generaal, die kennis krijgt van een misdrijf waarvan er aanwijzingen zijn dat het tot 

het bevoegdheidsdomein van de federale procureur behoort of die over gegevens en 

inlichtingen beschikken die van belang kunnen zijn voor strafdossiers waarin de 

federale procureur de strafvordering uitoefent, meldt dit aan de federale procureur. 
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In de periode 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 meldden de procureurs des Konings, 

de arbeidsauditeurs en de procureurs-generaal in het kader van de uitoefening van de 

strafvordering 302 dossiers bij de federale procureur aan
64

. 

 

De melding dient in principe te gebeuren aan de hand van standaardformulieren 

(meldingsformulieren) die aan de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs en de 

procureurs-generaal werden ter beschikking gesteld 
65

. De praktijk leert evenwel dat 

deze voorgeschreven werkwijze niet steeds werd gevolgd en dat meldingen heel vaak 

ook gebeurden door toezending van een kantschrift, een kopie van een proces-verbaal 

of van het strafdossier, een brief enz. Meestal werd op dat ogenblik de aanmeldende 

overheid verzocht de richtlijnen van de omzendbrief COL 8/2002 na te leven en een 

aanmeldingsformulier toe te zenden. 

 

De aanmelding van een zaak bij de federale procureur via de informatieplicht van de 

procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal, 

gaf, behoudens het beperkt gebruik van de meldingsformulieren en het beperkt aantal 

meldingen door sommige parketten 
66

 geen aanleiding tot bijzondere moeilijkheden. 

Het overlegmodel, geconcretiseerd in de ‘meldingsfase’, de ‘overlegfase’ en de 

‘beslissingsfase’, werd zo strikt mogelijk gevolgd.  

 

Ingeval van “dringende en noodzakelijke omstandigheden” kan de federale procureur 

zijn beslissing nemen zonder voorafgaand overleg met de procureur des Konings of 

de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal. In de vier gevallen 
67

 waarin 

een onmiddellijke gelasting zich opdrong, pleegde de federale procureur toch nog  

voorafgaand telefonisch overleg met de procureur des Konings, weze het dat in één 

geval 
68

 diende te worden gewacht tot de zaak duidelijk lokaliseerbaar was, alvorens 

de bevoegde procureur des Konings kon worden gecontacteerd. 

 

Dossier FDC 

 

                                                 
64

   Het cijfer van 302 dossiers wordt bekomen als volgt: 187 dossiers ‘FD’, waarvan 161 

afkomstig van de gerechtelijke autoriteiten + 221 dossiers ‘FDC’, waarvan 200 afkomstig van de 

gerechtelijke autoriteiten, min 59 dossiers ‘FDC’ die reeds uitmondden in een dossier ‘FD’; of 161 plus 

200 min 59 = 302 dossiers die door de gerechtelijke autoriteiten bij het federaal parket werden 

aangemeld. 

 
65

   Dit standaardmodel werd bij omzendbrief COL 8/2002 van het College van procureurs-

generaal binnen het Openbaar Ministerie verspreid. 

 
66

   Zie hoofdstuk III, punt 8.1 “De wederzijds informatieplicht – Beperkt aantal meldingen”. 

 
67

  Te weten: een internationale gijzeling (federaal dossier in gerechtelijk onderzoek in 

Antwerpen), een terroristische dreiging (federaal dossier in gerechtelijk onderzoek in Eupen), een 

internationale drugtrafiek (bewaakte aflevering) (federaal dossier in gerechtelijk onderzoek in Veurne) 

en een terroristische dreiging (federaal opsporingsonderzoek); zie hoofdstuk II, punt 3 “De uitoefening 

van de strafvordering – Dringende maatregelen”.  

 
68

  Het betrof een mobiele internationale gijzeling (federaal dossier in gerechtelijk onderzoek in 

Antwerpen) 
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Van elke aanmelding (in de brede zin van het woord) door de gerechtelijke 

autoriteiten (de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de 

procureur-generaal) wordt op het federaal parket een dossier ‘FDC’ geopend. 

 

Er weze herhaald dat een zaak op verschillende manieren bij de federale procureur 

kan worden aangebracht. Dat kan bijvoorbeeld, enerzijds, ingevolge de 

informatieplicht van de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk 

de procureur-generaal, maar ook, anderzijds, ingevolge de eigen vaststellingen op 

heterdaad van de federale procureur, ingevolge een rechtstreekse klacht of aangifte 

door internationale instellingen of door buitenlandse gerechtelijke overheden. Enkel in 

het eerste geval wordt systematisch een dossier ‘FDC’ geopend 
69

. In het laatste geval 

wordt rechtstreeks een federaal strafdossier, een dossier ‘FD’ geopend. 

 

In het kader van het dossier ‘FDC’ wordt vervolgens onderzocht of de aangemelde 

zaak mogelijkerwijze voor federalisering in aanmerking komt. Er wordt gehandeld 

overeenkomstig de richtlijnen vervat in het draaiboek ‘uitoefening van de 

strafvordering’. Indien de federale procureur beslist in een strafdossier zelf de 

strafvordering uit te oefenen, wordt het dossier ‘FDC’ afgesloten en wordt een 

federaal strafdossier ‘FD’ geopend, waaraan het dossier ‘FDC’ wordt gevoegd. In het 

andere geval (geen federalisering) wordt het dossier ‘FDC’ zonder gevolg 

geklasseerd, met eventueel terugzending aan het aanmeldende parket(-generaal) of 

arbeidsauditoraat van het meegezonden strafdossier. 

 

In de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 werden in totaal 221 dossiers 

‘FDC’ geopend 
70

. Hiervan mondden inmiddels 59 dossiers ‘FDC’ uit in een federaal 

strafdossier ‘FD’ en werden 75 dossiers ‘FDC’ zonder gevolg geklasseerd. Op 31 

augustus 2003 waren nog 87 dossiers ‘FDC’ in behandeling. 

 

dossier FDC   dossier FD 59 

nog in behandeling  87 

zonder gevolg geklasseerd 
71

 75 

 

Opsplitsing naar herkomst dossiers ‘FDC’ 

 

aanmeldende overheid via meldingsformulier 

andere (technische 

overlegronde, kant-

schriften, brief, enz.) 

parketten: 

 Antwerpen 

 Aarlen 

 Brugge 

totaal 151 

5 

nihil 

23 

totaal 49 

1 

nihil 

1 

                                                 
69

  Deze werkwijze werd evenwel niet in alle gevallen vanaf het begin toegepast, zodat er ook 21 

dossiers ‘FDC’ werden geopend, waar het geen aanmeldingen van de gerechtelijke autoriteiten betrof 

en dus eigenlijk rechtstreeks een dossier ‘FD’ had kunnen worden aangelegd. Het totaal aantal dossiers 

‘FDC’ voor de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 bedraagt dus 221 (200 uitgaande van de 

gerechtelijke autoriteiten en 21 afkomstig van een andere instantie). 

 
70

   Zie vorige voetnoot. 

 
71

   Van de 75 dossiers die zonder gevolg werden geklasseerd, werden er 3 omgevormd tot een 

dossier A (coördinatie-dossier).  
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 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 

81 

3 

4 

4 

2 

nihil 

4 

1 

1 

nihil 

3 

3 

nihil 

 

nihil 

4 

4 

1 

nihil 

2 

3 

nihil 

1 

nihil 

nihil 

25 

3 

1 

1 

1 

nihil 

nihil 

1 

nihil 

nihil 

nihil 

2 

3 

 

3 

nihil 

2 

1 

nihil 

1 

nihil 

1 

nihil 

nihil 

nihil 

arbeidsauditeur 2 1 

procureur-generaal nihil 1 

 
Dossier FD 

 

Ter herinnering 
72

: in de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 werden in 

totaal 187 dossiers ‘FD’ geopend. Daarvan werden 161 dossiers door de gerechtelijke 

autoriteiten (de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de 

procureur-generaal) aangemeld. 

 

Beperkt aantal meldingen 

 

Het beperkt aantal aanmeldingen (meldingsformulieren en andere) laat 

veronderstellen dat de wettelijke informatieplicht en de bindende richtlijnen van het 

College van procureurs-generaal (COL 5 en 8) op dat punt niet door alle parketten en 

arbeidsauditoraten even nauwgezet worden toegepast. Het lijkt inderdaad weinig 

waarschijnlijk dat sommige parketten en arbeidsauditoraten geen of slechts enkele 

strafonderzoeken zouden voeren, die tot het bevoegdheidsdomein van het federaal 

parket behoren en derhalve aan het federaal parket dienen te worden aangemeld. 

 

                                                 
72

   Zie hoofdstuk II, punt 3 “De uitoefening van de strafvordering - Aantal strafdossiers waarin 

de federale procureur de strafvordering uitoefent.” 
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Hierbij dient uiteraard wel rekening gehouden te worden met de strafdossiers die 

werden besproken tijdens de technische overlegronde en reeds op die wijze aan de 

federale procureur werden aangemeld. 

 

Deze vaststelling, en de remediëring eraan, dienen met het College van procureurs-

generaal en de Raad van procureurs des Konings te worden besproken. 

 

Algemene overlegronde met de parketten van eerste aanleg 

 

Begin 2003 werd gestart met een algemene overlegronde met de procureurs des 

Konings. De federale procureur en de coördinator ‘uitoefening van de strafvordering’ 

bezochten achtereenvolgens de procureurs des Konings van Leuven (12 februari 

2003), Charleroi (26 februari 2003), Brugge (6 maart 2003), Bergen (7 april 2003), 

Luik (14 mei 2003), Gent (12 juni 2003) en Dendermonde (12 juni 2003). De 

algemene overlegronde met de overige parketten dient thans te worden verder gezet, 

in eerste instantie met de procureur des Konings van Antwerpen. 

 

Met (het ambt van) de procureur des Konings van Brussel werden verschillende 

vergaderingen gehouden, die uiteindelijk resulteerden in de vergadering van 11 

februari 2003 met eerste advocaat-generaal Morlet, advocaten-generaal De 

Lentdecker en Nouwynck, procureur des Konings De Gryse, substituut-procureur des 

Konings Michielsen en de federale magistraat/coördinator ‘uitoefening van de 

strafvordering’. Op deze vergadering werden de methodologie en de criteria bepaald 

betreffende de dossiers terrorisme, drugs en mensenhandel van het parket Brussel die 

voor federale behandeling in aanmerking komen. De notulen van deze vergadering 

worden als bijlage 13 aan dit verslag gevoegd. 

 

Op 18 februari 2003 werd een algemene overlegvergadering gehouden met eerste 

advocaat-generaal Morlet, procureur des Konings De Gryse en een federale magistraat 

over de strafdossiers betreffende ernstige schendingen van het internationaal 

humanitair recht die op het parket van Brussel waren geopend. Er werd beslist tot de 

systematische federalisering – die de facto reeds begonnen was - van deze dossiers 
73

. 

 

De bedoeling van de algemene overlegronde is: 

 

 algemeen informatief: de structuur en de kerntaken van het federaal parket 

uiteenzetten; 

 concrete samenwerkingsafspraken maken over de uitoefening van de 

strafvordering door het federaal parket inzake: de materies die voor federale 

behandeling in aanmerking komen, het aanhangigmaken (saisine) van een 

federale zaak, de politionele uitvoering van een federaal onderzoek, de 

federale proactieve onderzoeken, de delegatie en de detachering en 

terrorismedossiers ; 

 het voorbereiden van de technische overlegronde. 

 

                                                 
73

  De procureur-generaal bleef evenwel voorlopig twee hangende procedures voor de kamer van 

inbeschuldigingstelling behandelen, in toepassing van artikel 136bis Sv, waarin zijn ambt reeds 

vorderingen had genomen; deze twee dossiers werden daarna naar het federaal parket overgeheveld. 
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De interne fiche die ter fine van de algemene overlegronde binnen het federaal parket 

werd voorbereid, wordt als bijlage 14 gevoegd. 

 

 

Technische overlegronde 

 

De algemene overlegronde met de parketten werd gevolgd door een technische 

overlegronde. Dit technisch overleg gebeurde tussen de coördinator ‘uitoefening van 

de strafvordering’ en één of meerdere federale magistraten en de procureur des 

Konings en/of één of meerdere magistraten van het betrokken parket. 

 

De technische overlegronde werd reeds gehouden in de parketten van Leuven (3 

maart 2003), Charleroi (10 maart 2003), Brugge (21 maart 2003), Bergen (29 april 

2003) en Luik (5 juni 2003).  

 

De bedoeling van de technische overlegronde is: 

 

enerzijds: 

  

 een algemeen overzicht te bekomen van alle lopende onderzoeken die in 

aanmerking kunnen komen voor federale behandeling; 

 een eerste toelichting van de inhoud van deze onderzoeken te bekomen door 

de referentiemagistraat/magistraat-titularis van het betrokken parket; 

 de dossiers te selecteren die eventueel voor federalisering in aanmerking 

komen, teneinde deze op het federaal parket verder te kunnen bestuderen en 

praktische afspraken dienaangaande te maken; 

 en, ten slotte, de overleg – en beslissingsfase per dossier op te starten. 

 

en anderzijds: 

 

 de noodzaak uit te leggen om met een referentiemagistraat en een 

referentiebediende te werken, wegens afwezigheid van een geïntegreerd REA-

systeem; 

 concrete afspraken te maken rond de wijze van werken in het betrokken parket 

en parket-generaal doorheen de ganse keten van de procedure 

(onderzoeksrechter, onderzoeksgerechten, rechtbanken en hoven; voorlopige 

hechtenis; Franchimont; enz.) 

 

De federale procureur stelde tijdens de algemene overlegronde een fiche ter 

beschikking van de procureur des Konings, ter voorbereiding van de technische 

overlegronde. Deze fiche wordt als bijlage 15 gevoegd. 

 

De federale procureur verzocht de federale politie (DGJ) om een overzicht van de 

onderzoeken die in aanmerking komen voor federale behandeling. Deze informatie 

wordt aangewend tijdens de technische overlegronde. 

 

De notulen van deze technische overlegronden worden gevoegd als bijlage 16. 

 

Proces-verbaal van aanhangigmaking (saisine) 
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Wanneer een zaak bij de federale procureur wordt aanhangig gemaakt via de 

informatieplicht van de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk 

de procureur-generaal, en de federale procureur beslist de strafvordering zelf uit te 

oefenen, dan stelt hij hiervan proces-verbaal op, waarin hij op beknopte en 

gemotiveerde wijze attesteert zich te gelasten, melding maakt van het voorafgaand 

overleg en de bevoegdheidsgronden aangeeft waarop hij zulks doet.  

 

De informatieplicht wordt hierbij breed geïnterpreteerd en omvat zowel de 

aanmelding via meldingsformulier (wat de regel zou moeten zijn) als via andere 

middelen (brief, kantschrift, toezending van het strafdossier of een proces-verbaal, 

enz.). Voor elk van deze dossiers wordt een proces-verbaal van aanhangigmaking 

opgesteld, tenzij het gaat om een dossier dat onmiddellijk wordt gevoegd bij een reeds 

bestaand federaal dossier. 

 

In de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 werden 144 processen-verbaal 

van aanhangigmaking (saisine) opgesteld 
74

. 

 

Interne organisatie 

 

De federale procureur nam binnen het federaal parket de nodige interne 

organisatorische maatregelen om de meldingsprocedure, waarvan hoger sprake, op 

een vlotte en efficiënte wijze te kunnen laten verlopen, ook ingeval van 

hoogdringendheid. Alle aanmeldingen (meldingsformulieren en andere) worden aldus 

ontvangen door de coördinator ‘uitoefening van de strafvordering’, die een dossier 

‘FDC’ laat openen en het dossier voor verdere behandeling aan een federale 

magistraat toewijst.  

 

Ingeval van hoogdringendheid kunnen de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs 

en de procureurs-generaal tijdens de diensturen telefonisch contact opnemen met de 

coördinator ‘uitoefening van de strafvordering’ en buiten de diensturen met de 

coördinator of de federale magistraat met dienst. De wachtlijsten van de federale 

magistraten met dienst werden ter beschikking gesteld van DGJ/DJO.  

 

De wachtlijsten van de federale magistraten met dienst zullen in de toekomst ook ter 

beschikking van de parketten(-generaal) worden gesteld. 

 

Dagrapport 

 

Het dagrapport blijkt een erg nuttig instrument, op basis waarvan de federale 

procureur zelf strafdossiers kan detecteren, die eventueel in aanmerking komen voor 

federale behandeling, en daarover in overleg treden met de procureur des Konings of 

de arbeidsauditeur, respectievelijk de procureur-generaal. 

 

De federale procureur ontvangt dagelijks een exemplaar van het dagrapport. De 

inhoud ervan is vertrouwelijk. Het dagrapport wordt dagelijks in drie exemplaren 

binnen het federaal parket verspreid. Eén exemplaar is bestemd voor de magistraat 

met dienst. Een tweede exemplaar ligt, tijdens de diensturen en gedurende één week, 

                                                 
74

  Zie hoofdstuk II, punt 3 “De uitoefening van de strafvordering – Opsplitsing naar 

bevoegdheidsgrond”. 
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ter inzage van de federale magistraten. Dit exemplaar wordt nadien geklasseerd en 

verder bewaard op de dienst documentatie. Een derde exemplaar wordt aan de 

federale procureur en aan de coördinatoren voorgelegd. De coördinator ‘uitoefening 

van de strafvordering’ gaat na of het dagrapport informatie bevat over strafdossiers 

die eventueel in aanmerking komen voor of reeds het voorwerp uitmaken van federale 

behandeling en brengt deze informatie onder de aandacht van de magistraat-titularis. 

Dit geldt eveneens voor informatie die aanleiding kan geven tot de coördinatie van de 

uitoefening van de strafvordering. 

 

Herroepen van beslissing tot federalisering 

 

De federale procureur kan te allen tijde zijn beslissing om in een strafdossier de 

strafvordering zelf uit te oefenen, herroepen en het strafdossier (terug) tot beschikking 

laten geworden aan de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de 

procureur-generaal. 

 

De geviseerde hypothese betreft de situatie waarbij de federale procureur, na het 

doorlopen van de procedure tot aanhangigmaking (saisine) van een strafdossier 

(aanmeldingsfase, overlegfase en beslissingsfase) beslist tot federalisering en 

naderhand terugkomt op zijn beslissing. Er werden geen beslissingen tot herroeping in 

die zin genomen.  

 

De federale procureur zond wel 19 federale strafdossiers (‘FD’) tot beschikking aan 

de procureur des Konings, de procureur-generaal of de Minister van Justitie. Het 

betreft: 

 

 10 dossiers die initieel leken te moeten worden gevoegd aan een ander 

federaal strafdossier, daartoe dan ook gefederaliseerd werden, doch waarvan 

na verder onderzoek en analyse bleek dat de daarin vermelde feiten niet aan 

dit onderzoek konden gelinkt worden. De dossiers werden vervolgens tot 

beschikking toegezonden aan, respectievelijk, de procureurs des Konings van 

Brussel, Mechelen, Oudenaarde, Gent en Kortrijk ; 

 

 1 dossier dat alhier geopend werd ingevolge een denociatie OLAF, doch, na 

een overlegvergadering met de procureur des Konings van Brussel, tot 

beschikking werd toegezonden aan de financiële sectie van het parket Brussel; 

 

 2 dossiers die aan, respectievelijk, de procureurs-generaal van Brussel en Luik 

werden toegezonden wegens het bestaan van een uitsluitinggrond 
75

; 

 

 2 dossiers die, in het kader van de wet van 16 juni 1993 betreffende de 

bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, 

aan de Minister van Justitie werden toegezonden; 

 

 1 dossier dat aan de procureur des Konings van Brussel werd toegezonden, 

ingevolge betrapping van een ander misdrijf op heterdaad. 

 

                                                 
75

   Zie hoofdstuk II, punt 3 “De uitoefening van de strafvordering – Uitsluitinggrond leden van 

een gemeenschaps – of gewestregering”. 
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Informatieplicht van de federale procureur 

 

De federale procureur, die in het kader van de uitoefening van zijn opdrachten, kennis 

kreeg van gegevens en inlichtingen die van belang kunnen zijn voor andere, niet-

federale, opsporings- of gerechtelijke onderzoeken, bezorgde die aan de betrokken 

procureur des Konings of de arbeidsauditeur (eventueel ter attentie van de 

onderzoeksrechter ingeval het een gerechtelijk onderzoek betrof), respectievelijk de 

procureur-generaal en een kopie hiervan aan DGJ.  

 

Artikel 144bis Tarief in Strafzaken 

 

De installatie van het federaal parket kon in de praktijk aanleiding geven tot 

problemen bij de toepassing van een aantal artikelen van het Koninklijk besluit van 28 

december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken 

(hierna genoemd ‘K.B. Tarief in strafzaken’), inzonderheid van de artikelen 7, 42, 51, 

52, 60, 62, 63, 66, 82, 125, 135, 136 en 138 van het K.B. Tarief in strafzaken. 

 

Voormelde artikelen voorzien immers in een specifieke bevoegdheid voor de 

procureur-generaal, als hoogste orgaan van het Openbaar Ministerie in het 

rechtsgebied van een Hof van beroep, en houden geen rekening met het bestaan van 

het federaal parket. Waar de opbouw van voormelde artikelen van het K.B. Tarief in 

strafzaken perfect logisch was vóór de inwerkingtreding van het federaal parket, was 

het dit nadien niet langer, aangezien de opdrachten van de federale procureur en het 

federaal parket zich uitstrekken over het gehele grondgebied van het Rijk en zijn 

bevoegdheid ratione loci dus, anders dan voor de procureurs des Konings en de 

parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg, niet aan een welbepaald rechtsgebied 

van een Hof van beroep en dus aan een procureur-generaal kan worden gelinkt.  

 

De federale procureur is inderdaad bevoegd voor het gehele grondgebied van het Rijk 

en hij voert, in de gevallen en op de wijze bepaald door de wet, onder het gezag van 

de Minister van Justitie, alle opdrachten van het Openbaar Ministerie in strafzaken uit 

bij de Hoven van beroep, de Hoven van assisen, de rechtbanken van eerste aanleg en 

de politierechtbanken. 

 

Er diende dus in het K.B. Tarief in strafzaken een regeling sui generis voor de 

federale procureur te worden uitgewerkt, in drie gevallen: de uitoefening van de 

strafvordering, de zorg voor de coördinatie van de uitoefening van de strafvordering 

en het vergemakkelijken van de internationale samenwerking en ten slotte bij het 

nemen van alle dringende noodzakelijke maatregelen. Deze regeling sui generis 

diende erin te bestaan dat de federale procureur, wanneer hij optreedt in één van deze 

drie gevallen, zelf de bevoegdheden uitoefent die de artikelen 7, 42, 51, 52, 60, 62, 63, 

66, 82, 125, 135, 136 en 138 van het K.B. Tarief in strafzaken aan de procureur-

generaal toekent. Dit is voornamelijk van belang in het kader van de artikelen 66 en 

125 Tarief in strafzaken, strekkende tot het machtigen van buitengewone en door het 

K.B. niet bepaalde kosten of tot het afleveren van een afschrift van een akte van 

onderzoek en rechtspleging.  

 

Om die reden werd een artikel 144bis in het K.B. Tarief in strafzaken ingevoegd dat 

bepaalt dat de bevoegdheden toegekend aan de procureur-generaal in het kader van de 

artikelen 7, 42, 51, 52, 60, 62, 63, 66, 82, 125, 135, 136 en 138 van voormeld besluit 
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worden uitgeoefend door de federale procureur wanneer hij optreedt krachtens artikel 

144bis, §2, 1° en 2° van het Ger. Wb. en 47ter §2 Sv 
76

. Hierbij kan nog worden 

onderlijnd dat de bevoegdheden, die in het K.B. Tarief in strafzaken toegekend zijn 

aan de procureur des Konings, ook voor de federale procureur gelden, gelet op artikel 

47ter, §1 Sv 
77

.  

 

De federale procureur verleende zijn advies bij de totstandkoming van deze wijziging 

van het K.B. Tarief in strafzaken. 

 

 

8.2. De delegatie en de detachering 
 

 
55. Artikel 144bis, § 3, Ger.Wb. luidt als volgt : 

 

«In uitzonderlijke gevallen en enkel wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan de 

federale procureur, bij een met redenen omklede beslissing, voor welbepaalde strafdossiers en na 

overleg met de bevoegde procureur-generaal, procureur des Konings of arbeidsauditeur, zijn 

bevoegdheden tijdelijk geheel of gedeeltelijk opdragen aan 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, die deze uitoefent vanuit zijn standplaats. 

 

In uitzonderlijke gevallen en enkel wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan de 

Minister van Justitie, 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 geven om in het federaal parket de opdrachten 

van het openbaar ministerie tijdelijk uit te oefenen in welbepaalde strafdossiers. Tijdens de uitoefening 

van deze opdracht heeft deze magistraat dezelfde bevoegdheden als de federale magistraten.  

 

De voormelde magistraten oefenen in die gevallen deze taak uit onder de onmiddellijke leiding en 

toezicht van de federale procureur. Hun overige taken oefenen zij verder onder de onmiddellijke 

leiding en toezicht van hun korpschef uit. Ingeval omtrent de voormelde opdrachten geen 

overeenstemming bestaat tussen de federale procureur en de bevoegde procureur-generaal, procureur 

des Konings of arbeidsauditeur, beslist de federale procureur.» 

 

56. Dit artikel verankert de modaliteiten inzake de delegatie aan en de detachering van lokale 

parketmagistraten naar het federaal parket.  

 

In het eerste geval delegeert de federale procureur zijn bevoegdheden aan een lid van een parket-

generaal, auditoraat-generaal, parket van eerste aanleg of arbeidsauditoraat. Deze magistraten 

oefenen hun functie uit vanuit hun standplaats. De beslissing daartoe komt toe aan de federale 

procureur. 

 

In het tweede geval worden deze parketmagistraten gedetacheerd naar het federaal parket en oefenen 

zij in Brussel de opdrachten van het Openbaar Ministerie binnen het federaal parket uit. De Minister 

van Justitie beslist daartoe op voorstel van de federale procureur. 

 

57. In de wet werd een aantal garanties ingebouwd teneinde te vermijden dat door deze mechanismen 

het beheer op het niveau van de lokale parketten en de coherentie van het lokaal opsporings- en 

vervolgingsbeleid zouden worden ontwricht (56) : 

                                                 
76

   Dit dient te worden gelezen als artikel 47duodecies Sv, gelet op de hernummering van het 

artikel 47ter door artikel 3 van de wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere 

opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden. 

 
77

   Zie vorige voetnoot. 
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•  de delegatie en detachering zijn slechts mogelijk in « uitzonderlijke gevallen », en; 

 

•  « enkel wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen », en; 

 

•  « voor welbepaalde strafdossiers », en; 

 

•  « na overleg » met de bevoegde korpschef, en; 

 

•  « tijdelijk »; 

 

•  de delegatie gebeurt daarenboven « bij een met redenen omklede beslissing » en is « geheel of 

gedeeltelijk ». 

 

58. De delegatie B en detacheringmogelijkheden worden in het bijzonder ingeperkt door de toevoeging 

van de bewoordingen «uitzonderlijke gevallen» en «enkel wanneer de behoeften van de dienst het 

rechtvaardigen». 

 

De gestelde voorwaarde «enkel wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen» vereist een 

doorgedreven overleg tussen de federale procureur (delegatie)/Minister van Justitie (detachering) en 

de korpschef van de te delegeren, respectievelijk te detacheren, parketmagistraat, om deze behoeften te 

bepalen en af te wegen. De in acht te nemen behoeften zijn zowel die van het federaal parket, als van 

het betrokken parket-generaal, auditoraat-generaal, parket van eerste aanleg of arbeidsauditoraat 

(57). 

 

Hieronder kunnen worden begrepen parket-economische redenen en het vlot en efficiënt verloop van 

de strafprocedure, zowel naar opsporing als naar vervolging toe.  

 

Ofschoon niet wettelijk bepaald, is het derhalve noodzakelijk dat de procureur-generaal op de hoogte 

gehouden wordt van de voorstellen of vragen tot delegatie die betrekking hebben op een magistraat 

van zijn ressort, teneinde hem in voorkomend geval toe te laten tussen te komen in het overleg. 

 

59. De «uitzonderlijke omstandigheden» kunnen vervat liggen in het dringend karakter of in het feit dat 

de medewerking van bepaalde parketmagistraten in federale strafdossiers, gezien de bijzondere 

expertise die in hunnen hoofde bestaat, noodzakelijk is met het oog op een goede rechtsbedeling (58). 

 

60. De beslissing tot delegatie of detachering wordt schriftelijk genomen. Een voor eensluidend 

verklaard afschrift van de beslissing tot delegatie uitgaande van de federale procureur of van de 

beslissing tot detachering genomen door de Minister van Justitie wordt in het strafdossier gevoegd.  

 

De beslissing tot delegatie moet met redenen omkleed zijn en doet bijgevolg minstens opgave van de 

naam van de parketmagistraat aan wie de federale procureur zijn bevoegdheden delegeert, van het 

strafdossier in het kader waarvan dit gebeurt, van de duur van de delegatie, van de aard van de 

gedelegeerde bevoegdheden (geheel of gedeeltelijk), en van het subsidiariteitsbeginsel (in 

uitzonderlijke gevallen en enkel wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen).  

 

Ofschoon niet wettelijk bepaald, verdient het toch aanbeveling dat de Minister van Justitie zijn 

beslissing tot detachering op dezelfde wijze met redenen zou omkleden. 

 

61. De wet voorziet dat de procureur-generaal bij het hof van beroep, binnen zijn rechtsgebied, één of 

meer magistraten van het parket-generaal, van het auditoraat-generaal, of, in overleg met de  

 

procureur des Konings of de arbeidsauditeur, van het parket of arbeidsauditoraat, kan aanwijzen, op 

wie de federale procureur, respectievelijk de Minister van Justitie, bij voorrang een beroep kan doen in 

het kader van de delegatie, respectievelijk detachering (59). Er kan een ressortelijke pool worden 

opgericht indien de noodzaak zich voordoet. 

 

62. De regel is dat de federale magistraten zelf de nodige organisatorische maatregelen nemen, opdat 

zij te allen tijde alle opdrachten van het Openbaar Ministerie in de strafdossiers, waarin zij de 
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strafvordering uitoefenen, zelf zouden kunnen uitvoeren. Dit geldt ook voor de parketmagistraten aan 

wie de federale procureur zijn bevoegdheden heeft gedelegeerd of die werden gedetacheerd. 

 

In uitzonderlijke en dringende omstandigheden kan de federale procureur steeds terugvallen op de 

korpschef (procureur des Konings, arbeidsauditeur of procureur-generaal) of een door deze laatste 

aangewezen magistraat, aan wie hij de uitvoering van welbepaalde punctuele opdrachten van het 

Openbaar Ministerie in federale strafdossiers kan delegeren. 

 

Delegatie 

 

In de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 droeg de federale procureur in 9 

federale strafdossiers zijn bevoegdheden tijdelijk geheel of gedeeltelijk op aan een lid 

van een parket-generaal of van een parket van de procureur des Konings die deze 

uitoefende vanuit zijn standplaats. 

 

Volgende delegaties werden doorgevoerd: 

 

naam 

magistraat 

parket/parket-

generaal 
periode dossier 

advocaat-

generaal Dessart 

parket-generaal 

bergen 

21.02.2003 

20.02.2004 

georganiseerde 

criminaliteit; 

volledige delegatie 

(assisenprocedure)  

advocaat-

generaal Winants 

parket-generaal 

Brussel 

19.02.2003  

18.02.2004 

internationaal 

humanitair recht;  

volledige delegatie 

procureur des 

Konings 

Lennertz 

parket Eupen 27.06.2003 

26.06.2004 

terrorisme; 

volledige delegatie 

substituut  

Tilgenkamp 

parket Eupen 27.06.2003 

26.06.2004 

terrorisme; 

volledige delegatie  

eerste substituut 

Braun 

parket Verviers 11.06.2003 

10.06.2004 

terrorisme; 

volledige delegatie 

substituut Michel parket Brussel 04.03.2003 

03.03.2004 

terrorisme (in 3 

dossiers); 

gedeeltelijke 

delegatie procedure 

rechtbank eerste 

aanleg Brussel 

eerste substituut 

Desmet 

parket Veurne 08.09.2003 

duur van de 

uitleveringsprocedure 

georganiseerde 

diefstallen door 

rondtrekkende 

dadergroepering; 

gedeeltelijke 

delegatie 

uitleveringsprocedure 

 

Elke delegatie maakt het voorwerp uit van een proces-verbaal dat in origineel wordt 

bewaard op het federaal parket en waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift, 

enerzijds, aan de gedelegeerde magistraat, aan zijn korpschef en aan de Minister van 

Justitie wordt toegezonden en, anderzijds, aan het strafdossier wordt gevoegd. 
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Elk proces-verbaal is met redenen omkleed en doet opgave van de naam van de 

parketmagistraat aan wie de federale procureur zijn bevoegdheden delegeerde, van het 

strafdossier in het kader waarvan dit gebeurde, van de duur van de delegatie, van de 

aard van de gedelegeerde bevoegdheden (geheel of gedeeltelijk), en van het 

subsidiariteitsbeginsel (in uitzonderlijke gevallen en enkel wanneer de behoeften van 

de dienst het rechtvaardigen).  

 

De delegatie van voormelde magistraten gaf geen aanleiding tot enige moeilijkheid. 

 

De in de wet ingebouwde garanties die moeten vermijden dat door het mechanisme 

van de delegatie het beheer op het niveau van de lokale parketten en de coherentie van 

het lokaal opsporings- en vervolgingsbeleid zouden worden ontwricht, werden telkens 

nauwgezet nageleefd: 
 

 de delegatie is slechts mogelijk in “uitzonderlijke gevallen”, en; 

 “enkel wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen”, en; 

 “voor welbepaalde strafdossiers”, en; 

 “na overleg” met de bevoegde korpschef, en; 

 “tijdelijk”, en; 

 de delegatie gebeurt “bij een met redenen omklede beslissing” en is “geheel of 

gedeeltelijk”. 

 

Meer doorgedreven gebruik van het mechanisme van de delegatie 

 

De toepassing van de wettelijke mogelijkheid voor de federale procureur zijn 

bevoegdheden aan een lokale parketmagistraat te delegeren blijkt in de praktijk tot 

een nuttig, en zelfs noodzakelijk, instrument te zijn uitgegroeid, dat verder 

uitgebouwd dient te worden en alsdan kan bijdragen tot een efficiënter optreden van 

het federaal parket in het kader van de uitoefening van de strafvordering. Deze thesis 

is gebaseerd op twee vaststellingen.  

 

Eerste vaststelling: de last van de verplaatsing 

 

Het behoeft weinig uitleg dat één van de grootste praktische problemen waarmee de 

federale magistraten in het beheer van hun eigen strafdossiers worden geconfronteerd,  

de last van de verplaatsing is naar rechtbanken en hoven verspreid over het land, 

elders dan in Brussel. Dit is in het bijzonder het geval in die federale strafdossiers 

waarin personen zijn aangehouden en een maandelijkse verschijning voor de 

raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling zich opdringt en in het kader van 

de behandeling voor de kamer van inbeschuldigingstelling van verzoekschriften tot 

inzage van het strafdossier (artikel 61ter Sv.), tot opheffing van een 

onderzoekshandeling (artikel 61quater Sv.) en tot het stellen van aanvullende 

onderzoekshandelingen (artikel 61quinquies Sv.).  

 

Het aantal verplaatsingen wordt reeds geïllustreerd door het feit dat er zich in de 187 

federale strafdossiers in de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003, in totaal 

134 personen in voorlopige hechtenis bevonden, met, bij wijze van voorbeeld, op 31 

augustus 2003 61 aangehouden personen. De aanwezigheid van de federale 

magistraten op de verschillende zittingen van de raadkamer en de kamer van 
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inbeschuldigingstelling, en meer bepaald de talrijke 
78

 (verre en tijdrovende) 

verplaatsingen (en soms wachttijden 
79

) die in dat kader dienen te gebeuren 
80

, zijn erg 

belastend voor de goede uitvoering van de andere opdrachten van het federaal parket 

en dreigen deze op termijn zelfs te hypothekeren. Het is geen uitzondering dat een 

federale magistraat die moet zetelen in de raadkamer of de kamer van 

inbeschuldigingstelling in het kader van de handhaving van de voorlopige hechtenis, 

daaraan de helft of driekwart van zijn werkdag opgeofferd weet. Dit is contra-

productief. 

 

Tweede  vaststelling: verschillende gewoonten binnen het Openbaar Ministerie 

 

Doorheen de verschillende procedures die het federaal parket overal ten lande 

opvolgt, kwam een grote verscheidenheid aan het licht in de wijze waarop het 

Openbaar Ministerie zijn wettelijke opdrachten vervult. Het federaal parket dient met 

al deze plaatselijke gewoonten rekening te houden. Sommige daarvan zijn, terug 

omwille van de afstand, erg belastend voor de vlotte werking van het federaal parket. 

 

Bij wijze van voorbeeld: het is geen uitzondering dat een federale magistraat tot 

s’avonds heel laat aanwezig dient te blijven op het federaal parket om er de bevelen 

tot aanhouding in een federaal dossier, uitgevaardigd door een onderzoeksrechter van 

het rechtsgebied van het Hof van beroep te Gent, ingevolge artikel 28 Sv., te kunnen 

ten uitvoer te leggen. Aangezien de federale magistraten over geen faxtoestel ten 

huize beschikken en er, omwille van de afstand, bezwaarlijk systematisch een beroep 

kan worden gedaan op de politiediensten om het bevel tot aanhouding aan de federale 

magistraat te bezorgen, is dit de enige mogelijke werkwijze. 

 

Het zou onmiskenbaar reeds een grote stap voorwaarts zijn indien het College van 

procureurs-generaal ook op dit punt een eenvormig beleid binnen het Openbaar 

Ministerie zou willen uittekenen. 

 

 

                                                 
78

   Bij wijze van voorbeeld: op 3 oktober 2003 zetelden twee federale magistraten in de 

raadkamer te Brussel, één federale magistraat in de raadkamer te Dendermonde, één federale 

magistraat in de kamer van inbeschuldigingstelling te Antwerpen en één federale magistraat in de 

raadkamer te Gent. 

 
79

   De praktijk leert dat een federale zaak soms niet op het voorziene uur kan worden behandeld, 

omdat aan andere zaken voorrang wordt gegeven (bijvoorbeeld omdat, afhankelijk van de plaatselijke 

geplogenheden, de zaken ‘eerherstel’ of de zaken met een tolk eerst worden behandeld of de volgorde 

van verschijning bepaald wordt door de anciënniteit van de onderzoeksrechters) of omdat de advocaten 

van de verdediging nog niet aanwezig zijn. Soms volgt de uitspraak van het onderzoeksgerecht niet 

onmiddellijk na de behandeling van de zaak, maar situeert deze zich later op de dag, waardoor de 

federale magistraat verplicht is ter plaatse te blijven, niet alleen om aanwezig te zijn bij de uitspraak, 

maar eventueel ook met het oog op het aantekenen van hoger beroep.  

 
80

  Bij wijze van voorbeeld: het federaal parket beheerde op 31 augustus 2003, gelijktijdig, één 

dossier in Veurne met 5 aangehoudenen en één dossier in Veurne met 3 aangehoudenen (raadkamer 

Veurne en K.I. Gent); één dossier in Antwerpen met 5 aangehoudenen (raadkamer en K.I. Antwerpen); 

één dossier in Dendermonde met 7 aangehoudenen (raadkamer Dendermonde en K.I. Gent); één 

dossier in Gent met 1 aangehoudene (raadkamer en K.I. Gent); één dossier in Charleroi met 5 

aangehoudenen en één dossier in Charleroi met 2 aangehoudenen (raadkamer en K.I. Bergen) en één 

dossier in Doornik met 1 aangehoudene ( K.I. Bergen). 
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Mogelijke oplossingen 

 

Vertrekkende vanuit beide voormelde vaststellingen dient een oplossing te worden 

gezocht om de goede uitoefening van de strafvordering in federale strafdossiers verder 

te kunnen garanderen. 

 

Een eerste mogelijke oplossing zou er kunnen in bestaan het aantal strafdossiers 

waarin de federale procureur zelf de strafvordering uitoefent tot een minimum te 

beperken. De stringentere toepassing van het criterium van de “meerwaarde” zal reeds 

gedeeltelijk hiertoe bijdragen 
81

. 

 

Een tweede mogelijke oplossing zou kunnen gevonden worden in de creatie van 

federale onderzoeksrechters en, daaruit dan logischerwijze voortvloeiend, de creatie 

van federale onderzoeksgerechten en federale vonnisgerechten, met zetel te Brussel. 

Deze optie werd vooralsnog niet door de wetgever in aanmerking genomen. 

 

Een derde mogelijke oplossing is gelegen in een meer doorgedreven gebruik van het 

mechanisme van de delegatie. Deze oplossing verdient op dit ogenblik de voorkeur. 

 

Waar het beleid van de federale procureur er in een eerste fase op gericht was slechts 

in enkele strafdossiers tot delegatie over te gaan, is deze beleidslijn thans niet langer 

houdbaar. Het is aangewezen voortaan systematisch, telkens met het oog op een 

eventuele federalisering van een strafdossier een overlegprocedure wordt opgestart 

tussen de federale procureur en de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, 

respectievelijk de procureur-generaal, reeds op dat ogenblik een eventuele delegatie 

van een magistraat van het betrokken parket (-generaal) aan bod te laten komen. Dit 

zou zeker het geval moeten zijn bij de federalisering van strafdossiers waarin 

personen onder aanhoudingsmandaat zijn geplaatst. De te bespreken delegatie kan 

zich in de praktijk beperken tot een aantal welomschreven punctuele opdrachten 

(bijvoorbeeld zetelen in het kader van een uitstel, het aantekenen van hoger beroep, 

het ten uitvoer leggen van bevelen van de onderzoeksrechter, enz.) of een meer 

substantiële invulling krijgen. De idee is met andere woorden reeds op het ogenblik 

van een federalisering zo mogelijk ook zeer concrete zaakgebonden afspraken te 

maken tussen de federale procureur en de betrokken korpschef, binnen het kader van 

welke de gedelegeerde magistraat kan optreden. 

 

In dat kader kan nog worden verwezen naar een andere piste die mogelijk zou kunnen 

worden bewandeld, met name de oprichting van een ressortelijke pool van 

magistraten. De wet voorziet inderdaad dat de procureur-generaal, binnen zijn 

rechtsgebied, één of meer magistraten van het parket-generaal, van het auditoraat-

generaal, of, in overleg met de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, van het 

parket of arbeidsauditoraat, kan aanwijzen, op wie de federale procureur, 

respectievelijk de Minister van Justitie, bij voorrang een beroep kan doen in het kader 

van de delegatie, respectievelijk detachering. De voorkeur gaat evenwel uit naar een 

meer doorgedreven gebruik van het mechanisme van de delegatie, zoals hoger 

omschreven, vooralsnog los te zien van de oprichting van een ressortelijke pool. 

 

                                                 
81

  Zie hoofdstuk II, punt 3 “De uitoefening van de strafvordering – Meerwaarde”. 
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Detachering 

 

In uitzonderlijke gevallen en enkel wanneer de behoeften van de dienst het 

rechtvaardigen, kan de Minister van Justitie, 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 geven om in het federaal parket de opdrachten van 

het openbaar ministerie tijdelijk uit te oefenen in welbepaalde strafdossiers.  

 

Van deze mogelijkheid tot detachering werd geen gebruik gemaakt. 
 

 

9. Ten aanzien van de onderzoeksrechters, de onderzoeksgerechten 

en de vonnisgerechten 
 

 
63. De meeste dossiers die in aanmerking komen voor een federale behandeling, zullen reeds het 

voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek of vroeg of laat aanleiding geven tot het stellen van 

dwangmaatregelen (huiszoeking, aanhouding, telefoontap, enz.) waarvoor enkel de onderzoeksrechter 

bevoegd is en waarvoor dus de federale procureur gehouden zal zijn een gerechtelijk onderzoek te 

vorderen (60). 

 

64. De optie voor een federale onderzoeksrechter en, daaruit dan logischerwijze voortvloeiend, de 

creatie van federale onderzoeksgerechten en federale vonnisgerechten, werd door de wetgever niet in 

aanmerking genomen (61). 

 

65. De bevoegdheid van de onderzoeksrechter wordt bepaald door de drie bevoegdheidsgronden, 

vervat in artikel 62bis, eerste lid, Wb.Sv. : de plaats van de misdaad of het wanbedrijf; de plaats waar 

de verdachte verblijft of de maatschappelijke zetel of bedrijfszetel van de rechtspersoon; en de plaats 

waar de verdachte kan worden gevonden. 

 

De federale procureur die de onderzoeksrechter vordert een gerechtelijk onderzoek in te stellen of die 

beslist een aantal gerechtelijke onderzoeken te centraliseren bij één bepaalde onderzoeksrechter, is 

gehouden deze bevoegdheidsgronden te respecteren. Wel kan hij, wanneer ingevolge voormelde 

bevoegdheidsgronden verschillende onderzoeksrechters gelijkelijk bevoegd zijn, zich richten tot de 

onderzoeksrechter van het gerechtelijk arrondissement waar een bijzondere lokale expertise of 

bekwaamheid (in hoofde van de onderzoeksrechter, het parket van eerste aanleg of de politiediensten) 

aanwezig is. Daarnaast kan hij zich uiteraard ook steeds laten leiden door een aantal criteria, zoals het 

aantal feiten, het aantal verdachten, de reeds openstaande strafdossiers, de taal van de rechtspleging, 

criteria vervat in specifieke richtlijnen, enz. (zie supra nr. 22). 

 

Er weze herhaald dat het begrip « samenhang » (zie supra nr. 13) thans zeer ruim wordt ingevuld. 

 

66. Indien de federale procureur beslist de strafvordering zelf uit te oefenen in één of meerdere 

dossiers, die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek, zijn er twee mogelijke situaties te 

onderscheiden.  

 

•  De eerste hypothese: er is slechts één onderzoeksrechter gevat.  

 

De federale procureur voegt op dat ogenblik een proces-verbaal bij het strafdossier, waarin hij op 

beknopte en gemotiveerde wijze attesteert zich te gelasten met het strafdossier, melding maakt van het 

voorafgaand overleg met de procureur des Konings of de arbeidsauditeur, respectievelijk de 

procureur-generaal, en de bevoegdheidsgronden aangeeft waarop hij zulks doet (zie supra nr. 49). 
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De onderzoeksrechter weet op dat ogenblik dat hij voortaan optreedt in een federaal dossier. 

 

•  De tweede hypothese: er zijn verschillende onderzoeksrechters gevat en de federale procureur wenst 

al deze gerechtelijke onderzoeken te centraliseren 

bij één onderzoeksrechter. 

 

Ook hier zijn er twee mogelijke situaties te onderscheiden. 

 

•  De verschillende onderzoeksrechters behoren tot hetzelfde gerechtelijk arrondissement. 

 

De federale procureur richt een verzoekschrift aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 

om de gerechtelijke onderzoeken te centraliseren bij één onderzoeksrechter. 

 

•  De verschillende onderzoeksrechters behoren tot verschillende gerechtelijke arrondissementen. 

 

De federale procureur neemt een vordering, strekkende tot «ontslag van onderzoek» bij de 

onderscheiden raadkamers (62).  

 

Indien dit niet het verhoopte resultaat oplevert - bijvoorbeeld omdat een raadkamer weigert een 

beschikking tot ontslag van onderzoek te verlenen en de Kamer van Inbeschuldigingstelling in graad 

van beroep deze beschikking niet hervormt (63) - dient de federale procureur een vordering bij het Hof 

van Cassatie in, strekkende tot «regeling van rechtsgebied».  

 

66. De wettelijke regeling betreffende de procedure regeling van rechtsgebied werd aangepast. 

 

Het nieuwe artikel 526bis Wb.Sv. bepaalt dat er grond is tot regeling van rechtsgebied door het Hof 

van Cassatie, wanneer onderscheiden onderzoeksrechters kennis nemen van eenzelfde misdrijf of 

samenhangende misdrijven waarvoor de federale procureur de strafvordering uitoefent. 

 

Het nieuwe artikel 527bis Wb.Sv. stelt dat de federale procureur deze vordering tot regeling van 

rechtsgebied neemt, na overleg met de procureur des Konings. 

 

De burgerlijke partij beschikt niet over de mogelijkheid een verzoekschrift tot regeling van 

rechtsgebied in te dienen (64). 

 

67. De bevoegde onderzoeksgerechten en vonnisgerechten zijn die van de zetel waartoe de 

onderzoeksrechter die met het gerechtelijk onderzoek is belast, behoort. 

 

Aantal gerechtelijke onderzoeken 

 

Op 31 augustus 2003 bevonden zich 82 federale strafdossiers in gerechtelijk 

onderzoek. 

 

Geografische spreiding 

 

De samenwerking met de onderzoeksrechters gaf geen aanleiding tot enige 

moeilijkheid. 

 

Het gerechtelijk onderzoek in de federale strafonderzoeken wordt gevoerd door: 

 

arrondissement aantal dossiers naam onderzoeksrechter 

Antwerpen 1 Cloostermans 

Brugge 1 Pottiez 

Brussel 71 Burm (1), De Coster (11), 

Freyne (9), Van Aelst (3), 

Calewaert (1), Van Der 
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Mensbrugghe (2), 

Collignon (6), Fransen 

(12), Pignolet (4), 

Vandermeersch (21) en 

Van Bree (1) 

Charleroi 1 Desneux 

Dendermonde  3 Van De Sijpe 

Doornik 1 Buisseret 

Eupen 1 Reul 

Gent 1 Van Den Bossche 

Veurne 2 Vanmaele 
 

Bevoegdheidsgrond 

 

Wanneer de federale procureur de onderzoeksrechter vorderde een gerechtelijk 

onderzoek in te stellen, gebeurde dit steeds in functie van de criteria van artikel 62bis, 

eerste lid Sv.: de plaats van de misdaad of het wanbedrijf, de plaats waar de verdachte 

verblijft of de maatschappelijke zetel of bedrijfszetel van de rechtspersoon, en de 

plaats waar de verdachte kan worden gevonden.  

 

In de materie van het terrorisme (meer bepaald Islamterrorisme) richtte de federale 

procureur, wanneer ingevolge voormelde bevoegdheidsgronden verschillende 

onderzoeksrechters gelijkelijk bevoegd waren, zich bij voorkeur tot de 

onderzoeksrechter van het gerechtelijk arrondissement Brussel, omdat daar een 

bijzondere lokale expertise of bekwaamheid (in hoofde van de onderzoeksrechter en 

de politiediensten) aanwezig is.  

 

De federale procureur diende zelf geen ‘federale’ gerechtelijke onderzoeken te 

centraliseren bij één bepaalde onderzoeksrechter.  

 

Regeling rechtsgebied 

 

In de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 diende geen toepassing te worden 

gemaakt van het nieuwe artikel 526 Sv. dat bepaalt dat er grond is tot regeling van 

rechtsgebied door het Hof van Cassatie, wanneer onderscheiden onderzoeksrechters 

kennis nemen van eenzelfde misdrijf of samenhangende misdrijven waarvoor de 

federale procureur de strafvordering uitoefent. 

 

 

10. Ten aanzien van de politiediensten 
 

 
68. 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 gerechtelijke diensten van het arrondissement (GDA's) en in de 

centrale diensten ter bestrijding van de corruptie (CDBC) en ter bestrijding van de georganiseerde 

economische en financiële delinquentie (CDGEFID), en op de lokale politie.  

 

69. Het uitgangspunt is dat, wat de federale politie betreft, de federale procureur beschikt over de 

recherchecapaciteit van de GDA's die normaliter voor een dergelijk onderzoek worden ingezet. 

Bovendien kan de federale procureur in elke GDA een beroep doen op een gereserveerde 
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recherchecapaciteit. 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. 

 

De gerechtelijke directeur (Dirjud) van de GDA houdt de procureur des Konings van het 

arrondissement op de hoogte van de recherchecapaciteit van de GDA die voor de uitoefening van 

federale onderzoeken wordt aangewend. 

 

70. De vorderingen van de federale procureur of van de onderzoeksrechter die belast is met een 

federaal onderzoek, zullen voor het overgrote deel door de federale politie worden uitgevoerd. 

 

De ministeriële richtlijn van 20 februari 2002 tot regeling van de taakverdeling, de samenwerking, de 

coördinatie en de integratie tussen de lokale en de federale politie inzake de opdrachten van 

gerechtelijke politie (Belgisch Staatsblad, 1 maart 2002), en de gemeenschappelijke omzendbrief van 

het College van procureurs-generaal van 7 maart 2002 (de zogenaamde COL 2/2002) zijn eveneens 

bindend voor de federale procureur.  

 

De materies waarvoor de federale procureur zelf de strafvordering kan uitoefenen, zijn, krachtens 

voormelde richtlijn en COL, die welke bij voorrang door de federale politie worden onderzocht. 

 

71. De vraag rijst tot welke instantie binnen de federale politie de federale procureur zijn vorderingen 

richt en op welke wijze, bij het opstarten van een federaal onderzoek, het politioneel onderzoeksteam 

wordt samengesteld.  

 

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de lokaliseerbare en de niet-lokaliseerbare 

onderzoeken. 

 

72. Enerzijds, zijn er de lokaliseerbare onderzoeken. 

 

Indien de federale procureur beslist zelf de strafvordering uit te oefenen en het onderzoek 

localiseerbaar is in een bepaald gerechtelijk arrondissement, richt hij zijn vordering aan de directeur-

generaal van de DGJ. 

 

De directeur-generaal verzoekt daarop de gerechtelijk directeur (Dirjud) van de betrokken GDA een 

(voorstel van) onderzoeksteam samen te stellen.  

 

Het onderzoeksteam wordt als volgt samengesteld: 

 

•  de zogenaamde «gewone onderzoeksploeg», dat wil zeggen de rechercheurs die de Dirjud 

normaliter zou aanwijzen of reeds heeft aangewezen om de zaak te onderzoeken, rekening houdend met 

de aard, de omvang en het belang ervan en met een minimum van twee rechercheurs; 

 

•  wanneer de gewone ploeg niet lijkt te volstaan, wordt de onderzoeksploeg aangevuld met 

rechercheurs ten belope van de gereserveerde onderzoekscapaciteit in de betrokken GDA; 

 

•  wanneer ook dit niet zou blijken te volstaan, kan, mits tussenkomst van de directeur-generaal van de 

DGJ en de betrokken Dirjuds en in overleg met de betrokken procureurs des Konings en in 

voorkomend geval de arbeidsauditeurs, nog geput worden uit de gereserveerde onderzoekscapaciteit 

van andere GDA's. 

 

De Dirjud wijst eveneens de leidend officier van het onderzoeksteam aan. Hij waakt er tevens over dat 

er voldoende expertise aanwezig is in het onderzoeksteam met betrekking tot het te onderzoeken 

misdrijf, evenwel ook rekening houdend met de lokale onderzoeksbehoeften. 

 

De Dirjud bezorgt zijn voorstel aan de directeur-generaal van de DGJ, die het op zijn beurt voor 

goedkeuring aan de federale procureur overlegt.  

 

Indien het een zaak in gerechtelijk onderzoek betreft, heeft uiteraard de onderzoeksrechter de leiding 

van het onderzoek en moet derhalve een nauw overleg tussen de onderzoeksrechter en de federale 

procureur reeds van bij de aanvang van het onderzoek tot stand komen. 
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Eens het onderzoeksteam operationeel is, ontstaat een rechtstreekse samenwerking tussen de Dirjud (of 

de leidend officier) en de federale procureur. Dit wil zeggen dat de federale procureur rechtstreeks zijn 

vorderingen aan de Dirjud richt en dat de processen-verbaal rechtstreeks aan de federale procureur, 

of aan de onderzoeksrechter als het een zaak in gerechtelijk onderzoek betreft, worden toegezonden.  

 

In voorkomend geval kunnen ook rechercheurs van de centrale eenheden (CDBC en CDGEFID) aan 

het onderzoeksteam worden toegevoegd. 

 

De Dirjud houdt de DGJ nauwgezet op de hoogte van het verloop van de onderzoeken waarmede hij 

belast is. Dit moet deze directie in staat stellen haar taken, zoals bepaald in artikel 102, 2° van de wet 

van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 

niveaus, optimaal uit te oefenen.  

 

 73. Anderzijds, zijn er de niet-lokaliseerbare onderzoeken. 

 

Indien de federale procureur beslist zelf de strafvordering uit te oefenen en het onderzoek op dat 

ogenblik niet-localiseerbaar is in een bepaald gerechtelijk arrondissement, richt hij zijn vordering aan 

de directeur-generaal van de DGJ. 

 

De directeur-generaal wijst daarop een GDA als « piloot » aan met de opdracht een (voorstel van) 

onderzoeksteam samen te stellen.  

 

Dezelfde werkwijze wordt gevolgd als bij de lokaliseerbare onderzoeken, met dien verstande dat de 

samenstelling van de onderzoeksploeg kan veranderen, indien de lokalisatie van het onderzoek zou 

wijzigen en zou blijken dat het onderzoek beter in een ander gerechtelijk arrondissement wordt 

gevoerd. 

 

74. Met het oog op het bepalen van de gereserveerde onderzoekscapaciteit per GDA wordt volgende 

indeling gehanteerd: 

 

•  Categorie I : de gerechtelijke diensten (GDA) van Brussel, Antwerpen, Luik, Gent en Charleroi; 

 

•  Categorie II : de gerechtelijke diensten (GDA) van Brugge, Dendermonde en Mons; 

 

•  Categorie III : de gerechtelijke diensten (GDA) van de resterende arrondissementen. 

 

De gereserveerde onderzoekscapaciteit wordt bepaald volgens de grootte van de GDA : voor categorie 

I : 15 %, voor categorie II : 10 % en voor categorie III: 5%. 

 

De gereserveerde onderzoekscapaciteit wordt jaarlijks geëvalueerd.  

 

Werkwijze 

 

De samenwerking met de politiediensten in eigen federale onderzoeken leverde geen 

problemen op. De wijze van aanwending van de politionele onderzoekscapaciteit 

wordt uitgebreid beschreven in het draaiboek inzake de uitoefening van de 

strafvordering 
82

 dat ook de “best practices” en modellen bevat teneinde politionele 

capaciteit te engageren in federale onderzoeken. De federale magistraten werden 

verzocht de in dit draaiboek vervatte richtlijnen nauwgezet op te volgen.  
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   Zie hoofdstuk III, punt 8.1 “De wederzijds informatieplicht – Draaiboek uitoefening van de 

strafvordering”. 
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Gereserveerde onderzoekscapaciteit 

 

Er diende geen beroep gedaan te worden op de gereserveerde onderzoekscapaciteit 

van de GDA’s. Het federaal parket slaagde er steeds in via overleg en in een geest van 

samenwerking over de nodige capaciteit te beschikken. 

 

Een voorbeeld hiervan is operatie Veto. Dit betreft een federaal onderzoek naar een 

internationaal georganiseerde dievenbende, verantwoordelijk voor meer dan 100 

diefstallen in bedrijven en woningen. Aan deze operatie namen 14 gerechtelijke 

arrondissementen deel: Brussel, Oudenaarde, Leuven, Brugge, Veurne, Luik, 

Mechelen, Doornik, Antwerpen, Turnhout, Ieper, Neufchateau, Kortrijk en Dinant. De 

GDA’s van al deze arrondissementen werden ingezet, ondersteund door DGJ/DJO, 

DGJ/DJB, DGS/DSU, DGA/DAR en de luchtsteun. Er werd ook een beroep gedaan 

op de expertise van een architect, de computer crime unit, een wetsdokter, de 

medische dienst, de dienst valse documenten en Belgacom. Deelname buitenland: 

parket van Tourcoing. Aan de opratie zelf namen op de dag van de interventie 378 

Belgische politiemensen en 60 Franse agenten deel, die gelijktijdig 67 huiszoekingen 

verrichtten, waarbij 80 verdachten werden geïntercepteerd, 8 gerechtelijke 

aanhoudingen werden verricht waarvan 5 in België en 3 in Frankrijk en een groot deel 

van de buit werd teruggevonden. 

 

In het kader van de federale terrorisme-onderzoeken werd bij voorrang een beroep 

gedaan op de recherchecapaciteit van de derde onderzoeksafdeling van de GDA 

Brussel 
83

. Deze GDA leverde dan ook een belangrijke personele inspanning op dat 

punt. 
 

 

HOOFDSTUK IV. - De positie van het federaal parket 

binnen het Openbaar Ministerie 
 

 

11. Ten aanzien van de Minister van Justitie 
 
 

75. De federale procureur staat onder het enkele en rechtstreekse gezag van de Minister van Justitie 

(65). 

 

Hij is gebonden door de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid, die de Minister van Justitie vastlegt, 

na het advies van het College van procureurs-generaal te hebben ingewonnen. 

 

76. Dit betekent echter niet dat de Minister van Justitie zich kan mengen in de uitoefening van de 

strafvordering door de federale procureur. Hij kan niet tussenkomen in individuele dossiers (66). 

 

De Minister van Justitie is niet bevoegd een zaak aan een procureur des Konings of arbeidsauditeur te 

onttrekken en ze vervolgens toe te wijzen aan de federale procureur (67). 

 

De onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie, zoals vastgelegd in de Grondwet (artikel 151), 

geldt onverkort (68). 
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   Zie hoofdstuk III, punt 7.1 “Terrorisme”. 
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77. De Minister van Justitie kan ook ten aanzien van de federale procureur van zijn positief 

injunctierecht gebruik maken, in de onderzoeken waarvan deze laatste gevat is. Een negatieve injunctie 

blijft uitgesloten. 

 

De verhouding van het federaal parket tot de Minister van Justitie gaf in de periode 

van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 geen aanleiding tot principiële problemen. De 

Minister van Justitie maakte in geen enkel dossier gebruik van zijn positief 

injunctierecht. 

 

 

12. Ten aanzien van het College van procureurs-generaal 
 
 

78. De federale procureur oefent zijn bevoegdheden enkel en rechtstreeks onder het gezag van de 

Minister van Justitie uit (69). 

 

Ten aanzien van het College van procureurs-generaal geldt: 

 

•  de beslissingen van het College van procureurs-generaal inzake de coherente uitwerking en 

coördinatie van het strafrechtelijk beleid en inzake de goede algemene en gecoördineerde werking van 

het Openbaar Ministerie, zijn bindend voor de federale procureur (70). 

 

•  het College van procureurs-generaal evalueert 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 (zie infra nr. 80-82). 

 

•  de federale procureur kan deelnemen aan de vergaderingen van het College van procureurs-

generaal - zonder stemgerechtigd te zijn en niet wanneer het College het federaal parket evalueert - en 

ontvangt de agenda en de verslagen van de vergadering (71). Hij kan overigens ook deelnemen aan de 

vergaderingen van de Conferentie van arbeidsauditeurs en van de Raad van procureurs des Konings. 

De agenda, de verslagen van de vergaderingen en de adviezen van de Raad van procureurs des 

Konings worden hem toegezonden (72). 

 

In deze context is het aangewezen dat het College van procureurs-generaal, de Raad van procureurs 

des Konings en de Conferentie van arbeidsauditeurs, de federale procureur zouden uitnodigen op hun 

vergaderingen. 

 

 

Deelname aan vergaderingen 

 

In de periode van 21 mei 2002 tot 31 augustus 2003 nam de federale procureur deel 

aan 12 vergaderingen van het College van procureurs-generaal, al dan niet onder 

voorzitterschap van de Minister van Justitie. 

 

Hij woonde eveneens 5 vergaderingen van de Raad van procureurs des Konings bij. 

 

Door zijn aanwezigheid op beide vergaderingen kan de federale procureur een 

belangrijke relais vormen tussen beide organen van het Openbaar Ministerie. 

 

Hij nam 2 maal deel aan de vergadering van de Conferentie van arbeidsauditeurs. 
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Naar een betere opdeling van de taken tussen de verschillende 

expertisenetwerken en het federaal parket  
 

Er dient te worden vastgesteld dat het federaal parket nog te vaak door de federale 

politie en andere instanties wordt beschouwd als het verlengstuk van het College van 

procureurs-generaal en in die zin nog te vaak door hen als eerste of voornaamste 

partner wordt gevat van beleidsmatige vraagstukken en/of problemen. De reden 

hiertoe ligt ongetwijfeld in het feit dat het federaal parket bij velen nog wordt 

beschouwd als de loutere verder zetting van de nationaal magistraten. Het is juist dat 

de nationaal magistraten zijn opgegaan in het federaal parket en dat deze laatste de 

opdrachten van de nationaal magistraten overnam. Waar de nationaal magistraten het 

College van procureurs-generaal bijstonden, onder het gezag van het College en onder 

de leiding en het toezicht van de procureur-generaal te Gent stonden, staat het federaal 

parket evenwel onder het enkele en rechtstreekse gezag van de Minister van Justitie. 

Bovendien heeft het federaal parket een aantal eigen en specifieke opdrachten, niet het 

minst de uitoefening van de strafvordering in federale dossiers, die nieuw zijn of 

verder gaan dan de taken van de vroegere nationaal magistraten. De verhouding van 

het federaal parket tot het College van procureurs-generaal is dus anders dan bij de 

nationaal magistraten.  

 

Het federaal parket heeft ongetwijfeld een belangrijke beleidsondersteunende functie 

ten behoeve van het College van procureurs-generaal en is ten volle bereid deze ook 

te vervullen. Het vervangt haar echter niet, noch is het er het verlengstuk van, tenzij 

daartoe uitdrukkelijk gemachtigd door het College. Dit betekent dat in de toekomst, 

meer dan voorheen, voornamelijk de politiediensten er moeten over waken de 

beleidsmatige aangelegenheden in eerste instantie bij de voorzitter van het College 

van procureurs-generaal of de ‘procureur-generaal/portefeuillehouder’ aan te kaarten. 

 

Bij wijze van voorbeeld kan gedacht worden aan de deelname aan de overleggroep 

‘Veiligheid Zelfstandige Ondernemers’ of aan het ‘Nationaal Overlegplatform 

Autocriminaliteit’. Er wordt evenwel ook, steeds bij wijze van voorbeeld, verwezen 

naar de taken die de federale procureur zich toevertrouwd weet in de omzendbrief van 

het College van procureurs-generaal (COL 6/2001) betreffende de gerechtelijke 

aanpak van feiten van home- en car-jacking en garagediefstal 
84

. 
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   Zie hoofdstuk II, punt 7.6. “ Andere bijzondere opdrachten – De omzendbrief van het 

College van procureurs-generaal (COL 6/2001) betreffende de gerechtelijke aanpak van feiten van 

home- en car-jacking en garagediefstal”. 

 



Jaarverslag federaal parket  2002-2003 

140/172 

HOOFDSTUK V – De materiële middelen en enkele andere 

werkingspunten van het federaal parket 

 

 
13. Het gebouw, de informatica, de andere functionele middelen,  de 

documentatie en het budget 

 

 

13.1. Het gebouw 
 

 

Er werd beslist het federaal parket te huisvesten op de vier bovenste verdiepingen van 

het gebouw gelegen aan de Quatre Brasstraat 19 te Brussel, gebouw dat door de regie 

der gebouwen gehuurd wordt van de “Koninklijke Schenking”. 

 

Belangrijke renovatiewerken op deze vier verdiepingen (renovatie van de 

tussenschotten, de elektriciteit, het sanitair…) waren zo goed als afgewerkt op de 

zevende en achtste verdieping op datum van de inwerkingtreding van het federaal 

parket (21 mei 2002) doch niet op de zesde en vijfde verdieping. Deze twee laatste 

verdiepingen werden pas rond de jaarwisseling volledig afgewerkt. 

 

Het niet vervangen van de buitenramen (metalen ramen met dikwijls slechts enkele 

beglazing) is een belangrijke vorm van ongemak, zowel op gebied van de 

geluidshinder als vanuit klimatologisch oogpunt (hitte en koude). 

 

Het gebouw laat te wensen over op gebied van brandpreventie en veiligheid. 

Gespecialiseerde diensten van de federale politie maakten een zeer kritische analyse 

van de veiligheidsmaatregelen, dit ondanks de invoering van een toegangscontrole via 

een badge systeem en het plaatsen van een detectiesysteem in de gangen van het 

gebouw. Dit blijft een erg heikel punt. De opdrachten van het federaal parket vereisen 

een hoge mate van beveiliging, zowel van de magistraten en het administratief 

personeel, als van de dossiers, waarvan sommige in hoge mate een vertrouwelijk 

karakter hebben (inzake bijzondere opsporingsmethoden en de bescherming van 

bedreigde getuigen, …). 

 

 

13.2. Informatica 
 

 

Bij het opstarten van het federaal parket was enkel het informaticamateriaal geleverd. 

Elke magistraat en personeelslid beschikt thans over een PC. Gelet op de vele 

verplaatsingen van de federale magistraten ware het evenwel nuttig dat zij ook over 

laptops zouden kunnen beschikken. Op vandaag werden enkel twee draagbare 

computers aan het federaal parket ter beschikking gesteld. 

 

Het federaal parket heeft geen beroeps- of getrainde informaticus in zijn 

personeelsbestand en er werd geen enkel beheerprogramma geleverd. Nochtans wordt 
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het federaal parket geconfronteerd met verschillende soorten problemen die een 

uiteenlopende en aangepaste informaticasteun vereisen: 

 

Intern administratief beheer 

 

Het federaal parket moet de persoonlijke dossiers (benoeming, evaluatie, 

afwezigheden, ziekte …) van zijn medewerkers en zijn magistraten beheren. Dit is 

ook het geval voor zijn onroerend “patrimonium”, het meubilair, de voertuigen, de 

bestellingen van benodigdheden en het aanleggen en bijhouden van een documentatie 

en een basisbibliotheek. Deze daden van administratieve aard noodzaken een systeem 

van dossierbeheer en boekhoudkunde. Deze programma’s werden tot op heden niet ter 

beschikking van het federaal parket gesteld. Uit noodzaak hebben sommige 

personeelsleden die beschikken over enige informaticakennis zelf een klein 

accesprogramma uitgewerkt dat toelaat dossiers te classificeren en terug te vinden. 

 

Beheer van de operationele dossiers 

 

Tot op heden beschikt het federaal parket niet over een geïntegreerd systeem dat 

beantwoordt aan de volgende specifieke noden: 

 

- coördinatie van de strafvordering – internationale samenwerking 

 

Bij gebrek aan een aangepaste software werd het oude coderingssysteem  van de 

nationaal magistraten (home made en in Acces) gerecupereerd en aangepast door 

enkele personeelsleden. Dit werk werd verricht op grond van een studie die 

uitgevoerd werd door de federale magistraten zelf. De betrouwbaarheid van het 

systeem kan niet gewaarborgd worden gelet op de afwezigheid van het valideren 

ervan door een informaticus. Het betreft daarenboven een systeem dat toelaat de 

dossiers terug te vinden, doch niet onderlinge verbanden te leggen. 

 

- uitoefening van de strafvordering 

 

Het federaal parket werd, in het najaar van 2002, voorzien van het REA systeem (TPI) 

dat de parketten van eerste aanleg toelaat de strafvordering te beheren in de 

verschillende stadia van de procedure, modellen van procedurestukken voort te 

brengen, toegang te hebben tot het nationaal register en de antecedenten van 

verdachten te raadplegen. 

 

Het federaal parket oefent echter de strafvordering uit in gans het land. Vermits het 

REA systeem niet in netwerk verbonden is met de zevenentwintig gerechtelijke 

arrondissementen moet, van zodra in een bepaald arrondissement een gerechtelijk 

onderzoek of een mini-instructie gevorderd wordt de opvolging van de procedure in 

die dossiers (in onderzoek stelling, mini-onderzoek, fixaties voor de raadkamer inzake 

regeling van de rechtspleging, inzake procedure Franchimont en inzake de voorlopige 

hechtenis,…) via het betrokken parket gebeuren, dit per fax of per telefoon, wat een 

grote investering van het personeel vraagt en het risico op vergissingen doet 

toenemen. Daarenboven is het niet mogelijk zaak-verbanden te leggen tussen dossiers 

die door verschillende parketten worden behandeld. 

 

- toezicht op de algemene en bijzondere werking van de federale politie  
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De dossiers betreffende deze opdracht maken het voorwerp uit van een beheer van 

administratieve aard. Dit is ook het geval voor de dossiers betreffende het 

controleorgaan inzake informatiebeheer. 

 

- opvolging van de bijzondere opsporingsmethoden 

 

Binnen het federaal parket werd een eigen BOM-databank ontwikkeld, die tot doel 

heeft op elk ogenblik een volledig beeld te kunnen geven van de bijzondere 

opsporingsmethoden die over het hele grondgebied gebruikt worden. Deze databank 

staat, om veiligheidsredenen, niet in netwerk en wordt beheerd door een beperkt 

aantal daartoe gemachtigde personen (BOM – secretariaat) via een stand alone 

computer.  

 

De gegevens die opgenomen worden in deze databank zijn zeer uitgebreid en laten toe 

op grond van verschillende parameters opzoekingen te doen. Voor elke eigen of 

aangemelde zaak worden inderdaad alle gegevens van het dossier ingebracht, zowel 

op het vlak van de procedure als wat betreft de entiteiten die voorkomen in de 

bijzondere opsporingsmethode. De verscheidenheid van de opgeslagen gegevens moet 

toelaten algemene, maar ook zeer specifieke statistieken op te stellen. 

 

Teneinde een goede visualisatie van alle gegevens te hebben werd er geopteerd om 

deze databank te ontwikkelen in het Access - systeem en te werken met verschillende 

schermen. 

 

Besluit 

 

Het ontbreken van een geïntegreerd informaticasysteem is één van de meest 

nijpende problemen binnen het federaal parket en dreigt de goede werking ervan te 

hypotheceren. 

 

De problemen verbonden aan het ontbreken van een geïntegreerd informaticasysteem 

dat werkelijk aangepast is aan de noden van het federaal parket werden bij herhaling 

bij de vorige Minister van Justitie aangekaart, doch bleven zonder enig resultaat. De 

brieven aan de Minister van Justitie van 29 juli 2002 en 16 april 2003 worden als 

bijlage 17 bij dit verslag gevoegd. 

 

Een tijdelijke oplossing werd gevonden op grond van een home-made systeem dat 

door enkele personeelsleden werd gemaakt, doch waarvan de betrouwbaarheid wel te 

verstaan niet kan gewaarborgd worden. Dit systeem laat enkel toe momenteel over te 

gaan tot het classificeren van de dossiers. 

 

Ook al heeft het REA systeem zijn nut bewezen, moet de aandacht erop gevestigd 

worden dat dit slechts in beperkte mate beantwoordt aan de noden van het federaal 

parket. 
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13.3. Andere functionele middelen 
 

 

Het federaal parket werd zeer goed voorzien van functioneel meubilair. 

 

Het federaal parket kon, in het begin, gebruik maken van het duurzaam materiaal (fax, 

kopieertoestellen,…) dat ter beschikking stond van de nationaal magistraten. Dit 

materiaal was vanzelfsprekend niet berekend voor een structuur die vijf keer groter 

was en die noodgedwongen op vier verschillende niveaus verspreid moest worden. 

Mits het nodige geduld werd het federaal parket in de loop van 2002 uitgerust met de 

meest gebruikelijke bureau-apparatuur. Wel is er nood aan een aantal draagbare fax-

toestellen 
85

. 

 

Gelet op de hoogdringendheid en met het akkoord van het kabinet van de Minister 

van Justitie werd een beroep gedaan op de drukkerij van de federale politie om aan de 

dringende noden op gebied van drukwerken te voldoen. 

 

In de tweede helft van 2002 werden vijf dienstvoertuigen geleverd. Dit wagenpark 

beantwoordt aan een noodzakelijke behoefte, gelet op de talrijke zittingen en 

vergaderingen waarop de federale magistraten overal in België aanwezig moeten zijn. 

 

 

13.4. Documentatie 
 

 

Binnen het federaal parket werd een dienst documentatie opgericht. Na een 

vergelijkende studie werd geopteerd het classificatiesysteem van het parket-generaal 

te Gent (eveneens gebruikt op het parket-generaal van Luik) over te nemen. De 

inkomende documentatie wordt volgens dat systeem geclassificeerd. Er werd 

overeengekomen dat het federaal parket zou deelnemen aan de werkvergaderingen die 

voorzien zijn tussen de parketten-generaal van Gent en Luik teneinde de coherentie en 

eenvormigheid van dit systeem te bewaren. Een opsteller werd bij ministerieel besluit 

van 26 augustus 2002 voor een periode van zes weken gedelegeerd naar het parket-

generaal bij het Hof van beroep te Gent teneinde zich in de gebruikte methodiek te 

vervolmaken. 

 

De meeste procureurs-generaal maken een afschrift van hun ressortelijke 

omzendbrieven over aan de dienst documentatie. Afspraken werden eveneens 

gemaakt met het secretariaat van het College van procureurs-generaal en met de Raad 

van procureurs des Konings voor de uitwisseling van documentatie. 

 

Het federaal parket beschikt op vandaag nog steeds niet over een eigen operationele 

bibiliotheek. Dit wordt door de magistraten als een zeer ernstige lacune ervaren. Het 

federaal parket is immers een operationeel parket, met een aantal zeer specifieke 

opdrachten en vaak optredend in dringende zaken met een erg complex en/of 

grensoverschrijdend karakter. Dit betekent dat in heel wat gevallen heel dringend een 

antwoord dient te kunnen worden geboden op ingewikkelde juridische vraagstukken 
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   Zie hoofdstuk III, punt 8.2. De delegatie en de detachering – Meer doorgedreven gebruik van 

het mechanisme van de delegatie”. 
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die zich in het kader van een operationeel dossier stellen. Behoudens de enkele 

werken, overgedragen door de nationaal magistraten of die de federale magistraten 

zelf aankochten, ontbreken er nog de juridische naslagwerken. Een lijst van 

monografieën nopens de bevoegdheidsdomeinen van het federaal parket werd 

opgesteld om zo een basisbibliotheek aan te leggen en bij brief van 16 januari 2003 

aan de Minister van Justitie toegezonden. In zijn antwoord van 11 april 2003 stelde de 

directeur-generaal van de rechterlijke organisatie dat het nodige budget niet kon 

worden vrijgemaakt, maar dat de overdracht van de bibliotheek van de militaire 

rechtbanken te Brussel naar het federaal parket kon worden overwogen.  

 

Op 21 november 2003 verleende de directeur-generaal van de gerechtelijke 

organisatie zijn akkoord voor de transfer van de bibliotheek van het militair 

gerechtshof naar het federaal parket. De verhuis is momenteel bezig.  

 

Inmiddels werden abonnementen bekomen voor de belangrijkste juridische 

tijdschriften (Rechtskundig weekblad, Journal des Tribunaux, Tijdschrift voor 

Strafrecht, Revue de Droit Pénal) en voor het RAJB op CD-rom via de Centrale 

Commissie voor de Documentatie. Enkele bijkomende werken konden worden 

aangekocht en de federale magistraten beschikken eindelijk over een eigen wetboek, 

wat zij gedurende maanden hebben moeten ontberen. Ten slotte, bekwam het federaal 

parket de toelating van de FOD Justitie vijf dagbladen te ontvangen en ontvangt het 

eveneens de persoverzichten van het kabinet van de Minister van Justitie en van 

diverse federale openbare diensten. 

 

 

13.5. Het budget 
 

 

A. Dienstjaar 2002 

 

1. Inkomsten 

 

Op 28 juni 2002 nam het federaal parket de boekhouding, met de volgende bedragen, 

van de nationaal magistraten over: 

 

  werkingskosten       : 4.332,72 € 

  representatiekosten : 2.260,88 € 

 

Verder werden volgende bedragen nog gestort op rekening van het federaal parket : 

 

  werkingskosten       : 1.102,16 € 

  representatiekosten : 7.000,00 € 

 

Globaal genomen had het federaal parket, in het dienstjaar 2002, volgende bedragen 

ter beschikking : 

 

  werkingskosten       : 5.434,88 € 

  representatiekosten : 9.260,88 € 
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Echter, voor de dienstjaren 1999, 2000 en 2001 van de nationaal magistraten, dienden 

er nog overschotten terugbetaald te worden aan de Schatkist : 

 

  van de werkingskosten       : 309,32 € 

  van de representatiekosten : 551,46 € 

 

Na teruggave van deze overschotten, bleven volgende netto bedragen ter beschikking 

van het federaal parket :  

 

  werkingskosten       : 5.125,56 € 

  representatiekosten : 8.709,42 € 

 

Er werd geen krediet toegekend inzake de kleine uitgaven van de magistraten. 

 

2. Uitgaven 

 

Betreffende de werkingskosten werd er 4.593,12 € uitgegeven. Deze werkingskosten 

omslaan hoofdzakelijk bureelbenodigdheden (schrijfgerei, agenda’s, enz.). 

 

Als nieuw opgestarte dienst was het niet mogelijk om met de voorhanden zijnde 

gelden alle nodige aankopen te verrichten, zodat de FOD Justitie een aantal van de 

fakturen inzake bureelmateriaal rechtstreeks voor het federaal parket betaalde. 

 

Wat betreft de representatiekosten werd er 8.477,42 € uitgegeven. De ontvangen 

7.000 € werd verdeeld in 2.000 € voor de uitgaven van de federale procureur en  

5.000 € voor de uitgaven van het federaal parket zelf. Deze kosten omslaan 

hoofdzakelijk de werkvergaderingen, zowel op het parket zelf als op verplaatsing, met 

binnen- en buitenlandse collega’s en genodigden. 

 

3. Overschotten 

 

Deze overschotten worden teruggegeven in 2003 aan de Schatkist, zodra het 

Rekenhof de boekhouding van het dienstjaar 2002 heeft goedgekeurd : 

 

  werkingskosten       : 532,44 € 

  representatiekosten : 232,00 € 

 

B. Dienstjaar 2003 

 

1. Inkomsten 

 

Op 31 maart 2003 ontving het federaal parket de volgende bedragen : 

 

  werkingskosten       : 2.478,94 € 

  representatiekosten : 2.000,00 € 

 

Op 17 april 2003 werd door de FOD Justitie medegedeeld dat het federaal parket een 

krediet van 5.550 € werd toegekend inzake de kleine uitgaven voor de magistraten. 
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Op 19 mei 2003 ontving het federaal parket het beloofde saldo van de 

secretariaatskosten  

(= werkingskosten), namelijk 3.396,00 €. 

 

Op 10 juli 2003 ontving het federaal parket pas de 2
de

 schijf van de gelden voorzien 

voor de representatiekosten, namelijk 2.000 €.  

 

In het begin van 2003 werd het federaal parket 10.000 € representatiekosten beloofd. 

Later werd dit bedrag herleid tot 7.000 €.  

 

Momenteel werd vernomen dat het federaal parket over de resterende 3.000 € pas ten 

vroegste eind januari, begin februari zal kunnen beschikken en dit op voorwaarde dat 

de bijkredieten die het Departement gevraagd heeft, goedgekeurd worden in het 

Parlement. 

 

Samengevat beschikt het federaal parket dus, voor het dienstjaar 2003, over volgende 

gelden : 

 

  werkingskosten       : 5.874,94 € 

  representatiekosten : 4.000,00 € 

  kleine uitgaven       : 5.550,00 €  

 

2. Uitgaven (tot 31 augustus 2003) 

 

Inzake werkings- of secretariaatskosten werd er 3.498,50 € uitgegeven aan 

bureelbenodigdheden. 

 

Voor de kredieten van de kleine uitgaven voor de magistraten werd 1.921,70 € 

uitgegeven. 

 

Wat betreft de representatiekosten werd 3.388,35 € uitgegeven aan werklunches en 

vergaderingen. 

 

3. Overschotten 

 

Deze kunnen pas berekend worden op het einde van het dienstjaar, als de 

boekhouding afgesloten worden. 

 

Op datum van 31 augustus 2003 zijn de voorlopige overschotten als volgt : 

 

  werkings- of secretariaatskosten : 2.372,44 € 

  representatiekosten                      :    612,65 € 

  kleine uitgaven          : 3.628,30 € 

 

4. Problematiek 

 

Er kan voorzien worden dat het federaal parket over genoeg gelden zal beschikken 

voor het dienstjaar 2003, inzake werkings- of secretariaatskosten. 
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Wat betreft de representatiekosten: het zou ten zeerste aangewezen zijn dat het 

federaal parket, in het begin van een dienstjaar, op de hoogte zou zijn van het bedrag 

dat toegekend wordt, en ook of dat  bedrag dan effectief zal overgemaakt worden. De 

huidige manier van het al of niet ontvangen van de beloofde fondsen belemmert de 

goede werking van het federaal parket inzake het opbouwen en onderhouden van 

nationale en internationale relaties.  

 

De 4.000 € die het federaal parket mocht ontvangen, zijn ruimschoots onvoldoende. 

De resterende 3.000 € die vermoedelijk pas in januari of februari 2004 gestort zal 

worden op de rekening van het federaal parket, komt veel te laat om er nog nuttig 

gebruik van te kunnen maken. De vraag om dan tenminste over 1.000 € te kunnen 

beschikken, om de meest dringende fakturen te kunnen betalen, werd eveneens 

afgewezen. 

 

De kredieten van de kleine uitgaven voor de magistraten worden grotendeels gebruikt 

voor de aanschaf van boeken omdat het Departement de eerder beloofde kredieten 

voor de opbouw van een bibliotheek niet heeft kunnen vrijmaken. 

 

Het gaat om vertaalwoordenboeken voor de vertalers en de krantenabonnementen en 

boeken die nodig geacht worden in de documentatie/bibliotheek van het federaal 

parket. Bepaalde boeken en naslagwerken inzake verscheidene materies zijn immers 

dringend nodig bij het federaal parket. 

 

 

14. De opleidingen 

 

 
Intern 

 
Naast de opleidingen georganiseerd onder de auspiciën van de Hoge Raad voor de 

Justitie, kregen de magistraten de mogelijkheid deel te nemen aan de volgende 

specifieke opleidingen die door het federaal parket werden georganiseerd: 

 

 juni 2002 en januari 2003 (herhaling opleiding voor de magistraten die in januari 

2003 werden benoemd): opleiding « federale politie ». Het gaat om een reeks 

uiteenzettingen, in situ, van de verschillende directies van de directie-generaal van 

de gerechtelijke politie van de federale politie, gespreid over 9 halve dagen, 

waarbij de magistraten in staat werden gesteld zich vertrouwd te maken met de 

taken van deze directies en kennis te maken met hun werkwijze en personeel; 

 

 25 september 2002: halve dag opleiding betreffende de controle en het beheer van 

politionele informatie met gerechtelijke finaliteit; 

 

 6 mei 2003: halve dag opleiding betreffende het crisiscentrum– vertrouwd raken 

met de opdrachten en werkwijze; 

 

 2 juni 2003: halve dag opleiding betreffende de nieuwe wet op de bijzondere 

opsporingsmethodes; 
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 26 juni 2003: halve dag opleiding betreffende de centrale dienst inbeslagnemingen 

en verbeurdverklaringen. 

 

Extern 

 

 in 2003 ontving het parket drie gerechtelijke stagiairs die gemiddeld elk er drie 

weken stage liepen; 

 

 sommige federale magistraten namen deel aan twee opleidingsseminaries in het 

kader van het programma publiek management van het Solvayinstituut om er de 

studenten uitleg te geven over de betrekkingen tussen het parket en de federale 

politie, in het kader van de specifieke opdrachten van het federaal parket; 

 

 als panellid en/of gastspreker namen zij deel aan de opleidingen betreffende: 

 

o de hervorming van de politiediensten (Solvay, ULB, 15 mei 2003); 

o toekomstige onderzoeksrechters (29 april 2003) 

o internationaal humanitair recht (opleidingscyclus voor advocaten in 

internationaal strafrecht (5 december 2002) 

o de bijzondere opsporingsmethoden 
86

. 

 

 

15. De pers 
 

 

Binnen het federaal parket werd één federale magistraat (en twee plaatsvervangers) 

belast met de contacten met de pers. Zij stelde een draaiboek ‘pers’ op. 

 

 

HOOFDSTUK VI – Het administratief personeel van het 

federaal parket 
 

 

16. Het personeelskader, de organisatie en de dienstregeling, de 

activiteiten per dienst, de opleidingen en enkele bedenkingen 
 

 

16.1. Het personeelskader 
 

 

De personeelsformatie van het federaal parket werd vastgelegd bij Koninklijk besluit 

van 4 juli 2001 
87

 en omvat: 1 hoofdsecretaris, 1 secretaris-hoofd van dienst, 7 

secretarissen, 9 adjunct-secretarissen, 2 vertalers, 11 opstellers en 16 beambten. In het 

                                                 
86

  Zie hoofdstuk II, punt 7.3. “De bijzondere opsporingsmethoden – De BOM-tour en De 

gespecialiseerde opleidingen”. 

 
87

   B.S. 20 juli 2001. 
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Belgisch Staatsblad van 23 januari 2003 werden 4 plaatsen van gerechtelijk technisch 

assistent vacant verklaard. 

 

Naar analogie van het personeelskader van de Hoven van beroep en gelet op de 

noodzaak te beschikken over een verantwoordelijke voor de belangrijke dienst van de 

internationale samenwerking, werd een tweede plaats van secretaris-hoofd van dienst 

aangevraagd, mits inlevering van een plaats van adjunct-secretaris. Deze plaats werd 

bekomen en de vacature werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 

november 2003. 

 

Op 1 september 2003 zijn effectief werkzaam op het federaal parket: 

 

1 hoofdsecretaris; 

1 secretaris-hoofd van dienst; 

7 secretarissen; 

7 adjunct-secretarissen; 

3 juristen op arbeidsovereenkomst; 

7 opstellers; 

9 beambten; 

2 onthaalbeambten op arbeidsovereenkomst; 

2 administratieve agenten; 

4 gerechtelijke technische assistenten. 

 

Een adjunct-secretaris, afgevaardigd bij het parket van de procureur des Konings van 

Brussel, bekwam verlof zonder wedde tot 3 november 2003. Een opsteller en een 

beambte werden gedetacheerd naar het kabinet van de Minister van Economie, 

Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. Een tweede opsteller werd 

gedetacheerd naar de kansspelcommissie. Een beambte werd gedetacheerd naar het 

kabinet van de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en 

Wetenschapsbeleid. Een tweede beambte werd gedetacheerd naar het Kabinet van 

Middenstand en Landbouw. Een derde blijft afgevaardigd bij het parket van de 

procureur des Konings te Brussel. 

 

 

16.2. De organisatie en dienstregeling 
 

 

Het federaal parket is ingedeeld in 6 secretariaten en hoofddiensten: het secretariaat A 

van de internationale betrekkingen, het secretariaat B bevoegd voor de uitoefening en 

de coördinatie van de strafvordering, het secretariaat H bevoegd voor de hoger 

beroepen en assisenzaken, het secretariaat E gelast met louter administratieve taken en 

de personeelszaken, de documentatiedienst en de informaticadienst. Bovendien 

beschikt het federaal parket over een vertaaldienst, een onthaaldienst, de dienst van de 

administratieve agenten en de dienst van de gerechtelijke technische assistenten. 
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16.3. De activiteiten per dienst 
 

 

De hoofdsecretaris 

 

De hoofdsecretaris is belast met de algemene leiding van de administratieve diensten.  

In samenwerking met de secretaris - hoofd van dienst opent de hoofdsecretaris alle 

briefwisseling en vermeldt de dienst voor dewelke het stuk bestemd is vooraleer de 

stukken voor te leggen aan het visum van de federale procureur. Zij verifieert in 

samenwerking met de secretaris - hoofd van dienst de buitengaande briefwisseling. 

Zij woont de stafvergaderingen bij van de federale procureur met de magistraten en 

stelt hiervan proces-verbaal op. Zij organiseert regelmatig vergaderingen met het 

personeel. In afwezigheid van de federale procureur ontvangt zij de voor hem 

bestemde telefonische oproepen. Zij stelt de dienstnota’s voor het personeel op. Zij 

schrijft de FOD Justitie aan voor personeelsaangelegenheden, verstrekt adviezen en 

viseert de beoordelingen van het personeel. Zij stelt de wachtrol van de magistraten 

samen. 

 

De secretaris - hoofd van dienst 

 

De secretaris - hoofd van dienst staat de hoofdsecretaris bij in het uitoefenen van haar 

taken en vervangt haar bij afwezigheid. Hij controleert de afwezigheden en de 

verlofdagen van het personeel, viseert de verloffiches en vult de gegevens aan in de 

geautomatiseerde fiches. Bovendien is hij verantwoordelijk voor de veiligheid en  het 

onderhoud van het gebouw en voor de verdeling van de parkingplaatsen. Hij staat ook 

in voor het beheer van het wagenpark en de daarbij horende dienstregeling van de 

gerechtelijke technische assistenten Ten slotte, is hij ook verantwoordelijk voor het 

beheer van de vergaderzalen. 

 

Hij oefende de functie van hoofdsecretaris uit tussen 21 mei 2002 en 14 oktober 2002, 

datum waarop de hoofdsecretaris haar werkzaamheden aanvatte.  

 

Er dient te worden opgemerkt dat hij tijdens diezelfde periode aanwezig was op de 

wekelijkse werfvergaderingen gelet op de werkzaamheden in het gebouw en belast 

was met het toezicht op de daarmee gepaard gaande verhuis van de diensten van het 

federaal parket. 

 

De hoofdsecretaris en de secretaris-hoofd van dienst nemen samen het secretariaat van 

de federale procureur waar. 

 

De juristen 

 

Er werden drie juristen op arbeidsovereenkomst toegekend aan het federaal parket. 

Eén Franstalige juriste werkte reeds bij de nationaal magistraten en oefende 

onmiddellijk haar taken bij het federaal parket uit. Een tweede Franstalige jurist werd 

aangeworven in 2002 en een derde Duitstalige jurist in 2003. 

 

Zij staan de magistraten bij in het behandelen van de dossiers (juridische 

opzoekingen, ontwerpen van brieven en verslagen, ..) en in het voorbereiden van  

toespraken. 
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Twee juristen werken voornamelijk voor de sectie internationale samenwerking en 

vergezellen de federale procureur of de federale magistraten regelmatig naar 

vergaderingen, of nemen daaraan alleen deel. Zij zijn er eveneens mee belast de 

specifieke documentatie inzake de internationale samenwerking uit te bouwen en te 

beheren. 

 

Ten slotte, nemen de juristen deel aan de stafvergaderingen van de federale 

magistraten. 

 

Het secretariaat A. 

 

Het secretariaat A is voornamelijk bevoegd voor de rechtshulp en internationale 

samenwerking, het toezicht op de politiediensten, de betrekkingen met de nationale 

(veiligheid van de staat, federale politie,…) en internationale (Interpol, Eurojust, 

Europol, Olaf, …) externe diensten. 

 

Het secretariaat neemt ook de centrale telefoondienst van het federaal parket waar. 

 

Deze dienst staat onder de leiding van een viertalige secretaris (benoemd tot 

secretaris-chef van dienst, B.S. 18 december 2003). Zij wordt bijgestaan door een 

secretaris, een opsteller en twee beambten.  

 

De bijzonderste taken van deze dienst zijn: 

 

- de behandeling van alle binnenkomende telefoonoproepen, e-mails en faxen; 

- het openen en inbrengen van de nieuwe dossiers, behorende tot haar 

bevoegdheidsdomein, zowel in het access als in het REA-systeem; 

- het beheer van de dossiers: klasseren, klasseren van stukken, voorleggen van 

dossiers in functie van de agenda van de magistraten van de sectie 

internationale samenwerking, ..; 

- het administratief beheer van de dossiers: typewerk, kopiëren van stukken, 

herinneringen, opzoekingen,… 

 

Sedert de inwerkingtreding van de wetgeving betreffende de bijzondere 

opsporingsmethoden op 22 mei 2003 werd een BOM-secretariaat opgericht bestaande 

uit 1 secretaris en 1 beambte en afhangende van het secretariaat A. Deze dienst staat 

eveneens de magistraat bij belast met het toezicht op de politiediensten en verzekert 

ook het secretariaat van de getuigenbeschermingscommissie. 

 

Het secretariaat B 

 

Het secretariaat B is bevoegd voor de coördinatie en de uitoefening van de 

strafvordering in de dossiers waarin het federaal parket optreedt als openbaar 

ministerie.  

 

Dit secretariaat staat onder leiding van een secretaris die wordt bijgestaan door twee 

adjunct-secretarissen, twee opstellers en twee beambten.  
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Deze dienst behandelt een dossier zodra het aanhangig wordt gemaakt bij het federaal 

parket.  

 

Dit wil zeggen dat zij instaan voor de volgende taken : 

 

- het inbrengen van de dossiers in het REA-systeem en in Access;  

- het opmaken van de fardes van de dossiers; 

- de verschijningen voor de raadkamer; 

- het typen van de vorderingen; 

- het doorzenden van de dossiers; 

- de betekening van de beslissingen van de raadkamer; 

- de dagvaarding voor de rechtbank van eerste aanleg (dagvaarding beklaagden 

+ bericht aan de advocaten en andere betrokken partijen); 

- het eventueel betekenen van het vonnis indien bij verstek; 

- het uitvoeren van de straf; 

- voorwaardelijke en voorlopige invrijheidstellingen, genadeverzoeken; 

- kantmeldingen met het oog op eerherstel; 

- verzoekschriften Franchimont. 

 

 

De beroepen tegen de beschikkingen van de raadkamer en tegen vonnissen alsook de 

zaken die naar het Hof van assisen werden verwezen, worden door het secretariaat H 

behandeld.  

 

In die hoedanigheid verzorgt dit secretariaat: 

 

 In correctionele zaken 

 

- het opmaken van de fardes van de dossiers;  

- de verschijningen voor de kamer van inbeschuldigingstelling;  

- het typen van de vorderingen; 

- het doorzenden van de dossiers; 

- de betekening van de beslissingen van de kamer van inbeschuldigingstelling; 

- de dagvaarding voor het Hof van beroep (dagvaarding beklaagden + bericht 

aan de advocaten en andere betrokken partijen); 

- het eventueel betekenen van het arrest indien bij verstek; 

- het uitvoeren van de straf; 

- voorwaardelijke en voorlopige invrijheidstellingen, genadeverzoeken; 

- kantmeldingen met het oog op eerherstel; 

- verzoekschriften Franchimont. 

 

In assisenzaken 

 

- de vordering typen voor de verwijzing naar het Assisenhof door de kamer van 

inbeschuldigingstelling; 

- het laten opstellen door de magistraat van de akte van beschuldiging + typen; 

- de inlichtingenbulletins opvragen van de juryleden + een moraliteitsverslag; 

- dagvaardingen en  betekeningen mits inachtneming van de wettelijk voorziene 

termijnen; 
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- alle administratieve briefwisseling (berichten burgemeesters, dienst 

Slachtofferhulp, politiediensten enz.). 

 

Dit secretariaat staat ook in voor het typen van de briefwisseling van de magistraten 

van de sectie mensenhandel van het federaal parket. 

 

De documentatiedienst 

  

Een secretaris staat aan het hoofd van de documentatiedienst. Hij wordt bijgestaan 

door een opsteller en een beambte. 

 

Een federale magistraat is in het bijzonder belast met het toezicht op de 

documentatiedienst. Hij beslist welke documentatie dient te worden verspreid en aan 

wie. Hij is lid van de Centrale Commissie voor de Documentatie. 

 

De voornaamste werkzaamheden van de documentatiedienst behelzen: 

 

Documentatie 

 

- de voorbereiding en de opvolging van de vergaderingen van het College van 

procureurs-generaal en de Raad van procureurs des Konings; 

- nazicht van de belangrijkste officiële publicaties met het oog op de 

verspreiding van interessante documentatie, de archivering en de invoering 

ervan in de databank, onder toezicht van de magistraat belast met de 

documentatie: 

- Belgisch Staatsblad; 

- Publicatieblad Europese Unie; 

- parlementaire stukken (on line); 

- beheer van de documentatie in het algemeen: 

- encodering van alle stukken aan de dienst gericht; 

- aanleggen van dossiers en klassement (systeem van de classificatie van 

het parket-generaal te Gent); 

- verspreiding binnen het federaal parket (onder het toezicht van de 

magistraat belast met de documentatie); 

- opzoekingen, op vraag van de magistraten, juristen en administratieve diensten 

in alle beschikbare gegevensbanken (dienst documentatie, bibliotheken, 

internet,…); 

- administratief werk hieraan verbonden: typewerk, copieën, .. 

 

 Bibliotheek 

 

- het organiseren van de bibliotheek van het federaal parket (overgenomen van 

de militaire gerechten); 

- het opvolgen van en bestellen van boeken voor de bibliotheek, onder toezicht 

van de magistraat belast met de documentatie; 

- het opvolgen van de abonnementen en de werken van de Centrale Commissie 

voor de Documentatie; 

- verspreiding aan de magistraten en de juristen van de inhoudstafels van de 

publicaties ontvangen in de bibliotheek; 
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- bijhouden van wetboeken en andere losbladige werken. 

 

Pers 

 

- samenstelling en verspreiding van een specifieke persmap voor het federaal 

parket op basis van de volgende informaties: dagbladen waarop het federaal 

parket is geabonneerd, persrevues van externe diensten (FOD Justitie, 

Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Comité P, …) en buitenlandse 

dagbladen (on line). 

 

Het secretariaat E. 

 

Dit secretariaat staat onder leiding van een adjunct-secretaris die wordt bijgestaan 

door een beambte.  

 

De belangrijkste taken van dit secretariaat zijn: 

 

Personeelszaken 

 

- verloven inzake ziekte en arbeidsongevallen – openen en beheer van het 

dossier tot de afsluiting ervan; 

- vormingen en opleidingen van magistraten en administratief personeel, met 

aanvragen prijsofferte indien nodig; 

- beheer van de dossiers van kandidaten voor een plaats van federaal magistraat 

of van het administratief personeel; 

- aanvragen trein- tramabonnementen, fietsvergoedingen, bijkomende 

verzekeringen en dergelijke; 

- de adreswijzigingen of wijzigingen in de familiale toestand van magistraten en 

personeelsleden; 

 

De administratie van de buitenlandse verplaatsingen. 

 

- het administratieve aspect van de verplaatsingen naar het buitenland van de 

magistraten in het kader van hun functies (reservatie van vliegtuig - en 

treintickets,  hotel enz. – het bekomen van de vereiste toelating vanwege het 

Kabinet Justitie en de FOD Justitie). 

 

De dactylographie. 

 

- de briefwisseling van de federale procureur; 

- de redevoeringen van de federale procureur en van de federale magistraten in 

het raam van niet operationele dossiers; 

- antwoorden op uitnodigingen, dankbrieven,  wenskaarten; 

- antwoorden op vragen van particulieren; 

- dienstnota’s; 

- de wachtrol van de magistraten; 

- briefwisseling in verband met de veiligheid van het gebouw. 
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De dienst Economaat (afdeling van het secretariaat E) 

 

Dit bureau wordt geleid door een adjunct-secretaris bijgestaan door een opsteller. Zij 

beheren de volledige boekhouding van het federaal parket, zijnde representatiekosten, 

werkingskosten en secretariaatskosten. Zij doen de bestellingen van al het 

bureaumateriaal en staan in voor de uitdeling ervan. Zij zijn ook belast met het 

doorsturen, na taxatie, van de gerechtskosten naar de correctionele griffie van het Hof 

van beroep te Brussel of naar de FOD Justitie. 

 

De informaticadienst 

 

Deze dienst wordt geleid door een secretaris, bijgestaan door een adjunct-secretaris en 

een beambte. Het zijn geen gediplomeerde informatici maar door hun interesse voor 

de materie hebben zij de nodige kennis verworven. Het hoofd van de dienst was jaren 

lang systeembeheerder op het parket van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel 

dat pilootsite was voor het REA-systeem. 

 

Deze dienst staat in voor: 

 

- het beheer van de verschillende operating-systems (REA, Word, Access, 

Powerpoint); 

- het beheer van de printers (33) en van de faxtoestellen; 

- het beheer van de telefonie van het federaal parket; 

- het herstellen en onderhoud van het informaticamateriaal; 

- creatie van nieuwe programma’s voor de specifieke diensten 

(documentatie, BOM); 

- het bestellen van de informaticabenodigdheden + de toestellen; 

- de verdeling en de vervanging van het informatica-materiaal; 

- het maken van de dagelijkse back-ups; 

- het invoeren van de beslissingen van de raadkamers en de kamers van 

inbeschuldigingstelling; 

- het bijhouden van de interne site; 

- contacten met het CIV (dienst informatica) en de telematicacel; 

- het beheer van de badges voor het hele gebouw. 

 

De verantwoordelijke van de dienst neemt eveneens herhaaldelijk deel aan de 

vergaderingen met betrekking tot het Phenixproject. 

 

De vertaaldienst 

 

Het federaal parket beschikt over twee vertalers, waarvan het Nederlands de 

moedertaal  is. De eerste vertaalt in het Frans, Engels, Duits, Spaans en Portugees; de 

tweede vertaalt in het Frans, Engels, Noors en Duits.  

 

Zij verzorgen de vertalingen van alle soorten documenten behandeld door het federaal 

parket (briefwisseling, interne richtlijnen, RHV, rapporten, toespraken, ..). 

 

Zij zijn eveneens beëdigd tolk/vertaler bij de rechtbanken en treden eveneens op als  

tolk op de zittingen. 
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Gelet op het aantal vertalingen die dienen te worden verricht, is de aanwerving van  

een derde vertaler, met als moedertaal het Frans, noodzakelijk. 

 

De onthaaldienst 

 

Deze dienst wordt verzekerd door twee onthaalbeambten op arbeidsovereenkomst. Zij 

bemannen de onthaaldesk op het gelijkvloers van het gebouw, waarin het federaal 

parket is gevestigd. Zij zijn aanwezig van 08u00 tot 17u00. 

 

Hun taak is de bezoekers van het federaal parket aan te kondigen en hen te 

begeleiden, indien nodig, tot de verdieping waar zij worden verwacht. Zij 

overhandigen een genummerde badge aan elke bezoeker.  

 

Alhoewel zij deel uitmaken van het administratief personeelsbestand van het federaal 

parket staan zij ter beschikking van alle bezoekers van het gebouw, waarin het 

federaal parket gevestigd is: de financiële sectie van het parket van Brussel (eerste en 

tweede verdieping), het bureau rechtsbijstand van de balie te Brussel (derde 

verdieping) en de centrale dienst voor inbeslagneming en verbeurdverklaring (vierde 

verdieping). 

 

Deze activiteiten, vreemd aan het federaal parket, leiden hen af van hun initiële taken 

en stellen een veiligheidsprobleem, aangezien iedereen makkelijk toegang heeft tot de 

vier verdiepingen die door het federaal parket worden bezet. De liften zijn inderdaad 

niet voorzien van een badge-systeem.  

 

De administratieve agenten 

 

De administratieve agenten, beiden op arbeidsovereenkomst, staan in voor : 

- het ophalen van de binnenkomende poststukken; 

- het uitdelen van de stukken en dossiers aan alle magistraten en diensten, 

verspreid over de vier verdiepingen; 

- het ophalen van de stukken en dossiers in de verschillende kabinetten en 

bureaus; 

- het invoeren in het programma “buitengaande stukken” van de 

briefwisseling die het federaal parket verlaat; het bezorgen van de 

uitgaande briefwisseling op het postkantoor; 

- het vervoer van dossiers en stukken naar de gerechtelijke diensten in het 

gerechtsgebouw of het bijgebouw te Brussel (parket van de procureur des 

Konings, griffie eerste aanleg, raadkamer, kamer van 

inbeschuldigingstelling, Hof van cassatie en dergelijke); 

- het bezorgen van briefwisseling op het kabinet Justitie, de FOD Justitie, of 

andere diensten in Brussel (al dan niet met de medewerking van een 

gerechtelijk technisch assistent). 
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De gerechtelijke technische assistenten 

 

Het federaal parket beschikt over vier technische assistenten (chauffeurs) belast met 

het transport van de federale procureur, de federale magistraten, de hoofdsecretaris en 

het personeel, in het kader van hun opdrachten.  

 

Zij beschikken over vier dienstvoertuigen, waarvan zij het onderhoud dienen te doen. 

 

Een groot deel van hun werkzaamheden bestaat in het vervoer van de magistraten naar 

de zittingen van de rechtsmachten in de verschillende arrondissementen van het land. 

 

Zij zijn ook belast met het transport van dossiers en dringende briefwisseling. 

 

 

16.4. De opleidingen 
 

 

Vier personeelsleden waaronder de hoofdsecretaris, hebben de vorming 

“managementtechnieken” gevolgd. Tweeëntwintig personeelsleden hebben zich 

ingeschreven voor een taalcursus. Twee personen hebben een opleiding 

“vertrouwenspersoon” gekregen en werden als dusdanig aangesteld. De opleiding 

“archiefbeheer” werd gevolgd door 4 personeelsleden. Een personeelslid volgde een 

opleiding informatica (basiskennis). Twee personeelsleden hebben een cursus EHBO 

gevolgd en staan in die hoedanigheid in voor de te verstrekken zorgen. De vier 

gerechtelijke technische assistenten hebben gedurende drie dagen rijcursussen 

gevolgd bij de federale politie. 

 

Het personeel genoot een interne opleiding (mei en juni 2003) georganiseerd door de 

federale magistraten in verband met de opdrachten van het federaal parket. 

 

Ook de verschillende informaticaprogramma’s en de nieuwe werkmethodes maakten  

het voorwerp uit van mini-opleidingen gegeven door de federale magistraten. 

 

 

16.5. Enkele bedenkingen 
 

 

Het kader 

 

Het organiek kader dat vastgesteld werd bij Koninklijk besluit van 4 juli 2001 blijkt 

voldoende te zijn om de administratieve taken van een volledig operationeel parket 

met negentien magistraten tot een goed eind te brengen. In de opstartfase, met een 

beperkt aantal magistraten, had het federaal parket geen nood aan het geheel van het 

voorziene personeel. Er werd dan ook geopteerd voor de oplossing van de delegatie 

van de personen die toen in overtal waren. Op één beambte na werd dit personeel 

teruggeroepen eens het kader van de magistraten voltallig was. 
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Profiel van de functie en professionele ervaring 

 

Niettemin kan men betreuren dat er onvoldoende aandacht besteed werd aan het 

definiëren van de specifieke “profielen” voor de medewerkers van het federaal parket 

en dat in het kader geen beroepsinformatici, parketjuristen, analisten en ander 

gekwalificeerd personeel werden voorzien. 

 

Bovendien ontbreekt de kennis van de tweede landstaal in hoofde van een groot deel 

van de medewerkers, vooral in de lagere niveaus. Slechts weinigen onder hen kunnen 

een stuk in het Engels opstellen en geen enkele (behoudens één parketjurist) is de 

Duitse taal machtig, terwijl het federaal parket in de drie landstalen dient te 

functioneren en als één van zijn hoofdtaken de internationale samenwerking heeft. 

 

Een algemene inspanning werd geleverd op gebied van de talen: ieder personeelslid 

kreeg de mogelijkheid een taalcursus  te volgen. Dit leek onontbeerlijk voor de goede 

werking van het federaal parket. 

 

Het ontbreekt het administratief personeel van het federaal parket echter voornamelijk 

aan praktijkervaring. Een oplossing daartoe is het organiseren van een doorgedreven 

en gestructureerde uitwisseling van beroepservaringen, onder meer door het volgen 

van opleidingen in de onderscheiden diensten van de verschillende parketten(-

generaal). Hierover kunnen afspraken worden gemaakt met het College van 

procureurs-generaal en de Raad van procureurs des Konings. 

 

De dienst slachtofferhulp 

 

Er is geen dienst slachtofferhulp aan het federaal parket verbonden. Nochtans is dit 

noodzakelijk. Het komt aangewezen voor wanneer de federale procureur zelf de 

strafvordering uitoefent hij, indien nodig, een beroep zou kunnen doen op de dienst 

slachtofferhulp van het arrondissement waartoe de GDA behoort die met het 

onderzoek belast is. 

 

 

HOOFDSTUK VII: Eindconclusie 
 

 

Dit hoofdstuk heeft een dubbele betrachting. 

 

Enerzijds, wenst het een kort overzicht te bieden van de punten die (het meest) 

vatbaar zijn voor verbetering, wat betreft de werking van het federaal parket en de 

wijze waarop de federale procureur de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid en zijn 

bevoegdheden uitoefent. Het is niet de bedoeling hier in extenso deze punten te 

bespreken, maar wel te verwijzen naar de relevante pagina’s van het jaarrapport waar 

de problematiek wordt uiteengezet. De structuur van het jaarverslag wordt hierbij 

trouwens gevolgd. 

 

Anderzijds, worden ook telkens enkele voorstellen tot verbetering geformuleerd. 
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17. Punten vatbaar voor verbetering en voorstellen daartoe 
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Hoofdstuk I: De organisatie 
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1. Het wettelijk kader. 

 

2. De organisatie, het 

organogram en de dienstregeling 

 
Hoofdstuk II: De 

opdrachten van het federaal 

parket 

 

3. De uitoefening van de 

strafvordering 
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 Het jaarverslag komt in samenloop met het 

werkingsverslag bedoeld in artikel 346 §2, 

2° Ger.Wb. Het komt aangewezen voor 

afspraken te maken met de Minister van 

Justitie, het College van procureurs-generaal 

en de Hoge Raad voor de Justitie, opdat 

geen twee afzonderlijke rapporten zouden 

dienen te worden opgesteld en beide 

rapportageverplichtingen op elkaar zouden 

kunnen worden afgestemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 De aanwezigheid van de “meerwaarde” om 

in een strafdossier zelf de strafvordering uit 

te oefenen, werd in een eerste fase erg ruim 

geïnterpreteerd. In die zin werd soms tot 

federalisering van een dossier overgegaan 

omdat, omwille van capaciteitsproblemen 

ontstaan door de aanwijzing van magistraten 

uit zijn korps tot federale magistraat, hierom 

uitdrukkelijk werd verzocht door de 

procureur des Konings of de procureur-

generaal. Dit was voornamelijk het geval 

voor strafdossiers die werden 

gefederaliseerd, afkomstig van het parket te 

Brussel en van het parket-generaal te 

Bergen. In de toekomst zal het criterium van 

de meerwaarde uiteraard terug in de geest 

van de wet en dus veel stringenter dienen te 
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worden geïnterpreteerd. 

 
 Het stelt soms een probleem voor DGJ 

(centrale diensten) op zeer korte termijn een 

volledige analyse aan het federaal parket ter 

beschikking te stellen. Eén van de redenen 

hiervan is wellicht de nog steeds gebrekkige 

doorstroming van informatie van de lokale 

politiediensten en de GDA’s, via het 

arrondissementeel informatiekruispunt 

(AIK), naar het centrale niveau van de 

federale politie, meer bepaald tot voordeel 

van de zogenaamde ‘programmawerking’. 

Het gevolg is dat de federale magistraat die 

een coördinatievergadering voorzit, niet 

steeds beschikt over het totaalbeeld en het 

panoptisch zicht die juist op dat niveau de 

toegevoegde waarde aan de deelnemers van 

de vergadering zouden moeten betekenen. 

Het gebeurt daarenboven dat de 

deelnemende parketten of GDA’s over meer 

en betere informaties beschikken, zelfs over 

misdrijf – of zaakanalyses, die niet tijdig 

aan het federaal parket ter beschikking 

konden worden gesteld. Binnen de 

politiestructuur dient een sensibilisering te 

gebeuren met het oog op een betere 

verticale informatiedoorstroming en dient 

de werking van DGJ en van het federaal 

parket nog beter op elkaar te worden 

afgestemd. 

 
 De coördinatie kan op een efficiëntere 

wijze gebeuren. De oplossing, ingeval er 

aanwijzingen zijn dat de coördinatie niet zal 

lukken, volstaan of het verhoopte resultaat 

zal opleveren, lijkt voortaan te liggen in een 

welberedeneerde en goed 

gecommuniceerde, doch dwingende 

tussenkomst van de federale procureur ten 

aanzien van de betrokken parketten en/of 

arbeidsauditoraten. Aangezien een 

dwingende tussenkomst slechts kan 

‘behoudens andersluidende beslissing’ van 

de territoriaal bevoegde procureur-generaal, 

impliceert dit dat, zodra blijkt dat de 

coördinatie moeilijk verloopt of zal 

verlopen (en dit kan dus in sommige 

gevallen reeds van bij de  eerste 

coördinatievergadering zijn), best een 
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43 

 

 

 

 

gemandateerde vertegenwoordiger van de 

betrokken procureur(s)-generaal op de 

vergadering(en) zou worden uitgenodigd 

om er desgevraagd standpunt in te nemen. 

De tussenoplossing waarbij in een eerste 

fase gepoogd wordt via een persoonlijke 

tussenkomst van de korpschefs van de 

betrokken parketten de situatie te 

‘deblokkeren’, geniet evenwel vooralsnog 

de voorkeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een geautomatiseerde centralisatie van alle 

buitenlandse rechtshulpverzoeken gericht 

aan België dringt zich op: 

 

- om dubbele behandelingen van 

eenzelfde RHV te vermijden; 

- om makkelijk een RHV gericht aan 

België te kunnen terugvinden en de 

opvolging ervan te kunnen 

verzekeren; 

- om een statistisch overzicht te 

hebben van het aantal RHV gericht 

aan België. 

 

 Het is wenselijk dat er zou worden 

overwogen het tweede en derde lid van 

artikel 11 van de uitleveringswet van 15 

maart 1874 op te heffen, ten einde de 

centralisatie mogelijk te maken van de 

uitvoering van een internationale 

rechtshulpverzoek in handen van één 
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onderzoeksrechter. 

 

 Het zou nuttig zijn de internationale 

observaties als “stelselmatig” te 

beschouwen op basis van dezelfde criteria 

die voor de nationale observaties worden 

gehanteerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Er dient een bevredigende oplossing te 

worden gevonden voor de lokalisatie en de 

administratieve ondersteuning van het 

Controleorgaan. 

 

 Het belangrijke overlegplatform artikel 44 

WPA behoort van overheidswege een sterk 

mandaat te krijgen, opdat zijn adviezen het 

nodige gezag zouden bezitten bij de 

beleidsverantwoordelijken. Het mandaat, 

verleend door de vorige Ministers, zou 

minstens hernieuwd, en zelfs sterker 

onderbouwd moeten worden. Er kan zelfs 

gepleit worden voor het “officialiseren” van 

deze werkgroep bij wijze van Koninklijk 

besluit.  

 

 In de schoot van het commissariaat-generaal 

van de federale politie werd een 

“begeleidingscomité” opgericht, waar op 

geregelde tijdstippen verslag wordt 

uitgebracht over de vooruitgang van de 

projecten die betrekking hebben op de 

technische en de functionele uitbouw van de 

A.N.G. Deze samenkomsten hebben 

evenwel een informeel  karakter en zijn 

intern aan de federale politiestructuur. Wel 
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wordt het Controleorgaan, een 

vertegenwoordiger van het College van 

procureurs-generaal en de federale 

magistraat, belast met het toezicht op de 

gerechtelijke pijler van de federale politie, 

op deze vergaderingen uitgenodigd. Het is 

evenwel wenselijk dat een dergelijk, op zich 

onontbeerlijk forum, een “voogdij”-

structuur zou krijgen, opdat de opvolging 

van de projecten en de vaak moeilijke 

keuzen die zich aandienen, op een 

beslissingsniveau zouden kunnen worden 

verdedigd.  

 

 Een protocolakkoord dient te worden 

afgesloten tussen het Controleorgaan en het 

Vast Comité P, teneinde de 

samenwerkingsverbanden af te lijnen. 

  

 De werking van de federale politieraad, 

waarvan de federale procureur lid is, kan op 

een efficiëntere wijze gebeuren. De federale 

procureur is vragende partij voor een open 

debat binnen de politieraad over de 

doelstellingen (en de ratio legis) en het 

functioneren van de federale politieraad. 

 

 De federale procureur kan, binnen het raam 

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 de lokale 

politie. De samenwerkingsmodaliteiten met 

beide diensten dienen te worden vastgelegd, 

al dan niet in de vorm van een protocol. 

 

 De omzendbrief COL 4/2001 van het 

College van procureurs-generaal inzake de 

arbitrageprocedure zou kunnen worden 

geëvalueerd en aangepast, in functie van de 

werking en de organisatie van het federaal 

parket en van een eventuele verruiming van 

het toepassingsveld ervan. Een wetgevend 

initiatief ten einde de zogenaamde 

‘algemene arbitrage’ (artikel 28ter, §3, 

derde lid en artikel 56, §2, derde en vierde 

lid Sv.) af te stemmen op de ‘bijzondere 

arbitrage’ (artikel 8/7 Wet op het 

Politieambt) is wenselijk. 
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 De embargoprocedure dient te worden 

toegelicht aan de parketmagistraten en de 

onderzoeksrechters. Dit zou kunnen 

gebeuren via een omzendbrief van het 

College van procureurs-generaal. 

 

 De toezichtfunctie van de federale procureur 

dient beter kenbaar gemaakt te worden aan 

de referentiemagistraten ‘politie’ en aan 

DGJ. Hiertoe zou de omzendbrief Col 

3/2001 van het College van procureurs-

generaal kunnen worden aangevuld met de 

rol van het federaal parket op het vlak van 

het toezicht op de werking van DGJ. 

 

 Het begeleidingscomité voor de 

politiehervorming, onder voorzitterschap 

van de veiligheidsadviseur van de Eerste 

Minister, verdient uitbreiding met een 

vertegenwoordiger van het Openbaar 

Ministerie. 

 

 Het functioneringsmodel DGJ dient te 

worden toegelicht aan de parketmagistraten 

en de onderzoeksrechters. Nu er meer 

duidelijkheid geboden wordt over de interne 

verhoudingen, dient het toezicht ook te 

worden uitgebouwd tot een meer specifiek 

toezicht, hetzij op elke centrale dienst 

afzonderlijk, hetzij aan de hand van de 

basisfunctionaliteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 Een omzendbrief van het College van 

procureurs-generaal m.b.t. de gerechtelijke 

aanpak inzake terrorisme zou kunnen 

worden uitgewerkt 

 

 De samenwerking tussen het federaal parket 

en de Veiligheid van de Staat dient verder 

op punt te worden gesteld. 

 

 Het is wenselijk dat de federale procureur 

eveneens zou deel uitmaken, minstens als 
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7.2. De getuigen-

beschermingscommissie 
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94 

 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

waarnemer, van het College voor inlichting 

en veiligheid. De uitbouw van het nieuwe 

conceptuele model voor het inlichtingen – 

en veiligheidsbeleid wordt sterk 

aanbevolen. 

 

 De opvolging van de internationale 

initiatieven ter bestrijding van het terrorisme 

dient te worden geïntensifieerd 

 

 De samenwerking tussen het federaal parket 

en de Algemene Dienst Inlichting en 

Veiligheid dient te worden uitgebouwd. 

 

 De samenwerking tussen het federaal parket 

en het Crisis – en Coördinatiecentrum van 

de Regering dient te worden uitgebouwd. 

 

 De dossiergebonden aanpak, waarbij 

punctueel in het kader van een concreet 

dossier de politiediensten en de inlichtingen 

– en veiligheidsdiensten zich rond de tafel 

scharen en, onder leiding van een federale 

magistraat, er de taken verdelen, belet 

uiteraard niet dat een meer structureel 

overleg op geregelde tijdstippen tussen alle 

partijen betrokken bij de gerechtelijke 

aanpak van het terrorisme geboden kan zijn. 

Initiatieven daartoe dienen te worden 

genomen, waarbij aan een herijking van de 

finaliteit van de zogenaamde Task Force 

Terrorism kan worden gedacht. 

 

 De prioritaire aanpak van het fenomeen 

terrorisme noodzaakt de onmiddellijke 

toekenning van bijkomende personele en 

materiële middelen aan de derde 

onderzoeksafdeling (terrorisme) van de 

GDA Brussel en aan DGJ/DJP/Terro. 

 

 Het is wenselijk dat de Ministers van 

Justitie en Binnenlandse Zaken de 

bijzondere organisatorische maatregelen 
nemen, die noodzakelijk zijn om de 

getuigenbescherming mogelijk te maken 

(artikel 11 van de wet van 7 juli 2002). 

 

 De getuigenbescherming beschikt over geen 

eigen budget en dient terug te vallen op de 

fondsen van de provisie A, ook al hebben 
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deze laatste een andere hoofdfinaliteit 

(informantenwerking en dekking van kosten 

van bijzondere operaties). Het is wenselijk 

dat de FOD Justitie in een eigen specifiek 

budget zou voorzien voor de algemene niet-

operationele kosten van het undercoverteam 

(provisie C). 

 

 De implementatie van de wet van 6 januari 

2003 en zijn uitvoeringsbesluiten dient van 

zeer nabij te worden opgevolgd. De 

praktische toepassingsproblemen van deze 

wetgeving werden besproken gedurende een 

tweedaags seminarie op 17 en 18 oktober 

2003 met de federale magistraten, de 

magistraten bijzondere opsporingsmethoden 

en de gespecialiseerde politiediensten, 

georganiseerd door de Hoge Raad voor de 

Justitie. Het verslag van dit seminarie zal 

aan de Minister van Justitie en het College 

van procureurs-generaal worden 

medegedeeld. Dit verslag zal concrete 

voorstellen bevatten ter verbetering van de 

toepassing van de bijzondere 

opsporingsmethoden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De omzendbrief COL 2/1997 van het 

College van procureurs-generaal betreffende 

de gijzeling zou kunnen worden aangepast. 

Het betreft niet enkel de wijziging ervan 

ingevolge de nieuwe politiestructuur, de 

oprichting van het federaal parket en de 

verticale integratie van het Openbaar 

Ministerie, maar ook een ‘inhoudelijke’ 

aanpassing. Deze inhoudelijke aanpassing is 

vooral gericht op de onderlinge afstemming 

van de bevoegdheden van de gerechtelijke 

en politieke overheden bij de afwikkeling 

van een terroristische gijzelingssituatie. 

 

 De aandacht wordt gevestigd op het 

uitblijven van het crisisplan dat de 
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Ministers belast met het bestuur van de 

luchtvaart, Justitie en Binnenlandse Zaken 

gezamenlijk en in overleg met de overheden 

die bevoegd zijn inzake de exploitatie van 

de luchthavens en de luchtvaarterreinen, 

dienen uit te werken voor de gevallen van 

onwettige overmeestering van vliegtuigen, 

luchtvaartongevallen op het grondgebied 

van België en bomdreigingen gericht tegen 

de luchthaveninfrastructuur gelegen op het 

grondgebied van België (artikel 44 van de 

wet van 27 juni 1937 betreffende de 

regeling der luchtvaart). 

 

 De gemeenschappelijke omzendbrief COL 

4/2000 van de Minister van Justitie en het 

College van procureurs-generaal betreffende 

de proactieve recherche zou kunnen worden 

aangepast, in functie van de oprichting van 

het federaal parket. De federale procureur is 

bevoegd om op het gehele grondgebied van 

het Rijk zelf de strafvordering uit te oefenen 

en kan dus eigen opsporingsonderzoeken 

(waaronder begrepen de proactieve 

recherche) met een nationale dimensie 

uitvoeren. In die zin maken de 

(inter)nationale proactieve recherches 

voortaan het voorwerp uit van federale 

opsporingsonderzoeken, die onder de 

leiding en het gezag van de federale 

procureur worden gevoerd. 

 

 De ressortelijke omzendbrief van 16 oktober 

2001 van de procureurs-generaal met 

betrekking tot de gerechtelijke informatie-

uitwisseling inzake terrorisme zou kunnen 

worden aangepast en desgevallend 

geïntegreerd in een nieuwe omzendbrief van 

het College van procureurs-generaal m.b.t. 

de gerechtelijke aanpak inzake terrorisme. 

In elk geval lijken zij dubbel gebruik uit te 

maken met de informatieplicht van de 

procureur des Konings aan de federale 

procureur o.b.v. artikel 144ter §2 Ger.Wb. 

 

 De ressortelijke omzendbrief van 23 mei 

2002 van de procureurs-generaal inzake de 

gerechtelijke reactie bij het aantreffen van 

verdachte voorwerpen in het kader van een 

mogelijke bio-terroristische dreiging zou 
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HOOFDSTUK III. - De 

werking van het federaal 

parket in het kader van de 

uitoefening van de 

strafvordering 

 

8. Ten aanzien van de 

procureurs des Konings, de 

arbeidsauditeurs en de 

procureurs-generaal 

 

8.1. De wederzijdse 

informatieplicht 
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andermaal kunnen worden aangepast aan de 

vaststellingen die in het kader van een 

federaal onderzoek inzake verdachte 

enveloppen werden gedaan. 

 

 De ministeriële richtlijn houdende het 

opsporingsbeleid en vervolgingsbeleid 

betreffende mensenhandel en 

kinderpornografie van 31 mei 1999 (COL 

12/1999 van 3 juni 1999 van het College 

van procureurs-generaal) zou kunnen 

worden aangepast, onder meer in functie 

van de oprichting van het federaal parket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het draaiboek ‘uitoefening van de 

strafvordering’  dient in een volgende fase 

te worden vervolledigd met de ‘procedure 

onderzoeksrechter en onderzoeksgerechten’ 

(voornamelijk inzake de ‘voorlopige 

hechtenis en de artikelen 61ter, quater en 

quinquies Sv.). Aan dit luik wordt thans de 

laatste hand gelegd. Ten slotte dient ook een 

luik ‘procedure ten gronde’, 

‘strafuitvoering’ en een luik ‘procedure Hof 

van assisen’ te worden uitgewerkt en moet 

het draaiboek worden aangevuld met een 

kwalificatieboek. 

 

 Het beperkt aantal aanmeldingen 

(meldingsformulieren en andere) laat 

veronderstellen dat de wettelijke 

informatieplicht en de bindende richtlijnen 

van het College van procureurs-generaal 

(COL 5 en 8) op dat punt niet door alle 

parketten en arbeidsauditoraten even 

nauwgezet worden toegepast. Het College 

van procureurs-generaal zou hier een 

initiatief kunnen nemen. De vaststelling, en 
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8.2. De delegatie en de 

detachering 
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de remediëring eraan, kan eveneens met de 

Raad van procureurs des Konings worden 

besproken. 

 

 De algemene en technische overlegronde 

dient te worden voleindigd. 

 

 De uitoefening van de strafvordering door 

het federaal parket brengt heel wat 

praktische problemen met zich mee, 

waaronder de last van de verplaatsing naar 

de verschillende rechtbanken en hoven 

overal ten lande en de grote 

verscheidenheid in de wijze waarop het 

Openbaar Ministerie zijn wettelijke 

opdrachten vervult Een oplossing daartoe 

kan een meer doorgedreven gebruik van 

het mechanisme van de delegatie zijn. Het 

is aangewezen voortaan systematisch, 

telkens met het oog op een eventuele 

federalisering van een strafdossier een 

overlegprocedure wordt opgestart tussen de 

federale procureur en de procureur des 

Konings of de arbeidsauditeur, 

respectievelijk de procureur-generaal, reeds 

op dat ogenblik een eventuele delegatie van 

een magistraat van het betrokken parket (-

generaal) aan bod te laten komen. Dit zou 

zeker het geval moeten zijn bij de 

federalisering van strafdossiers waarin 

personen onder aanhoudingsmandaat zijn 

geplaatst. De te bespreken delegatie kan 

zich in de praktijk beperken tot een aantal 

welomschreven punctuele opdrachten 

(bijvoorbeeld zetelen in het kader van een 

uitstel, het aantekenen van hoger beroep, het 

ten uitvoer leggen van bevelen van de 

onderzoeksrechter, enz.) of een meer 

substantiële invulling krijgen. De idee is 

met andere woorden reeds op het ogenblik 

van een federalisering zo mogelijk ook zeer 

concrete zaakgebonden afspraken te maken 

tussen de federale procureur en de 

betrokken korpschef, binnen het kader van 

welke de gedelegeerde magistraat kan 

optreden. 
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9. Ten aanzien van de 

onderzoeksrechters, de 

onderzoeksgerechten en de 

vonnisgerechten 

 

10. Ten aanzien van de 

politiediensten 

 

HOOFDSTUK IV. - De 

positie van het federaal 

parket binnen het 

Openbaar Ministerie 

 

11. Ten aanzien van de 

Minister van Justitie 

 

12. Ten aanzien van het 

College van procureurs-

generaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK V – De 

materiële middelen en 

enkele andere 

werkingspunten van het 

federaal parket 

 

13. Het gebouw, de 

informatica, de andere 

functionele middelen, de 

documentatie en het budget. 
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 Er dient te worden vastgesteld dat het 

federaal parket nog te vaak door de federale 

politie en andere instanties wordt 

beschouwd als het verlengstuk van het 

College van procureurs-generaal en in die 

zin nog te vaak door hen als eerste wordt 

gevat van beleidsmatige vraagstukken en/of 

problemen Het federaal parket heeft 

ongetwijfeld een belangrijke 

beleidsondersteunende functie ten behoeve 

van het College van procureurs-generaal en 

is ten volle bereid deze ook te vervullen. 

Het vervangt haar echter niet, noch is het er 

het verlengstuk van, tenzij daartoe 

uitdrukkelijk gemachtigd door het College. 

Dit betekent dat in de toekomst, meer dan 

voorheen, voornamelijk de politiediensten 

er moeten over waken de beleidsmatige 

aangelegenheden in eerste instantie bij de 

voorzitter van het College van procureurs-

generaal of de ‘procureur-

generaal/portefeuillehouder’ aan te kaarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het gebouw laat te wensen over op gebied 

van brandpreventie en veiligheid. De 

aandacht van de Minister van Justitie werd 

hierop bij herhaling gevestigd. 
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13.1. De gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. De informatica 

 

 

 

 

 

 

 

13.3. De andere functionele 

middelen 

 

 

 

13.4. De documentatie 

 

 

 

13.5 Het budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. De opleidingen 
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143 
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 De opdrachten die het federaal parket 

vervult vereisen een hoge mate van 

beveiliging, zowel in hoofde van de 

magistraten en het administratief personeel, 

als ten aanzien van de dossiers, waarvan 

sommige een zeer vertrouwelijk karakter 

hebben. 

 

 Het ontbreken van een geïntegreerd 

informaticasysteem is één van de meest 

nijpende problemen binnen het federaal 

parket en dreigt de goede werking ervan te 

hypotheceren. De aandacht van de Minister 

van Justitie werd hierop bij herhaling 

gevestigd. 

 

 Er dient te worden voorzien in een aantal 

draagbare computers en faxtoestellen voor 

de federale magistraten. De aandacht van de 

minister van Justitie zal hierop worden 

gevestigd. 

 

 

 

 

 Het zou ten zeerste aangewezen zijn dat het 

federaal parket, in het begin van een 

dienstjaar, op de hoogte zou zijn van het 

bedrag dat toegekend wordt als 

representatiekosten, en ook of dat  bedrag 

dan effectief zal overgemaakt worden. De 

huidige manier van het al of niet ontvangen 

van de beloofde fondsen belemmert de 

goede werking van het federaal parket 

inzake het opbouwen en onderhouden van 

nationale en internationale relaties. 
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 Het ontbreekt het administratief personeel 

van het federaal parket aan praktijkervaring. 

Een oplossing daartoe is het organiseren van 

een doorgedreven en gestructureerde 

uitwisseling van beroepservaringen, onder 

meer door het volgen van opleidingen in de 

onderscheiden diensten van verschillende 

parketten(-generaal). Hierover kunnen 

afspraken worden gemaakt met het College 

van procureurs-generaal en de Raad van 

procureurs des Konings. 

 

 

 Er is geen dienst slachtofferhulp aan het 

federaal parket verbonden. Nochtans is dit 

noodzakelijk. Het komt aangewezen voor 

wanneer de federale procureur zelf de 

strafvordering uitoefent hij, indien nodig, 

een beroep zou kunnen doen op de dienst 

slachtofferhulp van het arrondissement 

waartoe de GDA behoort die met het 

onderzoek belast is. 

 


