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  Verslag van de federale procureur  

aan het College van procureurs-generaal 

periode van 1 januari tot 31 december 2006 

 

 

 

Inleiding 

 
In toepassing van artikel 143bis §7 van het Gerechtelijk Wetboek stuurt de federale procureur 

een verslag aan het College van procureurs-generaal om het in staat te stellen te oordelen op 

welke wijze het federaal parket de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid uitgevoerd heeft en 

om na te gaan hoe het zijn bevoegdheden uitoefent. 

 

Dit verslag zal aan de Hoge Raad voor de Justitie als werkingsverslag voorgelegd worden in 

overeenstemming met artikel 346 §2, 2° van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

Huidig verslag omvat de periode van 1 januari tot 31 december 2006. 

 

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, (COL 5/2002)
1
 en voegt er een aantal  hoofdstukken aan toe inzake de organisatie, het 

administratief personeel, de materiële middelen en enkele andere werkingspunten van het 

federaal parket.  

 

De conclusies bieden een overzicht van de punten die voor verbetering vatbaar zijn en er 

worden aanbevelingen geformuleerd om dat te bereiken. 

 

Het jaarverslag is in acht hoofdstukken ingedeeld: 

 

 hoofdstuk I De organisatie van het federaal parket 

 hoofdstuk II De opdrachten van het federaal parket 

 hoofdstuk III De toepassing door de federale procureur van het strafrechtelijk beleid 

 hoofdstuk IV De werking van het federaal parket in het kader van de uitoefening van 

         de strafvordering 

 hoofdstuk V De positie van het federaal parket binnen het openbaar ministerie 

 hoofdstuk VI De materiële middelen en enkele andere werkingspunten van het 

                             federaal parket  

 hoofdstuk VII Het administratief personeel van het federaal parket 

 hoofdstuk VIII  Conclusies. 

 

  

 

 

 

                                                 
1
 De omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2002. 
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Bij het opstellen van de verschillende hoofdstukken en afdelingen werd de volgende 

methodologie gehanteerd: 

 

 De tekst van voormelde omzendbrief wordt in dit verslag niet meer in herinnering 

gebracht. De lezer wordt uitgenodigd het eerste jaarverslag (periode van 21 mei 2002 

tot 31 augustus 2003) of de tekst zelf van de omzendbrief te raadplegen. 

 

 Huidig verslag omschrijft de wijze waarop de federale procureur, binnen de 

omschreven periode, de richtlijnen inzake strafrechtelijk beleid heeft toegepast en zijn 

bevoegdheden uitoefende; ook wordt er een overzicht gegeven van de werking van het 

federaal parket. 

 

 De statistieken van de vorige periodes zullen, voor zover mogelijk, telkens ter 

vergelijking worden weergegeven.  

 

 

 

* 

* * 

 

 

 

Ingevolge artikel 143bis §§ 3 en 7 van het Gerechtelijk Wetboek integreert het College van 

procureurs-generaal zijn advies over het jaarverslag van de federale procureur in zijn eigen 

jaarverslag aan de Minister van Justitie. 

 

De aanbevelingen in de vorige verslagen, die niet opgevolgd, maar ook niet afgewezen 

werden, zijn nog altijd actueel en worden in huidig verslag in herinnering gebracht. 
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Hoofdstuk I. - Het kader en de organisatie van het federaal parket  

1. Het wettelijk kader en het taalstelsel van de federale magistraten 
 

1.1. Het wettelijk kader 

 

Het wettelijk kader van het federaal parket vindt zijn wettelijke basis in de wetten van 22 

december 1998 betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal 

parket en de Raad van procureurs des Konings
2
, en van 21 juni 2001 tot wijziging van 

verschillende bepalingen  inzake het federaal parket
3
. 

 

Het is vastgelegd in artikel 2 van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting 

(zoals gewijzigd door artikel 62 van de voormelde wet van 21 juni 2001 en de wet van 14 

december 2004) dat luidt als volgt: “Het aantal federale magistraten, de federale procureur 

niet inbegrepen, wordt vastgesteld op 22 ”. 

 

In 2006 werd het kader van de federale magistraten niet gewijzigd 

 

Twee plaatsen van federale magistraat zijn vacant 

 

De vacante plaats van federale magistraat van de Franse taalrol die de kennis van het 

Nederlands moet bewijzen, werd voor de eerste keer in het Belgisch Staatsblad van 12 

september 2005 gepubliceerd ten gevolge van het vrijwillige vertrek van een federale 

magistraat met ingang op 30 september 2005.   

Bij gebrek aan kandidaten werd de opengevallen plaats nog vier keer in het Belgisch 

Staatsblad gepubliceerd, respectievelijk op 28 oktober, 15 december 2005, 3 februari 2006 en 

10 oktober 2006. 

Twee kandidaten hebben hun kandidatuur gesteld. Eén van hen heeft zijn kandidatuur 

ingetrokken en de Hoge Raad voor Justitie heeft in maart 2006 de andere kandidaat niet 

voorgesteld. 

 

De plaats van federale magistraat van de Franse taalrol die de kennis van het Duits moet 

bewijzen, werd bij gebrek aan kandidaten tot op heden nooit ingevuld. 

 

Aanwijzing van de federale procureur met ingang van 1 april 2007 

 

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

Staatsblad van 17 januari 2006 gepubliceerd. Bij koninklijk besluit van 18 juli 2006 werd de 

heer Johan DELMULLE, federale magistraat, aangewezen tot het mandaat van federaal 

procureur voor een duur van 7 jaar, met ingang van 1 april 2007. 

 

Ingevolge deze aanwijzing werd de vacante plaats van federale magistraat van de Nederlandse 

taalrol met ingang van 1 april 2007 in het Belgisch Staatsblad van 13 december 2006 

gepubliceerd. 5 kandidaten hebben gesolliciteerd. De benoemingsprocedure was op 30 maart 

2007 nog steeds lopend. 

 

 

                                                 
2
 B.S. van 10 februari 1999. 

3
 B.S. van 20 juli 2001. 
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1.2.  het taalstelsel van de federale magistraten  

 

1.2.1.  Inleiding 

 

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 één federale magistraat moet het bewijs leveren van de kennis van de Duitse taal”. 

 

Op 31 december 2006 bestond het kader van het federaal parket uit: 

 

1 federale procureur, Franstalig, wettelijk tweetalig  (einde van het mandaat: 31 maart 2007) 

 

9 federale magistraten van het Franse taalstelsel (op 11) waaronder 2 wettelijk tweetalig.   

  

11 federale magistraten van het Nederlandse taalstelsel (op 11) waaronder 6 wettelijk 

tweetalig (met inbegrip van de heer DEBRAUWERE,voorzitter van het Controleorgaan) 

 

1 gedelegeerde wettelijk tweetalige magistraat van het Nederlandse taalstelsel. 
 

Twee plaatsen van (Franstalige) federale magistraat, één die de kennis van het Nederlands en 

één die de kennis van het Duits moet bewijzen, zijn vacant. Voor de eerste is de 

benoemingsprocedure lopend. Voor de tweede heeft geen enkele kandidaat zich gemeld. 

 

Eén plaats van federale magistraat van het Nederlandse taalstelsel is vacant met ingang van 1 

april 2007. De benoemingsprocedure is lopend (zie hierboven).  
 

1.2.2. Ondervonden moeilijkheden met betrekking tot het taalstelsel van de federale 

magistraten.  

 

De twee hieronder vermelde moeilijkheden werden reeds in de vorige jaarverslagen  

aangehaald.  
 

a. Onmogelijkheid te zetelen in een arrondissement met een ander taalstelsel dan dat van 

het diploma.   

 

Bij toepassing van de wet op het gebruik der talen kan een federale magistraat niet als 

openbaar ministerie zetelen in een arrondissement met een ander taalstelsel dan dat van zijn 

diploma, zelfs indien hij houder is van het bewijs van kennis van de andere landstaal.   

 

Deze regel kan op de werking van het federaal parket nadelige gevolgen hebben in de mate 

dat het federaal parket bevoegd is om in zijn dossiers in alle gerechtelijke arrondissementen  
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van het koninkrijk te vervolgen en dat elke eenheid van de afdeling strafvordering niet over 

magistraten van de twee taalstelsels kan beschikken. 

Zo mag een magistraat, die wettelijk tweetalig is, en die een dossier in onderzoek, in een 

bijzonder domein behandelt, dit dossier niet op de zittingen verdedigen  wanneer het dossier 

moet vastgesteld worden in een gerechtelijk arrondissement met een ander taalstelsel dan dat 

van zijn diploma. Dus zal een andere federale magistraat, die van dit dossier in onderzoek 

geen kennis heeft, moeten vorderen en het dossier dus volledig instuderen. In het gerechtelijk 

arrondissement Brussel daarentegen wordt deze praktijk aanvaard. 

 

Aanbeveling 

 

Een wijziging van de wet op het  gebruik der talen in gerechtszaken zou moeten 

overwogen worden om  federale magistraten, die het bewijs van de kennis van de andere 

landstaal geleverd hebben, in staat te stellen te zetelen op zittingen in een gerechtelijk 

arrondissement met een ander taalstelsel dan dat van hun diploma, of in het gerechtelijk 

arrondissement Brussel op de zittingen met een ander taalstelsel dan dat van hun 

diploma.  

 

b. moeilijkheden bij de aanwerving 

  

Er werd reeds vermeld dat de plaats van een federale magistraat die het bewijs moet leveren 

van de kennis van de Duitse taal tot op vandaag, bij gebrek aan kandidaat, niet ingevuld werd. 

 

Mocht een procedure exclusief in het Duits worden gevoerd, kan men steeds het artikel 

144bis, §3 van het gerechtelijk wetboek toepassen dat voorziet in procedures van delegatie of 

detachering. 

Aanbeveling 

 

Er zou moeten overwogen worden lid 6 te schrappen van artikel 43bis, §4 van de wet 

van 15 juni 1935 op het  gebruik der talen in gerechtszaken dat bepaalt dat minstens één 

federale magistraat de kennis van de Duitse taal moet bewijzen. 

 

1.3. evaluatie van de federale magistraten 
 

Ingevolge artikelen 346 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek heeft de korpsvergadering 

van het federaal parket op 7 juni 2005, 2 effectieve en 2 plaatsvervangende evaluatoren voor 

elke taalrol aangesteld. Zes federale magistraten die op 21 mei 2002 aangesteld werden, 

werden geëvalueerd. Die evaluatie moest plaats hebben vóór 20 januari 2007. 

 

Het koninklijk besluit van 20 juli 2000 tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie 

van magistraten, de evaluatiecriteria en hun weging was strijdig met artikel 259nonies al.3 

wat de federale magistraten betreft.  

Op verzoek van de federale procureur werd dit koninklijk besluit gewijzigd bij koninklijk 

besluit van 15 december 2006, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 december 

2006 en dezelfde dag van kracht geworden. 
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2. Organisatie en organogrammen van het federaal parket  

 
2.1.  Voorafgaande bemerking 

 

De organisatie en de organogrammen van het federaal parket hebben sedert de oprichting op 

21 mei 2002 verschillende wijzigingen ondergaan, hoofdzakelijk te wijten aan de geleidelijke 

opvulling van het kader van het federaal parket en aan de evolutie van de verschillende 

materies die onder zijn bevoegdheid kwamen. 

 

De algemene dienstnota over de organisatie van het federaal parket, de bevoegdheden van de 

federale procureur en de federale magistraten, en de toewijzing van de taken, die op 15 

november 2005 van kracht is geworden en die u als bijlage B vindt, werd in 2006 niet 

gewijzigd. 

 

2.2. De organogrammen van het federaal parket 

 

Volgende organogrammen werden als bijlagen A, 1, 2 en 3 gevoegd: 

- bijlage A.1: algemeen organogram van het federaal parket 

- bijlage A.2: administratief organogram van het federaal parket 

- bijlage A.3: organogram van de sectie uitoefening van de strafvordering 

 

2.3  De organisatie van het federaal parket  

 

Het federaal parket is georganiseerd in functie van de vier hoofdopdrachten die de wetgever 

hem heeft toevertrouwd: (de uitoefening van de strafvordering, de coördinatie van de  

uitoefening van de strafvordering, het vergemakkelijken van de internationale samenwerking 

en het toezicht op de algemene en bijzondere werking van de politiediensten), waaraan  twee 

bijzondere opdrachten zijn toegevoegd: de getuigenbescherming en het toezicht op de 

toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden. 

 

Aan elk van deze opdrachten beantwoordt een structuur in het federaal parket (afdeling of 

eenheid). We verwijzen de lezer naar het organogram in bijlage A1. 

 

2.4 Overwegingen over de organisatie van het federaal parket 

 

Deze overwegingen werden telkens herinnerd in de vorige jaarverslagen.  

 

2.4.1.  Afwezigheid van een hiërarchische structuur 

 

De wetgever heeft binnen het federaal parket geen hiërarchische structuur voorzien: de 

federale procureur leidt 18 (thans 22) federale magistraten die volledig gelijk zijn, ongeacht 

hun graad of anciënniteit in hun oorspronkelijk parket.   

 

Zo waren er op het federaal parket in de loop van 2005 bij de federale magistraten: 1 eerste 

advocaat-generaal bij het Militair Gerechtshof, 1 advocaat-generaal bij een Hof van beroep, 4 

substituten procureur-generaal bij een Hof van beroep, 3 eerste substituten procureur des 

Konings, 2 eerste substituten Krijgsauditeur en 8 substituten procureur des Konings. 
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Zeer snel was de federale procureur genoodzaakt om eerst twee, dan drie federale magistraten 

als “coördinatoren” aan te duiden, aan wie hij een bijstandsopdracht toevertrouwd heeft in de 

coördinatie van de verschillende taken van het federaal parket. 

 

Aanbeveling  

 

De mogelijkheid zou moeten overwogen worden om  in “federale adjunct-procureurs” te 

voorzien, in de zin van de « eerste substituten » van de parketten of van de “advocaten-

generaal” van de parketten-generaal. 

 

2.4.2. Parket uitsluitend samengesteld uit magistraten met een specifiek mandaat. 

 

Elke magistraat is aangesteld voor een termijn van 5 jaar die twee maal hernieuwbaar is, na 

een evaluatie die ten laatste 4 maanden voor het einde van een mandaat plaats heeft. 

  

Ten laatste na de afloop van drie mandaten van federale magistraat vervoegt de magistraat 

van het openbaar ministerie het kader van zijn oorspronkelijk parket en bezit de graad die hij 

15 jaar geleden had met teruggang van het salaris, tenzij hij benoemd werd voor een functie 

waarnaar hij vóór het einde van een van zijn drie mandaten  gepostuleerd had. 

 

Het gelijktijdig vertrek van meerdere federale magistraten met ervaring na afloop van het 

derde mandaat, zou zeer nadelig zijn voor de goede werking van het federaal parket en voor 

het vervullen van zijn opdrachten. 

Het federaal parket is inderdaad het enige parket dat uitsluitend uit magistraten 

mandaathouders is samengesteld. 

 

Aanbeveling 

     

Teneinde deze toestand te voorkomen en te vermijden dat federale magistraten met 

ervaring, die echter ook om hun toekomst bekommerd zijn, vroegtijdig vertrekken, zou 

de mogelijkheid moeten overwogen worden hetzij om een federale magistraat definitief 

te benoemen na afloop van zijn tweede mandaat van 5 jaar, hetzij om het aantal 

hernieuwingen van het mandaat van federale magistraat niet te beperken. 

 

Deze oplossing, in samenhang met boven vermeld voorstel om de functie van federale 

adjunct-procureur te creëren, zou het federaal parket een permanente structuur bieden 

waarbinnen een hiërarchische bevordering mogelijk is. 

 

Deze verschillende aanbevelingen werden opgenomen in het beheersplan van de federale 

procureur, die op 1 april 2007 zijn mandaat zal aanvangen.  

3. Gebruik van de benaming “federaal parket” en “federale procureur” 

 

Ter gelegenheid van de corruptiezaak die in het voetbalmilieu begin 2006 losgebroken is, 

werd er in de pers vaak gesproken over het “federaal parket” van de Koninklijke Belgische 

Voetbalbond (KBVB) en van zijn “federale procureur”. Dat heeft zowel bij de professionelen 

als bij het publiek tot verwarring geleid.  

 

Op 18 april 2006 heeft de federale procureur een brief aan de Minister van Justitie gericht om 

de benoemingen “federaal parket” en “federale procureur” van de KBVB te laten wijzigen. 
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De voorzitter van de bond heeft een kopie van deze brief gekregen.  

Op 14 oktober 2006 heeft het uitvoerend bureau van de KBVB besloten de benamingen 

“federaal parket” en “federale procureur” respectievelijk in “parket VB” en “procureur VB” te 

wijzigen. 

De federale procureur heeft de Minister van Justitie ervan op de hoogte gebracht en heeft  

erop gewezen dat de woorden “parket” en “procureur” volledig onaangepast waren. 
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Hoofdstuk II. - De opdrachten van het federaal parket  
 

De wetgever kende het federaal parket initieel vier hoofdtaken toe (artikel 144bis §2 Ger.W.): 

 

 de uitoefening van de strafvordering; 

 de coördinatie van de uitoefening van de strafvordering; 

 het vergemakkelijken van de internationale samenwerking; 

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

 

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
4
); 

 het voorzitterschap van de getuigenbeschermingscommissie (wet van 7 juli 2002 
5
); 

 de uniforme en coherente toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden (wet van 

6 januari 2003 
6
); 

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

gepleegde misdrijven in vredestijd (wet van 10 april 2003 
7
); 

 de exclusieve uitoefening van de strafvordering wegens ernstige schendingen van het 

internationaal humanitair recht (wet van 5 augustus 2003 
8
). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
  zie Hoofdstuk II, “De bijzondere opdrachten”, punt 7.1. 

 
5
 Wet van 7 juli 2002 houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen, 

B.S. 10 augustus 2002. Zie Hoofdstuk II, “Bijzondere opdrachten” onder punt 7.2. 

 
6
 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. 

 
7
 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. 

 
8
 Wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, B.S. 7 

augustus 2003. 



 

 

11 

3. De uitoefening van de strafvordering 
 

3.1.  Statistieken 

 

3.1.1.   Aantal strafdossiers waarin de federale procureur de strafvordering uitoefent 

 

In de periode van 1 januari tot 31 december 2006 besliste de federale procureur de 

strafvordering zelf uit te oefenen in 340 strafdossiers 
9
.  

 

3.1.2.   Stand van de onderzoeken  

 

Stand van de onderzoeken op 31 december 2006 in deze 340 federale strafdossiers: 

 

  

Indeling van de dossiers die zonder gevolg werden geklasseerd: 

 

Verdeling van de seponeringen: periode 2006 

 geen misdrijf  (GM)                                     17 immuniteit (IMM)                                        2                          

onontvankelijke strafvordering (ONVR)       3        andere prioriteiten (PRIO)                          12 

onbekende dader (OD)                                 10  overschrijding van de redelijke termijn 

(TERM)                                                        1                                         

onvoldoende bewijslast (OB)                         2 seining dader (CSB)                                     1                       

kracht van gewijsde (KVG)                           1                           

 

 

3.1.3.   Aantal personen in voorlopige hechtenis  

 

In het kader van deze 340 federale strafdossiers werden in totaal 78 personen door de 

onderzoeksrechter in voorlopige hechtenis geplaatst. Hiervan waren op 31 december 2006 

nog steeds 14 personen aangehouden.  

 

 

 

 

 

                                                 
9
  Belangrijk: er werd geen rekening gehouden met de strafdossiers die bij een bestaand federaal strafdossier 

werden gevoegd. Deze gevoegde dossiers kunnen talrijk zijn.                   

 2006 2005 2003-2004 2002-2003 

Opsporingsonderzoek 199 266 174 64 

Gerechtelijk onderzoek 47 24 45 82 

Tot beschikking 40 70 67 19 

Zonder gevolg geklasseerd 49 31 56 16 

Aanhangig bij de 

onderzoeksgerechten (regeling 

rechtspleging) 

 

2 

 

5 5 

 

3 

Vaststellingen 1 4 4 2 

Vonnissen 21 32 19 1 
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3.1.4.   Opsplitsing naar herkomst van de ‘FD’ dossiers 

 

De 340 federale strafdossiers kunnen, naar herkomst toe, als volgt worden opgesplitst: 

 

Herkomst  Aantal strafdossiers  

 2006 2005 2003-2004 2002-2003 

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 

 Arbeidsauditoraat 

 Federaal parket 

 

6 

0 

5 

85 

10 

8 

1 

4 

0 

5 

1 

0 

0 

6 

1 

7 

2 

 

0 

1 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

6 

0 

1 

15 

 

6 

0 

5 

52 

6 

2 

1 

0 

0 

7 

1 

0 

0 

1 

2 

21 

0 

 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

8 

4 

0 

 

22 

0 

18 

97 

4 

2 

1 

1 

0 

5 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

2 

1 

0 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

 

2 

0 

7 

122 

4 

4 

0 

1 

2 

6 

1 

0 

0 

3 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

3 

0 

                         Totaal: 171 118 164 161 

Andere herkomst 

(bijvoorbeeld rechtstreekse 

klachten, aanmeldingen van 

de federale politie enz.) 

 

 

169 

 

 

273 
              193 

 

 

 26 

                       TOTAAL  

340 

 

391 

 

357 

 

187 

 

 

3.1.5.   Opsplitsing naar bevoegdheidsgrond 
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De bevoegdheid van de federale procureur om zelf de strafvordering uit te oefenen,  berust op, 

enerzijds, een limitatieve lijst van misdrijven (artikel 144ter, §1, 1°, 4° en 5° Ger.W.) en, 

anderzijds en complementair aan deze lijst, op twee kwalitatieve criteria, een 

veiligheidscriterium (artikel 144ter, §1, 2° Ger.W.) en een geografisch criterium (artikel 

144ter, §1, 3° Ger.W.), en op alle ermee samenhangende misdrijven. 

 

Binnen dit bevoegdheidskader oefende de federale procureur de strafvordering uit in de 

volgende materies: 

 

code 
Aantal dossiers 

Omschrijving 
Gediversi

fieerd 

 
2006 2005 2003 

2004 

2002 

2003 
 2006 

10 41 129 29 19 10A vereniging van misdadigers 

10B gijzeling 

10C criminele organisatie 

22 

2 

17 

11 7 11 4 4 11A diefstal met geweld of bedreiging 

11B diefstal waarbij wapens werden getoond of 

gebruikt 

11C afpersing 

5 

1 

 

1 

13 0 1 0 0 13A identiteitskaart niet op zak 0 

14 1 - 1 0 14    huisdiefstal 1 

15 2 1   15    vals geld 2 

16 1 - 3 0 16B medeplichtigheid bij ontsnapping 1 

17 260 348 6 11 17A diefstal door middel van braak, inklimming of  

valse sleutel 

17B diefstal met inbraak in woning 

17C poging tot gekwalificeerde diefstal 

17D gekwalificeerde wagendiefstal 

17E
 
 diefstal van fiets of moto door middel van braak, 

inklimming 

17F garagediefstal 

17H diefstal in voertuig 

76 

 

106 

51 

11 

4 

3 

9 

18 16 16   18A gewone diefstal 

18B zakkenrollerij 

18F poging tot gewone diefstal 

18G gewone wagendiefstal 

13 

2 

1 

0 

20 39 27 14 0 20B misbruik van vertrouwen 

20D oplichting 

20H niet-eerbiedigen van een contract van financiële 

aard 

20I computermisdrijven 

20J informaticabedrog 

20K hacking 

1 

14 

2 

9 

12 

1 

21 21 11 9 3 21A valsheid in geschriften door particulieren 

21C informaticavervalsing 

21D valsheid in openbare geschriften gepleegd door 

een particulier 

10 

2 

9 

22 1 - 1 0 22  valse naam 1 
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24 1 3 1 0 24  namaken van zegels, stempels en merken 1 

25 11 3 4 1 25B omkoping 

25D verduistering of diefstal door ambtenaar 

25F valsheid bij ambtenaren 

7 

1 

3 

27 280 38 28 3 27A heling 

27B witwassen van geld 
204 

76 

30 15 17 18 52 30A moord 

30B doodslag 

30D poging moord of poging doodslag 

30
 
E genocidewet van 5/08/2003 

4 

1 

2 

8 

35 35 27 25 5 35B aanslag op de Veiligheid van de Staat 

35C daden van terrorisme 
2 

33 

36 8 6 5 5 
36A wapens (wederrechtelijk dragen, bezit…..) 

36B springstoffen 

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

speciaal voor militair gebruik 

1 

0 

7 

 

 

37 38 93 86 20 37A verkrachting 

37B aanranding van de eerbaarheid 

37E aanzetten tot ontucht 

37F ontucht van minderjarigen 

37K pedofilie 

37L mensenhandel 

37N kinderpornografie 

2 

6 

6 

1 

2 

5 

16 

40 2 1 2 2 40A wederrechtelijke opsluiting 

40C verdwijning 
0 

2 

41 2 0 2 0 41E vals alarm 2 

43 1 1 1 0 43A opzettelijk slagen en verwondingen 

43C agressie 
1 

0 

45 37 55 38 29 45A vals bomalarm 

45C bedreigingen 

45D klacht van iemand die zich bedreigd voelt 

45F verdachte handelingen 

45G PV inlichtingen – geen klacht 

45M NBCR-dreigingen 

1 

5 

1 

28 

1 

1 

47 1 2 2 0 47   opzettelijke brandstichting 1 

48 0 0 1 0 48B ontploffing 0 

49 0 1 1 0 49A inmenging in openbare ambten 0 

50 0 0 3 0 50   beschadigingen 0 

52 5 3 3 1 52B laster 

52C eerroof 

52D schending van het beroepsgeheim 

0 

0 

5 

53 2 0 2 0 53B  schendingen van het privéleven 

53D belagen - stalking 
1 

1 

54 1 0 1 1 54A betogingen 1 

55 37 11 

 

38 

 

8 

 

55A wet op de vreemdelingen 

55B onwettig verblijf 

55C misbruik bij verkoop, verhuur van kamers aan 

vreemdelingen – schijnhuwelijk 

28 

2 

1 

 



 

 

15 

55G mensensmokkel (art.77bis  art.77 quinquies  

        wet van 15 december 1980) 

6 

 

56 1 0 4 0 56A racisme 1 

60 8 10 17 20 60A verdovende middelen 

60C verdovende middelen – internationale trafiek 

60E cannabisbezit 

1 

7 

0 

61 0 2 2 0 61C abnormale prijzen 

61D handelspraktijken 
0 

0 

62 0 1 1 0 62D hormonen 0 

67 1 1 1 0 67A radioverbindingen 

67F luchtvaart 
1 

0 

68 0 2 3 0 68A namaak 

68B auteursrechten 
0 

0 

70 

 

0 6 1 0 70A misdrijven gepleegd door leiders van 

vennootschappen en wisselagenten 

70C misbruik van vennootschapsgoederen 

0 

 

0 

73 1 0 0 0 73D deviezensmokkel 1 

77 1 1 0 0 77A VZW 1 

78 1 2 0 0 78A fiscale fraude 1 

 878 832 357 187   

 

 

3.1.6.  Vonnissen en arresten in 2006 

 

Vonnissen Correctionele 

rechtbank 

Aantal verdachten (mil = militaire) 

totaal                 aangehoudenen           niet   

                                                      verschijnend  

                    

             

Antwerpen            1 

    Brussel                   8 

Brugge                   1 

Gent                        3 

Hasselt                    1 

Leuven                    1 

Luik                        1 

Doornik                   1 

Turnhout                1 

Veurne                    2 

                

1 (mil) 

32 

11 

11 + 1 mil 

1 (mil) 

1 (mil) 

7 

1 (mil) 

1 (mil) 

22 

 

 

- 

11 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

 

         

- 

4 

- 

2 

- 

- 

1 

- 

- 

6 

Totaal:                                        20 83 + 6 mil 25 13 

 

Vonnissen Politierechtbank    

 Sint-Niklaas           1 2 (mil)   

 

Opsplitsing van de vonnissen per materie 

      Rondtrekkende dadergroeperingen    5 Militaire bevoegdheden: 

Valse dreiging aanslag                       1 Vrijwillige slagen                             2 

      Afpersing                                           1        Verduistering                                   1 

      Drugs                                                  2         Insubordinatie                                 1 
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Terrorisme                                         2        Zeden                                               1 

      Mensensmokkel                                 3 Verkeer (dodelijk ongeval)              1 

         Diefstal                                             1 

Straffen, maatregelen en vrijspraken uitgesproken in eerste aanleg 

12 jaar                1 

10 jaar                3         

 7 jaar                 4 

 6 jaar                 3 

 5 jaar               10 

 4 jaar               12    

40 maanden       1      

 

  3 jaar               8 

  2 jaar               8 

18 maanden      1          

  1 jaar               4 

12 maanden      1 

  6 maanden      2  

- 6 maanden     4 

boete alleen             1 

 

opschorting            15 

(3 voor militairen) 

 

werkstraf                2 

(1 voor 1 militair) 

 

Niet-ontvankelijkheid              

                                  1 

 

vrijspraken             12 

  

Arresten Hof van beroep Assisenhof Hof van cassatie 

            Antwerpen        2 

   Brussel              9 

Gent                   2 

   Luik                   1 

- 2 

 

 

3.2.  Uitsluitinggrond voor wat de leden van  gemeenschaps– of gewestregeringen en 

ministers betreft 

 

 De procureur kan de strafvordering niet uitoefenen ten aanzien van leden van een 

gemeenschaps- of gewestregering en van ministers. 

 

Geen enkel dossier dat een federale minister in het gedrang kon brengen werd doorgestuurd 

naar de procureur-generaal van Brussel. 

3.3.  Dringende maatregelen 

De federale procureur dient alle dringende maatregelen te nemen die met het oog op het 

uitoefenen van de strafvordering noodzakelijk zijn en dit zolang een procureur des 

Konings/arbeidsauditeur zijn wettelijk bepaalde bevoegdheid niet heeft uitgeoefend. De 

federale procureur oefende regelmatig (niet in cijfers uit te drukken) deze bevoegdheid uit 

(grensoverschrijdende operaties, internationale gijzeling,…. ). In de meeste gevallen werd, 

zodra de zaak lokaliseerbaar werd, het strafdossier aan de bevoegde procureur des Konings tot 

beschikking toegezonden. 

 

Het informaticasysteem dat thans op het federaal parket in gebruik is, maakt het niet mogelijk 

om precieze statistieken op te stellen m.b.t. dat soort tussenkomst van het federaal parket. 

 

3.4.  Nietigheidsgronden 

 

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

bevoegdheidsverdeling tussen de federale procureur en de procureur des 

Konings/arbeidsauditeur/procureur-generaal opgeworpen.  

 

 

4. De coördinatie van de strafvordering 
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4.1.  Statistieken 

In de periode van 1 januari  tot 31 december 2006 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 misdaden of misdrijven. 

 

4.1.1.  Beknopt overzicht van de coördinatievergaderingen 

 

Onderhavige tabel bevat slechts de initiële vergaderingen, die vaak door nakomende ad hoc 

vergaderingen werden gevolgd. 

 

datum vragende 

parket/  

politiedienst 

materie aanwezige parketten onderzoeks-

rechters 

 

11/01/06 LE +CH diefstal van werfmateriaal AN-CH-LE   

17/01/06 DI ramkraken DI – MA - NA  

31/01/06 GE financiële oplichtingen door 

Kongolese onderdanen 

BR-GE-Proc NE- GE-NE 

13/02/06 GE diefstallen EPS-bakken NA-TN TN 

19/04/06 TG overval op geldtransporten LI - TG  

28/04/06 DGJ/DJP kinderpornografie – 

internationale actie 

AN-BG-BR-DE-EU- 

HA-LI-ME-NA-NE-

TU  

 

05/05/06 NA fraude in de meubelsector AR-BR-LI-NA-NI LI-NA 

11/05/06 BR  sociaal en financieel bedrog 

(Dema-groep) 

BR-GE + Arb Aud GE  

15/05/06 HA tijgerkidnapping (H-LION) BR-CH-EU-HA-LI-TG  

16/05/06 Fed. parket luik “mensenhandel” van een 

drugsdossier in Bergen 

BR-MO  

13/06/06 DJB (grensoverschrijdende) 

ramkraken 

IE-KO-OU-TN-VU  

26/06/06 Fed. parket kluizendiefstal in pretparken GE-HA-VU   

11/08/06 GE ramkraken Vergadering met 

politieagenten alleen –

DGJ/FGP/ZP 

Gevolgd door een 

vergadering met GE op 

11/09/06 

 

21/09/06 TN-MA schijnhuwelijken MA-MO-NA-TN-  

02/10/06 DGJ garagediefstallen  BR-NA-NE-  

27/11/06 PG LI Pedofilie  AN- GE- NE  

+ PG LI  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Coördinatievergaderingen die tot de uitoefening van  de strafvordering door het 

federaal parket hebben geleid 
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De coördinatievergadering heeft bovendien in bepaalde gevallen (naast de coördinatie van 

verschillende reactieve onderzoeken, de duidelijke afbakening van elk van deze onderzoeken 

en de verzekering van een snelle en doeltreffende informatiewisseling tussen de betrokken 

parketten en politiediensten) geleid tot de opening van een afzonderlijk federaal onderzoek 

inzake de onderliggende georganiseerde criminaliteit. 

 

Het informaticasysteem dat thans op het federaal parket in gebruik is, maakt het niet mogelijk 

om de gegevens met betrekking tot deze gevallen te becijferen. 

 

4.3.  Optimalisatie van de coördinatie: kwaliteit en aantal vergaderingen  

 

De federale procureur, de coördinator van de sectie “internationale samenwerking” en van de 

sectie “strafvordering” hebben in de loop van het eerste kwartaal van 2006 magistraten van 

alle parketten-generaal en parketten van België ontmoet om hen het actieplan van het federaal 

parket inzake georganiseerde criminaliteit uit te leggen (zie punt 9.2.1. hierna). 

 

Het doel van deze ontmoetingen was ook de aanwezige magistraten toe te laten constructieve 

kritiek te uiten over de werking van het federaal parket. 

 

Er werd opgemerkt dat de coördinatievergaderingen meer doelgericht zouden moeten 

doorgaan en vlugger tot beslissingen zouden moeten leiden.  

Tijdens de coördinatievergaderingen werd veel tijd besteed aan de uiteenzetting door de 

aanwezige magistraten van dossiergegevens die de centrale directies van DGJ niet hadden 

kunnen verstrekken op korte termijn. 

 

Deze opmerkingen hebben tot een aanpassing van de coördinatietechniek geleid. 

 

Het was nodig de directies van DGJ de opdracht te geven om op korte termijn een 

vergadering op politioneel niveau te organiseren om de mededeling, de uitwisseling en de 

analyse van politionele informatie mogelijk te maken zodat deze informatie in één 

werkdocument gecompileerd wordt. 

 

Dit werkdocument wordt aan de magistraten die aan de coördinatievergadering deelnemen 

voorafgaandelijk overgemaakt, wat aanzienlijke voordelen biedt: grotere doeltreffendheid, 

betere voorbereiding van beslissingen die duidelijker en meer gegrond zijn en beter aanvaard 

worden. 

 

Naast deze impact op de kwaliteit is er ook een impact op het aantal 

coördinatievergaderingen: een dossier dat wegens zijn talrijke vertakkingen op het eerste 

gezicht ingewikkeld lijkt, wordt duidelijker en zal gemakkelijker aan een bepaald parket 

kunnen toegekend worden zonder dat er veel coördinatievergaderingen nodig zijn. 

 

De coördinatietechniek kan nog verbeterd worden. Dat blijkt uit de overwegingen geuit door 

de voorzitter van de Raad der procureurs des Konings op de academische zitting die op 23 

maart 2007 aan het federaal parket gewijd was ter gelegenheid van zijn 5de verjaardag en 

waarvan in het jaarverslag 2007 sprake zal zijn.  

5. Het  vergemakkelijken van de internationale samenwerking  
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5.1.   Voorafgaande opmerkingen over de statistische gegevens  

 

Het REA-informaticasysteem dat ook op het federaal parket wordt gebruikt, is niet aangepast 

om de verscheidenheid aan taken aan te kunnen die aan het federaal parket werden 

toevertrouwd in het kader van het vergemakkelijken van de internationale samenwerking. 

Enkel de basisgegevens zullen in de vorm van statistieken weergegeven kunnen worden. 

5.2.  Structurele organisatie van het federaal parket inzake internationale samenwerking  

Er waren geen structurele wijzigingen in 2006. 

5.3. Betrekkingen met de Belgische autoriteiten 

 

5.3.1. Met de Belgische gerechtelijke autoriteiten  

 

5.3.1.a.    Principe van het overleg   

     

Er was geen aanleiding tot het nemen van een dwingende richtlijn bij toepassing van artikel 

144quater van het Gerechtelijk Wetboek vanwege een federale magistraat om de opdracht van 

het federaal parket tot vergemakkelijken van de internationale samenwerking te waarborgen, 

aangezien alle beslissingen genomen werden in overleg met de procureurs des Konings. 

 

5.3.1.b.   Algemene ondersteuning inzake internationale gerechtelijke samenwerking  

 

1. aantal verzoeken om ondersteuning vanwege de Belgische gerechtelijke autoriteiten:  
 

periode 2002-2003:  118 

periode 2003-2004:  190 

periode 2005:   161 

periode 2006:   150  

 

2. doel van de verzoeken tot ondersteuning vanwege de Belgische gerechtelijke 

autoriteiten: 

 2002-

2003 

2003-

2004 

2005 2006 

versnellen van de tenuitvoerlegging van RHV 37 41 28 12 

versturen van een RHV  19 64 49 44 

versturen van een kopie vooraf van een RHV  16 11 11 13 

verzoek stand van zaken uitvoering van een 

RHV  

11 22 27 24 

verzoek algemene informatie (procedure) 12 20 13 15 

verzoek om informatie in een land 9 16 8 11 

verzoek om toesturen van stukken, van een 

dossier  

6 6 2 4 

verzoek om ondersteuning in 

uitleveringsprocedure  

4 2 13 8 

verzoek gevolg gegeven aan een aangifte  2 4 4 5 

andere  4 6 14 
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3.  aantal rechtstreeks door onderzoeksrechters aan het federaal parket gerichte 

verzoeken:    

                                    2002/2003:  33 (op 118) 

   2003/2004:  63 (op 190)        

   2005:               73 (op 161)    

   2006:               76 (op 150)             

 

4.   de meest aangezochte landen voor de hele periode:                      

 2002 - 

2003 

2003 - 

2004 

2005 2006 

Frankrijk 21 38 13 24 

Nederland 20 31 15 22 

Verenigd Koninkrijk 9 21 16 11 

Spanje 8 22 21 10 

Zwitserland 6 / 3 1 

Verenigde Staten 6 7 12 3 

Duitsland 4 6 10 5 

Italië / 9 13 6 

     

Totaal aantal landen waarvoor een interventie gevraagd werd  

in Europa 21 34 36 26 

buiten Europa 15 24 33 21 

 

5.3.2.   Betrekkingen met de Federale Overheidsdienst Justitie  

 

5.3.2.a.   In het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken  

 

1.   Toesturen rechtshulpverzoeken aan het federaal parket  

 

Er werd overeengekomen dat als de dienst internationale gerechtelijke samenwerking in 

strafzaken van het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele rechten en Vrijheden van 

de FOD Justitie als centrale overheid een buitenlands rechtshulpverzoek ontvangt, hij deze 

onmiddellijk doorstuurt naar het federaal parket : 

-   als de plaats waar het moet uitgevoerd worden niet lokaliseerbaar is,  of 

- als de tenuitvoerlegging ervan in twee of meer gerechtelijke arrondissementen moet   

gebeuren. 

Deze werkwijze werd in de betrokken periode aangehouden. 

 

2.  Artikel 873 van het Gerechtelijk Wetboek  

 

De geprivilegieerde betrekkingen die de eenheid internationale samenwerking van het 

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

FOD Justitie onderhoudt, stellen het in staat om op een uiterst korte termijn de toestemmingen 

tot uitvoering van de rechtshulpverzoeken uitgaande van landen buiten de Europese Unie van 

de Minister van Justitie te verkrijgen. 

 

Als de federale magistraat een rechtshulpverzoek uitgaande van een buitenlandse 

gerechtelijke autoriteit buiten de Europese Unie naar een of meer parketten stuurt met het oog 
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op tenuitvoerlegging ervan, voegt hij er deze toelating bij. Deze werkwijze werd in de 

betrokken periode voortgezet. 

 

3.  Artikel  van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse rechtshulp 

 

Een kopie van ieder verzoek tot wederzijdse rechtshulp ontvangen door het federaal parket 

wordt overeenkomstig voornoemd artikel aan de bevoegde dienst van de FOD Justitie 

overgemaakt. Hetzelfde geldt voor ieder verzoek tot wederzijdse rechtshulp uitgaande van het 

federaal parket zelf in het kader van zijn dossiers. 

 

5.3.2.b.   Onthaal van buitenlandse afvaardigingen  

 

Het federaal parket werd verschillende keren betrokken bij het onthaalprogramma ter 

gelegenheid van het bezoek van buitenlandse gerechtelijke delegaties georganiseerd door de 

voorzitter van de FOD Justitie. 

De federale procureur, bijgestaan door een of meer federale magistraten, naargelang het 

programma, stelt het federaal parket en zijn verschillende opdrachten voor. 

 

Tijdens het jaar 2006 heeft het federaal parket magistratendelegaties van Burkina Fasso, 

Roemenië en Georgië onthaald. 

 

Op 18 januari 2006 heeft de federale procureur deelgenomen aan het onthaal van een 

Indonesische delegatie door de Minister van Justitie. Hij heeft er de problemen van terrorisme 

aangekaart. 

 

Op 25 januari 2006 heeft de federale procureur aan een werklunch deelgenomen die ter 

gelegenheid van het bezoek van de FBI-directeur op het kabinet van de Minister van Justitie 

georganiseerd werd.  

 

Op 15 maart 2006 heeft de federale procureur aan een werklunch deelgenomen die door de 

commissaris-generaal van de federale politie georganiseerd werd ter gelegenheid van het 

bezoek van de directeur van het Bundeskriminalamt van Wiesbaden.  

 

Op 19 september 2006 heeft de federale procureur aan een werkvergadering van de 

Commissie België – Marokko deelgenomen: de stand van zaken van de individuele dossiers 

werd opgemaakt. 

 

 

5.3.2.c.   Deelname aan vergaderingen  

 

Vergaderingen van de overleggroep internationale gerechtelijke samenwerking   

 

Deze vergadering verenigt, naast de vertegenwoordigers van de FOD Justitie, de federale 

procureur, de procureur-generaal van Gent, vertegenwoordigers van de FOD Buitenlandse 

Zaken en vertegenwoordigers van de directie internationale politiesamenwerking van de 

federale politie (CGI). Deze vergadering wordt door de procureur-generaal van Gent en de 

Directeur-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden van de FOD Justitie 

voorgezeten. Elk punt dat verband houdt met internationale materies kan op de agenda 

worden gezet.  
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Deze vergaderingen werden op 24 februari, 16 juni, 29 september en 19 december 2006 

gehouden.  

 

2. Werkvergaderingen ad hoc  

 

Het federaal parket heeft aan verschillende werkgroepen deelgenomen die ontstaan zijn uit de 

overleggroep internationale gerechtelijke samenwerking en verband hielden met duidelijk  

omschreven materies: als voorbeeld geven wij de werkgroep die ermee is belast om de 

omzendbrief van het College van procureurs-generaal COL 2/2000 over de uitwisseling van 

politie-informatie te herzien. Die werkgroep heeft in december 2006 een tekstvoorstel gedaan. 

Het is thans een wetsontwerp geworden dat nu onderzocht wordt.  

 

5.3.2.d.   Verzoeken om advies en invullen van vragenlijsten  

 

1. verzoeken om advies 

 

De federale procureur wordt, samen met de procureur-generaal van Gent, regelmatig 

aangezocht zijn advies te geven in bepaalde materies die direct aansluiten bij de internationale 

samenwerking in strafzaken. 

 

2.  invullen van vragenlijsten 

 

De FOD Justitie heeft het federaal parket, evenals het parket-generaal van Gent trouwens,  

verschillende keren aangezocht vragenlijsten van de Europese Unie, van het Europees 

justitieel netwerk, van Eurojust en van de OESO in te vullen, meer bepaald in verband met de 

internationale gerechtelijke samenwerking en met het Europees aanhoudingsbevel. 

 

Het invullen van dergelijke vragenlijsten brengt een steeds grotere maar onvermijdelijke 

werklast mee.  

Een overleg tussen die verschillenden instanties m.b.t. het verzenden van die vragenlijsten 

zoals in vorig verslag aanbevolen werd, lijkt niet haalbaar.  

 

5.4. Betrekkingen met de buitenlandse gerechtelijke autoriteiten  

 

5.4.1. Statistieken inzake de algemene ondersteuning van internationale samenwerking  

       

De hierna vermelde cijfers bevatten enkel de rechtshulpverzoeken die aan het federaal parket 

als contactpunt voor de buitenlandse gerechtelijke overheden werden gericht en 

vertegenwoordigen dus maar een deel van de rechtshulpverzoeken aan België. 

 

1. aantal verzoeken om ondersteuning vanwege buitenlandse gerechtelijke autoriteiten:  

 

in 2002/2003:   764 

in 2003/2004:   685 

in 2005:  557 

in 2006:  700 
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2. aantal landen dat het federaal parket om steun heeft gevraagd  

 2002-2003 2003-2004 2005 2006 

Schengenlanden 11 12 13 12 

andere Europese landen 15 14 23 27 

landen buiten Europa 13 14 33 7 

Totaal 39 40 69 46 

 

3. aantal verzoeken om steun van deze landen betreffende rogatoire opdrachten 

 2002-2003 2003-2004 2005 2006 

 533 561 466 621 

 

5.4.2. Statistieken over internationale rogatoire opdrachten uitgaande van het buitenland  

 

Aantal aan het federaal parket gerichte rechtshulpverzoeken per verzoekend land: 

 2002-2003 2003-2004 2005 2006 

EUROPESE LANDEN 

Albanië 1 1 3 3 

Duitsland 114 91 73 92 

Andorra   1 - 

Oostenrijk 1 1 4 5 

Bulgarije 2 2 1 3 

Kroatië    1 

Denemarken 1 4 2 - 

Spanje 8 7 17 28 

Estland 1 2  1 

Finland 3 1 1 2 

Frankrijk 48 80 90 96 

Griekenland 2 1 5 1 

Hongarije 1 2  - 

Ierland   1 - 

Italië 20 13 10 10 

Letland 1  1 - 

Lichtenstein  1  - 

Litouwen    4 

Luxemburg 14 20 19 11 

Monaco   1 - 

Noorwegen 3 6 3 1 

Nederland 137 197 158 263 

Polen 3 2 3 2 

Portugal  2 7 1 

Roemenië 3 1 1 2 

Verenigd Koninkrijk 102 71 57 82 

Rusland 7 5 1 - 

Servië  1 1 1 

Slowakije   2 1 

Slovenië 1 1  1 

Zweden 4 43 13 7 

Zwitserland 8 6 8 5 
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Tsjechië 2 1 3 5 

Turkije  3 4 4 

Oekraïne 2 3 5 5 

Totaal 489 553 496 536 

  

Aantal aan het federaal parket gerichte rechtshulpverzoeken per land  

 2002-2003 2003-2004 2005 2006 

NIET-EUROPESE LANDEN 

Algerije 1   - 

Angola 1   - 

Australië  1 2 3 

Burkina Faso 1   - 

Canada 7 2 5 - 

Cyprus  1  - 

Colombia  1  - 

Verenigde Staten 11 13 4 11 

Hong-Kong 2   - 

Israël 5 2 3 1 

Libanon    1 

Marokko   4 1 

Mauritanië 1   - 

Nieuw-Zeeland 1   2 

Paraguay 1   - 

Peru 1 1 1 - 

Filippijnen   1 - 

Congo 5 2  - 

Thailand 2 1  - 

Tunesië   1 - 

Venezuela    1 

Totaal 39 24 21 20 

 

5.4.3.  Analyse van de opdracht van het federaal parket tot ondersteuning van de buitenlandse    

gerechtelijke autoriteiten voor wat hun rechtshulpverzoeken betreft: meerwaarde en 

ondervonden moeilijkheden  

 

5.4.3.a.  uitvoering van internationale rogatoire opdrachten strekkende tot huiszoekingen in 

verschillende gerechtelijke arrondissementen. 

 

De vorige activiteitenverslagen maakten reeds gewag van de moeilijkheden ondervonden bij 

een gecentraliseerde uitvoering van een buitenlands rechtshulpverzoek strekkende tot 

huiszoekingen in verschillende gerechtelijke arrondissementen. 

 

Ingevolge artikel 11 al. 2 van de wet op de uitlevering zullen de aan België gerichte 

internationale rechtshulpverzoeken tot huiszoekingen en/of inbeslagnemingen pas uitgevoerd 

kunnen worden na uitvoerbaar te zijn verklaard door de raadkamer van de plaats waar de 

huiszoekingen en inbeslagnemingen plaats moeten vinden. 
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Ingevolge artikel 11 al. 3 van dezelfde wet moet de raadkamer van de plaats waar de stukken 

in beslag moeten worden genomen, beslissen of het al dan niet aangewezen is om ze naar de 

buitenlandse gerechtelijke overheid door te sturen. 

 

Is de eerste bepaling niet van toepassing op internationale rogatoire opdrachten uitgaande van 

de Beneluxlanden, geldt de tweede bepaling voor alle internationale rogatoire opdrachten. 

 

Deze beide bepalingen vormen een hinderpaal voor het centraliseren bij één enkele 

onderzoeksrechter van de tenuitvoerlegging van een internationale rogatoire opdracht. 

Als het van een Beneluxland uitgaat, dan is de verplichte tussenkomst van de raadkamer in de 

fase van het doorsturen van de in beslag genomen stukken bron van belangrijke 

moeilijkheden. 

 

Bijgevolg blijft de aanbeveling die in de vorige activiteitenverslagen werd gedaan nog altijd 

geldig. 

 

Aanbeveling: 

 

Alinea’s 2 en 3 van artikel 11 van de uitleveringswet van 15 maart 1874 schrappen om 

de centralisering van de tenuitvoerlegging van een internationale rogatoire opdracht bij 

één enkele onderzoeksrechter mogelijk te maken. 

 

5.4.3.b.  de grensoverschrijdende operaties 

 

Sedert 16 mei 2003, datum waarop de wet op de bijzondere onderzoeksmethoden van kracht 

werd, valt elk internationaal rechtshulpverzoek dat te maken heeft met een 

grensoverschrijdende observatie, een gecontroleerde of bewaakte door- of aflevering, 

ambtshalve onder de toepassing van deze wet, enkel en alleen vanwege het internationaal 

karakter ervan. 

 

Aantal aan het federaal parket gerichte grensoverschrijdende operaties per 

verzoekende Staat 

 2003-2004 2005 2006 2007 

Duitsland 30 25 22  

Denemarken 2 2 0  

Spanje   1  

Frankrijk 12 14 14  

Hongarije   1  

Italië 1 1 1  

Luxemburg 2 2 0  

Noorwegen 1 1 0  

Nederland 41 37 40  

Verenigd Koninkrijk 20 14 17  

Zweden  4 2  

Tsjechië  1 0  

Totaal 109 101 98  

     

Soort operatie 

- observaties 

- infiltraties 

 

96 

13 

 

99 

2 

 

95 

 3 
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2. belangrijkste strafzaken waarop de grensoverschrijdende operaties betrekking 

hebben: 

 

                   2003/2004          2005          2006 

 

- drugs:                       67  71  60    

- douane en accijnzen:               10    6    5 

- diefstal:             10      4  10 

- moord:     3    1    6 

- mensenhandel:    6    3     1  

- wapens:     4    2    0 

- criminele organisatie:  5    2    2 

- valsheden:    5    2      0 

- heling:               1    4    7 

- gijzeling:    1    1    1 

- terrorisme:    1    1    3 

- vuurwerk:        3    2 

- handel in bedreigde dier- en plantensoorten:     1 

 

Eenzelfde verzoek kan betrekking hebben op verschillende misdrijven 

 

 

 

Opmerkingen: 

 

Voornoemde cijfers hebben betrekking op het aantal grensoverschrijdende operaties en niet 

op het aantal toelatingen dat het federaal parket heeft gegeven. 

Er kunnen in een zelfde dossier verschillende toelatingen worden afgeleverd: verlenging, 

uitbreiding, wijziging. 

 

Op de 98 dossiers werden er 169 toelatingen door het federaal parket afgeleverd. Het 

administratief werk ingevolge het van kracht worden van de wet op de bijzondere 

opsporingsmethodes is dus aanzienlijk. 

 

Hoewel geen precieze statistieken kunnen opgegeven worden, toont de praktijk nog altijd aan 

dat een bepaald aantal grensoverschrijdende operaties die het voorwerp hebben uitgemaakt 

van een toelatingsaanvraag uiteindelijk niet plaatsvinden en dat het opgelegde administratieve 

werk vergeefs was.  

 

De moeilijkheden van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tegenover de eis van België 

inzake een rechtshulpverzoek, overeenkomstig artikel 40 van de Schengenovereenkomst, zijn 

nog steeds actueel.  

 

Een werkvergadering heeft op 5 april 2006 in Parijs plaatsgehad tussen de federale magistraat 

belast met de samenwerking met Frankrijk en de magistraat van de “Mission Justice auprès de 

la Direction Centrale de la Police Judiciaire” om een praktijk op punt te stellen: deze 

magistraat zal de vereenvoudigde formulieren ondertekenen die als rechtshulpverzoek zullen 

gelden.  
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5. 4.4.  Bilateraal of multilateraal overleg met de gerechtelijke overheden van Lidstaten of 

derde Staten  

 

Verschillende overlegvergaderingen met de gerechtelijke (en politionele) overheden van 

Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben in de referentieperiode 

plaatsgevonden. Deze overlegvergaderingen die een meer algemene benadering betreffen of 

verband houden met een specifiek thema komen bovenop de operationele vergaderingen die 

regelmatig in het kader van specifieke dossiers worden gehouden. 

 

5.4.4.a.  Bilateraal overleg met de buurlanden 

 

1. met Nederland 

 

vergadering met betrekking tot de problematiek van het “vuurwerk” 

 

In 2006 werd geen enkele vergadering gehouden. De Nederlandse gerechtelijke autoriteiten 

handelen rechtstreeks met de betrokken Belgische gerechtelijke autoriteiten. Er werden geen 

bijzondere moeilijkheden aan het federaal parket gemeld. 

 

Vergadering met het College van procureurs-generaal van België en Nederland 

 

Op 1 maart 2006 heeft de federale procureur deelgenomen aan de vergadering van het College 

van Belgische en Nederlandse procureurs-generaal in Den Haag.  

 

Informele groep federale politie – federaal parket / landelijk parket – grensoverschrijdende 

observaties  

 

Deze informele groep vergadert twee keer per jaar om de praktische problemen, verbonden 

aan de grensoverschrijdende observaties, te bespreken. 

 

2. Met Frankrijk 

 

Een federale magistraat van de internationale sectie is aangeduid voor de betrekkingen met de 

Franstalige landen en meer in het bijzonder om de vergaderingen m.b.t. de gerechtelijke 

samenwerking met Frankrijk te volgen. 

 

2.1. Instantie van Belgisch-Frans overleg inzake grensoverschrijdende gerechtelijke 

samenwerking 

 

Dat overlegplatform, dat opgericht werd op initiatief van de procureurs-generaal van Bergen, 

Gent en Douai, heeft tot doel de grensoverschrijdende gerechtelijke samenwerking en de strijd 

tegen grensoverschrijdende criminaliteit te verbeteren. 

Er was geen vergadering in 2006.  

 

2.2. Werkvergaderingen 

 

Op 1 december 2006 heeft de federale magistraat van de internationale sectie die belast is met 

de betrekkingen met Frankrijk aan een vergadering deelgenomen op de zetel van de 

Kanselarij in Parijs met het oog op het uitwerken van een model van protocolakkoord over de 

oprichting van Frans-Belgische gemeenschappelijke onderzoeksteams. 
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3.   met het Verenigd Koninkrijk 

 

In 2006 werden de bilaterale vergaderingen die in Brussel op 26 januari en 22 maart 2005 

werden gehouden, opgevolgd. 

 

Op 11 en 12 mei 2006 hebben een vertegenwoordiger van de centrale autoriteit van de FOD 

Justitie en de federale magistraat, coördinator van de sectie internationale samenwerking, 

deelgenomen aan een vergadering in Londen, in de lokalen van Scotland Yard, met de 

Engelse en Schotse politiediensten. De uitvoering van de lopende rechtshulpverzoeken werd 

onderzocht.  

De problematiek om de opvolging van de samenwerkingsovereenkomsten te verzekeren, blijft 

actueel. De aanwezigheid van een Belgische verbindingsofficier in Londen blijft noodzakelijk 

(zie punt 5.7.4.a. hierna). 

 

5.4.4.b.   Multilateraal overleg  

 

1. met Nederland en Duitsland 

 

Er werd een trilateraal overlegplatform EUREGIO (België, Nederland, Duitsland) opgezet in 

2002, op initiatief van Nederland. Deze werkgroep verenigt de parketmagistraten van de 

arrondissementen aan de Belgische grens (Eupen, Luik, Tongeren en Verviers), Duitse grens 

(Aken) en Nederlandse grens (Roermond en Maastricht) bijeen. 

 

Het federaal parket neemt daaraan hoofdzakelijk deel als observator en uit hoofde van zijn 

opdracht de internationale samenwerking te vergemakkelijken. Hoewel dergelijke regionale 

initiatieven van internationale samenwerking positief zijn, moet erop worden toegezien dat er 

geen wildgroei aan parallelle of elkaar beconcurrerende internationale samenwerkingskanalen 

ontstaat, naast of bovenop degene die de wetgever of de internationale verdragen hebben 

opgericht. 

 

In de loop van 2006 hebben de federale procureur en de federale magistraat coördinator van 

de internationale samenwerking de algemene vergadering van de EUREGIO bijgewoond die 

op 3 februari, 24 april en 3 oktober 2006 in Maastricht heeft plaatsgevonden. 

Op 27 oktober 2006 werd een strategische conferentie van de parkethoofden en 

politiehoofden van de EUREGIO in Hasselt gehouden. De federale procureur heeft eraan 

deelgenomen.  

 

Het federaal parket wordt over de activiteiten van de EUREGIO op de hoogte gehouden door 

de jurist van het federaal parket die eraan verbonden is. 

 

2. met Nederland, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg  

 

De federale magistraten van de eenheid “drugs” nemen deel aan de werkzaamheden van het 

strategisch overleg “Hazeldonk”. 

 

Dit overleg dat op regelmatige tijdstippen tussen België, Nederland en het Groothertogdom 

Luxemburg plaatsvindt, heeft tot doel de politieacties inzake bestrijding van het 

drugstoerisme coördineren. 
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Het federaal parket heeft aan een strategische vergadering deelgenomen die op 28 september 

2006 in Brussel werd gehouden. 

 

3. Met Frankrijk, Duitsland en het Groot-Hertogdom Luxemburg 

 

De federale procureur en een federale magistraat hebben op 17 november 2006 in Nancy als 

waarnemers deelgenomen aan een vergadering van de Rencontres Transfrontalières de Lutte 

contre la Criminalité Organisée (RTLCO) waarop de procureurs-generaal van Nancy, van 

Luik, van Saarbrücken en Luxemburg samen zaten met de procureurs van Luxemburg en 

Saarbrücken. 

 

5.4.4.c.   Overleg met de landen van buiten de Europese Unie  

 

Het federaal parket werd in de referentieperiode niet uitgenodigd om deel te nemen aan 

bilateraal overleg met de gerechtelijke autoriteiten van niet-Europese landen. 

 

De federale procureur werd door de Minister van Justitie aangesteld om samen met de 

procureur-generaal van Luik deel te nemen aan de Conferentie van de Europese procureurs-

generaal en de installatie van de Raad van Europese procureurs die in Moskou van 5 tot 7 juli 

2006 plaatsvond. 

Deze Conferentie van de Europese procureurs was gewijd aan de rol van het openbaar 

ministerie inzake de personenbescherming.  

 

5.4.4.d.   Gemeenschappelijke missie van de FOD Justitie en het federaal parket in Oekraïne  

 

Op uitnodiging van de procureur-generaal van Oekraïne, aan wie de federale procureur zijn 

steun had gegeven voor de uitvoering van een rechtshulpverzoek in België, hebben een 

vertegenwoordiger van de centrale autoriteit van de FOD Justitie en de federale procureur 

zich op 26 juni naar Kiev begeven. Daar hebben ze de procureur-generaal, de procureur van 

Kiev en hun medewerkers ontmoet alsmede de vice-Minister van Justitie en zijn 

medewerkers. Ze hebben de nieuwe Academie van het parket van Oekraïne kunnen bezoeken. 

De besprekingen waren succesvol. Lopende individuele dossiers werden besproken 

waaronder de voorbereiding van de Belgische rogatoire commissie waarvan sprake onder punt 

5.6.4.c hierna. 

 

5.4.5. Geprivilegieerde contacten met de nationale parketten en de gespecialiseerde 

parketten van de andere Europese landen  

 

5.4.5.a.    Met Nederland 

 

Het federaal parket onderhoudt geprivilegieerde contacten met het Landelijk Parket van 

Nederland. De magistraten van die parketten hebben regelmatig contact met de federale 

magistraten, voornamelijk in het kader van operationele dossiers, meer specifiek in het kader 

van het terrorisme. 

 

5.4.5.b.   Met Duitsland 

 

Eén keer per jaar wordt de federale procureur uitgenodigd om in Karlsruhe deel te nemen aan 

de werkdagen van de Duitse federale procureur en de Duitse procureurs-generaal, gewijd aan 

de veiligheidsproblemen (terrorisme, spionage, georganiseerde criminaliteit,…).  
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De federale procureur woonde de vergadering bij op 23 en 24 november 2006. Hij heeft er, 

enerzijds, de wetgevende ontwikkelingen in België inzake de bestrijding van terrorisme en de 

internationale gerechtelijke samenwerking uiteengezet en, anderzijds, toelichting gegeven bij 

de meest markante dossiers (bijvoorbeeld het GICM-proces en het DHKP-C-proces).  

 

5.4.5.c.   Met Roemenië 

 

Van 7 tot 10 mei 2006 heeft een Belgische delegatie samengesteld uit de federale procureur, 

twee federale magistraten, de gerechtelijke directeur-generaal van de gerechtelijke politie 

(DGJ) en twee van zijn medewerkers zich naar Roemenië begeven. 

Daar hebben ze zowel de gerechtelijke autoriteiten (directie van de georganiseerde 

criminaliteit en van het terrorisme van het parket-generaal bij het Hof van Cassatie en het 

anticorruptie parket) als de politionele autoriteiten (algemene inspectie en directie van de 

internationale politionele samenwerking) ontmoet.  

Het voornaamste onderwerp van de gesprekken was de strijd tegen rondtrekkende 

dadergroeperingen.  

 

5.4.5.d.    Met Frankrijk 

 

In het kader van hun dossiers onderhouden de federale magistraten belast met het terrorisme 

contacten met hun collega’s van de antiterrorismesectie van het parket van Parijs. 

 

5.5.  Het Europees aanhoudingsbevel 

 

5.5.1.  Rol van het federaal parket  

 

De wet op het Europees aanhoudingsbevel vertrouwt het federaal parket een aantal bijzondere 

opdrachten toe. Ze worden hierna uiteengezet. 

 

a. overschrijding van de termijn van 90 dagen 

 

Als wegens uitzonderlijke redenen de definitieve beslissing inzake de tenuitvoerlegging van 

het Europees aanhoudingsbevel niet kon worden genomen binnen de 90 dagen vanaf de datum 

van aanhouding van de persoon, wordt de federale procureur daarvan door het openbaar 

ministerie op de hoogte gebracht. De federale procureur brengt Eurojust daarna van deze 

vertraging op de hoogte, met verduidelijking van de redenen daarvan
10

.  

Er werd geen enkel dossier bij de federale procureur aanhangig gemaakt waarbij de termijn 

van 90 dagen overschreden was. 

 

b. samenloop tussen verschillende Europese aanhoudingsbevelen  

 

Als verschillende lidstaten van de Europese Unie een Europees aanhoudingsbevel ten laste 

van dezelfde persoon
11

 hebben uitgeschreven, wordt de federale procureur eveneens door de 

bevoegde procureur des Konings op de hoogte gebracht. De raadkamer beslist dan welk 

                                                 
10

 Art. 19 § 2 van de wet van 19 december 2003 
11

 Art. 29 van de wet van 19 december 2003 
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aanhoudingsbevel prioritair ten uitvoer moet worden gelegd, op advies van de federale 

procureur. De federale procureur kan, zo hij het nodig oordeelt, het advies van Eurojust 

vragen inzake de beste keuze.  

 

Er werd 1 dossier bij de federale procureur aanhangig gemaakt waarin Frankrijk en  

Duitsland betrokken waren. 

 

Nadat hij het advies van EUROJUST ingewonnen had, heeft de federale procureur zijn advies 

aan de raadkamer toegestuurd: er werd telkens rekening gehouden met de ernst van de feiten 

en met het spoedeisende karakter van het verzoek. 

   

c. conflict tussen een Europees aanhoudingsbevel en een verzoek tot uitlevering  

 

De federale procureur komt eveneens tussen ingeval er een conflict rijst tussen een Europees 

aanhoudingsbevel en een verzoek tot uitlevering uitgaande van een derde land
12

. Hij wordt 

dan onverwijld daarvan door het openbaar ministerie op de hoogte gebracht. De beslissing 

welke keuze er wordt gemaakt komt dan toe aan de regering, op advies van de federale 

procureur en na opmerkingen van de onderzoeksrechter, rekening houdende met alle 

omstandigheden in de zaak.  

 

In 2006 werd geen enkel dossier bij de federale procureur aanhangig gemaakt.  

 

d. contactpunten van het Europees Justitieel Netwerk  

 

Aangezien er vijf federale magistraten contactpunten zijn van het Europees Justitieel 

Netwerk, is het federaal parket eveneens geroepen om een rol te spelen bij de ondersteuning 

van de nationale gerechtelijke autoriteiten als uitvaardigende overheid om de gerechtelijke 

autoriteit te identificeren die bevoegd is voor de tenuitvoerlegging mocht die onbekend zijn
13

. 

 

5.5.2.  Interne organisatie 

 

Een magistraat van de afdeling internationale samenwerking werd aangesteld als 

referentiemagistraat voor de vragen die betrekking hebben op de toepassing van de wet op het 

Europees aanhoudingsbevel. De federale procureur en de referentiemagistraat zijn de 

geprivilegieerde gesprekspartners van iedere andere (nationale en buitenlandse) gerechtelijke 

autoriteit. Ze worden bijgestaan door de andere magistraten van de afdeling “internationale 

samenwerking’ en door een jurist.  

  

5.5.3.  Maandelijkse vergadering van de multidisciplinaire werkgroep  

 

Er werd op initiatief van de FOD Justitie een multidisciplinaire werkgroep opgericht. Deze 

groep waarin practici uit verschillende diensten (SIRENE-DSO, parket van Brussel, FOD 

Justitie, parket-generaal van Gent, onderzoeksrechter, federaal parket) zitten, is ermee belast 

de concrete moeilijkheden te bespreken die rijzen bij toepassing van de wet betreffende het 

Europees aanhoudingsbevel en daar praktische en efficiënte oplossingen voor uit te werken. 

Een proces-verbaal van elke vergadering wordt bezorgd aan de groepsleden. 

                                                 
12

 Art. 30 van de wet van 19 december 2003. 
13

 Art. 33 §4 van de wet van 19 december 2003. 
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Hoewel er in 2006 geen vergadering van deze werkgroep plaatsvond, is er steeds een 

permanente informatieuitwisseling, meer bepaald wat de rechtspraak betreft in verband met 

de toepassing van het Europees aanhoudingsbevel.  

 

5.5.4.  Helpdesk – expertise 

 

a.  ten overstaan van nationale of buitenlandse gerechtelijke autoriteiten. 

 

Er werd een cel « Helpdesk » opgezet, bestaande uit de federale referentiemagistraat « EAB » 

en een jurist, ten behoeve van de gerechtelijke autoriteiten, die daar met alle (praktische en 

juridische) vragen terechtkunnen die ze dienstig achten. De vragen kunnen zowel telefonisch 

als per e-mail gesteld worden.  

b. Raadpleging-antwoorden op vragenlijsten betreffende het EAB 

 

Het federaal parket wordt regelmatig geconsulteerd over de juridische aspecten van de 

antwoorden die moeten worden gegeven op de internationale vragenlijsten met betrekking tot 

het Europees aanhoudingsbevel uitgaande van de Europese Commissie, van het Europees 

justitieel netwerk, van het voorzitterschap van de Europese Unie en van Eurojust. 

c. Deelneming aan seminaries of opleidingen 

 

De federale procureur en de federale magistraten worden regelmatig uitgenodigd om deel te 

nemen aan seminaries en colloquia over het Europees aanhoudingsbevel, zowel in België als 

in het buitenland. 

 

In de loop van het jaar 2006 was het federaal parket, als deelnemer of spreker, op de volgende 

internationale seminaries of colloquia over het Europees aanhoudingsbevel 

vertegenwoordigd: 

      -    Noordwijkenhout (NL) van 15 tot 17 juni 2006: Conferentie “the reality of a vision” 

-  Fondation Cicero in Parijs op 15 december 2006 (uiteenzetting van de federale 

procureur). 

 

De federale procureur en federale magistraten werden ook als spreker uitgenodigd in het 

kader van opleidingen inzake internationale samenwerking ingericht door de Hoge Raad voor 

de Justitie. 

 

d.  Deelneming aan de evaluatie van het Europees aanhoudingsbevel door de Raad van de 

Europese Unie 

 

Evaluatie van Ierland 

 

Van 20 tot 23 maart 2006 heeft de federale magistraat, coördinator van de sectie 

“internationale samenwerking”, als deskundige, in Dublin aan de evaluatie van Ierland in het 

kader van de wederzijdse evaluaties door de Europese Commissie deelgenomen. 

Voor deze deelneming waren talrijke voorbereidende vergaderingen nodig en aansluitend het 

opstellen van het verslag. 
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Evaluatie van België 

 

Van 19 tot 22 juni 2006 is een groep deskundigen van de Europese Commissie overgegaan tot 

de evaluatie van België in verband met de toepassing van het Europees aanhoudingsbevel. 

Deze groep is op 20 juni 2006 naar het federaal parket gekomen. De federale procureur en 

meerdere federale magistraten hebben de verschillende vergaderingen bijgewoond zowel op 

de FOD Justitie (22 juni 2006) als op de Raad van de Europese Unie (20 december 2006: 

voorstelling van het verslag).  

 

5.5.5. Statistieken 

 

Voorafgaande opmerking:  

Weinig ingewikkelde informatieverzoeken worden telefonisch of per mail afgehandeld zonder 

dat er een dossier wordt geopend. 

 

 

Aantal aan het federaal parket toegestuurde Europese aanhoudingsbevelen 

 2004 2005 2006 2007 

Uitgaande van de Belgische gerechtelijke overheid 

 46 25 21  

Uitgaande van de andere Lidstaten 

Duitsland 1 6 5  

Oostenrijk  2 1  

Spanje 7 2 2  

Frankrijk 6 5 13  

Hongarije 1  -  

Ierland   1  

Italië   4  

Litouwen   1  

Luxemburg 2  -  

Nederland 6 4 5  

Polen 3 1 1  

Verenigd Koninkrijk  1 -  

Zweden 2 1 1  

Totaal 28 22 35  

 

5.6.  Betrekkingen met de internationale instellingen 

 

5.6.1. De internationale rechtsmachten: Internationaal straftribunaal voor Rwanda, 

Internationaal straftribunaal voor ex-Joegoslavië, Internationaal strafhof 

 

5.6.1.a.  Rechtshulpverzoeken 

 

De federale procureur is het centraal gerechtelijk aanspreekpunt waarnaar FOD Justitie alle 

internationale rechtshulpverzoeken doorstuurt die uitgaan van de internationale straftribunalen 

voor ex-Joegoslavië en Rwanda evenals van het Internationaal strafhof, in hoofde van zijn 

exclusieve bevoegdheid inzake ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 
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(cfr. gemeenschappelijke omzendbrief van 16 mei 2002 van de Minister van Justitie en van 

het College van procureurs-generaal alsook artikel 144quater van het Gerechtelijk Wetboek)  

 

De federale procureur staat zelf in voor de uitvoering van de rogatoire opdrachten van het 

Internationaal Strafhof en van de internationale straftribunalen voor Rwanda en voor ex-

Joegoslavië, waarvan hij de tenuitvoerlegging toevertrouwt aan het gespecialiseerd bureau 

van de federale gerechtelijke politie van Brussel. 

 

Er zijn talrijke contacten (post, fax, telefoon, e-mail) het hele jaar door tussen de federale 

magistraat belast met het internationaal humanitair recht en de autoriteiten van het 

internationaal straftribunaal voor Rwanda, in mindere mate met die van het internationaal 

straftribunaal voor ex-Joegoslavië. 

 

 

Aantal rechtshulpverzoeken die door de internationale strafrechtbanken aan het 

federaal parket werden gericht 

 2002-

2003 

2003-

2004 

2005 2006 2007 

Internationaal strafhof  2 1 1  

Internationaal straftribunaal voor 

Rwanda 

9 12 33 32  

Internationaal straftribunaal voor 

ex-Joegoslavië 

3 2 3 5  

Totaal 12 14 37 38  

 

 

Verzoek strekkende tot het opnemen van een getuigenverklaring per videoconferentie 

 

4 verhoren per videoconferentie van een in België verblijvende getuige werden uitgevoerd op 

verzoek van het Internationaal straftribunaal voor Rwanda. 

Deze verhoren die plaatsvonden in het bijzijn van een Belgische onderzoeksrechter waren 

soms over meerdere dagen gespreid. 

Een deel van het materiaal dat gebruikt werd, was door het Internationaal straftribunaal voor 

Rwanda ter beschikking van de Belgische gerechtelijke autoriteiten gesteld. De praktische 

modaliteiten werden aan de bevoegde dienst van de algemene directie van de gerechtelijke 

politie (DGJ/DJC/WPP) toevertrouwd. 

 

Verzoek om een getuigenverklaring op te nemen in het bijzijn van een advocaat van de 

verdediging  

 

Er kan eveneens vermeld worden dat 3 rechtshulpverzoeken uitgaande van een kamer van het 

Internationaal straftribunaal voor Rwanda, dat een verzoekschrift inwilligde van een in 

Arusha opgesloten persoon ertoe strekten om de samenwerking van de Belgische 

gerechtelijke autoriteiten te bekomen teneinde verschillende personen in het bijzijn van de 

advocaat van de verdediging onder ede te verhoren. Die verhoren, gespreid over verschillende 

dagen, gebeurden onder leiding van een Brusselse onderzoeksrechter in het bijzijn van die 

advocaat en van een federale magistraat.  
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Verzoek om bescherming van getuigen. 

 

1 verzoek om bescherming van getuigen werd door een internationaal straftribunaal aan de 

Belgische autoriteiten gericht om beschermingsmaatregelen te nemen ten behoeve van 

personen (en familieleden) die zich op Belgisch grondgebied bevinden en die door deze 

rechtbanken als beschermde getuigen werden erkend. 

 

Voor dit type verzoeken heeft de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met 

het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, aan de Minister van 

Justitie, in diens hoedanigheid van centrale autoriteit, de zorg toevertrouwd een beslissing te 

nemen inzake de beschermingsmaatregelen die kunnen getroffen worden, op basis van die 

maatregelen waarnaar wordt verwezen in artikel 104 van het wetboek van strafvordering.  

 

De Minister van Justitie moet, op voorhand, de voorzitter van de 

getuigenbeschermingscommissie, met name de federale procureur, raadplegen.  

 

Na beslissing van de Minister van Justitie is de federale procureur belast met de toepassing 

van de beschermingsmaatregelen waartoe besloten werd, en moet hij meer bepaald de 

bevoegde politiediensten vorderen. 

 

De kosten voor het ten laste nemen in België van een door een internationaal straftribunaal 

beschermde getuige, zijn voor rekening van de FOD Justitie, en niet van het speciaal fonds 

van de federale politie met betrekking tot de bescherming van bedreigde getuigen. 

 

 

 5.6.1.b.  overdracht van dossiers van het Internationaal straftribunaal voor Rwanda 

 

In 2006 werden 2 dossiers van het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda aan het federaal 

parket overgedragen.  

 

 

5.6.1.c.  Europees netwerk van contactpunten  

 

Het Europees netwerk van contactpunten bestaat onder meer uit magistraten belast met de 

materies volkenmoord, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. Het werd opgericht 

bij besluit van 13 juni 2002 van de Raad van de Europese Unie en kwam voor de derde keer 

bijeen in Den Haag op 22 en 23 mei 2006. 

 

Herinneren wij er hier even aan dat de federale magistraat belast met het internationaal 

humanitair recht als Belgisch contactpunt aangesteld werd. 

 

5.6.2.   Het Europees Justititieel Netwerk 

 

5.6.2. a  Algemene voorstelling  

 

Het Europees Justititieel Netwerk (afgekort: EJN of RJE van “European Judicial Network”) 

werd opgericht in de Europese Unie door het gemeenschappelijk optreden 98/428/JBZ van 29 

juni 1998 tot uitvoering van de aanbeveling 21 uit het actieplan ter bestrijding van de 

georganiseerde misdaad dat in 1997 door de Raad goedgekeurd was.  
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Dit netwerk werd op 25 september 1998 officieel ingehuldigd. 

Het basisprincipe is zeer eenvoudig: de aanwijzing en de bevordering van de personen die in 

elke Lidstaat van de Europese Unie een fundamentele rol spelen op het gebied van de 

justitiële samenwerking in strafzaken teneinde een net van deskundigen op te richten voor de 

uitvoering van de rechtshulpverzoeken in strafzaken.  

De bijzondere betekenis van het EJN ligt in de bevestiging van het principe directe contacten 

te leggen tussen de bevoegde juridische autoriteiten van de Europese Unie.   

Het EJN is een dynamische structuur en horizontaal gedecentraliseerd.  

Het netwerk beschikt enkel over een voor zijn werking strikt noodzakelijke integratie, onder 

de vorm van een permanent secretariaat, samengesteld uit vier personen die heden in 

hetzelfde gebouw als Eurojust in Den Haag gevestigd zijn.   

5.6.2. b  Het onderhoud van de instrumenten van EJN 

 

Het doel van EJN is de justitiële samenwerking in strafzaken tussen de Lidstaten van de 

Europese Unie te vergemakkelijken. 

 

Daartoe stelt EJN juridische en praktische informatie ter beschikking van de plaatselijke 

gerechtelijke autoriteiten. Deze terbeschikkingstelling gebeurt via een website 

(http://www.ejn-crimjust.europa.eu) die de hulpmiddelen inzake informatie verzamelt, door 

het netwerk ontwikkeld, meer bepaald “de atlas” (waardoor de plaatselijke bevoegde autoriteit 

kan geïdentificeerd worden in het kader van de behandeling van een rechtshulpverzoek)  en 

de “Belgische fiches” (die voor ieder land informatie verstrekken over de meest frequent 

gevraagde onderzoeksdaden). 

Het actualiseren van de informatie wordt in elke Lidstaat door de nationale autoriteiten 

uitgevoerd.  

In België wordt deze opdracht door een federale magistraat uitgevoerd. Hij heeft bijgevolg de 

functie van nationale correspondent voor EJN.  

In 2006 heeft deze magistraat alle gegevens geactualiseerd van de bevoegde Belgische 

autoriteiten voor de uitvoering van de rechtshulpverzoeken uitgaande van het buitenland. Hij 

heeft eveneens meegewerkt aan de samenstelling van de atlas betreffende het Europees 

aanhoudingsbevel, die toelaat de autoriteiten, bestemmeling van de Europese aanhoudings-

mandaten te identificeren. 

5.6.2. c  De vergaderingen van de informele werkgroep en de vergaderingen van de 

nationale correspondenten van EJN.  

Deze federale magistraat neemt eveneens deel aan de vergaderingen van de informele 

werkgroep, ingericht om de organisatieproblemen van het netwerk te regelen. 

In 2006 heeft deze federale magistraat deelgenomen  aan de vergaderingen van de informele 

werkgroep in Den Haag die plaats hadden op 28 maart en 19 september 2006.  
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Hij neemt eveneens deel aan de bijeenkomsten van de nationale correspondenten, die als doel 

hebben de invoermethodes van de gegevens te harmoniseren en te zorgen voor de 

actualisering van  de werktuigen van het net.  

In 2006 werd de website van het netwerk overgebracht naar een nieuwe provider om de 

modaliteiten en de functionaliteiten  van de website opnieuw te definiëren in functie van zijn 

evolutie ( nl. de overgang van 15 naar 25 en vervolgens 27 Lidstaten). Er werd bijgevolg geen 

bijeenkomst van de nationale correspondenten georganiseerd in afwachting dat de overdracht 

van  gegevens op de  nieuwe website, die einde 2006 operationeel geworden is, op punt staat.        

5.6.2. d  De federale magistraten, contactpunten van EJN. 

EJN biedt eveneens, via de contactpunten, een operationele bijstand in het kader van de 

rechtshulpverzoeken.  

EJN is immers samengesteld uit contactpunten, die door elke Lidstaat worden aangesteld 

De nationale contactpunten worden door iedere Lidstaat aangesteld onder de centrale 

autoriteiten, belast met de internationale justitiële samenwerking, de gerechtelijke autoriteiten 

en andere bevoegde autoriteiten die een specifieke verantwoordelijkheid dragen op het gebied 

van de internationale justitiële samenwerking  in het algemeen of in de strijd tegen bepaalde 

vormen van zware criminaliteit, zoals de georganiseerde misdaad, de corruptie, de 

drugshandel of het terrorisme.   

In België werden acht contactpunten aangeduid waaronder zes leden van het federaal parket 

De twee andere contactpunten zijn leden van FOD Justitie.  

De contactpunten treden op als “actieve tussenpersonen” om de justitiële samenwerking 

tussen de Lidstaten van de Europese Unie te vergemakkelijken.  

De contactpunten kunnen aangewend worden voor : 

- het toewijzen en in werking stellen van de rechtshulpverzoeken in strafzaken, uitgaande 

van gerechtelijke autoriteiten van de andere Lidstaten  

- het opsporen en leggen van directe contacten met de bevoegde lokale autoriteiten in de 

Lidstaat tot wie een Belgische gerechtelijke autoriteit een rechtshulpverzoek of een 

Europees aanhoudingsbevel wenst te  richten.    

- het verkrijgen van juridische en praktische informatie voor het bekomen van een justitiële 

samenwerking in een andere Lidstaat.   

- het bemiddelen, als tussenpersoon, bij het oplossen van problemen, vertragingen en 

geschillen die ontstaan bij de uitvoering van rechtshulpverzoeken; 

- het verlenen van bijstand, eventueel met de steun van Eurojust, in de coördinatie van  

complexe strafzaken tussen Lidstaten.  

 

De federale magistraten komen zeer regelmatig tussen als Belgisch contactpunt op verzoek 

van de buitenlandse gerechtelijke autoriteiten.  

 

Het aantal tussenkomsten kan echter moeilijk in cijfers bepaald worden, aangezien vele 

tussenkomsten per telefoon of per e-mail plaatshebben. Wanneer de verzoeken tot 

tussenkomst echter omvangrijker zijn en uitsluitend van EJN leden afkomstig zijn, worden 

soms dossiers geopend. Zo werden, ter informatie,  in de referentieperiode, 22 schriftelijke 
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verzoeken uitgaande van buitenlandse EJN contactpunten, op het federaal parket 

ingeschreven.  

 

Het federaal parket doet trouwens zeer vaak beroep op het netwerk van contactpunten van 

EJN in het kader van zijn opdracht de internationale samenwerking te vergemakkelijken in het 

belang van de Belgische gerechtelijke autoriteiten. Het aantal keren dat het federaal parket 

zich richt tot een buitenlands EJN contactpunt is zeer hoog maar kan voorlopig niet in cijfers 

uitgedrukt worden omdat de dossiers met verzoek tot ondersteuning geopend worden op basis 

van de autoriteit die de ondersteuning aanvraagt en niet op basis van het middel dat 

aangewend wordt om deze ondersteuning te verzekeren.  

 

5.6.2. e  De plenaire vergaderingen van de EJN contactpunten. 

 

De contactpunten vergaderen drie maal per jaar om hun kennis over de verschillende 

juridische systemen die in de Europese Unie worden toegepast, uit te wisselen, om de 

problemen, ontstaan bij de inwerkingstelling van de rechtshulpverzoeken te onderzoeken en 

om oplossingen voor te stellen in geval van conflict.  

 

Deze bijeenkomsten bieden eveneens de gelegenheid om informatie over de juridische stelsels 

van de andere Lidstaten te bekomen en de andere EJN contactpunten te ontmoeten teneinde 

een  gepersonaliseerd en efficiënt netwerk op te bouwen. 

 

In 2006,  

- heeft een contactpunt van het federaal parket deelgenomen aan de 23ste plenaire zitting 

van het EJN die in Brussel op 27 februari 2006 plaatshad.  

 

- hebben twee contactpunten van het federaal parket deelgenomen aan de 24ste plenaire 

zitting van het EJN die in Graz (Oostenrijk) van 11 tot 13 juni 2006 plaatshad.  

 

- hebben drie contactpunten van het federaal parket deelgenomen aan de 25ste plenaire 

zitting van het EJN die in Rovaniemi (Finland) van 29 november tot 1 december 2006 

plaatshad. 

  

Verslagen over de activiteiten van het EJN werden aan de procureur-generaal van Gent en 

aan FOD Justitie toegestuurd.    

 

5.6.3.   Eurojust   

 

5.6.3.a Nationale correspondenten van het Belgisch lid van Eurojust 

 

De wet van 21 juni 2004 met betrekking tot Eurojust (op 12 augustus 2004 van kracht 

geworden) voorziet in de aanstelling van een nationaal correspondent van Eurojust, een 

magistraat van het federaal parket. 

 

De magistraat-coördinator van de sectie «internationale samenwerking » werd op 23 mei 2005 

door de Minister van Justitie, op voorstel van de federale procureur als nationaal contactpunt 

voor Eurojust aangesteld.  

 

Herinneren wij er hier opnieuw even aan dat de federale magistraat-coördinator van de 

eenheid “terrorisme” van het federaal parket op 21 januari 2004 door Mevrouw de Minister 
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van Justitie, op voorstel van de federale procureur, als nationaal contactpunt voor Eurojust 

specifiek in de materie terrorisme werd aangesteld. 

 

5.6.3.b. Statistieken  

 

Elk verzoek of elke mededeling die uitgaat van de Belgische vertegenwoordiger bij Eurojust 

geeft aanleiding tot de aanmaak van een dossier dat een specifieke referentie draagt (L2). 

 

Voor gedetailleerdere statistieken in verband met de dossiers die door het Belgisch lid van 

Eurojust werden behandeld, verwijzen wij de lezer naar het verslag dat dit lid  aan de Minister 

van Justitie, de procureur-generaal van Gent en de federale procureur moet richten. 

 

1.   aantal verzoeken of mededelingen van de Belgische vertegenwoordiger bij 

EUROJUST die aan het federaal parket werden gericht:   

 

in 2002/2003:   37           

in 2003/2004:   81  

in 2005:  81 

in 2006:   91 

 

2.  doel van de verzoeken of mededelingen van de Belgische vertegenwoordiger bij EUROJUST 

die aan het federaal parket werden gericht:  
                   2003/     2005 2006 

                  2004 

a. verzoeken uitgaande van een Lidstaat  

 

- verzoek om bijstand bij de uitvoering van een IRO gericht aan België:  6   6  10 

- toesturen van een IRO gericht aan België:                            13 12  12 

- toesturen van een IRO gericht aan België en verzoek om coördinatie:  2   5    4 

- verzoek om informatie stand van zaken in een IRO gericht aan België:                  10   7  10               

- verzoek om informatie stand van zaken in een Belgisch gerechtelijk dossier: 8 10    8 

- verzoek om informatie aangaande de opsluiting van iemand in België:  1   1    1 

- verzoek om algemene informatie          18 

                     totaal:  40 41  63 

b. uitnodiging op vergaderingen 

 

- uitnodiging op een coördinatievergadering 
14

:                                 9   7  10 

- uitnodiging op een strategische vergadering - mensenhandel :                4   2   - 

- uitnodiging op een strategische vergadering – terrorisme:                  1   2   1 

- uitnodiging op een strategische vergadering – andere materies:      4   1 

          totaal:  14 15  12 

 

c. andere          27 25  16 

  

 

 

                                                 
14

 Materies die voor coördinatie in aanmerking komen: terrorisme, Italiaanse maffia, mensenhandel, 

georganiseerde misdaad, motorbendes, fraude ten nadele van de belangen van de Europese Unie. 
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3.   verzoek van een Belgische overheid om doorsturen van een dossier Eurojust voor 

coördinatie  
 

in 2002/2003:  1     

in 2003/2004:  1       

in 2005:  1 

in 2006:  2 

 

 

5.6.3.c.  Opmerkingen 

 

De samenwerking met het Belgische lid van Eurojust is er nog op vooruitgegaan dankzij het 

feit dat de nationale correspondenten erbij betrokken worden en dankzij de nauwe samen-

werking van alle federale magistraten. 

 

5.6.3.d.  Verplaatsingen naar de zetel van Eurojust (of Europol) in Den Haag 

 

De federale magistraten moeten zich meer en meer naar Den Haag of naar aangrenzende 

landen verplaatsen om assistentie te verlenen bij vergaderingen die door Eurojust (of door 

Europol) worden belegd.  

 

In 2006 hebben federale magistraten aan 18 strategische of operationele vergaderingen 

deelgenomen die door Eurojust werden georganiseerd: Den Haag (17) en Bratislava (1). 

 

De verplaatsing met de trein of per vliegtuig vereist telkens een aanvraagprocedure gericht 

aan de Minister van Justitie, wat een te zware procedure is, gelet op het groot aantal 

verplaatsingen die dan nog dikwijls op een uiterst korte termijn moeten plaats hebben. 

 

Op 10 mei 2006 heeft de Minister van Justitie een permanente toelating toegestaan voor de 

verplaatsingen die de magistraten van het federaal parket naar Den Haag moeten doen, mits 

strikte naleving van de van kracht zijnde barema’s. Er is dus ingegaan op de aanbeveling van 

het vorige jaarrapport. 

 

 5.6.4. OLAF 

 

5.6.4.a.  Voorafgaande opmerkingen 

 

De omzendbrief van het College van procureurs-generaal met betrekking tot het federaal 

parket bepaalt dat de federale procureur het centrale gerechtelijke contactpunt is voor 

internationale instellingen als OLAF. 

 

Ingevolge de omzendbrief van het College van procureurs-generaal betreffende OLAF – COL 

9/2003 van 23 juli 2003 is het federaal parket het “toegangsloket” voor klachten van OLAF 

bij de Belgische gerechtelijke autoriteiten. Het federaal parket informeert OLAF over het 

parket waarnaar de klacht doorgestuurd wordt en over de referenties van het dossier. Zo nodig 

staat het ook in voor de opvolging van de behandeling van het dossier. In sommige gevallen 

helpt het de speurders van OLAF ook bij het opsporen van het bevoegde parket en bij de 

kwalificatie die aan de aangeklaagde inbreuken zou kunnen worden gegeven. 
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5.6.4.b.  Statistieken 

 

Voor elk verzoek of elke mededeling van OLAF wordt een dossier geopend met een 

specifieke referentie (L.3.) 

 

Dossiers door OLAF toegestuurd aan het federaal parket 

 2002-

2003 

2003-

2004 

2005 2006 2007 

Subsidiefraude 5 3 2 3  

Sigarettensmokkel 2 3  1  

Schenden beroepsgeheim  1  -  

Misbruik van vertrouwen  1  -  

Fraude   2 2  

Totaal 7 8 4 6  

      

 

 

Door het federaal parket behandelde dossiers 

 2002-

2003 

2003-

2004 

2005 2006 2007 

 0 4 1 2  

 

 

Dossiers die door het federaal parket aan de parketten werden doorgestuurd 

 2002-

2003 

2003-

2004 

2005 2006 2007 

Brussel 5 2 1 4  

Charleroi  1  -  

Hasselt 1 1 2 -  

Namen 1   -  

Totaal 7 4 3 4  

 

5.6.4.c    Uitoefening van de strafvordering 

 

Het federaal parket heeft van OLAF een klacht ontvangen wegens verdachte handelingen van 

een Europees ambtenaar van de Europese delegatie in Kiev. Het betreft feiten van corruptie  

bij de overdracht van een aanbesteding van kolenlevering aan Oekraïne, gefinancierd door de 

EU. Het bedrag van de aanbesteding was ongeveer 20.000.000 € waarvoor de begunstigde een 

commissie van 2,5% aan de oneerlijke ambtenaar had toegekend.   

 

Daar de feiten zich afspeelden in verschillende landen van de EU en in Oekraïne heeft het 

federaal parket aan twee vergaderingen in EUROJUST deelgenomen teneinde het kader van 

zijn interventie te bepalen.  

De persoon werd in Brussel aangehouden en onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Een 

rogatoire opdracht heeft in OEKRAÏNE op de zetel van de Europese delegatie plaatsgehad. 

De federale magistraat, belast met het dossier, de onderzoeksrechter en de onderzoekers zijn 

in december 2006 naar Kiev gegaan.  
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5.6.4.d.   Vergaderingen belegd door OLAF 

 

De persmagistraat van het federaal parket heeft op 12 juni en 8 december 2006 deelgenomen 

aan het netwerk, door OLAF opgericht, dat de personen, belast met de persrelaties verenigt.  

 

Op 21 maart 2006 heeft de federale procureur de adjunct-directeur-generaal van OLAF 

ontmoet met de Belgische vertegenwoordiger van de leiding van de onderzoeken.   

 

5.6.5.    De Europese unie 

 

Op uitnodiging van het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en 

Vrijheden van de FOD Justitie hebben de federale procureur en de federale magistraten 

deelgenomen aan verschillende werkgroepen opgericht binnen de Europese Unie. 

 

5.6.5.a.   Europese werkgroepen 

 

Ze hebben meestal tot doel Europese overeenkomsten uit te werken die verband houden met 

materies die binnen de bevoegdheden van het federaal parket vallen of, meer algemeen 

gesteld, met de strafprocedure of met de internationale rechtshulp. 

 

Het gaat voornamelijk om voorbereidende vergaderingen ten behoeve van het C.A.T.S. 

(Comité Article Trente-Six) en van de G.M.D.(Groupe Multidisciplinaire sur la criminalité 

organisée). Elk van die vergaderingen vindt ongeveer één keer per maand plaats. Ze worden 

afwisselend belegd door de FOD Justitie en de FOD Binnenlandse Zaken. 

 

Sedert 1 september 2003 kunnen de federale magistraten niet meer deelnemen omdat er in het 

Europees halfrond geen plaats meer is na de toetreding van de nieuwe Lidstaten. Het federaal 

parket wordt niettemin betrokken bij de werkzaamheden van de voorbereidende 

vergaderingen van het  CATS en de GMD, en kan dus alle opmerkingen formuleren in de 

materies die het aanbelangen. 

Een jurist van het federaal parket is er specifiek mee belast de agenda van die vergaderingen 

op te volgen. 

 

5.6.5.b.  Wederzijdse evaluaties binnen de Europese Unie.  

 

Van 19 tot 22 juni 2006 heeft het federaal parket actief deelgenomen aan de evaluatie door de 

Raad van de Europese Unie van het aanhoudingsmandaat, zoals het door België aangewend 

werd (zie punt 5.5.4.d hierboven).  

 

 

5.7.   Opdrachten van het federaal parket inzake internationale politiesamenwerking  

 

 

5.7.1. Toelating door de federale procureur inzake strategische analyses en 

grensoverschrijdende proactieve onderzoeken  

 

Er werd de federale procureur om geen enkele toelating voor een nieuwe strategische analyse 

en/of grensoverschrijdende proactieve recherche gevraagd.  
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5.7.2.  Betrekkingen met EUROPOL 

  

5.7.2.a.  Op operationeel vlak 

 

Voor de deelname van de federale politie aan strategische analyses op gerechtelijk vlak en aan 

de AWF (Analytical Working Files: operationele misdaadanalyses die verband houden met 

een specifiek crimineel fenomeen dat onder de bevoegdheid van EUROPOL valt) moet de 

federale procureur zijn toestemming geven, in overleg met de procureur-generaal van Gent. 

Hieronder een tabel met gegevens over het aantal dossiers “AWF”dat per materie in 2002, 

2003, 2004, 2005 en 2006 behandeld werd. 

 

 

Materie 2002 2003 2004 2005 2006 Totaal 

Witwassen  1  1 1 3 

Georg. Crim. 1 2 3 6 6 18 

Vervalsing 4 1  1 1 7 

Pedofilie    1 1 2 

Drugs 2   3 3 8 

Terrorisme  1 3 2 2 8 

Mensenhandel 2  2 2 1 7 

Sigarettensmokkel   1 1 - 2 

Andere    1 - 1 

Totaal 9 5 9 18 15 56 

 

 

5.7.2.b.   Op structureel vlak 

 

Het federaal parket is verder actief blijven deelnemen aan de voorbereidende vergaderingen 

van de raad van bestuur van EUROPOL en aan de voorbereiding van de vergaderingen van de 

verbindingsofficieren van die instelling. Die voorbereidende vergaderingen maken het 

mogelijk om zich een precies beeld te vormen van het dagelijks bestuur van die instelling, of 

het nu gaat om het uitwerken van een strategische visie, het budget, de instrumenten of het 

jaarprogramma.  

 

De federale procureur neemt deel aan de voorbereidingsvergaderingen van de Task Force 

Chief of Police – EUROPOL. Dit stelt hem meer bepaald in staat de projecten die binnen 

COSPOL omschreven zijn en waaraan België deelneemt, op te volgen: criminaliteit van de 

Balkanlanden, synthetische drugs, terrorisme. 

 

5.7.2.c.   Werkbezoeken aan Europol 

 

Er werd in 2006 geen werkbezoek bij EUROPOL afgelegd. 
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5.7.3. Betrekkingen met INTERPOL 

 

De federale procureur heeft geen toelating moeten geven voor de deelname van de federale 

politie aan operationele analyses van verschillende misdaadfenomenen die door die instelling 

werden uitgevoerd.  

 

5.7.4. Betrekkingen met de verbindingsofficieren  

 

5.7.4.a.  De Belgische verbindingsofficieren in het buitenland  

 

1. adviesbevoegdheid inzake accreditatie van Belgische verbindingsofficieren 

 

Deze adviesbevoegdheid wordt uitgeoefend samen en in overleg met de procureur-generaal 

van Gent. 

 

De federale procureur nam deel aan het evalueren van het behouden van een Belgische 

verbindingspost in Polen. 

 

De federale procureur heeft een voorstel tot installatie van een verbindingsofficier in Londen 

op de agenda doen plaatsen van de overleggroep internationale gerechtelijke samenwerking. 

 

In punt 5.4.4.a.3. werd er verwezen naar de moeilijkheden die rijzen bij de tenuitvoerlegging 

van Belgische rechtshulpverzoeken aan het Verenigd Koninkrijk. 

Deze moeilijkheden hebben voornamelijk te maken met ons rechts- en politiesysteem dat erg 

verschillend is van dat van de Common Law. 

Dit voorstel, dat de steun had van de procureur-generaal van Gent, werd door de federale 

politie (CGI) echter niet gunstig onthaald. Een evaluatieprocedure van de verschillende posten 

van verbindingsofficiers is thans lopende. In maart 2007 heeft zij geleid tot het voorstel de 

post in Thailand af te schaffen terwijl echter de oprichting van een post van  

verbindingsofficier te Londen niet ter sprake kwam ondanks de vraag van de federale 

procureur, daarin gesteund door de procureur-generaal van Gent. 

 

Het advies van de federale procureur werd gevraagd voor de accreditatie van de 

verbindingsofficier van Moscou voor Armenië. 

 

Aanbeveling 

 

Het zou zeer nuttig zijn mocht er een verbindingsofficier (en geen politieafgevaardigde) in 

het Verenigd Koninkrijk benoemd worden. Hij zou ook voor Ierland kunnen worden 

geaccrediteerd.  

 

Op te merken valt dat Italië, Frankrijk, Nederland en Spanje elk over een 

verbindingsmagistraat in Londen beschikken, die op post is bij de centrale overheid belast met 

het in ontvangst nemen en toesturen van rechtshulpverzoeken. 

 

2. adviesbevoegdheid met betrekking tot de opdrachten van de Belgische 

verbindingsofficieren in de landen waar ze niet geaccrediteerd zijn  
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Overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële omzendbrief tot regeling van de 

opdrachten van de verbindingsofficieren in het buitenland werd verschillende keren om het 

advies van de federale procureur gevraagd in verband met de opportuniteit van de uitvoering 

van een opdracht door de verbindingsofficier buiten het land of de landen waarvoor hij werd 

geaccrediteerd.  

 

3. organisatie van de dagen van de Belgische verbindingsofficieren  

 

Elk jaar nemen de Belgische verbindingsofficieren in het buitenland deel aan een 

vormingsweek in België. Een dag is gewijd aan het federaal parket. 

Die dag biedt zowel de verbindingsofficieren als de federale magistraten, de gelegenheid om 

vragen te stellen over de problemen bij de uitoefening van ieders bevoegdheden en om  

gezamenlijk een oplossing te zoeken. 

 

Die vormingsweek werd van 28 mei tot 2 juni 2006 gehouden. 

 

 De thema’s die op de ontmoeting tussen de verbindingsofficieren en het federaal parket op 1 

juni 2006 behandeld werden, waren de volgende: de wet van 9 december 2004 over de 

wederzijdse rechtshulp, het Europees aanhoudingsmandaat, de BOM-wet.  

 

4.  betrekkingen tussen de verbindingsofficieren en het federaal parket 

 

-  vergemakkelijken van de internationale samenwerking 

 

De magistraten van het federaal parket hebben zeer regelmatig contact met de Belgische 

verbindingsofficieren, hetzij op verzoek van de Belgische gerechtelijke autoriteiten, hetzij 

ambtshalve in het kader van hun eigen dossiers. 

Het is onmogelijk om al die contacten in cijfers weer te geven, aangezien vaak telefonisch of 

per e-mail wordt gewerkt. 

 

-  verslagen die door de verbindingsofficieren aan het federaal parket worden gericht  

 

De federale procureur ontvangt regelmatig verslagen die door Belgische verbindingsofficieren 

in het buitenland worden opgesteld en verband houden met gerechtelijke materies. Die 

rapporten worden onverwijld naar de gerechtelijke of politiële autoriteit gestuurd die de 

daarin vermelde informatie kan exploiteren. 

 

In de referentieperiode werden er 92 verslagen naar het federaal parket gestuurd. 

 

5.7.4.b.  De Belgische verbindingsofficieren in het buitenland 

 

1.  wetteksten en omzendbrieven 

 

In tegenstelling tot de interministeriële circulaire van 4 oktober 1993 met betrekking tot de 

Belgische verbindingsofficieren (zie hoger 5.7.4.a.1) werd de interministeriële omzendbrief 

van 20 september 1993 met betrekking tot de buitenlandse verbindingsofficieren nog niet 

gewijzigd. 

 

Een ontwerp van omzendbrief werd door CGI van de federale politie uitgewerkt en op de 

vergadering van december 2006 van de overleggroep internationale gerechtelijke 
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samenwerking voorgelegd. (zie punt 5.3.2.c.). De tekst zal afgewerkt worden rekening 

houdende met de opmerkingen die geformuleerd werden, onder meer in verband met de rol 

van toezicht die het federaal parket uitoefent op de activiteiten van de buitenlandse 

verbindingsofficieren op post in België. 

 

2.  adviesbevoegdheid inzake accreditatie van buitenlandse verbindingsofficieren  

 

Deze adviesbevoegdheid wordt gezamenlijk en in overleg met de procureur-generaal van 

Gent uitgeoefend. 

 

De federale procureur ontving 2 verzoeken om advies inzake de accreditatie van buitenlandse 

verbindingsofficieren: Polen en Frankrijk (douane-attaché voor de Benelux). 

 

3  organisatie van de dagen van de buitenlandse verbindingsofficieren  

 

De directie internationale politiesamenwerking van het commissariaat-generaal van de 

federale politie (CGI) organiseert jaarlijks een bijeenkomst van alle buitenlandse 

verbindingsofficieren die in België geaccrediteerd zijn, of ze nu op post zijn in België of in 

het buitenland (Den Haag of Parijs). Het federaal parket neemt actief deel aan die 

bijeenkomst, die hen de gelegenheid biedt elkaar te ontmoeten en hun beroepservaringen uit 

te wisselen. 

 

Op die dagen kunnen zowel de verbindingsofficieren als de federale magistraten vragen  

stellen over de problemen die ze ondervinden bij het uitoefenen van hun bevoegdheden en 

gezamenlijk op zoek gaan naar oplossingen ervoor. 

 

Die bijeenkomst vond niet plaats in 2006 maar wel in Brussel op 30 januari 2007. 

 

De federale procureur heeft de bevoegdheden van het federaal parket aan de nieuwe 

verbindingsofficieren uitgelegd. De samenwerking tussen de gerechtelijke autoriteiten en de 

verbindingsofficieren werd eveneens aangekaart. 

 

5.7.5. Betrekkingen met de federale politie 

 

5.7.5.a.   Op operationeel vlak  

 

1. Internationale signalementen 

     

Als het gaat om internationale signalementen met betrekking tot personen of goederen die niet 

in België gelokaliseerd kunnen worden, wordt het federaal parket daar regelmatig van op de 

hoogte gehouden. 

 

Op vraag van de GIA (Groupe Interforce Antiterroriste), vraagt DSO het advies van de 

federale procureur voor elk signalement van een persoon die van terrorisme verdacht wordt.  

 

In 2006 kreeg de federale procureur 944 adviesaanvragen tegen 396 in 2005. 

 

Het toenemend aantal adviesaanvragen brengt een belangrijke werklast met zich mee. Er moet 

telkens nagegaan worden of er gevolg kan worden gegeven aan de signalering: bestaan van 



 

 

47 

een verdrag, non bis in idem, nationaliteit, minderjarigheid, strafdrempel, dubbele 

strafbaarstelling,… Een parketjurist werd belast met de voorbereiding van die adviezen. 

 

 

2. Rechtshulpverzoeken 

 

De buitenlandse rechtshulpverzoeken die via het politiekanaal (Interpol) worden verzonden, 

worden door DGS/DSO regelmatig aan het federaal parket toegestuurd. 

 

Ze worden op het federaal parket identiek behandeld als de verzoeken die via andere kanalen 

worden toegestuurd, ware het niet met de bijkomende moeilijkheid te moeten achterhalen via 

welk kanaal het origineel van het rechtshulpverzoek werd overgemaakt. 

 

3. Grensoverschrijdende operaties 

  

De dienst DGS/DSO van de federale politie is het nationaal politiecontactpunt met betrekking 

tot de grensoverschrijdende operaties waarvoor de federale procureur een bijzondere 

bevoegdheid heeft. Deze politiedienst stuurt alle verzoeken tot niet-lokaliseerbare 

grensoverschrijdende operaties die hij ontvangt naar de federale procureur en vraagt om 

toelating ze uit te voeren.
 
 

 

Het operationele centrale punt dat DSO, DJO en DAO (de administratieve politie) verzamelt, 

werd in september 2006 geïnstalleerd. 

 

5.8. Centraal contactpunt en expertise 

 

5.8.1.  Documentatie 

 

Om zijn opdracht tot het vergemakkelijken van de internationale samenwerking te kunnen 

volbrengen, legt het federaal parket geleidelijk een gespecialiseerde documentatie aan inzake 

rechtshulp in strafzaken: referentiewerken, rechtspraak, modellen van internationale rogatoire 

opdrachten en specifieke documentatie over de in verschillende landen geldende wetgeving. 

 

5.8.2. Deelname van de federale procureur en van de federale magistraten aan internationale  

          fora  

 

Om hun voortgezette opleiding te waarborgen en een bepaalde expertise te verwerven in de 

materies die direct onder hun bevoegdheid vallen, nemen de federale procureur en de federale 

magistraten regelmatig deel aan internationale conferenties. 

 

Buiten de verplaatsingen in het kader van de opdrachten tot het vergemakkelijken van de 

internationale samenwerking, de uitvoering van internationale rogatoire opdrachten of de 

vergaderingen op Eurojust, Europol of in het raam van het Europees Justitieel Netwerk, 

hebben de federale procureur en verschillende federale magistraten deelgenomen aan 

internationale bijeenkomsten of conferenties, in België of in het buitenland, waarvan de 

voornaamste thema’s verband houden met de bevoegdheid van het federaal parket.  
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6. Toezicht op de algemene en bijzondere werking van de federale 
politie  

 

De controle op het informatiebeheer komt in voorliggend activiteitenrapport niet meer aan 

bod. Deze maakt het voorwerp uit van een speciaal rapport van het controleorgaan 

informatiebeheer dat voorgezeten wordt door de federale magistraat Yves DE BRAUWERE. 

 

6.1.  Toezicht op de algemene en bijzondere werking van de federale politie 

 

6.1.1.   Algemeen 

 

Dit toezicht is gebaseerd op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, op twee niveaus (hierna WGP genoemd). De artikelen van deze wet met 

betrekking tot het toezicht van het federaal parket werden in het eerste jaarverslag opgesomd 

en toegelicht (p.64/172 e.v.). 

 

In de loop van 2006 heeft de met die toezichtopdracht belaste federale magistraat zijn taak op 

het federaal parket verder uitgebouwd met de steun van een tweede federale magistraat die 

belast werd met de opdrachten van specifiek toezicht (bijvoorbeeld arbitrage).  

 

Het functioneringsmodel 

 

In 2006 hebben de toezichtmagistraten van het federaal parket nauwkeurig toegezien op de 

correcte toepassing van het functioneringsmodel van DGJ. Dat was ook de wens van het 

College van procureurs-generaal.  

 

Het kritieke punt blijft dat de informatie betreffende het functioneringsmodel naar het federaal 

parket toe hoofdzakelijk afkomstig is van de centrale diensten van DGJ en, in mindere mate, 

van de parketten en de gerechtelijke directeurs. Dit punt werd aangesneden bij de ontmoeting, 

in maart en april 2006, van het federaal parket met de verschillende andere parketten ter 

gelegenheid van de voorstelling van het actieplan inzake georganiseerde criminaliteit 

(functioneringsprobleem van het informatievierkant). 

 

In de loop van 2006 heeft de informatieuitwisseling tussen, enerzijds, DGJ en het federaal 

parket en, anderzijds, tussen het federaal parket als vooruitgeschoven post en het 

expertisenetwerk ‘politie’ verder vooruitgang geboekt. 

 

De federale procureur en de toezichtmagistraten blijven goed geplaatst om de activiteiten van 

DGJ, voornamelijk de centrale diensten, op de voet te volgen. In de praktijk worden de 

agenda en de documentatie van de vergadering van de directeur-generaal met de centrale 

directeurs om de twee weken overgemaakt, terwijl de belangrijkste informatie aan het 

expertisenetwerk “politie” wordt doorgespeeld, dat op zijn beurt voor de verdere 

informatiestroom instaat. 

 

In 2006 zijn de wederzijdse informatiestromen tussen de gerechtelijke autoriteiten en de 

centrale diensten van DGJ nog verder verbeterd omdat DGJ beter op de hoogte gehouden 

werd van de agendapunten en de documentatie van de overlegbijeenkomsten van het College 
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van procureurs-generaal met de Commissaris-generaal, van het expertisenetwerk “politie”, 

van de werkgroep “gerechtelijke pijler” en van de federale politieraad. 

 

6.1.2.  Het toezicht op de officieren van gerechtelijke politie  

 

De federale procureur oefent, onder het gezag van de Minister van Justitie, het toezicht uit op 

alle officieren van gerechtelijke politie, als zij bijzondere opdrachten voor het federaal parket 

uitvoeren.  

 

In de periode van 1 januari tot 31 december 2005 werd 1 dossier geopend met betrekking tot 

een strafrechterlijke en/of tuchtrechtelijke procedure ten laste van een officier van 

gerechtelijke politie naar aanleiding van de uitvoering van opdrachten van het federaal parket. 

 

6.1.3.  De federale politieraad 
 

De federale procureur, effectief lid van de federale politieraad, heeft actief deelgenomen aan 

zijn werkzaamheden (vergaderingen van 17 januari, 28 maart, 18 april, 30 mei, 27 juni, 12 

september, 24 oktober en 5 december 2006). 

 

We verwijzen de lezer naar het activiteitenverslag van de federale politieraad, aangezien de 

Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal in die raad vertegenwoordigd 

zijn. 

 

 

6.1.4. De speciale arbitrageprocedure betreffende de verhouding tussen de commissaris-

generaal en de directeurs-generaal van de federale politie  

 

Zoals voor de voorgaande jaren, heeft de commissaris-generaal voor het jaar 2006 geen enkel 

conflict aan het federaal parket gemeld of een vraag om advies in de zin van artikel 100 WGP 

toegestuurd.  

De federale procureur is niet uitgenodigd op de bijeenkomsten van de Commissaris-generaal 

en zijn directeurs-generaal, maar wordt op de hoogte gehouden van de agenda ter 

gelegenheid van de tweewekelijkse bijeenkomsten van de centrale diensten van DGJ. De 

directeur-generaal brengt zelf verslag uit inzake de belangrijkste agendapunten. 

 

6.1.5.  Het vast comité van toezicht op de politiediensten en de algemene inspectie van de 

federale en lokale politie        

 

De federale procureur kan, in het kader van zijn bevoegdheden, een onderzoek laten uitvoeren 

door de dienst enquêtes van het vast comité van toezicht op de politiediensten en door de 

algemene inspectie van de federale en lokale politie.  

In 2006 werd, bij de uitoefening van de wettelijke opdrachten van het federaal parket, één 

keer een beroep gedaan op de dienst enquêtes van het vast comité, en drie keer op de 

algemene inspectie van de federale en de lokale politie. 
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6.1.6. De relaties met de directie van de federale politie  

 

De federale procureur was in de referentieperiode aanwezig op 3 overlegvergaderingen van 

het College van procureurs-generaal met de commissaris-generaal: 13 maart, 19 juni en 13 

oktober 2006  

 

Benevens deze overlegvergaderingen binnen het college van procureurs-generaal, is er geen 

onderling gestructureerd overleg geweest tussen de federale procureur en de commissaris-

generaal en/of directeurs-generaal.   

 

 

1.6.7. De arbitrageprocedure 

 

Het merendeel van de arbitragedossiers worden opgelost, hetzij door DGJ/DJO, op politioneel 

niveau, tijdens de zogenaamde “prearbitrage” (een dertigtal dossiers), hetzij door de 

politiediensten op het niveau van het arrondissement, via de officier BTS, in voorkomend 

geval na overleg met het lokaal parket (geen cijfers beschikbaar). In de referentieperiode heeft 

DGJ/DJO 1.148 interventieverzoeken van DSU ingediend (tegen 2.517 in 2005), waarvan 

1.088 uitgevoerd werden (tegen 2.309 in 2005). 

Er kan geen uitleg verstrekt worden voor deze belangrijke daling van de verzoeken. 

 

In uitzonderlijke en dringende omstandigheden wordt het federaal parket ingelicht, hoewel  

het meestal niet schriftelijk, de uiteindelijke beslissing moet nemen aan welke vordering of 

operatie voorrang moet worden verleend.  

 

Sedert 2005 houdt DGJ/DJO statistieken bij van de arbitragedossiers die aan het federaal 

parket meegedeeld worden. 

 

De arbitrageproblematiek wordt vanaf 2005 opgevolgd door een toezichtmagistraat die zich 

inlaat met het specifiek toezicht op de centrale directie DGJ/DJO. 

 

6.1.8. De embargoprocedure 

 

In de periode van 1 januari tot 31 december 2006 werden 51 embargodossiers genoteerd, die 

als volgt verdeeld zijn: 

 

 2003-

2004 

2005 2006 2007 

Parket van de verzoekende procureurs des Konings  

Antwerpen  1 4  

Aarlen   1  

Brugge   1  

Brussel 17 18 10  

Charleroi 1 6 6  

Dendermonde 1 2 2  

Hasselt 1 1 -  

Ieper  1 -  

Kortrijk 1  -  

Leuven   1  

Luik 1 4 8  
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Mechelen   3  

Bergen 4 3 4  

Namen 1  1  

Nijvel   1  

Doornik 1  1  

Verviers 1  -  

     

Andere 

Federaal parket 1 6 3  

Arbeidsauditorat BR 1  1  

Onderzoeksrechter BR 3 2 -  

Onderzoeksrechter CH  1 1  

Onderzoeksrechter DE  1 -  

Onderzoeksrechter GE   1  

Onderzoeksrechter BE  1 1  

     

Rechtshulpverzoek    1  

     

Totaal 34 45 51  

 

 

Op enkele uitzonderingen na, heeft het federaal parket, na overleg met DGJ/DJO/NIK, 

schriftelijk in de toepassing van de embargoprocedure toegestemd. Wat inhoudt dat de 

embargoaanvragen goed gemotiveerd waren (gevaar voor uitoefening van de strafvordering 

en/of veiligheid van een informant). In de meeste gevallen wordt er gewag gemaakt van het 

risico op lekken. 

 

De federale procureur blijft hameren op het feit dat deze procedure uitzonderlijk moet blijven 

en op de coördinatieproblematiek van de gegevens van het onderzoek ingeval van embargo. 

De aandacht van de lokale parketten wordt gevestigd op de noodzaak, in voorkomend geval, 

een afzonderlijk onderzoek naar de lekken te openen (inbreuk op het geheim van het 

onderzoek en inbreuk op het beroepsgeheim) en op de noodzaak de termijn van het embargo 

te beperken tot het strikt noodzakelijke.  

 

De dossiers onder embargo in het kader waarvan het onderzoek betrekking heeft op 

witwassen worden onder de aandacht van de CFI gebracht, ten gevolge van het akkoord in 

2005 afgesloten. 

 

6.1.9. Het specifiek toezicht op de werking van de directie-generaal van de gerechtelijke 

politie 

 

In 2006 werd het algemeen toezicht verder uitgebouwd door een nog meer actieve 

deelneming aan de vergaderingen van DGJ en een merkbare verbetering van de informatie-

uitwisseling en de wisselwerking tussen DGJ en de magistratuur via het expertisenetwerk 

“politie”. 

 

a. de werkgroep “gerechtelijke pijler”  (Col 3/2001): 

 

De toezichtmagistraat van het federaal parket heeft deelgenomen aan de vergaderingen op 18 

januari, 15 februari, 22 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 18 oktober et 28 november 2006. 
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De werking van deze werkgroep is door het College van procureurs-generaal en de Minister 

van Justitie, die er vertegenwoordigd zijn, voldoende gekend.   

 

b. het expertisenetwerk “politie”:  

 

Als lid van het expertisenetwerk “politie” heeft de federale toezichtmagistraat actief aan 

verschillende  vergaderingen van dit netwerk deelgenomen.  

 

De toezichtmagistraat heeft de informatie die hij op de vergaderingen van DGJ verkregen had 

aan het expertisenetwerk meegedeeld. Op deze wijze werd het expertisenetwerk regelmatig op 

de hoogte gebracht van de belangrijke dossiers van DGJ.  

Het federaal parket heeft ook meegewerkt aan de voorbereiding en de presentatie van een 

aantal agendapunten, en aan het opstellen van verschillende adviezen van het 

expertisenetwerk.  

 

De Col. 3/2001 inzake de politiehervorming werd evenwel nog niet aangepast aan de 

oprichting van het federaal parket, zoals aanbevolen werd in het vorige activiteitenverslag. 

 

c. de vergaderingen met de directeur-generaal, de centrale directeurs en de gerechtelijke  

directeurs van de algemene directie van de gerechtelijke politie: 

 

De federale procureur en de toezichtmagistraten hebben in de besproken periode regelmatig 

overleg gepleegd met de directeur-generaal  over de belangrijkste dossiers van DGJ 

(bijvoorbeeld de organisatie van de aanpak van het terrorisme, de programma’s en proactieve 

onderzoeken en de aanpak van de door het federaal parket omschreven prioritaire fenomenen: 

de rondtrekkende dadergroeperingen en drugshandel). 

 

In 2006 heeft de toezichtmagistraat alle tweemaandelijkse vergaderingen bijgewoond van de 

directeur-generaal en de centrale directeurs. Agenda en documentatie werden, zoals bepaald, 

toegestuurd aan de bijstandsmagistraat en aan de voorzitter van het expertisenetwerk “politie” 

voor verspreiding aan de magistraten. 

 

In 2006 werd verder gepoogd, in de mate van het mogelijke, de aanbevelingen van het 

voorgaande jaarrapport van het federaal parket tegemoet te komen. 

Enerzijds werden twee magistraten belast met het toezicht op de centrale directies en, 

anderzijds, was er overleg, per afzonderlijke directie, met de directeurs en de diensthoofden. 

 

 d. de deelname van de toezichtmagistraat aan verschillende werkgroepen 

 

De toezichtmagistraat is blijven deelnemen aan verschillende werkgroepen: de 

interministeriële werkgroep betreffende het gerechtelijk en bestuurlijk informatiebeheer 

(art.44 WPA), het begeleidingscomité van de ANG, het begeleidingscomité van het AIK, de 

werkgroep “Carels” betreffende de administratieve vereenvoudiging, het overlegplatform 

bedrijfsbeveiliging, het nationaal overlegplatform telecommunicatie (NOT), het overleg met 

DSO (thans in het Nationaal Contactpunt geïntegreerd) en met de verbindingsofficieren.  

 

Op deze wijze wordt nuttige informatie ingewonnen over een aantal deelaspecten van de 

werking van DGJ en DGS. 
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6.1.10. Onderzoek van de voornaamste thema’s 

 

Er dient opgemerkt dat het uiterst moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk is, om een 

inventaris op te stellen van alle belangrijke punten die DGJ aangesneden heeft tijdens de 

referentieperiode. De belangrijkste dossiers werden behandeld op de federale politieraad, op 

de overlegvergaderingen met het College, het expertisenetwerk “politie”, de raad van 

procureurs des Konings en de werkgroep “gerechtelijke pijler”. 

 

Dankzij de interactie tussen die verschillende overleginstanties worden zowel de Minister van 

Justitie als het College van procureurs-generaal tijdig en volledig op de hoogte gehouden. 

  

6.1.11.  Besluit 

 

Samengevat mag gesteld worden dat in 2006 de inspanning om  meer inhoud te geven aan de 

opdracht van toezicht op de algemene werking van DGJ, verder gezet werd, onder andere 

door: 

- een grotere openheid in de betrekkingen tussen DGJ en het federaal parket; er werd, 

over het algemeen, meer aandacht besteed aan de samenwerking met externe partners. 

- een betere informatie-uitwisseling tussen de verschillende werkgroepen en 

overlegvergaderingen en, voor de eerste keer, in beide richtingen. 

- een grotere betrokkenheid en een consistenter overleg (advies) bij de behandeling van 

de belangrijkste dossiers. 

 

Er kan nog vooruitgang worden geboekt door het toezicht in concrete dossiers te verfijnen 

(kwaliteitscontrole), door coördinatie van de activiteitenrapporten (wat reeds in vorig 

jaarverslag aanbevolen werd), door regelmatig overleg met de gerechtelijke directeurs (in 

overleg met de procureurs des Konings) en met de diensthoofden van de centrale diensten 

(opvolging van de actieplannen). 

 

 

6.2.    Het toezicht op de centrale dienst voor de bestrijding van de corruptie. 

  

Een federale magistraat werd belast met het specifieke toezicht op de werking van de 

“centrale dienst voor de bestrijding van de corruptie” binnen DGJ.  

 

Deze magistraat is ertoe gehouden om elk jaar een specifiek verslag naar de Minister van 

Justitie te sturen, voor overmaking aan het Parlement. 

 

Dit verslag werd als bijlage bij huidig activiteitenverslag gevoegd. 
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7.  Bijzondere opdrachten  
 

Naast de vier opdrachten hierboven beschreven (uitoefening van de strafvordering, de 

coördinatie van de strafvordering, het vergemakkelijken van de internationale samenwerking 

en het toezicht op de werking van de federale politie) oefent de federale procureur enkele 

bijzondere opdrachten uit : 

 

 het voorzitterschap van de getuigenbeschermingscommissie de (wet van 7 juli 2002) 

 

 de eenvormige en coherente toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden (wet 

van 6 januari 2003) 

 

 de bijzondere opdrachten, zoals opgesomd in de gemeenschappelijke omzendbrief COL 

5/2002 van de Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal. 

 

7.1. De getuigenbeschermingscommissie 

7.1.1.   Wettelijke basis 

 

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

en andere bepalingen (de artikelen 102 tot 111 van het Wetboek van Strafvordering) bepaalt 

dat de federale procureur het voorzittershap van de getuigenbeschermingscommissie 

waarneemt.  

 

De federale procureur is bovendien bevoegd, als voorzitter van de Commissie, bij voorlopige 

beslissing, gewone beschermingsmaatregelen toe te kennen, indien deze dringend  

noodzakelijk zijn. 

 

7.1.2.Werkingsmiddelen 
 

a.  Huishoudelijk reglement  

 

Het huishoudelijk reglement werd in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2004 gepubliceerd 

en een wijziging ervan werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2004.  

In 2005 en 2006 waren er geen wijzigingen. 

 

b.  Financiële middelen 

 

Artikel 11 van de wet van 7 juli 2002 bepaalt dat de ministers van Justitie en van 

Binnenlandse Zaken de bijzondere organisatorische maatregelen nemen, die noodzakelijk zijn 

om de bescherming van getuigen mogelijk te maken. 

  

De betrokken ministers hebben de maatregelen betreffende de praktische modaliteiten,  

verbonden aan de wijziging van identiteit, nog niet genomen. 

 

Er werd een speciaal fonds voor de bescherming van bedreigde getuigen uitgetrokken en in 

2005 aan de federale politie toegekend (provisie D genaamd). 
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Het fonds dient om alle kosten te dekken die voortvloeien uit het in bescherming nemen van 

een bedreigde getuige, na goedkeuring door de getuigenbeschermingscommissie. 

  

7.1.3. Statistieken 

 

a.  Vergaderingen 

 

In 2006 is de getuigenbeschermingscommissie 6 keer bijeengeweest, op13 februari, 21 maart, 

25 april, 13 juni, 7 november en 18 december 2006. 

 

b.  Aantal dossiers  

 

1. op verzoek van de Belgische gerechtelijke autoriteiten 

 

In 2006 heeft de voorzitter van de getuigenbeschermingscommissie twee nieuwe aanvragen 

voor opname in een beschermingsprogramma toegestuurd gekregen.  

De Commissie stond eveneens in voor de opvolging van andere beschermingsdossiers; 

bevestiging of wijziging van bestaande beschermingsmaatregelen of het toekennen van 

nieuwe maatregelen. 

 

 

Overzicht van de open of afgesloten dossiers in 2006 

 
Verzoekende 
gerechtelijke 

autoriteit 

Datum van 
het 

verzoek 

Materie Dringende 
maatregelen door 

de voorzitter  

Beslissing 
van de 

Commissie 

PK Luik 16/10/2002 Groot 
banditisme 

09/10/2003 
04/11/2003 

22/10/2003 
05/12/2003 
bevestigd 

PK Brussel 2/07/2003 Mensenhandel / 22/10/2003 
bevestigd 

PK Brussel 5/05/2004 Mensenhandel 10/05/2004 7/06/2004 
bevestigd 

PK Brussel 5/08/2004 Moord 17/09/2004 
23/12/2004 

04/10/2004 
25/01/2005 
bevestigd  

PK Luik 15/12/2004 Groot 
banditisme 

20/12/2004 25/01/2005 
afgesloten 
21.03.06 

PK Luik 11/02/2005 Groot 
banditisme 

14/02/2005 14/03/2005 
bevestigd 

PK Charleroi 17/03/2006 Groot 
banditisme 

17/03/2006 25/04/2006 
afgewezen 

PK Luik 04/05/2006 Groot 
banditisme 

  
afgewezen 

 

 

2. Op verzoek van buitenlandse gerechtelijke autoriteiten 

 

De federale procureur heeft 3 steunaanvragen uit het buitenland ontvangen in zaken waarin in 

het buitenland reeds een volledig programma inzake getuigenbescherming liep, en waarvoor 
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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. 

 

7.1.4. Deelname aan internationale vergaderingen  

 

Van 5 tot 9 juni 2006 is de federale procureur uitgenodigd geweest om als deskundige deel te 

nemen aan een missie in Bogota (Colombia) ingericht door UNICRI (United Nations 

Interregional Crime and Justice Research Institute) in het kader van de uitwerking, door 

Colombia, van een wetsontwerp over de getuigenbescherming.  

 

In EUROPOL werd een internationaal expertisenetwerk opgericht, dat het kader van Europa 

overschrijdt en de diensten van getuigenbescherming groepeert. Dit netwerk vergadert 

jaarlijks en is hoofdzakelijk samengesteld uit vertegenwoordigers van de politiediensten met 

deze materie belast. Slechts één magistraat van het Landelijk Parket van Nederland neemt 

deel aan deze vergadering. Voor de eerste keer heeft de federale procureur deelgenomen  aan 

de jaarlijkse vergadering die in feite in 2006 had moeten plaatshebben maar die om praktische 

redenen op 26 en 27 februari 2007 in Praag plaats vond.  

 

De Raad van de Europese Unie heeft op 3 maart 2007 een vergadering van deskundigen van 

de Lidstaten van de Europese Unie belegd teneinde gemeenschappelijke regels inzake de 

getuigenbescherming uit te werken. De federale procureur heeft eraan deelgenomen met  

leden van de federale politie en van FOD Justitie.  

 

 

7.1.5. Ontwikkelingen en aanbevelingen 

 

In de loop van het jaar 2005 had de getuigenbeschermingscommissie een werkgroep opgericht 

om zich te buigen over de problemen ontstaan bij de inwerkingstelling van de wet van 7 juli 

2002 over de bescherming van bedreigde getuigen (artikels 102 tot 111 van het Wetboek van 

Strafvordering) teneinde aan de Minister van Justitie concrete voorstellen te doen over de 

wijzigingen die aan deze wet zouden moeten aangebracht worden.    

 

De werkzaamheden van deze werkgroep, voorgezeten door de federale procureur in zijn 

hoedanigheid van voorzitter van de getuigenbeschermingscommissie, werden in 2006 

verdergezet en opgevoerd.   

 

Het doel van deze werkzaamheden was aan alle aanbevelingen te voldoen die in de 

voorgaande activiteitenrapporten van het federaal parket geformuleerd waren tot verbetering  

van het systeem van getuigenbescherming zoals bepaald in de wet van 7 juli 2002.  

 

De werkgroep heeft een ontwerp van tekst voorgelegd tot wijziging of aanvulling van deze 

wet. Dit ontwerp werd door de getuigenbeschermingscommissie goedgekeurd en op de zitting 

van 26 maart 2007 aan Mevrouw de Minister van Justitie voorgelegd.  

 

De voornaamste voorgestelde wijzigingen aan de wet van 7 juli 2007 zijn: 

 

a. vereenvoudiging van het verzoek tot bescherming van een getuige; 
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b.  wijziging van de procedure tot wijziging van identiteit, bijzondere beschermingsmaatregel; 

 

c.  verplaatsing van sommige bepalingen om de coherentie van de wettekst te verhogen. 

 

De voornaamste voorgestelde vernieuwingen in de wet van 7 juli 2002 zijn:  

 

a. maatregelen om de identiteit van de met de bescherming belaste politiemensen af te 

schermen en veiligheidsmaatregelen voor alle met de bescherming belaste personen;  

 

b. juridische bescherming van de personen die meewerken aan de bescherming van bedreigde 

getuigen en in dit verband handelingen stellen;  

 

c. Bijkomende gewone beschermingsmaatregelen: 

- afscherming van de gegevens over beschermde personen die in publieke of private 

databanken worden bijgehouden;  

-  controle op de consultaties van die gegevensbanken;  

- identificatie van de (bij de beschermde getuige) in- en uitgaande telefoons; 

- inschrijving op een contactadres;  

- gebruik van technische middelen om de beschermde getuige te lokaliseren;  

- gebruik van technische middelen om de beschermde getuige en zijn verblijfplaats te 

beschermen; 

- externe controle van de bij de beschermde getuige binnenkomende post. 

 

d.  bijkomende bijzondere beschermingsmaatregelen: 

-   werkidentiteit; 

- mogelijkheid om een opgesloten beschermde getuige naar een gespecialiseerde 

gevangenisinstelling in het buitenland over te brengen; 

 

f. mogelijkheid om financiële hulpmaatregelen toe te kennen zelfs als gewone 

beschermingsmaatregelen werden toegekend;   

 

g. mogelijkheid om inlichtingen op te vragen bij bankinstellingen, de administratie van 

belastingen en van het kadaster en verzekeringsmaatschappijen met het oog op een volledige 

analyse van de geschiktheid van de beschermde getuige om voor financiële hulpmaatregelen 

in aanmerking te komen; 

 

h. mogelijkheid voor de getuigenbeschermingscommissie om een getuige in een 

beschermingsprogramma op te nemen die zelf beschuldigd of vervolgd wordt voor de feiten 

waarover hij getuigenis aflegt evenals de mogelijkheid om een dergelijke persoon in het 

beschermingsprogramma te houden.  

 

Aanbeveling  

 

Het zou  aangewezen zijn dat het ontwerp van tekst tot wijziging van de artikels 102 tot 

111 van het Wetboek van Strafvordering (de wet van 7 juli 2002) over de 

getuigenbescherming, goedgekeurd door de getuigenbeschermingscommissie, zo snel 

mogelijk een wetsontwerp wordt zodat de nieuwe wet nog in 2007 in werking kan 

treden.    
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7.2. De bijzondere opsporingsmethoden  
 

7.2.1.   Structurele organisatie van het federaal parket inzake BOM   

   

Sedert 1 oktober 2005 zijn er drie federale magistraten in het bijzonder belast met de 

toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden. 

 

Twee zijn er verantwoordelijk op operationeel gebied (Nederlandstalige dossiers voor de ene, 

Franstalige voor de andere), de derde op beleidsmatig (niet-operationeel) gebied. 

Deze drie magistraten houden elkaar op de hoogte van de evolutie van hun dossiers. 

De federale magistraat verantwoordelijk voor het beleidsmatig aspect, is belast, in nauw 

overleg met het netwerk “groot banditisme en terrorisme” van het College van procureurs-

generaal met de niet-operationele vraagstukken inzake bijzondere opsporingsmethoden en de 

conceptuele aspecten van deze materie. 

Twee federale magistraten van de eenheid volgen samen het project “Millenium”. 

 

7.2.2.   Tussenkomsten van de federale procureur en statistieken 

 
7.2.2.a.  de informatieplicht van de parketten en de arbeidsauditoraten 

 

1.  Wettelijke basis en richtlijnen 

 

Artikel 47ter, §2, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering stelt dat procureur des 

Konings de federale procureur inlicht over de toepassing van de bijzondere 

opsporingsmethoden binnen zijn gerechtelijk arrondissement. 

  

De omzendbrief van het College van procureurs-generaal  COL 6/2003 voorziet voor elke 

infiltratie of observatie een onmiddellijke schriftelijke kennisgeving aan het federaal parket, 

van de machtiging waarbij de infiltratie of observatie door de procureur des Konings werd 

toegestaan. 

Ten gevolge van de wetswijzigingen is de nieuwe omzendbrief van het College van 

procureurs-generaal, COL 13/2006 ter vervanging van COL 6/2003, op 15 mei 2006 in 

werking getreden.  

 

 2.  Statistieken 

 

Aantal toepassingsgevallen van artikel 47 undecies, laatste lid Sv. 

 

Krachtens artikel 47undecies, laatste lid Sv. maakt de federale procureur eveneens in zijn 

jaarverslag de globale evaluatie en de statistische gegevens bekend van de zaken waarvoor het 

federaal parket een opsporing opgestart heeft waarin een observatie en een infiltratie 

aangewend werden en die tot een seponering hebben geleid. 

  

In de periode van 1 januari tot 31 december 2006 werden  4 strafdossiers van dit type door het 

federaal parket geseponeerd. 
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Aantal dossiers aangemeld per gerechtelijk arrondissement voor de periode van 1 

januari tot 31 december 2006: 

 

Parketten  Observaties infiltraties 

  2003-2004 2005 2006 2003-

2004 

2005 2006 

Aarlen  10 50 12 1 6 - 

Antwerpen    157 153 118 3 1 2 

Bergen  17 13 13 2 - - 

Brugge   39 54 14 8 10 - 

Brussel  207 228 91 19 21 2 

Charleroi  106 111 48 7 6 3 

Dendermonde   37 39 26 3 3 1 

Dinant   - - 4 - - - 

Doornik   4 6 3 1 - - 

Eupen   15 18 3 - - - 

Gent   74 94 55 5 15 5 

Hasselt   58 97 28 7  10 4 

Hoei  1 0 - - - - 

Ieper   3 5 5 1 2 - 

Kortrijk   36 49 14 - - 2 

Leuven   20 23 19 3 1 1 

Luik  64 125 51 4  5 3 

Marche-en-Famenne   5 7 8 - - - 

Mechelen   6 18 7 5 7 1 

Namen   10 11 7 3 5 1 

Neufchâteau   - - 2 - - - 

Nijvel  17 24 4 2  - 1 

Oudenaarde   15 19 3 1 - - 

Tongeren   51 38 21 2 - 1 

Turnhout   42 58 35 6  2 1 

Verviers   4 4 6 - - - 

Veurne   13 3 5 - - 1 

Totaal der operaties:  1005 1247 602 83 94 29 

 

Aantal observaties en infiltraties door de federale magistraten gevorderd in het kader 

van gefederaliseerde dossiers of internationale verzoeken die niet lokaliseerbaar zijn: 

 

  Observaties infiltraties 

  2003-2004 2005 2006 2003-

2004 

2005 2006 

Federaal parket  184 287 126 17 11 6 

 

Totaal aantal  observaties en infiltraties voor alle parketten: 

 

Alle parketten  Observaties infiltraties 

  2003-2004 2005 2006 2003-

2004 

2005 2006 
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  1189 1534 728 100 105 35 

 

Opmerkingen over de statistieken 

 

a. De cijfers van de eerste tabel houden slechts rekening met de operaties die aan de 

federale procureur in de referentieperiode gemeld werden en omvatten dus niet de 

laattijdige kennisgevingen. 

 

b. Men moet rekening houden met het feit dat, in het kader van eenzelfde operatie, die 

slechts éénmaal in boven vermelde tabellen opgenomen werd, verschillende 

machtigingen kunnen verleend worden (verlenging, wijziging, aanvulling). 

 

3. Exploitatie van de informatie door de parketten toegezonden 

 

De exploitatie van deze gegevens heeft tot doel: 

 

a. Een globaal zicht te krijgen van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden 

in het land. 

 

Deze gegevens worden aan de BOM-magistraten gemeld op de gespecialiseerde 

opleidingsseminaries. (zie onder) 

 

b. De dossiers opsporen die onder de bevoegdheid van het federaal parket kunnen vallen, 

hetzij in het kader van de uitoefening van de strafvordering, hetzij in de coördinatie 

van de strafvordering. 

 

 De BOM-magistraat van het federaal parket stuurt de informatie naar zijn collega van de 

“sectie strafvordering” die deze materie  behandelt. 

Indien nodig neemt deze laatste contact op met de BOM-magistraat van het betrokken parket. 

  

Deze toezending gebeurt regelmatig: 82 dossiers hebben de bijzondere aandacht van de 

BOM-magistraat van het federaal parket gekregen en werden door hem toegestuurd aan zijn 

collega, belast met de materie in het federaal parket.  

 

7.2.2.b.  de infiltraties 

 

Buiten de verplichting om kopieën van machtigingen naar het federaal parket te sturen 

verzekert het federaal parket een meer doorgedreven opvolging inzake infiltraties.  

Inderdaad, volgens de van kracht zijnde richtlijnen moet elke infiltratie het voorwerp van een 

“commissie 1” uitmaken voor de aanvang ervan. 

Tijdens de infiltratie zelf heeft een “commissie 2” plaats bij elke belangrijke ontwikkeling, of 

ten minste alle drie maanden. 

De federale magistraat, belast met  de operationele opvolging van de BOM-wet gaat naar elke  

commissie. 

 

Deze vergaderingen die in de periode van 1 januari tot 31 december 2006 opliepen tot 

verschillende tientallen, worden hetzij in de lokalen van het federaal parket gehouden, of,  

meestal, in de lokale parketten. 

Sedert 1 oktober 2005 doen twee federale magistraten de opvolging van die vergaderingen, 

elk in zijn taalstelsel. 
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7.2.2.c. Buitenlandse steunaanvragen inzake infiltratie. 

 

Buitenlandse undercoverteams richten in bepaalde gevallen steunaanvragen aan UCT België, 

om, enerzijds hun agenten toe te laten, in het kader van hun undercoveropbouw, niet-

operationele bezoeken aan België te brengen en, anderzijds, een Belgische undercoveragent in 

“bruikleen” te krijgen, teneinde deze in het raam van een operationeel dossier op hun 

grondgebied in te zetten. 

Al deze aanvragen moeten aan de federale procureur gemeld worden die voorafgaand zijn 

akkoord moet geven. 

 

 16 aanvragen werden in 2006 geregistreerd. 

 

7.2.2.d.  Controle en beheersopdracht van de bijzondere fondsen  

 

De federale magistraat, specifiek aangesteld om het operationele gedeelte van de BOM-

problematiek op te volgen, oefent een driemaandelijkse controle op de provisies A uit 

(informantenwerking en dekking van kosten van bijzondere operaties) en C (algemene niet-

operationele kosten van het undercoverteam). Deze magistraat staat eveneens in voor de 

globale jaarlijkse controle van deze fondsen. Deze controle gaf aanleiding tot het opstellen, 

door deze federale magistraat, van een verslag dat via het College van procureurs-generaal 

aan de Minister van Justitie toegezonden werd. 

Deze jaarlijkse controle voorziet in de doorlichting van elk bewijsstuk dat door de 

politiediensten opgemaakt wordt. 

 

Voormelde federale magistraat voerde eveneens de controle uit over de aanwending van de 

provisie B (“toongeld” dat gebruikt wordt in het raam van de bijzondere 

opsporingsmethoden). Voor 2006 werden deze gelden 11 keer gebruikt voor bedragen die 

schommelden tussen 3.000 € en 500.000 €. De operaties waarvoor het “toongeld” aangewend 

werd, waren vrij uiteenlopend met een duidelijk overwicht van operaties in het kader van 

inbreuken inzake verdovende middelen. 

 

7.2.2.e.  Controle van de fictieve identiteiten 

 

1. Richtlijnen 

 

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. 

 

De creatie en het gebruik van de fictieve identiteiten bij infiltratie door de Belgische 

politieambtenaren worden door het federaal parket gecontroleerd. Voormelde federale  

magistraat stelt over deze controle een verslag op dat, via het College van procureurs-

generaal, aan de Federale Overheidsdienst Justitie wordt gestuurd. 

 

Behalve voor de controle op het gebruik van fictieve identiteiten is de federale magistraat, 

belast met de operationele opvolging van BOM, eveneens verantwoordelijk voor de 

aanvragen tot toekenning van fictieve documenten voor de undercoveragenten. 

Elke aanvraag van dit type moet het akkoord krijgen (met medeondertekening) van de hoger 

vermelde federale magistraat. 
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2.  Statistieken  

 

130 dossiers werden in 2006 geopend.   

 

De algemene controle op het gebruik van fictieve identiteiten heeft eenmaal per jaar plaats 

waarbij een verslag aan het College van procureurs-generaal wordt gestuurd. 

 

7.2.2.f.  Controle op de informantenwerking 

 

Richtlijnen 

 

De omzendbrief van het College van procureurs-generaal COL 6/2003 (13/2006 sedert 15 mei 

2006) bepaalt dat de procureur des Konings ook aan de federale procureur een kopie van het 

driemaandelijks  verslag over de informantenwerking stuurt. 

 

Deze toezendingen gebeuren regelmatig en stellen geen problemen. 

 

De nationale informantenbeheerder stuurt aan de federale procureur: 

- een jaarlijks overzicht van de informantenwerking zodat eventuele structurele 

problemen kunnen gesignaleerd worden 

- een driemaandelijks algemeen verslag over de informantenwerking in het hele land 

 

De federale procureur stuurt al deze gegevens naar het College van procureurs-generaal. 

 

7.2.2.g. specifieke BOM-machtigingen  

 

1. Wettelijke basis en richtlijnen 

 

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 frontstore het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de 

federale procureur vereisen. 

 

De omzendbrief COL 6/2003 (13/2006 sedert 15 mei 2006) van het College van procureurs-

generaal legt deze voorwaarde eveneens op voor elke bewaakte aflevering van personen en 

bewaakte doorlevering. 

 

7.2.2.h.  de algemene en beleidsmatige dossiers 

 

Zij betreffen de algemene problematiek en het beleidsmatig aspect van de toepassing van de 

bijzondere opsporingsmethoden    

 

De met het beleidsmatig aspect belaste federale magistraat en één van de magistraten belast 

met het operationele aspect hebben actief deelgenomen aan de werkgroep LEXPO. Deze 

groep, uit magistraten en politiemensen samengesteld, geeft punctuele antwoorden voor 

specifieke problemen verbonden aan het gebruik van de bijzondere opsporingsmethoden.   
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7.2.3.  De help-desk 

 

De magistraten belast met de BOM zijn ook operationeel belast, in overleg met de magistraten 

van het parket-generaal te Gent, met de help-desk bestemd voor DGJ/DJO, de 

parketmagistraten en de onderzoeksrechters die geconfronteerd worden met de 

inwerkingstelling van de bijzondere opsporingsmethoden. In die context worden vrijwel 

dagelijks schriftelijke of mondelinge adviezen verstrekt in het kader van de toepassing van de 

bijzondere opsporingsmethoden. 

7.2.4.  Gespecialiseerde opleidingen  

 

7.2.4.a. Seminaries over uitwisseling van beroepservaringen tussen magistraten 

gespecialiseerd in BOM.  

 

In Louvain-la-Neuve werd op 5 en 6 mei 2006 een seminarie ingericht door de Hoge Raad 

voor Justitie. 

 

De federale magistraten van de sectie “BOM” van het federaal parket hebben actief 

deelgenomen als spreker of moderator. 

 

7.2.4.b. Jaarlijkse BTS dagen (bijzondere technieken – techniques spéciales) 

 

Op deze jaarlijkse dagen komen de officieren BTS van de federale politie, de lokale 

informantenbeheerders, de BOM-magistraten, federale magistraten en magistraten van de 

parketten-generaal en eveneens leden van de directies DGJ/DJO en DGS/DSU bijeen. 

In 2006 heeft die dag op 15 december 2006 plaatsgevonden. 

 

De federale magistraten van de sectie “BOM” van het federaal parket hebben actief 

deelgenomen aan de voorbereiding van deze dag. 

 

7.2.4.c. Specifieke opleidingen 

 

De federale magistraten, belast met de opvolging van de BOM, hebben in 2006 opleidingen 

verzekerd, hetzij op de nationale rechercheschool, hetzij in het kader van de opleidingen van 

de HRJ. 
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7.3. Andere bijzondere opdrachten van het federaal parket 
 

7.3.1. Bijzondere opdrachten die uit de wet voortvloeien  

 

a. De wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en adviescentrum inzake 

schadelijke sektarische organisaties  

 
De administratieve coördinatiecel in de FOD Justitie, opgericht bij Koninklijk Besluit van 8 

november 1998 die recent werd samengesteld, heeft op 12 december 2005 voor de eerste keer 

vergaderd. 

 

De federale magistraat, door de federale procureur aangeduid, heeft deelgenomen aan de 

vergaderingen van deze cel op 6 februari, 24 april, 19 juni en 13 november 2006. 

 

Het federaal parket heeft deelgenomen aan een opleiding over de schadelijke sektarische 

organisaties, door de Hoge Raad voor Justitie ingericht, die op 21 februari 2006 in Brussel 

plaats vond. Alle Belgische parketten werden erop uitgenodigd. Deze studiedag had eveneens 

een internationale dimensie  daar de Franse benaderingswijze in deze materie uitgelegd werd. 

 

b. Koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en 

mensenhandel 

 

1. De Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de 

mensenhandel 

 

Deze cel is bijeengeweest op 30 maart, 29 juni en 31 december 2006. 

 

2.  Het Beheerscomité van het Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel en 

Mensenhandel (IAMM). 

 

Een vertegenwoordiger van het federaal parket is lid van dit beheerscomité. 

De eerste vergadering vond plaats op 5 oktober 2004. Deze cel heeft 8 keer vergaderd in 

2006.  

 

Rekening houdend met de natuur van dit beheerscomité dient de vraag gesteld te worden of de 

tussenkomst van het federaal parket zich niet moet beperken tot punctuele bijdragen of 

technische ondersteuning. De magistratuur is immers reeds vertegenwoordigd in de persoon 

van de vertegenwoordiger van de procureur-generaal van Luik, titularis van de portefeuille 

mensenhandel. 

 

7.3.2. Bijzondere opdrachten voortvloeiend uit omzendbrieven van de procureurs-

generaal  

 

a. De gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van 

procureurs-generaal (COL 9/1998) betreffende de criminele motorbendes 

 

Het federaal parket blijft deze problematiek actief opvolgen. 
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b. De omzendbrief van het College van procureurs-generaal (COL 6/2001) op de gerechtelijke 

aanpak van feiten van home- en carjacking en garagediefstal. 

 

Bij toepassing van deze circulaire had een federale magistraat in 2004 een 

coördinatievergadering belegd waarop de referentiemagistraten van alle parketten van het 

land, een vertegenwoordiger van het College van procureurs-generaal en de dienst 

“voertuigzwendel” van de centrale directie DGJ /DJB van de federale politie uitgenodigd 

waren. 

Het expertisenetwerk “groot banditisme” van het College van procureurs-generaal die deze 

problematiek heeft overgenomen heeft nog geen nieuwe coördinatievergadering belegd.  

 

c. Gemeenschappelijke omzendbrief van het College van procureurs-generaal COL 13/2004 

van 6 juli 2004  betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. 

 

Bij toepassing van deze circulaire heeft de federale referentiemagistraat op 14 juni 2006 een 

algemene coördinatievergadering belegd waarop alle referentiemagistraten van de parketten-

generaal, de parketten, de federale politie ( De Algemene directie van de bestuurlijke politie – 

dienst integrale voetbalveiligheid) en de voetbalcel van FOD Binnenlandse zaken op waren 

uitgenodigd. 

 

Een beperktere bijeenkomst met de federale referentiemagistraat, een vertegenwoordiger van 

het parket-generaal van Bergen die de materie onder zijn bevoegdheid heeft, de voormelde 

dienst federale politie, de voormelde voetbalcel, alsmede met enkele vrijwillige 

referentiemagistraten, vond plaats op 13 september 2006, alwaar het voorontwerp van 

wijziging van de voetbalwet onder de deelnemers werd besproken.   

 

Tenslotte heeft de federale referentiemagistraat op 21 februari, 4 april, 19 mei en 14 juni 2006 

deelgenomen aan de bijeenkomsten voorgezeten door de voetbalcel van de FOD 

Binnenlandse zaken in het kader van de werkgroep “wereldkampioenschap 2006”. 

 

7.3.3. Deelneming van het federaal parket aan nationale overlegplatforms of vaste  

            werkgroepen  

 

Het federaal parket heeft een groot aantal overlegplatforms of vaste werkgroepen van de 

nationale magistraten overgenomen, die hierna niet-exhaustief opgesomd staan:  

 

Nationale overlegplatforms: 

- criminaliteit die verband houdt met wagens, 

- telecommunicatie,    

- veiligheid van de ondernemingen,      

- veiligheid van zelfstandige ondernemers.    

 

Vaste werkgroepen: 

- ondersteuningscel “minerale oliën” 

- ondersteuningscel “BTW - carrousels” 

- groep “kinderontvoeringen” 

- groep “traceerbaarheid en heling” 

- werkgroep “kinderpornografie” 

- partnership 

- Task force “inbraakpreventie”  
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7.4. (Inter)nationale proactieve recherche 

 

Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van procureurs-

generaal betreffende de proactieve recherche 

 

De noodzaak bestaat nog altijd om de circulaire COL 4/2000 aan te passen. 

 

In de tijdspanne van 1 januari tot 31 december 2006 maakten 19 nationale proactieve 

recherches het voorwerp van een federaal dossier uit. 3 ervan werden in de loop van het jaar 

2005 afgesloten. 
 

 

Indeling per materie van de nationale proactieve recherches  

 2005 2006 2007 

Terrorisme 10 10  

Criminele organisatie  3 4  

Mensenhandel 3 2  

Witwassen 2 2  

Groot banditisme 1 1  

 

 

Het debat over het onderscheid dat dient gemaakt te worden tussen programma’s, projecten, 

en proactieve recherches werd in 2006 verdergezet in de werkgroep “artikel 44” van de wet 

op het politieambt met actieve deelname van het federaal parket.  

 

De werkzaamheden hebben geleid tot het opstellen van het Koninklijk uitvoeringsbesluit van 

artikel 44 WPA dat thans aan de adviesprocedure onderworpen is. 

Dit Koninklijk besluit erkent het werk per projecten. 

Een lijst van programma’s, projecten en proactieve recherches werd opgesteld en in de 

werkgroep “artikel 44 “besproken. 
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HOOFDSTUK III. – De uitvoering van het strafrechtelijk beleid 

door de federale procureur  
 

8. In het kader van zijn exclusieve bevoegdheden 

 

8.1.   De ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 

 

8.1.1. Wettelijke basis 

  

Artikel 144quater van het gerechtelijk wetboek, gewijzigd door de wet van 5 augustus 2003, 

bepaalt dat de federale procureur exclusief bevoegd is voor de uitoefening van de 

strafvordering in het domein van de ernstige schendingen van het internationaal humanitair 

recht.  

 

Omzendbrief van het College van procureurs-generaal COL 16/2002 over de wet van 5 

augustus 2003 en het addendum ingevolge de arresten van het Arbitragehof. 

 

8.1.2. Huidige situatie 

 

 2004 2005 2006 

Dossiers in opsporing 12 17 22 

Dossiers in onderzoek 20 19 20 

Verwijzing naar Assisenhof 1  1 

 

 

Op het einde van het jaar 2006 waren er 20 dossiers in onderzoek, waarvan 9 betrekking 

hadden op de gebeurtenissen in 1994 in Rwanda. 

Van die dossiers werd er 1 op 7 september 2006 naar het Assisenhof van het bestuurlijk 

arrondissement Brussel-Hoofdstad doorverwezen, waar de zaak vanaf 19 april 2007 

behandeld wordt; deze zaak, waarin iemand aangehouden en doorverwezen is, heeft 

betrekking op de afslachting van tien Belgische blauwhelmen in Kigali op 7 april 1994. 

 

In een ander dossier dat eveneens betrekking heeft op de gebeurtenissen in Rwanda is er nog 

één persoon aangehouden; in die zaak wordt er in de loop van het jaar 2007 een regeling van 

de rechtspleging verwacht. 

 

Er kan hier ook aan worden herinnerd dat op 19 september 2005 de onderzoeksrechter, belast 

met een dossier waarin de ex-president van Tsjaad, Hissein Habré, betrokken is, een 

aanhoudingsbevel bij verstek ten laste van deze laatste heeft uitgeschreven, en wel voor 

ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht. Er werd een uitleveringsverzoek 

gericht aan de bevoegde autoriteiten van Senegal, waar hij verbleef. Dit verzoek wordt nog 

altijd onderzocht; Senegal lijkt nochtans eerder geneigd om de h. Habré op zijn grondgebied 

terecht te laten staan, en dit met het akkoord van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, en 

is daaromtrent bezig zijn wetgeving aan te passen.  

 

Trouwens, op het eind van het jaar 2006, waren er nog altijd 22 dossiers in opsporing, 

waarvan 16 betrekking hebben op de gebeurtenissen in Rwanda in 1994. 
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Van die dossiers werden er 8 in 2006 geopend. 3 dossiers werden het afgelopen jaar 

geseponeerd. 

 

Tenslotte kunnen we er hier ook op wijzen dat, ondanks de ernst van de feiten in de dossiers 

van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, het minieme aantal 

speurders dat op een dergelijk type onderzoek wordt gezet, de facto verplicht om prioriteiten 

te stellen bij de behandeling van de dossiers; de zaken die prioritair worden behandeld zijn 

dan ook diegene waarin personen aangehouden zijn, Belgen het slachtoffer zijn of verdachten 

op Belgische bodem verblijven, alsook de verzoeken tot uitvoering van internationale 

rogatoire opdrachten, vooral diegene die uitgaan van internationale strafrechtbanken.  

 

8.2.   Misdrijven door militairen in het buitenland gepleegd in vredestijd 

 

8.2.1. Bevoegdheid van de federale procureur 

 

Artikel 144quinquies van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt de bevoegdheid van de federale 

procureur voor de misdrijven in het buitenland gepleegd door de Belgische strijdkrachten en 

die in België kunnen vervolgd worden. Hij wordt rechtstreeks ingelicht hetzij door de 

commandanten van de militaire eenheden die in het buitenland gestationeerd zijn, hetzij door 

de leden van de federale politie. De federale procureur kan beslissen dat een procureur des 

Konings, na overleg met deze laatste, de strafvordering uitoefent
15

. 

 

Deze bepaling werd ingevoerd bij artikel 90 van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de 

afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in 

oorlogstijd. 

 

De gemeenschappelijke omzendbrief van  het  College van procureurs-generaal van 5 januari 

2004 – COL 1/2004 betreffende de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd 

alsmede het behoud ervan in oorlogstijd – wetten van 10 april 2003 geeft er ook de voorkeur 

aan om de federale procureur bevoegd te maken voor bepaalde specifieke onderzoeken inzake 

scheepsongevallen,  vliegtuigongevallen en ongevallen bij valschermspringen waarbij 

gebouwen, luchtvaartuigen of militair personeel betrokken zijn  

 

Akkoord van de Raad van procureurs des Konings van 5 maart 2004, waarbij de federale 

procureur de strafvordering uitoefent voor misdrijven gepleegd aan boord van militaire 

vliegtuigen en schepen (beschouwd als nationaal territorium) wanneer deze zich niet in de 

Belgische territoriale wateren of het Belgisch luchtruim bevinden. Deze feiten worden telkens 

meegedeeld aan de federale procureur overeenkomstig artikel 144ter van het gerechtelijk 

Wetboek.  

 

 

                                                 
15

 De federale procureur oefent zelf de strafvordering uit in volgende dossiers: 

- feiten die door het Assisenhof moeten worden vervolgd 

- ernstige feiten en feiten die de handhaving van de militaire tucht in het buitenland in gevaar kunnen 

brengen en door de correctionele rechtbank vervolgd moeten worden. 

De verkeersinbreuken en minder ernstige feiten kunnen aanleiding geven tot: 

- seponering 

- seponering en aanklacht van de feiten bij de tuchtrechtelijke overheid 

- toesturen ter beschikking van de procureur des Konings van de woonplaats van de verdachte, na overleg 

met de procureur des Konings. 
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8.2.2. Structurele organisatie van het federaal parket 

 

Een eerste substituut van de krijgsauditeur, Nederlandse taalrol, wettelijk tweetalig, die naar 

het federaal parket werd gedelegeerd en een federale magistraat van de Franse taalrol zijn 

belast met de dossiers tegen Belgische militairen. De eerste is ook verantwoordelijk voor de 

eenheid “militaire bevoegdheden” van het federaal parket. 

 

8.2.3.  Contacten met de FOD Landsverdediging en de militaire overheden 

 

a. protocolakkoord tussen de FOD Landsverdediging en FOD Justitie 

 

Dit protocol werd op 1 maart 2005 door de Minister van Landsverdediging en de Minister van 

Justitie ondertekend en bepaalt de logistieke en materiële ondersteuning die aan federale 

magistraten met opdracht in het buitenland en aan magistraten van het openbaar ministerie 

moet worden verstrekt die, bij toepassing van artikel 309bis van het Gerechtelijk Wetboek, 

door de federale procureur aangesteld zijn om aan langdurige opdrachten in het buitenland 

deel te nemen.  

 

De procureur-generaal van Bergen die binnen het College van procureurs-generaal belast is 

met de materie “militair strafrecht” is, in samenwerking met de federale procureur, belast met 

het implementeren van dit protocolakkoord. Er wordt momenteel aan een ontwerp van 

ministeriële omzendbrief gewerkt. 

 

b. contact met het Verbindingsbureau in Duitsland 

 

In de nasleep van het vertrek van de Belgische troepen uit Duitsland is de federale procureur, 

samen met de federale magistraat belast met de militaire dossiers, op 10 februari 2006 naar 

het Verbindingsbureau in Keulen gegaan om de procedure van overdracht tussen het federaal 

parket en de Duitse gerechtelijke overheid van proceduredossiers op punt te stellen. 

 

c. informatievergaderingen 

 

De met militaire dossiers belaste federale magistraat heeft een presentatie gehouden over het 

federaal parket:  

- op 21 juni en 21 oktober 2006 in het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, ten 

behoeve van de eenheidscommandanten 

- op 16 november 2006 in de Koninklijke Militaire School, ten behoeve van de 

toekomstige korpschefs. 

 

Op 26 september 2006 heeft hij deelgenomen aan een vergadering die op zijn verzoek te 

Evere in de sectie Composland werd georganiseerd met betrekking tot de samenwerking 

tussen het federaal parket en het leger. 

 

8.2.4.  Contacten met de federale politie – DGJ/DJMM 

 

a.  Nood aan een gespecialiseerde politiedienst  

 

De noodzaak om deze gespecialiseerde dienst van de federale politie te behouden wordt 

bevestigd. 
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In het kader van zijn opdrachten stelt de federale procureur systematisch de gespecialiseerde 

dienst van de federale politie aan die rechtstreeks afhangt van de gerechtelijke directeur-

generaal (DGJ) – de dienst van de gerechtelijke politie in militair milieu (DJMM) – voor de 

tenuitvoerlegging van de onderzoeksplichten. 

 

Er werd met de gerechtelijke directeur-generaal van de federale politie overeengekomen dat 

een ploeg van DJMM regelmatig aanwezig zou zijn bij belangrijke detachementen van 

Belgische militairen in het buitenland, zoals Afghanistan en Kosovo, en ook bij 

legeroefeningen in het buitenland. 

Toen in oktober 2006 de missie in Libanon van start ging, werd de beslissing genomen om 

een permanente aanwezigheid van DJMM op het terrein te garanderen. Deze maatregel werd 

tot op het einde van het jaar gehandhaafd. 

 

b.  Activiteiten en evaluatie 

 

De directeur van DJMM stuurt momenteel regelmatig een activiteitenverslag naar de federale 

procureur.  

 

De betekenisvolle elementen van dergelijk activiteitenverslag zijn: 

 

40,32 % van alle door DJMM behandelde dossiers, zowel in België als in het buitenland, 

werden voor het federaal parket behandeld. 

 

17,19 % van de capaciteit van DJMM wordt besteed aan opdrachten in het buitenland van de 

gerechtelijke mobiele interventieploegen (1.018 opdrachtdagen – tegen 868 in 2005). De 

stijging wordt voor 2007 bevestigd. 

 

De opdrachten van DJMM bij de Belgische detachementen in het buitenland in 2006 gaven 

aanleiding tot 74 gerechtelijke dossiers (tegen 104 in 2005). 

 

 

8.2.5.  Statistieken 

 

In de loop van het jaar 2006 heeft het federaal parket 146 dossiers geopend in het kader van 

zijn nieuwe bevoegdheden bij de Belgische strijdkrachten. 

 

Deze feiten deden zich voor in 16 verschillende landen en telkens waren daar één of meer 

leden van de strijdkrachten bij betrokken, hetzij als dader, hetzij als mededader, hetzij als 

benadeelde persoon, en dit in het kader van een humanitaire opdracht, gevechtsoefeningen of 

een welbepaalde opdracht. 

 

8.2.5.a.  Verdeling per materie: 

 

code    omschrijving  

 

 2004 2005 2006  2006 

11 1  1 11A: diefstal met geweld of bedreiging 1 

12 7 1 - toonbankdiefstal  

14 1  - huisdiefstal  
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15 1  - valsmunterij  

17 

 
10 10 10 17A: diefstal met braak, inklimming of valse sleutels 

17B: diefstal met braak in woning       

17D: diefstal met braak in voertuig                                                                             

17H: diefstal in voertuig 

6 

1 

1 

2 

18 35 38 14 18A: gewone diefstal 

18B:  zakkenrollerij 
13 

1 

20 

 
11 4 3 20B: misbruik van vertrouwen 

20D: oplichting 
1 

 2    

21 12 1 1 21A: valsheid in geschriften door privépersonen 1 

25 6  -   

26 1  - afzetterij  

28 4 6 4 28A: verloren voorwerpen 

28B: gevonden voorwerpen 
2 

2 

30  1 1 30B: moord 1 

31 1  1 31B: poging tot zelfmoord 1 

32 5 3 1 32A:  ongesteldheid op de openbare weg 1 

35 19 36 21 35V:  insubordinatie 

35W: desertie 

35X:  verduistering-diefstal ten nadele van de Staat 

35Y:  smaad – geweld tegenover meerdere 

3 

2 

4 

12 

36 6 5 4 36A:  wapens 

36E:   invoer / uitvoer / doorvoer van wapens 
2 

2 

37 6 3 2 37B:  aanranding van de eerbaarheid 

37C:  zedenschennis 
1 

1 

41 2 2 -   

42 6 3 -   

43 21 10 9 43A: vrijwillige slagen en verwondingen 9 

45 19 12 4 45C: bedreigingen 

45F: verdachte gedragingen 
1 

3 

46 9 4 12 46A: onvrijwillige slagen en verwondingen 

46B: hondenbeten 

46D: luchtvaartongevallen 

6 

2 

4 

50 8 8 3 50B: beschadigingen – vernielingen in het algemeen 3 

52 2 4 5 52B:  laster 

52E:  schending van het briefgeheim 
4 

1 

53 2 2 6 53B:  inbreuken op de privacy 

53D:  ongewenste intimiteiten 
3 

3 

56 1  1 56A:  racisme 1 

60 15 6 2 60A:  drugs 2 

65  5 2 65A:  arbeidsongeval 2 

69   1 69B:  zwartwerk 1 

78 5     

79  1    

80   1 beroep tegen vonnis van de politierechtbank 1 

81  1    

84 18 15 11 verkeersongevallen met verwondingen  11 

85 1 1    

86 2     
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87 4 2    

90 16 4     

91 12  3 aanrijdingen, zonder verwondingen 3 

92 2 4 1 bijzondere wetten  1 

93 19 44 18 verkeer (uitgezonderd K.B. van 1.12.1975) 18 

94 106 19 1 wegcode (art. 57bis CPM) 1 

98   1 98F: openbare dronkenschap 1 

 

totaal 

 

423 

 

 

255 

 

146 

  

146 

 

Opmerkingen 

 

De belangrijke daling in het aantal dossiers wordt verklaard door de definitieve terugtrekking 

in december 2005 van alle Belgische militairen uit Duitsland. 

8.2.5.b.  Verdeling per land waar de inbreuk werd gepleegd 

 

land    

 2004 2005 2006 

    

Afghanistan 68 68 29 

Azerbeidzjan  2 1 

Benin   8  1 

Burundi   1 

Kaapverdië   7 

Cambodja    1  - 

Verenigde Staten   1  1 

Frankrijk  10 1 1 

Groot-Brittannië  13 21 19 

Kosovo / Servië-Montenegro  31 35 20 

Laos   2  - 

Litouwen   3  - 

Luxemburg   2  - 

Noorwegen  1 - 

Oezbekistan  1 1 

Nederland   4 3 2 

Polen  2 - 

Portugal   1  - 

Democratische Republiek Congo    9 2 6 

Duitsland       211 85 11 

Rusland   1  - 

Rwanda  1 1 

Somalië   1 

Sri Lanka  1 - 

Andere oorsprong (bv. rechtstreekse klachten 

– aanmeldingen bij de federale politie enz. 
57 32 33 

    

Totaal: 423 255 146 
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8.2.5.c.  Stand van zaken van de dossiers 

 

 2004 2005 2006 

in opsporing  63 46 30 

in onderzoek 8 6 1 

tot beschikking 101 48 25 

seponering 211 141 82 

minnelijke schikking 13  - 

voeging 19 15 4 

terechtzitting (vastgestelde zaken) 5 3 1 

vonnissen 1 1 2 

hoger beroep 2 1 1 

arresten  3 3 

 

8.2.5.d.  details inzake dossiers in onderzoek 

 

Op 31 december 2006 waren er 4 federale dossiers in onderzoek 

 

Arrondissement aantal dossiers materie 

Brussel 3 fraude, verduistering, overlijden (ander dan 

misdaad/misdrijf/zelfmoord) 

zeden 

Charleroi 1 verduistering ten nadele van de Staat (wapens) 

 

8.2.5.e.  Wederzijdse rechtshulp in strafzaken. 

 

Er werden door de Belgische gerechtelijke autoriteiten maar 2 verzoeken tot verhoor van 

beklaagden, getuigen of benadeelden aan het federaal parket gericht. 

 

8.2.5.f.  Bijzondere bevoegdheden van het federaal parket  

 

1. Luchtvaartongevallen/incidenten: 5 

 

Er werden ons vijf luchtvaartongevallen gemeld, waarvan drie enkel met materiële schade. 

 

Twee feiten waarbij onbemande verkenningvliegtuigen (UAV) betrokken waren gaven  

aanleiding tot het openen van een gerechtelijk onderzoek. Beide feiten deden zich voor in 

Congo, het eerste op 1 augustus en het andere op 16 oktober 2006, waarbij er gewonden 

vielen bij de lokale bevolking. Bij het tweede ongeval vonden twee Congolezen de dood. 

 

2. Feiten a/b van een Belgisch militair schip buiten de Belgische territoriale wateren: 

 

Er werden ons geen ongevallen gemeld waarbij Belgische militaire schepen betrokken waren. 

 

Er deden zich 5 feiten voor op Belgische militaire schepen waarvoor een onderzoek werd 

geopend: diefstal (1), slagen en verwondingen (1), drugsgebruik (2) en een zwaar ongeval 

(ontploffing van een granaat bij een oefening). 
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3.  Ongevallen bij parachutespringen: 

 

In de loop van het jaar 2006 werd ons geen enkel ongeval of incident van deze aard 

gesignaleerd. 

 

8.2.5.g.  Verplaatsing van federale magistraten naar het buitenland 

 

1.  in het kader van een gerechtelijk onderzoek of opsporingsonderzoek  

 

Er is in 2006 geen verplaatsing naar het buitenland geweest in het kader van een  

opsporingsonderzoek. Er heeft zich geen enkel ernstig gerechtelijk incident voorgedaan 

waardoor een magistraat van het federaal parket zich ter plaatse moest begeven. 

 

Ingeval er strafinbreuken worden gepleegd die de discipline binnen de eenheid op 

verplaatsing ernstig in gevaar kunnen brengen, wordt de dader van de inbreuk onmiddellijk 

naar België gerepatrieerd (tenzij de van de zaak op de hoogte gebrachte federale magistraat 

beschikt dat hij tot aan zijn aankomst of die van de federale politie ter plekke moet blijven). 

 

Een verplaatsing van een federale magistraat kan dan ook enkel in bepaalde gevallen dienstig 

zijn (bijvoorbeeld in maart 2007, toen een federale magistraat met de gerechtelijke 

deskundigen is meegereisd die hij had aangesteld in het kader van het verkeersongeval dat 

drie Belgische militairen het leven heeft gekost).  

 

2. buiten een gerechtelijk onderzoek of opsporingsonderzoek 

 

De occasionele aanwezigheid van een magistraat bij in het buitenland gestationeerde 

Belgische troepen kan voordelen hebben, meer bepaald het feit dat hij het milieu kent en op 

die wijze de omstandigheden beter kan inschatten waarin de inbreuk werd gepleegd. 

 

Toen de militaire rechtbanken nog bestonden, drong de Belgische militaire overheid aan op 

een permanente aanwezigheid van een magistraat bij de troepen tijdens opdrachten in het 

buitenland of grote gevechtsoefeningen. Sedert deze bevoegdheid in januari 2004 door het 

federaal parket werd overgenomen, werd nog geen enkele magistraat ter plekke uitgenodigd, 

al was het maar om op verkenning te kunnen gaan.  

 

Aanbeveling 

 

De militaire overheid moet gesensibiliseerd worden om een magistraat van het federaal 

parket uit te nodigen zich te begeven naar een in het buitenland gelegerd detachement 

van de Belgische strijdkrachten. 

 

3. in het kader van opleidingen of conferenties 

 

Op 21 en 22 september 2006 heeft de federale procureur aan de Universiteit van Parijs, ter 

gelegenheid van een colloquium gewijd aan militaire en uitzonderingsrechtbanken, de 

bevoegdheid van het federaal parket uiteengezet in het kader van militaire operaties in het 

buitenland. Ook een federale magistraat heeft aan het colloquium deelgenomen. 
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Op 6 en 7 november 2006 heeft de met militaire dossiers belaste magistraat van het federaal 

parket in Genève bij de UNO deelgenomen  aan een denkoefening onder experten van 

verschillende landen over de noodzaak van militaire rechtbanken. 

 

2.  van magistraten in het kader van artikel 309bis van het Gerechtelijk Wetboek 

 

In dit kader was er geen enkele verplaatsing naar het buitenland. 

 

8.2.6.   Opmerkingen en aanbevelingen 

 

Een wetgevend initiatief zou moeten overwogen worden ten einde een oplossing te vinden 

voor de volgende twee problemen: 

 

8.2.6.a. Aflevering van een aanhoudingsbevel ten aanzien van een in het buitenland 

gestationeerd lid van de gewapende strijdkrachten: moeilijkheid van tenuitvoerlegging in 

verre landen. 

 

Het artikel 9 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad van 28 juli 2006) wijzigt artikel 16 § 2 van de wet van 20 juli 1990 

betreffende de voorlopige hechtenis. 

 

Deze bepaling, aangevuld bij de wet van 10 april 2003, organiseerde een voorafgaand verhoor 

via audiovisuele middelen van de verdachte, als deze niet kan verhoord worden door de 

onderzoeksrechter in persoon omdat hij zich in het buitenland bevindt. Indien men een beroep 

had moeten doen op audiovisuele middelen, dan zouden zich praktische problemen hebben 

gesteld. 

 

De nieuwe bepaling maakt het mogelijk een beroep te doen op een veel bredere waaier van 

middelen, zoals radio, telefoon of andere technische middelen, waarbij de opsomming niet 

beperkend is: enerzijds moet er sprake zijn van directe stemoverdracht tussen 

onderzoeksrechter en verdachte, en anderzijds van vertrouwelijkheid van de uitwisselingen. 

 

Tot nu toe moest er nog geen gebruik worden gemaakt van deze procedure. Maar in de 

toekomst zou in een simulatie voorzien worden om de efficiëntie uit te testen. 

 

Deze nieuwe bepaling lost echter het probleem niet op van het afstappen ter plaatse binnen de 

24 uur door de onderzoeksrechter voor een ernstige inbreuk op grote afstand of waarvoor een 

langdurige verplaatsing is vereist. 

 

8.2.6.b.  De verwijzing van de beklaagde naar de korpstucht (art. 24 mil. Sw) 

 

De afschaffing van artikel 24 van het wetboek van strafrechtspleging voor het leger heeft bij 

de wet van 10 april 2003 een einde gesteld aan de mogelijkheid om de strafvordering voor 

kleinere of minder ernstige bedrijven te beëindigen bij beslissing van verwijzing naar de 

korpstucht door het parket of het onderzoeks- of vonnisgerecht. 

 

Het opnieuw instellen van dat artikel zou het federaal parket in staat stellen om op efficiënte 

wijze de militaire discipline bij de militaire detachementen die in ver van België verwijderde 

Staten gestationeerd zijn te handhaven, doordat een disciplinaire sanctie genomen kan worden 

onmiddellijk na het plegen van feiten die niet voor een correctionele rechtbank vervolgd 
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moeten worden of waarvoor de dader niet noodzakelijk naar België moet worden 

overgebracht. 

 

De aanbeveling uit het vorige jaarverslag blijft geldig. 

 

Aanbeveling 

 

Het is wenselijk, mits de nodige aanpassingen, om de regel voorzien in het oude artikel 

24 van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger opnieuw in te voeren, waarin 

gesteld wordt dat “het (…) openbaar ministerie, de kamer van inbeschuldigingstelling of 

de raadkamer, de rechterlijke commissie bij het Militair Gerechtshof of bij een 

krijgsraad en elke strafrechtbank die wordt belast met de vervolging van een misdrijf 

dat weinig ernstig schijnt te zijn, mogen de verdachte militair naar diens 

korpscommandant verwijzen om hem disciplinair  te doen straffen.” 
 

8.2.6.c. Het opsporen en de vaststellingen bij in het buitenland gepleegde misdrijven 

 

De belangrijke geografische verspreiding van leden van de Belgische strijdkrachten over de 

hele wereld maakt een constante aanwezigheid van leden van de federale politie om 

misdrijven op te sporen en de nodige vaststellingen te doen onmogelijk. 

De federale politie heeft een permanente aanwezigheid verzekerd bij de UNO-opdracht in 

Libanon van 9 oktober tot 29 december 2006. Vanaf 2007 zal die aanwezigheid niet langer 

permanent zijn (14 dagen om de twee maanden). 

 

De Belgische militaire politie van haar kant, die echter geen enkele gerechtelijke bevoegdheid 

heeft, is bij die grote detachementen en bij alle legeroefeningen in het buitenland wel constant 

aanwezig. Het gebeurt vrij veel dat er “MP-verslagen” opgesteld worden, niet alleen voor 

disciplinaire overtredingen, maar ook voor feiten die misdrijven kunnen uitmaken: 

verkeersongevallen, dronkenschap, drugsbezit, insubordinatie,… 

 

Bij gebrek aan vaststellingen door een dienst van de federale politie (DJMM) zijn die MP-

verslagen de enige bron van informatie over de misdrijven waarover de federale procureur 

beschikt om zijn vervolging op te baseren. De leden van de militaire politie hebben evenmin 

de mogelijkheid om gerechtelijk beslag te leggen, noch zelfs om dader en getuigen te 

verhoren. 

 

Vóór de opheffing van de militaire gerechten stonden een ploeg van DJMM en een militaire 

magistraat in voor een permanente aanwezigheid bij belangrijke detachementen in het 

buitenland. 

 

Een dergelijke beleidsoptie werd tot op dit ogenblik niet genomen.Daarom moet er aan 

praktische oplossingen worden gedacht: hetzij een uitbreiding van het kader van DJMM om 

voor een permanente aanwezigheid van de federale politie bij grote detachementen te zorgen, 

ofwel, in uitzonderlijke en beperkte gevallen, de bevoegdheid van gerechtelijke politie aan 

leden van de militaire politie verlenen. 

 

De aanbeveling uit het vorige jaarverslag blijft geldig. 
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Aanbeveling 

 

Het is aan te bevelen om een oplossing te zoeken voor het probleem van de opsporingen 

en vaststellingen van door leden van de Belgische strijdkrachten gepleegde misdrijven, 

vooral in ver van België verwijderde landen.  
 

8.2.6.d. Belgische militaire luchtvaartongevallen 

 

- vertrouwelijkheid van de vaststellingen door de Onderzoeksdienst voor 

luchtvaartongevallen (ODOV) 
 

Er werd in het Belgische leger een vaste onderzoeksdienst opgericht om elk incident of 

ongeval waar een Belgisch militair vliegtoestel bij betrokken is te analyseren, de ODOV. 

 

Het onderzoek door deze “experten” heeft als doel de oorzaak van het ongeval op te sporen 

zodat er aanbevelingen kunnen verstrekt worden aan de militaire overheden om andere 

incidenten of ongevallen te vermijden. Het onderzoek streeft er dus niet naar om fouten of 

verantwoordelijkheden op het spoor te komen, dat is de taak van het gerechtelijk onderzoek 

dat door de federale procureur wordt gevoerd. 

 

-   bewaring van de door de Onderzoeksdienst voor luchtvaartongevallen (ODOV) in beslag 

genomen stukken 
 

De ODOV is ermee belast om in het kader van zijn onderzoek, enerzijds, alle wrakstukken 

van het vliegtuig te recupereren en, anderzijds, alle technische documenten (onderhoud, …), 

documenten van de piloot, de geregistreerde gesprekken tussen controletoren en piloot,…te 

analyseren. 

Er wordt gerechtelijk beslag gelegd op deze stukken omdat ze ook absoluut nodig zijn voor 

het gerechtelijk onderzoek. 

 

Op 8 september 2006 werd er op het federaal parket een werkvergadering belegd met de 

federale procureur en de met militaire dossiers belaste magistraat enerzijds, en de nieuwe 

bevelvoerder van de ODOV en zijn twee medewerkers anderzijds, met het oog op het op punt 

stellen van de praktische samenwerkingsmodaliteiten. 

Er werd een verslag opgesteld dat aan de militaire autoriteiten voorgelegd werd. 
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9. In het kader van zijn andere bevoegdheden 

 

9.1.   De strijd tegen het terrorisme 
 

9.1.1.  Wettelijke basis en richtlijnen 

 

Artikel 144ter, §1,2° van het Gerechtelijk Wetboek geeft de federale procureur de 

mogelijkheid, op basis van het veiligheidscriterium, de strafvordering uit te oefenen 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. 

 

De gemeenschappelijke omzendbrief van 15 juli 2005 van de Minister van Justitie en het 

College van procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke aanpak inzake terrorisme (de 

COL 9/2005).   

 

Dit belangrijke beleidsdocument werd op 15 juli 2005 door het Ministerieel Comité voor 

Inlichting en Veiligheid goedgekeurd.  

 

Dit beleidsdocument is in het bijzonder van belang omdat het de gerechtelijke aanpak inzake 

terrorisme in België vastlegt en de samenwerking tussen alle partners in de strijd tegen het 

terrorisme regelt. De inhoud ervan is dwingend ten aanzien van het Openbaar Ministerie, de 

federale politie en alle andere diensten die afhangen van de ministers die deel uitmaken van het 

Ministerieel Comité. 

 

9.1.2.  Statistieken 

 

9.1.2.a.  Aantal federale dossiers inzake terrorisme  

 

aantal federale dossiers inzake terrorisme
16

 

tussen 21/5/2002 en 31/12/2004 in 2005 in 2006 

              

134 89 106 

 

De 106 federale dossiers inzake terrorisme die in 2006 geopend werden kunnen als volgt 

worden uitgesplitst: 

 

   Opsporings- en gerechtelijke onderzoeken 

 

opsporingsonderzoeken gerechtelijke onderzoeken 

80
17

 26 

 

 

 

                                                 
16

 Het betreft reactieve en proactieve dossiers, de opsporings- en gerechtelijke onderzoeken , afgesloten of nog 

lopende. 
17

 Bij de opsporingsonderzoeken worden ook de proactieve onderzoeken geteld en de 9 strafdossiers die bij de 

gerechtelijke onderzoeken werden gevoegd. 
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  Herkomst van het dossier
18

 

 

Ambtshalve 10 

Parket Gent 4 

Parket Antwerpen 6 

Parket Dendermonde 1 

Parket Hasselt 1 

Parket Brussel 28 

Parket Namen 1 

Parket Dinant 1 

Parket Nijvel 1 

Parket Charleroi 5 

Parket Oudenaarde 2 

Parket Doornik 2 

Federale politie 1 

CFI 25 

SV 3 

Andere 4 

 

 

9.1.2.b.  Aantal federale dossiers inzake terrorisme in gerechtelijk onderzoek 

 

 

Gerechtelijke onderzoeken inzake terrorisme  

 

Tussen 21/5/2002 en 31/12/2004 in 2005 in 2006 

38 14 26 

 

Uitsplitsing per gerechtelijk arrondissement van gerechtelijke onderzoeken 

inzake terrorisme in 2006. 

Charleroi 3   

Antwerpen 3   

Dendermonde 2   

Doornik 1   

Brussel 17   

 

 

9.1.2.c.  Aantal door de parketten aangemelde dossiers inzake terrorisme die (nog) niet 

gefederaliseerd werden 

 

 

Aantal door de parketten gemelde, (nog) niet gefederaliseerde dossiers terrorisme  

Tussen 21/5/2002 en 31/12/2004 in 2005 in 2006 

12 23 30 

 

                                                 
18

 De herkomst van opsporingsonderzoeken die bij andere opsporingsonderzoeken of gerechtelijke onderzoeken 

werden gevoegd, wordt hier niet vermeld. 
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De 30 dossiers inzake terrorisme die in 2006 aan het federaal parket werden aangemeld en 

(nog) niet werden gefederaliseerd, kunnen verder als volgt worden gespecificeerd: 

 

Herkomst van het dossier 

 

Parket Turnhout 2 

Parket Hasselt 1 

Parket Dendermonde 2 

Parket Tongeren 1 

Parket Brussel 10 

Parket Charleroi 1 

Parket Oudenaarde 1 

Parket Gent 2 

Parket Nijvel 1 

Parket Luik 1 

Parket Brugge 2 

Parket Antwerpen 5 

Parket Kortrijk 1 

 

Genomen beslissing 

 

Analyse bezig 19
 14 

Geen federalisering 16 

 

 

9.1.2.d  Aantal algemene en bijzondere informaties  inzake terrorisme 

 

 

Algemene en bijzondere informaties gelinkt aan terrorisme 

21/5/2002 en 31/12/2004 in 2005 in 2006 

259 312 318 

 

De 318 dossiers kunnen verder worden gespecificeerd als volgt: 

 

Herkomst van het dossier 

 

AGG 53 

DGJ/DJP/Terro 51 

Parket Brussel (verzoek om advies in het 

kader van nationaliteitsprocedures) 

48 

Parketten 39 

SV 35 

Federale politie (niet DJP/terro) 28 

Minister van Justitie 10 

ADIV 7 

                                                 
19

 “Analyse bezig” kan betekenen dat DGJ/DJP/Terro, op vraag van het federaal parket, nagaat of er 

daadwerkelijk sprake is van een dossier terrorisme of dat deze analyse reeds gebeurd is, maar dat werd beslist af 

te wachten of uit het verder onderzoek meer concrete elementen inzake terrorisme naar voren komen, alvorens 

een beslissing tot federalisering te nemen. 
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Eurojust 3 

Eurojust: toezending informatie van 

nationaal naar Belgisch lid Eurojust 

2 

CFI 1 

Andere  41 

 

 

9.1.2.e  Aantal passieve rechtshulpverzoeken inzake terrorisme 

 

Passieve rechtshulpverzoeken inzake terrorisme 

2005 23 

2006 31 

 

De 31 internationale rechtshulpverzoeken kunnen verder worden gespecificeerd als volgt: 

 

Verzoekend land 

 

Nederland 11 Duitsland 2 

Frankrijk     3 Groot-Brittannië 1 

Verenigd Koninkrijk 1 Turkije 4 

Italië 2 Ierland 1 

Spanje 4   

Denemarken 1   

 

 

9.1.2.f  Aantal beleidsmatige dossiers 

 

Deze dossiers bevatten verslagen, inlichtingen, vraagstukken van beleidsmatige (niet-

operationele) aard, die van belang zijn voor de strijd tegen het terrorisme of betrekking hebben 

op wetgevende of regelgevende initiatieven waarbij het federaal parket een 

beleidsondersteunende rol ten behoeve van de Minister van Justitie en het College van 

procureurs-generaal (in het bijzonder het expertisenetwerk « groot banditisme en terrorisme ») 

vervult. Deze dossiers worden in hoofdzaak behandeld door de coördinator terrorisme van het 

federaal parket. 

 

Aantal beleidsmatige (niet operationele) dossiers inzake terrorisme 

21/5/2002 tot 31/12/2006 239 

 

 

9.1.2.g. Proactieve onderzoeken  

 

 

Proactieve onderzoeken inzake terrorisme 

21/5/2002 tot 31/12/2005 2006 totaal 

14 2 16 

 

Aantal afgesloten proactieve onderzoeken 12 
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9.1.3. Belangrijke processen inzake terrorisme. 

 

 

In 2006 waren er twee belangrijke terrorismeprocessen: het zogenaamde GICM-proces en het 

DHKP-C-proces. Deze processen zijn van groot belang, omdat voor het eerst vervolgingen 

worden ingesteld op basis van de wet van 19 december 2003 betreffende de terroristische 

misdrijven. Algemeen kan gesteld worden dat het federaal parket in zijn interpretatie van de 

vigerende wetgeving inzake terrorisme werd gevolgd door de rechtspraak van de correctionele 

rechtbanken en Hoven van beroep te Brussel en Gent. 

 

 

9.1.3.a.  Het proces GICM 

 

Het betreft de aanwezigheid op Belgisch grondgebied van een groep personen van 

Marokkaanse origine en met banden met de Groupe Islamique des Combattants marocains 

(GICM), actief bij het uitzwermen naar Europa van, enerzijds, personen die een militaire 

opleiding kregen in kampen, gelieerd met Al Qaida, in Afghanistan en, anderzijds, van in 

Marokko gezochte islamextremisten.  

Deze personen leverden valse documenten en logistieke ondersteuning (onderdak, voertuigen, 

GSM’s, enz.). De Belgische cel stond eveneens in contact met personen die het voorwerp 

uitmaken van strafonderzoeken in andere landen, zoals Marokko (waar een aantal personen die 

in België worden vervolgd tevens het voorwerp uitmaken van een internationaal 

aanhoudingsbevel wegens hun betrokkenheid bij de aanslagen van Casablanca), Spanje (waar 

de leden van de Belgische cel in contact stonden met personen betrokken bij de aanslagen van 

Madrid), Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk, enz. 

 

Het proces nam een aanvang op 3 november 2005 en werd vervolgens voortgezet van 16 

november tot 22 december 2005. De correctionele rechtbank te Brussel velde vonnis ten 

gronde op 16 februari 2006.  

De rechtbank sprak zware gevangenisstraffen uit gaande van 2 maal 7 jaar, 6 jaar, 4 maal 5 

jaar, 3 jaar met uitstel tot 40 maanden waarvan de helft met uitstel. Hiertegen werd hoger 

beroep aangetekend. 

 

Het Hof van Beroep te Brussel verzwaarde bij arrest van 15 september 2006, op verstek, de 

gevangenisstraf van vier beklaagden tot 2 keer 8 jaar, 7 jaar en 5 jaar en bevestigde de 

gevangenisstraf van 1 beklaagde (40 maanden waarvan de helft met uitstel). Drie beklaagden 

die bij verstek waren veroordeeld tot respectievelijk een gevangenisstraf van 2 maal 8 jaar en 5 

jaar, tekenden hiertegen verzet aan. Het Hof van Beroep verminderde daarop bij arrest van 19 

januari 2007 opnieuw hun gevangenisstraf tot respectievelijk 7 en 6 jaar en bevestigde de 

gevangenisstraf van 5 jaar.  

 

Het cassatieberoep werd verworpen bij arrest van het Hof van Cassatie van 27 juni 2007. 

 

9.1.3.b  Het proces DHKP-C. 

 

De zaak DHKP-C omvat twee luiken: 
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Het Belgische luik. 

 

Dit luik heeft betrekking op het aantreffen op 27 september 1999 in Duinbergen van een aantal 

vooraanstaande leden van de terroristische groep DHKP-C, met het archief van de groep en een 

aanzienlijke hoeveelheid wapens en op de activiteiten van het informatiebureau DHKP-C in 

Brussel. 

 

Het proces is op 6 december 2005 voor de correctionele rechtbank van Brugge van start 

gegaan. Het proces werd voortgezet op 10 januari 2006 en gedurende de week van 23 tot en 

met 27 januari 2006. De correctionele rechtbank te Brugge velde tussenvonnis op 6 december 

2005 over de bevoegdheid ratione materiae en vonnis ten gronde op 28 februari 2006. Er werd 

hoger beroep aangetekend. 

 

Het proces werd vervolgens verder gezet in graad van hoger beroep op 8 mei 2006 en in de 

week van 11 tot 15 september 2006. Het Hof van beroep te Gent velde arrest op 7 november 

2006 en veroordeelde twee beklaagden tot een gevangenisstraf van 7 jaar, één beklaagde tot 5 

jaar en vier anderen tot 4 jaar. De beklaagden werden onder meer veroordeeld, sommige als 

leidend persoon, wegens hun betrokkenheid bij DHKP-C, dat door het Hof als een criminele 

organisatie èn een terroristische groep wordt beschouwd. Drie beklaagden werden onmiddellijk 

aangehouden.   

 

Van groot belang voor de verdere aanpak van het fenomeen terrorisme is onder meer de 

overweging van het Hof van beroep dat: “DHKP-C een gevaarlijke terroristische organisatie 

is, waarvan het bestaan op Belgisch grondgebied niet kan worden gedoogd en dat ook onder 

geen enkel beding kan worden gedoogd dat leden van een terroristische groep, op welke wijze 

en in welke bewoordingen ook, in België of vanuit België een terroristische aanslag gaan 

opeisen, dan wel bevestigen of rechtvaardigen, noch algemene informatie over de activiteit 

van deze terroristische organisatie gaan vertalen om dan wereldwijd te verspreiden of in het 

algemeen om propaganda te voeren ten bate van deze organisatie, wat immers als enige 

activiteit van een terroristische groep moet worden beschouwd die, vanuit de finaliteit van 

propaganda en de onontbeerlijke noodzaak van publiciteit voor het voortbestaan van de 

groep, bijdraagt tot het (verder) plegen van misdaden door die terroristische groep. Het 

opeisen, commentariëren of verantwoorden van de aanslag en het wereldwijd openbaren 

ervan, is immers net zo belangrijk als het plegen van de aanslag zelf. Voor de terroristische 

groep is niet zozeer het individu dat werd vermoord belangrijk maar wel de betekenis 

daarvan, d.i. de boodschap die hierdoor wordt gebracht en die dus wereldkundig moet worden 

gemaakt, zoniet heeft die aanslag geen enkele zin.” 

 

Het vonnis van de correctionele rechtbank te Brugge en het arrest van het Hof van beroep te 

Gent werden vernietigd door het Hof van Cassatie bij arrest van 19 april 2007. 

 

Het Turkse luik.  

 

Dit luik heeft betrekking op Fehriye Erdal, die ervan verdacht wordt noodzakelijke hulp te 

hebben geboden bij de uitvoering van een drievoudige moord in het zakencentrum Sabanci 

Center in Istamboel (Turkije) op 09 januari 1996.  

 

Op 9 december 2000 legde één van de nabestaanden van de slachtoffers wegens deze feiten 

klacht met burgerlijke partijstelling neer bij de onderzoeksrechter te Brussel tegen Fehriye 
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Erdal. Deze klacht werd uiteindelijk gevoegd bij voormeld dossier van de onderzoeksrechter 

te Brugge, wegens samenhang met het aldaar lopende gerechtelijk onderzoek.  

 

Net als de raadkamer te Brugge op 22 juni 2005, oordeelde de Kamer van 

Inbeschuldigingstelling te Gent, zetelend in graad van beroep, op 31 oktober 2005 dat de 

klacht met burgerlijke partijstelling en de eruit voortvloeiende strafvordering ten laste van 

Erdal Fehriye in deze zaak niet ontvankelijk was.  

 

Hiertegen werd door de burgerlijke partij cassatieberoep ingesteld. Het Hof van Cassatie 

vernietigde op 27 juni 2006 het bestreden arrest en verwees de zaak naar de Kamer van 

Inbeschuldigingstelling te Gent, anders samengesteld (vaststellingsdatum op 14 maart 2007). 
 

9.1.4.  Samenwerking met andere instellingen of diensten 

 

9.1.4.a.  Het College voor Inlichting en Veiligheid (CIV). 

 

Tussen 1 januari en 31 december 2006 werd de federale procureur op 13 vergaderingen van 

het College voor Inlichting en Veiligheid uitgenodigd. 

 

Het CIV ziet toe op de gecoördineerde uitvoering van het Ministerieel Comité voor inlichting 

en veiligheid. Voornoemd Comité legt het algemene inlichtingenbeleid vast, bepaalt de 

prioriteiten van de Staatsveiligheid en van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid van 

de strijdkrachten en coördineert hun activiteiten. Het omschrijft bovendien het beleid inzake 

de bescherming van gevoelige informatie. 

 

Het belang van het College voor Inlichting en Veiligheid in het kader van een 

multidisciplinaire samenwerking inzake terrorisme kan niet genoeg worden onderstreept.  

 

Ingevolge het Koninklijk besluit van 14 februari 2006 tot wijziging van het Koninklijk besluit 

van 21 juni 1996 houdende oprichting van het College voor Inlichting en Veiligheid (B.S. 

20.02.2006) wordt de functie van federale procureur uitdrukkelijk vermeld. 

 

De voornaamste punten die ook in 2006 binnen het CIV werden besproken zijn het 

wetsontwerp OCAD en de uitwerking van het plan radicalisme. 

 

9.1.4.b  Eurojust 

 

EUROJUST is een erg belangrijke partner voor het federaal parket voor de internationale 

samenwerking in de strijd tegen het terrorisme, die in verschillende concrete dossiers reeds zijn 

meerwaarde heeft bewezen.  

 

Op geregelde tijdstippen organiseerde Eurojust ook in het domein van het terrorisme 

operationele vergaderingen (25 april, 11 oktober en 5/6 december 2006) en strategische 

seminaries met alle betrokken landen (31 maart 2006 en 30 juni 2006). De federale magistraten 

terrorisme en de juriste terrorisme van het federaal parket namen aan deze vergaderingen deel. 

 

Ingevolge de gemaakte afspraken tussen het Belgisch lid van Eurojust en de nationaal 

correspondent terrorisme (in casu de coördinator “terrorisme” van het federaal parket) om 

tegemoet te komen aan de vereisten van het Kaderbesluit van de Raad van 20 september 2005 

betreffende de informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van 
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terroristische aard, bezorgde laatstgenoemde in maart en in oktober 2006 aan het Belgische lid 

van Eurojust volgende documenten: 

 

- een kopie van elk vonnis en arrest in een federaal dossier terrorisme; 

- een kopie van elk actief Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een 

Belgische gerechtelijke autoriteit in het kader van een dossier terrorisme; 

- een kopie van elk actief rechtshulpverzoek inzake terrorisme. 

 

9.1.4.c.  De inlichtingendiensten 

 

De federale procureur en de coördinator van de eenheid « terrorisme » hebben met de 

administrateur-generaal van de Staatsveiligheid afgesproken elkaar regelmatig te ontmoeten 

voor de bespreking van dossiers waarin deze dienst als expert werd aangesteld, van de 

samenwerking in het algemeen en van specifieke problemen. 

 

Die bijeenkomsten vonden plaats op 21 juni en 26 oktober 2006. 

 

9.1.5.  De werking van de eenheid “terrorisme” van het federaal parket 

 

Voor de dagelijkse werking van de eenheid terrorisme van het federaal parket werd ook in 

2006 verder een beroep gedaan op de volgende beheersinstrumenten: 

 

- de monitor terrorisme, 

- de overlegvergaderingen, 

- de bijzondere richtlijnen, 

- de omzendbrief van het College van procureurs-generaal COL 9/2005, 

- de prioriteitenstelling. 

 

9.1.5.a.  De monitor terrorisme. 

 

Dit belangrijke beleidsinstrument bevat een summier overzicht van alle inlichtingen en 

onderzoeken inzake terrorisme die door het federaal parket worden behandeld. 

 

De monitor wordt geraadpleegd bij: 

 

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

- de verdeling en toewijzing van een terrorismedossier aan een federale magistraat 

terrorisme, 

- de werklastmeting van de eenheid terrorisme en van elke federale magistraat 

terrorisme, 

- de integrale kwaliteitszorg van de dossiers terrorisme, 

- statistische opzoekingen. 

 

De monitor wordt dagelijks bijgehouden en werd ook in 2006 wekelijks toegestuurd aan een 

tiental interne en externe medewerkers van het federaal parket. 

 

9.1.5.b. De overlegvergaderingen. 

 

Ook in 2006 vond wekelijks op het federaal parket een algemene coördinatievergadering 

plaats met alle federale terrorismemagistraten, de betrokken juriste, de leidende officieren van 
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DGJ/DJP/terrorisme, FGP Brussel en OCAD en de magistraat van het parket Brussel die 

belast is met het fenomeen terrorisme.  

 

De magistraten van de parketten van Luik, Charleroi en van Antwerpen die belast zijn met het 

terrorisme en de leidende officieren van de GDA’s van die arrondissementen nemen deel aan 

de vergaderingen elke eerste week van de maand. 

 

De coördinator “terrorisme” en de federale magistraten verantwoordelijk voor de dossiers 

kwamen bovendien om de zes maanden bijeen met het parket van Charleroi, van Antwerpen  

en van Luik. Leden van DGJ/DJP/terro namen eveneens aan die vergaderingen deel. Op deze 

vergaderingen werd alle terrorisme-gerelateerde informatie die verband houdt met het 

betrokken arrondissement besproken. 

 

Tenslotte werden voor belangwekkende terrorismedossiers systematisch ad hoc-

vergaderingen belegd met de betrokken politiediensten en de inlichtingendiensten voor de 

opstart en de opvolging van deze onderzoeken.  

 

9.1.5.c.  De gemeenschappelijke omzendbrief van 15 juli 2005 van de Minister van Justitie en 

het College van procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke aanpak inzake terrorisme 

(COL 9/2005). 

 

Deze omzendbrief legt de gerechtelijke aanpak inzake terrorisme in België vast en regelt in het 

bijzonder de samenwerking tussen alle partners in de strijd tegen het terrorisme. 

 

Deze omzendbrief bevat dwingende richtlijnen in de volgende domeinen: 

 

1.  Toepassingsgebied. 

2.  De wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven. 

3.  De uitoefening van de strafvordering inzake terrorisme. 

4. De (inter)nationale proactieve onderzoeken (artikel 28bis Sv.). 

5.  De taakverdeling, de samenwerking en de coördinatie binnen de federale politie. 

6.  De informatiedoorstroming naar de bestuurlijke overheden bij een gerechtelijke 

interventie. 

7.  De informatieverplichting in hoofde van de onderzoeksrechter (artikel 56, §1, laatste lid 

Sv.). 

8.  Artikel 125 van het Koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen 

reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

9.  De samenwerking met de inlichtingen – en veiligheidsdiensten (de Veiligheid van de 

Staat en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid). 

10. De samenwerking met de antiterroristische gemengde groep (AGG). 

11. Het NBCR-terrorisme. 

12. De terroristische gijzeling. 

13.  De aanpak van de strijd tegen de financiering van het terrorisme. 

14.  De administratieve bevriezing van vermogensbestanddelen van personen en 

organisaties. 

15. De internationale samenwerking (Europol, Eurojust, Interpol, afhandeling      

rechtshulpverzoeken, politionele informatie-uitwisseling, …). 

16.  De uitlevering en de extraterritoriale werking. 

17.  De samenwerking met de Europese instellingen in Brussel. 

18.  De samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). 
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19. Artikel 23 van het wetboek van Belgische nationaliteit van 28 juni 1984. 

20.  De samenwerking met het gevangeniswezen. 

21. De relaties met de media. 

22.  Bomaanslagen 

23.  Publiek-privaat overleg: communicatiekanalen inzake terrorisme 

24.  Signaleringen onder statuut “Informatie Terrorisme” 

 

In al deze domeinen werd in 2006 door het federaal parket nauwgezet gehandeld 

overeenkomstig de voorgeschreven richtlijnen en werden verder initiatieven ontwikkeld. 

 

Sommige richtlijnen dienen evenwel nog verder te worden uitgediept. Hierbij moet prioriteit 

worden gegeven, enerzijds, aan het op het terrein verder uitwerken van de richtlijnen inzake 

de terroristische gijzeling (de oprichting van het gespecialiseerd team van het Openbaar 

Ministerie en het schrijven van het draaiboek inzake de terroristische gijzeling) en aan het 

uitwerken van bijzondere richtlijnen inzake de signaleringen inzake terrorisme anderzijds. 

 

9.1.5.d.  Prioriteitenstelling. 

 

Het overgrote deel van de federale terrorismeonderzoeken wordt gevoerd door de derde 

onderzoeksafdeling van de FGP Brussel. Het groot aantal onderzoeken versus de voorhanden 

zijnde onderzoekscapaciteit noopte het federaal parket ertoe om in 2006 nu reeds voor de derde 

keer prioriteiten te stellen in de behandeling van terrorismedossiers. 

 

Samen met het diensthoofd van de OA3 FGP Brussel bereidde de coördinator een lijst van 

strafonderzoeken voor die prioritair dienen te worden behandeld. Deze dossiers werden 

besproken op overlegvergaderingen van 3 en 29 mei 2006 met de federale magistraten 

terrorisme en de politiediensten. Op 30 mei 2006 werd de gerechtelijk directeur FGP Brussel 

aangeschreven dat 28 dossiers inzake terrorisme als prioritair dienen te worden aanzien. 

 

Op 14 december 2006 werd de directeur-generaal van de gerechtelijke politie verzocht de 

nodige maatregelen te nemen opdat een structurele oplossing zou worden uitgewerkt voor het 

nijpende capaciteitsprobleem in de secties terrorisme van de FGP’s Brussel en Antwerpen. 

Inmiddels werd de problematiek ook reeds scherp verwoord op de vergadering van het 

College voor Inlichting en Veiligheid van 21 september 2006 en 25 oktober 2006. 

 

9.1.6. Studiebezoeken. 

 

De coördinator terrorisme vergezelde op 25, 26 en 27 juni 2006 de Minister van Justitie tijdens 

een werkbezoek aan Marokko, waarbij in het bijzonder de samenwerking in de strijd tegen het 

terrorisme werd besproken.  

Een zelfde type werkbezoek vond op 12, 13 en 14 november 2006 plaats naar de Verenigde 

Staten van Amerika. 

 

 

9.1.7. Wetgevende, verdrags- en reglementaire initiatieven 

 

Het federaal parket, meer bepaald de coördinator terrorisme, heeft actief deelgenomen aan het 

concreet maken van enkele wetgevende initiatieven op het vlak van terrorisme, in nauwe 

samenwerking met het expertisenetwerk “groot banditisme en terrorisme” van het College van 

procureurs-generaal. 
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Dit was met name het geval voor de wet van 27 december 2005 (B.S. 30.12.2005) houdende 

diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met 

het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de 

zware en georganiseerde criminaliteit. 

 

In uitvoering van deze wet legde het Koninklijk besluit van 22 mei 2006 de quota vast van de 

onderzoeksrechters gespecialiseerd om kennis te nemen van misdrijven inzake terrorisme. Dit 

gebeurde op basis van het aantal geopende dossiers inzake terrorisme bij het federaal parket. 

Het federaal parket begeleidde nauwgezet de in plaatsstelling van deze dertien 

onderzoeksrechters.  

 

Na initiatief van de federale procureur duidde de deken van de gespecialiseerde 

onderzoeksrechters op 29 juni 2006 in 34 federale dossiers een gespecialiseerde 

onderzoeksrechter terrorisme aan om het gerechtelijk onderzoek verder te zetten. In 8 dossiers 

werd het dossier na ontslag door de raadkamer of na herverdeling door de voorzitter aan een 

gespecialiseerd onderzoeksrechter terrorisme toegewezen. In de andere gevallen (26) behield 

de gespecialiseerde onderzoeksrechter terrorisme het dossier waarin hij reeds voorheen het 

gerechtelijk onderzoek voerde. 

 

De coördinator “terrorisme” werkte actief mee aan de omzendbrief COL 18/2006 van het 

College van procureurs-generaal – addendum aan de COL 9/2005 met betrekking tot de 

gespecialiseerde onderzoeksrechters. 

 

De coördinator “terrorisme” nam ook actief deel aan de totstandkoming van de wet van 10 juli 

2006 betreffende de analyse van de dreiging en van het Koninklijk besluit van 28 november 

2006 tot uitvoering van deze wet. Deze wet strekt ertoe de gecoördineerde informatiestroom te 

versterken teneinde bij te dragen tot de realisatie van een gemeenschappelijke 

dreigingsanalyse. Een specifiek orgaan werd daartoe opgericht: het “coördinatieorgaan voor de 

dreigingsanalyse” (OCAD). 

 

 

9.1.8. Aanbevelingen 
 

9.1.8.a. wetgevende initiatieven 

 

Twee belangrijke beslissingen van het Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid 

zouden dringend het voorwerp moeten zijn van wetgevende initiatieven: 

 

 De algemene beveiliging en de procedurele afscherming van identiteitsgegevens van 

politiemensen, en zo mogelijk van magistraten, die actief zijn in de strijd tegen het terrorisme 

en de ernstige georganiseerde criminaliteit. 

 

 De mogelijkheid om, onder gerechtelijke controle, een beroep te doen op dwangmaatregelen 

in een proactief onderzoek, zoals telefoontap, telefoonregistratie, inkijkoperatie, ...). 

 

Deze aanbeveling werd reeds in 2005 geformuleerd. Het blijft wachten op een wetsontwerp 

dienaangaande. 

 

9.1.8.b. oprichting van een werkgroep 
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In 2005 werd vastgesteld dat personen, verdacht van terroristische activiteiten of deelname aan 

een terroristische groep, steeds vaker met elkaar communiceren via het internet of via andere 

hoogtechnologische middelen, veeleer dan via de klassieke communicatiemiddelen ( telefoon 

of GSM). 

 

Er dient te worden nagegaan of de artikelen 46bis, 88bis en 90ter van het Wetboek van 

strafvordering op vandaag wel voldoende aangepast zijn aan die geavanceerde 

telecommunicatietechnologie die voornoemde personen in staat stelt om hun misdadige 

plannen voor te bereiden en uit te voeren.  

 

Het verdient aanbeveling een werkgroep op te richten teneinde na te gaan hoe op wetgevend 

vlak voor praktische oplossingen kan worden gezorgd. 

 

De werkgroep “internetrecherche” die op initiatief van het College voor procureurs-generaal 

werd opgericht en waaraan het federaal parket in 2006 zeer actief meewerkte, zou zich hierover 

kunnen buigen. 
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9.2. De strijd tegen de georganiseerde criminaliteit 

 
9.2.1. Inleiding 

 

De Algemene dienstnota 14/2005 van 30 december 2005 van de federale procureur (als 

bijlage gevoegd) behelst het actieplan van de eenheid “georganiseerde criminaliteit” van de 

sectie “strafvordering” van het federaal parket. In dit actieplan worden de prioriteiten in het 

kader van een nieuwe, globale en geïntegreerde aanpak geformuleerd, gerechtvaardigd en 

omschreven.  

 

Het actieplan werd in februari, maart en april 2006 aan alle parketten-generaal, parketten en 

onderzoeksrechters van België uiteengezet. 

De federale procureur is, samen met de coördinatiemagistraat strafvordering en met de 

coördinatiemagistraat internationale samenwerking, naar 15 parketten gegaan (waar soms ook 

nog andere arrondissementen op waren uitgenodigd). 

 

De tabel hierna geeft het aantal korpschefs, magistraten van de parketten-generaal en van de 

parketten en onderzoeksrechters weer die aan de presentatie van dit actieplan hebben 

deelgenomen. 

 

Data Arrondissement 

Rechtsgebied 

Parket -

generaal 

Parket Onderzoeks-

rechters 

Totaal 

 

08 / 02 Antwerpen PG + 1 PK + 12 3 18 

09 Gent 3 PK + 19 2 25 

13 Bergen 

Doornik 

PG + 8 PK + 9 

PK + 3 

3 26 

14 Brussel F PG + 1N PK + 5F + 

1N  

0 9 

16 Namen 

Dinant 

Hoei 

 PK + 4 

PK + 5 

PK + 3 

1 

1 

 

17 

20 Leuven 

Brussel N 

1 PK + 9 + SC 

PK + 2 

2 17 

23 Neufchâteau 

Aarlen 

Marche 

 PK + 5 

         1 

PK + 1 

2 

1 

1 

13 

07 / 03 Mechelen 

Turnhout 

 PK + 9 

PK + 6 

3 20 

09 Nijvel  PK + 13 2 16 

14 Charleroi  PK + 10 3 14 

23 Brugge  

Ieper 

Kortrijk 

Veurne 

 PK + 2 

PK + 1 

PK + 2 

PK 

4 

 

2 

15 

27 Dendermonde 

Oudenaarde 

 PK + 6 

PK + 2 

2 

2 
14 

29 Tongeren 

Hasselt 

 PK + 2 

PK + 1 

1 

1 
7 

19 / 04 Verviers  PK + 9 1 14 
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Eupen PK + 1 1 

24 Luik PG + 3 PK + 5 1 11 

 TOTAAL 4  + 17 26 + 150 39 236 

 

Dit actieplan is globaal genomen goed ontvangen al hebben de procureur-generaal en de 

procureur des Konings van Brussel wat meer voorbehoud gemaakt. 

 

Wat het aantal dossiers per materie betreft, verwijzen wij de lezer naar de tabellen met 

statistieken inzake de uitoefening van de strafvordering. 

 

9.2.2. Mensensmokkel en mensenhandel 

 

De inspanningen van het federaal parket ter zake zijn constant en werden ook in 2006 

voortgezet. Ook op dit vlak wordt erop toegezien dat er maximaal ondersteuning aan de 

parketten wordt verleend, op verschillende niveaus. 

 

Enerzijds wordt de expertise van de federale magistraten ter beschikking gesteld, vooral 

inzake internationale samenwerking, anderzijds wordt overgegaan tot een goed afgewogen 

federalisering van de dossiers. 

Het opzetten en opvolgen van nationale proactieve onderzoeken die aanleiding kunnen geven 

tot lokale en federale reactieve onderzoeken is zeker een optie die in de toekomst verder voor 

ogen dient te worden gehouden.  

 

De federalisering van dossiers met een belangrijk internationaal karakter en het aanwenden 

van de werktuigen van internationale samenwerking, zoals Eurojust en Europol, zijn van 

doorslaggevend belang voor de aanpak van deze per definitie georganiseerde en internationale 

criminaliteit.  

 

9.2.3. Internationale wapenhandel 

 

De wetgever heeft de internationale wapenhandel bij de specifieke bevoegdheden van het 

federale parket ondergebracht (artikel 144 ter § 1, 4° ). Die bevoegdheid is trouwens expliciet 

tot internationale handel beperkt. 

 

Ondanks deze specifieke bevoegdheid, zijn er tot in 2005 vanuit de lokale parketten praktisch 

geen meldingen van dergelijke dossiers gedaan. 

 

Eind 2005 werden er twee federale magistraten aangesteld om deze criminaliteit op te volgen. 

 

In 2006 werden, na tussenkomst van het federaal parket, 4 meldingen naar het federaal parket 

toegestuurd door de lokale procureurs des Konings. 

 

Na overleg werden er drie (van de vier) dossiers gefederaliseerd. 

 

Bovendien beheert het federaal parket een proactief dossier dat eind 2005 geopend werd in 

verband met een problematiek die op Europees niveau aangekaart werd en betrekking heeft op 

een vorm van internationale handel in vuistwapens. 
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9.2.4. Smokkel van kernmateriaal 

 

Er werd in 2006 geen dergelijk dossier bij het federaal parket aangemeld.  

 

9.2.5. Rondtrekkende dadergroeperingen 

 

In 2006 bleef de problematiek van de rondtrekkende dadergroeperingen een prioriteit voor het 

federale parket.  

 

De aanpak van rondtrekkende dadergroeperingen door het federaal parket werd uiteengezet in 

het actieplan inzake georganiseerde criminaliteit dat voorgesteld werd aan alle parketten-

generaal en parketten van België, zoals hiervoor reeds gemeld (punt 9.2.1.). 

 

De behandeling van verschillende dossiers in 2006 heeft aangetoond dat men zich niet moet 

beperken tot het sensibiliseren van de nationale gerechtelijke en politieoverheden, maar dat 

men zelf initiatieven op internationaal niveau moet ontwikkelen om tot een adequate 

samenwerking met de in het actieplan omschreven landen te komen. 

 

De missie in Roemenië van 7 tot 10 mei 2006 (zie punt 5.4.5.c., pagina 29, hiervoor) heeft ons 

in staat gesteld directe contacten te leggen en ideeën uit te wisselen omtrent een 

gemeenschappelijke aanpak van criminele organisaties die actief zijn in onze beide landen.  

Deze gemeenschappelijke aanpak bleef niet beperkt tot de rondtrekkende dadergroeperingen, 

maar werd uitgebreid naar andere criminaliteitsdomeinen, zoals bijvoorbeeld mensenhandel. 

Er werd trouwens een Belgisch luik geopend in een belangrijk Roemeens dossier betreffende 

de exploitatie van prostitutie.  

 

Het federaal parket heeft, met de hulp van Politeia en van de dienst Strafrechtelijk Beleid van 

de FOD Justitie, op 12 september 2006 op de Koninklijke Militaire School een colloquium 

georganiseerd dat gewijd was aan de rondtrekkende dadergroeperingen.  

De vertegenwoordigster van de Minister van Justitie, magistraten van het federaal parket, de 

gerechtelijke directeur-generaal en één van zijn directeurs (DJB) hebben daar het woord 

genomen. 

Een magistraat van het parket-generaal in Roemenië die leiding geeft aan de strijd tegen de 

georganiseerde criminaliteit en het terrorisme heeft daar een erg opgemerkte tussenkomst 

gedaan en zo de vaste wil van de Roemeense gerechtelijke autoriteiten aangetoond om heel 

nauw met ons samen te werken. 

 

In november 2006 is deze samenwerking trouwens met de steun van het federaal parket 

(aanwezigheid van een federale magistraat) concreet geworden ter gelegenheid van de 

tenuitvoerlegging van een internationale rogatoire opdracht van het parket van Turnhout dat 

ertoe strekte om in Roemenië goederen in beslag te nemen die in België waren gestolen. Dat 

is een succes geworden dank zij de medewerking van voornoemde centrale directie van het 

parket-generaal van Roemenië en van het lokale parket van Vaslui. 

 

De betrokken gerechtelijke partners hebben kunnen vaststellen dat de intermediërende rol van 

het federaal parket en een goede voorafgaande voorbereiding van de missie een meerwaarde 

en succesfactor betekenden. 
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9.2.6. Internationale drugshandel 

 

a.  Actieplan en prioriteitenstelling 

 

Het actieplan van het federaal parket inzake drugs, dat gedetailleerd uiteengezet is in het 

jaarverslag 2005
20

, werd aan alle parketten-generaal en parketten van België voorgesteld; de 

onderzoeksmagistraten werden eveneens uitgenodigd, ofwel afzonderlijk, ofwel samen met de 

parketten van hun respectievelijke arrondissementen. 

De federale procureur heeft op precieze en didactische wijze de prioriteiten uiteengezet die 

inzake de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit met betrekking tot de drugshandel 

werden gesteld; hij heeft de noodzaak onderstreept om correct door de lokale parketten 

geïnformeerd te worden over het bestaan van elk onderzoek dat met die prioriteiten te maken 

heeft. 

Jammer genoeg moeten we vaststellen dat de aldus op het niveau van de lokale parketten 

ondernomen actie geen merkbare resultaten heeft opgeleverd voor wat de dossiers inzake 

drugshandel betreft. Er werden maar heel weinig relevante meldingen aan het federaal parket 

gedaan. 

De maandelijkse, door DGJ/DJP/drugs
21

 opgemaakte verslagen tonen nochtans aan dat 

talrijke dossiers te hunner tijd aan het federaal parket hadden kunnen / moeten worden  

gestuurd om het in staat te stellen zijn bevoegdheden uit te oefenen. 

 

Opmerkingen 

 

Niettemin is het passend hier te laten opmerken hoe moeilijk het is om deze informatieplicht 

na te komen inzake dossiers georganiseerde criminaliteit “drugs”.  

Veel dergelijke dossiers vinden inderdaad hun oorsprong in vertrouwelijke dossiers waar heel 

dikwijls bijzondere opsporingsmethodes in worden gebruikt. 

Het is bijzonder vervelend voor de lokale parketten om op dat moment van die dossiers 

melding te maken, gelet op het spoedeisend karakter ervan, het belangrijke aantal procedures 

en het wisselvallige resultaat van de eerste naspeuringen; heel wat vertrouwelijke dossiers 

geven trouwens geen aanleiding tot het openen van procedures. 

Nochtans is het van belang dat het federaal parket van in het begin op de hoogte wordt 

gebracht, want dan precies wordt de strategie bepaald die voor het vervolg van de procedure 

bepalend zal zijn. 

 

Om deze klip te omzeilen probeert de federale procureur intern de informatiedoorstroming te 

optimaliseren, enerzijds tussen de “BOM”-sectie (die een kopie krijgt van alle BOM-

vorderingen van de lokale parketten) en de sectie “internationale samenwerking” (die heel wat 

rogatoire opdrachten ontvangt zowel uitgaande van het buitenland als van het binnenland), en, 

anderzijds,  de sectie “strafvordering” van het federaal parket. 

 

b. Activiteiten van de federale magistraten belast met de drugsproblematiek  

 

Naast de interne vergaderingen met de coördinator en de federale procureur komen de 

betrokken federale magistraten om de maand bijeen met de verantwoordelijken van de 

centrale dienst “drugs” van DGJ/DJP. 

                                                 
20

 Cfr jaarrapport 2005, pagina 93 
21

 Cfr jaarrapport 2005, pagina 93 
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Zij staan in voor de opvolging van de dagrapporten die door die centrale dienst aan het 

federale parket worden toegestuurd  

 

De betrokken federale magistraten hebben deelgenomen aan bepaalde infosessies ten behoeve 

van buitenlandse delegaties op bezoek bij het federaal parket. 

 

- participatie als coördinatoren op de vergaderingen van 18/02 en 8/12/2006 van het 

“expertisenetwerk Drugs” onder voorzitterschap van de heer  procureur-generaal van Luik,  

- participatie aan een internationale workshop “Drugs en Internet” op 3 en 4/05/06, 

georganiseerd door DGJ/DJP/Drugs 

 

c. Internationaal aspect  

 

In de loop van het jaar 2006 hebben de federale magistraten belast met de bestrijding van de 

drugshandel aan verschillende vergaderingen met internationale partners deelgenomen: 

 

De vergadering van 20 januari 2006 die door de commissies Justitie en Openbare Orde en 

Cultuur, Onderwijs en Volksgezondheid van de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad 

was georganiseerd. 

 

De vergadering bij Eurojust, op19 april 2006,  met Italiaanse en Nederlandse collega’s in het 

kader van de tenuitvoerlegging van een door Italië uitgeschreven Europees aanhoudingsbevel.  
 

Het seminarie “Euregio” over drugstoerisme in Gent op 24 mei 2006. 
 

Een samenkomst in Breda (NL) op 29 mei 2006 met de verantwoordelijke “synthetische 

drugs”, Cees Van Spierenburg, van het Landelijk Parket van Nederland (cfr nota CVH) 
 

Een bijeenkomst op 25 oktober 2006 op het federaal parket met een Italiaanse “anti-mafia”-

magistraat. 

 

d.   Uitoefening van de strafvordering 

 

Bij arrest van 8 maart 2006 heeft het Hof van Beroep van Brussel de eerder door de 

correctionele rechtbank van Brussel uitgesproken gevangenisstaf van 7 jaar bevestigd lastens 

een leidinggevende persoon van een Turkse criminele organisatie die zich inliet met 

internationale heroïnetrafiek vanuit Turkije naar West-Europa, onder meer via België. 

 

Nopens een ander lid van een criminele organisatie verklaarde het Hof  van beroep van 

Brussel  op 21 juni 2006  de strafvordering onontvankelijk (ne bis in idem) omdat dezelfde 

persoon reeds tevoren in Frankrijk werd veroordeeld voor identieke drugfeiten. 

 

Naast het verder behandelen van reeds tevoren opgestarte federale dossiers heeft het federaal 

parket in de loop van 2006 in het kader van de uitoefening van de strafvordering zich 

enerzijds met enkele nieuwe dossiers belast en anderzijds enkele dossiers ambtshalve laten 

openen. In verschillende van deze dossiers heeft het dan ook gezeteld als openbaar ministerie, 

voornamelijk in het kader van de voorlopige hechtenis. 
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Het betreft voornamelijk dossiers die verband houden met  productie van en handel in 

synthetische drugs alsmede van internationale handel in heroïne en/of cocaïne. 

 

Zo werd naar aanleiding van een dossier met gedetineerden in verband met productie van 

synthetische drugs en uitvoer ervan onder meer naar Israël, zaak die inmiddels ten gronde in 

het gerechtelijk arrondissement Leuven behandeld werd, een afzonderlijk federaal dossier 

geopend naar de achterliggende structuur van de criminele organisatie met connecties tot in 

Israël. 

 

Naar aanleiding van gegevens vervat in een rogatoire opdracht vanuit Nederland in verband 

met een in België verblijvende persoon van Indische origine, werd door het federaal parket 

een afzonderlijk federaal dossier geopend waarin de hoofdverdachte werd aangehouden. Het 

betreft een dossier in verband met het organiseren vanuit België van een internationale 

drughandel, o.m. van heroïne afkomstig uit Turkije, maar tevens uitvoer van drugs naar 

Groot-Brittannië en Ierland. 

 

Naar aanleiding van gegevens uit een rogatoire opdracht vanuit de U.S.A. werd een 

afzonderlijk dossier geopend ten laste van personen die in België verblijven. Dit dossier, dat 

gefederaliseerd werd, betreft internationale drughandel en witwassen in het kader van een 

internationale criminele organisatie. 

 

Een ambtshalve geopend federaal dossier in verband met aankoop van aanmaakprodukten 

voor synthetische drugs werd uiteindelijk op 24/11/06 tot beschikking toegezonden aan het 

parket van Dendermonde. 

 

Tenslotte belastte het federaal parket zich begin 2006 met een dossier van het parket van 

Brugge in verband met het leveren door een Belgisch bedrijf aan het Nederlands crimineel 

milieu van precursoren en chemische producten, nodig voor de aanmaak van synthetische 

drugs. Dit dossier, met aangehoudenen, werd begin 2007 voor eindvordering meegedeeld en 

zal dan ook wellicht ten gronde op de zitting behandeld worden in de loop van het eerste 

semester van 2007. 

In het kader van voormeld dossier werd in overleg met de Nederlandse gerechtelijke 

autoriteiten beslist om een nieuw federaal dossier te openen in verband met personen die in 

aanmerking komen voor het witwassen van drugsgeld. 

 

Synthetische drugs 

 

In de strijd tegen de labo’s van synthetische drugs werden er in de loop van 2006 maar twee 

labo’s ontdekt. 

Het federaal parket heeft dan ook zijn optreden eerder op internationaal vlak uitgebouwd via 

zijn contacten met Nederland. 

Zo is het federaal parket ingegaan op het verzoek van Nederland deel te nemen aan het 

actieplan “COSPOL” (EUROPOL) met betrekking tot de invoer van BMK van Rusland naar 

Nederland en België via de Baltische Staten, Polen en Duitsland.    

 

De correctionele rechtbank van Brussel heeft op 20 juni 2006 een vonnis met betrekking tot 

een belangrijke exstasyhandel tussen de VS en België uitgesproken, waartegen beroep werd 

aangetekend.   
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Proactief onderzoek 

 

Als gevolg van de samenwerking tussen het federaal parket en het parket van Charleroi werd 

een nationaal proactief onderzoek opgestart in het domein van de drugs.  

 

Heroïnehandel 

 

Het federaal parket heeft een zaak naar zich toe getrokken met betrekking tot de levering van 

belangrijke hoeveelheden heroïne (met in België een inbeslagneming van 35 kg) en cocaïne 

tussen Nederland en Frankrijk, voornamelijk met het oog op het vergemakkelijken van de 

internationale samenwerking, aangezien de rol van België zich tot doorvoer beperkte. 

De daders konden in Nederland worden vervolgd. 

 

Het federaal parket heeft zich bovendien ook nog met een andere zaak ingelaten, in de fase 

van de aanwending van bijzondere opsporingsmethoden (in dit specifieke geval de pseudo-

koop), in het kader van een heroïnehandel, om het drugsnetwerk tot in Hongarije te kunnen 

blootleggen. 

 

e.   Coördinatie van de uitoefening van de strafvordering 

 

De federale magistraten belast met het fenomeen drugs organiseerden of namen deel aan 

talrijke werkvergaderingen met de “Centrale Dienst Drugs” van de federale politie en met  

verschillende parketten en FGP’s van o.m. Brussel, Brussel/Asse, Brugge, Leuven, 

Dendermonde, Tongeren , Kortrijk, Charleroi, Luik,… 

 

Zo werd onder meer op 26/09/06 een dringende coördinatievergadering gehouden op initiatief 

van het federaal parket en de Centrale Dienst Drugs van de federale politie met de parketten 

en/of FGP’s van Dendermonde, Tongeren en Nijvel naar aanleiding van een geplande 

tussenkomst op korte termijn van het parket van Dendermonde in een zaak van aanleveren 

van precursoren en aanmaakproducten voor synthetische drugs en handel hierin. 

 

9.2.7. Groot banditisme 

 

De aanpak van het federaal parket in het domein van het groot banditisme heeft zich 

voornamelijk geconcentreerd op twee misdaadfenomenen: de gewapende overvallen en de 

overvallen van geldtransporten. 

 

9.2.7.a. de gewapende overvallen 

 

Een nationaal proactief onderzoek dat op 29 december 2004 was opgestart heeft betrekking op 

dit fenomeen en werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de lokale parketten. Zo kan 

gericht ingezoomd worden op daders of dadergroepen. 

 

9.2.7.b. de overvallen op geldtransporten 

 

Het federaal parket is in 2006 verder bijzondere aandacht blijven besteden aan dit bijzonder 

gewelddadig misdaadfenomeen dat onder de georganiseerde criminaliteit valt. 
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De actie van het federaal parket kadert zowel in de uitoefening van de strafvordering als in de 

coördinatie ervan. Er wordt ook voor ondersteuning gezorgd bij het vergemakkelijken van de 

internationale samenwerking. 

 

9.2.7.b.1. Het dossier met betrekking tot de overvallen op geldtransporten en moorden in de 

streek van Luik. 

 

Dit dossier, dat op 31 december 2006 8 moorddossiers en 13 dossiers zwaar banditisme 

omvatte, maakte een bijna permanente aanwezigheid in Luik noodzakelijk van de federale 

magistraat die met die dossiers belast is. Op 31 december 2006 blijven er nog altijd 9 mensen 

aangehouden. 

 

De vordering in dit dossier werd op 6 maart 2007 neergelegd: er worden 43 personen 

beschuldigd, waarvan er 12 het voorwerp zijn van een vordering tot gevangenneming en 18 

van een vordering tot verwijzing voor de correctionele rechtbank, voor 62 verschillende 

beschuldigingen. 

Het assisenhof zal begin 2008 ter zake zetelen. 

 

9.2.7.b.2. De overvallen op geldtransporten in 2005 en 2006. 

 

In 2005 werden er in België 8 overvallen op geldtransporten gepleegd. 

 

Het federaal parket heeft in 2006 de coördinatie voortgezet die in 2005 werd opgestart. 

 

Naast die 8 overvallen op Belgisch grondgebied, werden er ook 3 aan de Belgische grenzen 

gepleegd door daders waarvan we mogen aannemen dat ze van België kwamen of zich daar 

schuilhielden. Verdachte gedragingen in 2005 ten aanzien van een geldtransporteur in 

Nederland werden eveneens gelinkt met feiten die in België werden gepleegd. 

Om de internationale samenwerking te vergemakkelijken en de onderzoeksplichten af te 

stemmen op wat reeds aan onderzoeksdaden werd verricht in het kader van de feiten gepleegd 

op Belgisch grondgebied, heeft het federaal parket die 4 dossiers in 2005 gefederaliseerd. 

 

In 2006 heeft het federaal parket die dossiers verder beheerd, en dat heeft tot aanhoudingen en 

aanhoudingsbevelen geleid. 

 

In 2006 werden er in België 5 overvallen op geldtransporten gepleegd. 

 

Het federaal parket heeft daarom gezorgd voor coördinatie tussen die feiten. Het heeft 

eveneens coördinatie gevoerd tussen die feiten en de feiten die in 2005 werden gepleegd.  

Deze coördinatie heeft ertoe geleid dat die 5 in 2006 gepleegde feiten samengevoegd werd 

met een feit gepleegd in 2005. 

In dit dossier dat verband houdt met een georganiseerde bende die gespecialiseerd is in dit 

type agressie werden er in 2006 eveneens aanhoudingsbevelen uitgeschreven. 

 

9.2.8.  De financiële criminaliteit 

 

De federale procureur heeft ervoor gekozen om nog geen financiële afdeling als dusdanig 

binnen het federaal parket op te richten. 
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Het beschikt inderdaad pas sinds november 2005 over drie “financiële” federale magistraten 

(twee Franstalige en één Nederlandstalige). 

 

Deze drie federale magistraten werden ermee belast om samen met de andere magistraten van 

de eenheid “georganiseerde criminaliteit” prioritair de dossiers georganiseerde criminaliteit te 

behandelen. 

 

Daarnaast werden ze belast met de financiering van de georganiseerde criminaliteit 

(rondtrekkende dadergroeperingen, drugshandel en mensenhandel) en het terrorisme. 

 

Bovendien behandelen zij de klachten van de CFI  en de dossiers die door OLAF aan het 

federaal parket worden doorgestuurd. 

 

Tenslotte behandelen ze nog verschillende andere financiële dossiers. 

 

Het feit dat er geen financiële sectie binnen het federaal parket is opgericht betekent dus niet 

dat er geen enkel financieel dossier wordt behandeld. Het is trouwens noodzakelijk dat de 

financiële magistraten dergelijke dossiers blijven behandelen, aangezien hun expertise ter 

zake anders niet op peil blijft. 

 

Op te merken valt dat naast het naar zich trekken van een dossier door het federaal parket, dit 

ook nog over andere actiemiddelen beschikt om de parketten van eerste aanleg in hun strijd 

tegen de financiële criminaliteit bij te springen: coördinatie van de uitoefening van de 

strafvordering, vergemakkelijken van de internationale samenwerking en uitvoeren van 

(inter)nationale proactieve onderzoeken. 

 

9.2.9.   Andere materies 

 

9.2.9.a.  De kansspelen 

 

In de referentieperiode heeft, op initiatief van de Voorzitter van de Kansspelcommissie, het 

federaal parket inlichtingen gekregen in verband met een interventie van het secretariaat van 

de Commissie samen met de lokale politie. 

De informatie werd systematisch, ter informatie, aan CDGEFID doorgespeeld. Het ging 

voornamelijk om clandestiene speelzalen.  

 

Op uitdrukkelijk verzoek van de Voorzitter van de Kansspelcommissie heeft het federaal 

parket eveneens deelgenomen aan een coordinatievergadering waarop ook de 

belastingadministratie en de procureur-generaal van Luik vertegenwoordigd waren, aangezien 

die materie tot zijn portefeuille behoort: het ging om een nieuw type aanbod, de “online” 

kansspelen,  waarvan de modaliteiten eens te meer volledig in tegenspraak zijn met de erg 

strikte voorwaarden van de Belgische wet.  

Er moet ingezet worden via computers die bij handelaars opgesteld staan en waar kleine 

dagelijkse aankopen kunnen worden gedaan, bijvoorbeeld boekhandelaars. Het lijkt erop dat 

bij dit fenomeen, dat vooral in het Noorden van het land uitbreiding neemt, twee of zelfs drie 

organisaties betrokken zijn met basis op fiscale paradijzen. 

 

Het federaal parket is ook ingegaan op een vraag die door de commissie tot wetsherziening 

van de senaat werd gesteld met betrekking tot Europol inzake criminele organisaties 

betrokken bij de sector loterijen en onwettige weddenschappen. 
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9.2.9.b.  Cybercriminaliteit 

 

Een magistraat van het federaal parket is nauw betrokken bij de strategische opvolging van dit 

fenomeen dat zich sedert enkele jaren versneld aan het ontwikkelen is.  

 

In de mate dat het “IP”-adres, dat aanvankelijk dikwijls het enige exploiteerbare spoor is, het 

niet mogelijk maakt a priori de territoriaal bevoegde procureur des Konings te bepalen, is het 

federaal parket, net als inzake kinderporno, de natuurlijke bestemmeling om de processen-

verbaal van de FCCU van de federale politie (DGJ/DJF) toegestuurd te krijgen, daarbij de 

zaak trouwens soms overnemend van de FOD Economische Zaken, het Centrum voor 

gelijkheid van kansen en andere overheden die ervoor hebben gekozen de feiten bij het 

federaal parket aan te klagen. 

 

Zo werden er in 2006 méér dan vijftig dossiers die het voorwerp uitmaakten van een 

aanvankelijk PV gericht aan de federale procureur opgetekend. 

  

Na identificatie van de titularis van het IP-adres, in voorkomend geval na één of zelfs twee 

opeenvolgende mini-onderzoeken, wordt het dossier aan de territoriaal bevoegde procureur 

des Konings toegestuurd.  

 

Het federaal parket werd eveneens betrokken bij de evaluatie van een door de FOD 

Economische zaken georganiseerde preventiecampagne op het internet, bij de herevaluatie 

van het ISPA-protocol die de Minister van Justitie aan de dienst strafrechtelijk beleid had 

gevraagd, evenals bij het  “NOT”- platform waarbij voornamelijk de federale politie, de 

staatsveiligheid, het informaticanetwerk en IBPT betrokken waren. 

 

Er werd in Brussel eveneens een dossier “valse loterijen” in onderzoek gesteld, onder de vele 

van hetzelfde type waarbij er meestal onvoldoende elementen zijn om tot identificatie te 

kunnen overgaan. 

 

9.2.9. c. Illegale handel in kunstvoorwerpen 

 

Naast de internationale rogatoire opdrachten die betrekking hebben op de illegale handel in 

kunstvoorwerpen en de informatie die afkomstig is van de lokale parketten, heeft het federaal 

parket, via de Federale Openbare Dienst Buitenlandse Zaken, twee opsporingsonderzoeken of 

klachten ontvangen van buitenlandse autoriteiten, in verband met diefstal van belangrijke 

kunstwerken uit nationale musea. Die informatie werd opgeslagen in de gegevensbank “artist” 

van de federale politie.  

Er valt niettemin te vrezen dat de capaciteitsvermindering die het ART Research Team van de 

federale politie in 2005 heeft ondergaan, een negatieve impact heeft op de werking van deze 

in het buitenland erg bekende centrale dienst. 

9.2.9.d.  Namaak van Euro’s 

 

Het federaal parket heeft in 2006 geen dossiers van namaak van euro’s meer gevolgd of 

gecoördineerd, of ze nu door de parketten of door DGJ/ DJF/OCRF aangekaart werden.  
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Er werd voor dat type dossiers afgesproken dat de lokale parketten de strafvordering zouden 

uitoefenen ten aanzien van de gearresteerde uitvoerders, terwijl het federaal parket zou instaan 

voor de internationale coördinatie en voor de strafvordering in België ten aanzien van de 

leiders van een criminele organisatie die ontmaskerd werd.  

 

Het is moeilijk om deze vaststelling te interpreteren, die lijkt voort te vloeien uit een constante 

vermindering van het aantal vastgestelde feiten, en bovendien geen enkele statistische waarde 

heeft. Volgens de CDBV heeft de omloopsnelheid van de bankbiljetten (en dus de frequentie 

waarmee ze automatisch door de Nationale bank worden gecontroleerd) in België, die bij de 

snelste ter wereld mag gerekend worden, een ontradend effect op de criminele organisaties, 

die hun werkterrein eerder naar Frankrijk en Italië zouden hebben verlegd. De feiten van 

namaak die in België vastgesteld kunnen worden zouden in deze hypothese dan ook eerder 

geïsoleerde gevallen zijn. 

 

Hier ook, en ondanks het feit dat de federale procureur herhaaldelijk geprobeerd heeft om de 

investeringen in deze materie te verhogen, wordt de sedert twee jaar aan DGJ/DJF/OCRF ter 

beschikking gestelde politiecapaciteit als onvoldoende omschreven, wil men globaal een 

efficiënte opvolging verzekeren. 

 
9.2.9.e. Inwendige veiligheid van de Staat. 

 

Er werden in 2006 geen nieuwe feiten bij het federaal parket aanhangig gemaakt. 

 

9.2.9. f  Milieu 

 

Twee federale magistraten (N en F) hebben deelgenomen aan de algemene vergadering van 

het expertisenetwerk “Residuen en Voedselveiligheid” dat plaats vond op 15 mei 2006 in het 

Egmontpaleis te Brussel. 

 

Naast geregelde contacten met de dienst Milieu van DGJ/DJB van de federale politie hield het 

federaal parket onder meer op 18 mei en 15 juni 2006 coördinatievergaderingen  met de 

parketten-generaal van Brussel, Bergen, Luik en de parketten van Doornik, Nijvel, Brussel  in 

verband met de problematiek van onwettig afvaltransport van Vlaanderen naar Wallonië. 
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HOOFDSTUK IV. – De werking van het federaal parket in het 

kader van de uitoefening van de strafvordering  
 

10. Ten aanzien van de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs en 
de procureurs-generaal 

 

10.1.   De wederzijdse informatieplicht 
 

10.1.1. De informatieplicht van de procureur des Konings, de arbeidsauditeur en de 

procureur- generaal 

           

10.1.1. a.  principes 

 

De aanmelding gebeurt in principe met behulp van standaardformulieren 

(aanmeldingsformulieren) die de procureurs des Konings,  de arbeidsauditeurs en de 

procureurs-generaal ter beschikking werden gesteld.  

 

De informatieplicht wordt in brede zin geïnterpreteerd en omvat zowel de aanmelding via het 

ad hoc standaardformulier (wat de regel zou moeten zijn) als de aanmelding via andere 

kanalen (brief, kantschrift, toesturen van het strafdossier of van een proces-verbaal, enz…). Er 

wordt een proces-verbaal van aanhangigmaking opgesteld voor elk dossier, tenzij het 

onmiddellijk bij een reeds bestaand federaal dossier wordt gevoegd. 

 

Voor elke aanmelding (in de ruime zin van het woord) van de gerechtelijke autoriteiten (de 

procureur des Konings, de arbeidsauditeur of de procureur-generaal), wordt er een dossier 

‘FDC’ op het federaal parket geopend. 

 

Als we even abstractie maken van het nog niet veralgemeende gebruik van de 

aanmeldingsformulieren en van het beperkte aantal aanmeldingen door sommige parketten, 

dan heeft de aanmelding bij de federale procureur, krachtens de informatieplicht van de 

procureur des Konings, van de arbeidsauditeur of van de procureur-generaal, geen aanleiding 

gegeven tot bijzondere moeilijkheden. 

Het overlegmodel, geconcretiseerd in de “aanmeldingsfase”, de “overlegfase” en de 

“beslissingsfase” werd zo strikt mogelijk opgevolgd. 

 

Procedure 

 

Zo de federale procureur beslist om zelf de strafvordering in een strafdossier uit te oefenen, 

wordt het dossier “FDC” afgesloten en wordt een strafdossier “FD” geopend, na voeging van 

het dossier “FDC”. Mocht dit niet het geval zijn (niet-federalisering), wordt het dossier 

“FDC” zonder gevolg geklasseerd; in voorkomend geval wordt het meegedeelde strafdossier 

teruggestuurd naar het parket (-generaal) of het arbeidsauditoraat dat de aanmelding gedaan 

heeft. 

 

De aanmeldingsprocedure wordt met een bijzondere aandacht gevolgd ten einde deze te 

verbeteren vooral met betrekking tot de reactie van het federaal parket.  

Er werd afgesproken een ontvangstbericht te sturen naar het parket dat de aanmelding gedaan 

heeft en  de maatregelen aan te duiden die het federaal parket getroffen heeft. 
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Een definitieve beslissing  over de federalisering of de ondersteuning door het federaal parket 

in het dossier moet binnen een relatief korte termijn genomen worden. 

 

10.1.1. b.  Statistieken 

 

1. Aantal aanmeldingen 

 

In 2006 hebben de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs en de procureurs-generaal 708 

dossiers aan de federale procureur meegedeeld voor uitoefening van de strafvordering. 

 

Daarvan werden ondertussen 326 dossiers onmiddellijk gefederaliseerd, 382 zijn dossiers 

“FDC” geworden, waarvan 243 in federale strafdossiers werden omgezet of gevoegd terwijl 

57 dossiers “FDC” zonder gevolg geklasseerd werden. Op 31 december 2006 waren 82 

dossiers “FDC” nog altijd in behandeling. 

 

Dossiers aangemeld bij het federaal parket 

(aanmeldingsformulieren en andere vormen van aanmelding) 

 2002-2003 2003-2004 2005 2006 

Aanmeldingen  786 775 708 

Rechtstreeks gefederaliseerde dossiers - - - 326 

Dossiers FDC  dossiers FD 

(federalisering of voeging bij een federaal 

dossier) 

59 523 529 243 

zonder gevolg geklasseerd 75 141 59 57 

Op 31 december in behandeling 87 122 187 82 

 

2. Processen-verbaal van aanhangigmaking en het principe van  “goede rechtsbedeling” 

 

Aantal P.V.’s van aanhangigmaking 

2002-2003  

2003-2004 165 

2005 93 

2006 150 

 

 

Bevoegdheidsgronden aangegeven in een proces-verbaal van aanhangigmaking 

 2002 - 2003 2003 - 2004 2005 2006 

misdaden en wanbedrijven tegen de 

veiligheid van de Staat 
 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

bedreiging met een aanslag of diefstal 

van kernmateriaal, diefstal of afpersing 

van kernmateriaal en de strafbare  

inzake de externe beveiliging van 

kernmateriaal 

 

 

0 0 1 

 

 

1 

georganiseerde mensenhandel en 

mensensmokkel 
 

28 

 

37 

 

10 

 

18 

illegale wapenhandel 1 1 1 2 

ernstige schendingen van het 

internationaal humanitair recht 
45 

9 2 
6 
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bendevorming en criminele organisatie 65 92 50 75 

veiligheidscriterium 20 65 40 50 

geografisch criterium 41 92 50 89 

 

Eén proces-verbaal van aanhangigmaking kan tegelijkertijd verschillende 

bevoegdheidsgronden aanstippen.  

 

 

Beschrijving van het motief “goede rechtsbedeling” aangegeven in  een proces-

verbaal van aanhangigmaking 

 2003 - 2004 2002 - 2003 2005 2006 

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 

 

68 

 

 

56 

 

42 

 

56 

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) 

 

152 

 

83 

 

 

90 

 

137 

De federale procureur heeft zich 

reeds gelast met strafdossiers 

inzake soortgelijke feiten, 

dadergroeperingen of criminele 

fenomenen 

 

135 

 

69 

 

73 

 

111 

 

Er dient opgemerkt te worden dat één proces-verbaal van aanhangigmaking meerdere van 

bovenvermelde criteria kan bevatten (efficiëntie, bijzondere expertise, panoptisch zicht). 

 

Ter herinnering: tussen 1  januari  en 31 december 2006, werden er in totaal 340 dossiers 

“FD” geopend. Daarvan werden er 156 door de gerechtelijke autoriteiten aangemeld (de 

procureur des Konings, de arbeidsauditeur of de procureur-generaal).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Verdeling naargelang de gerechtelijke autoriteit die de aanmelding heeft gedaan 
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aanmeldende autoriteit via het aanmeldingsformulier 
andere vormen van 

aanmelding 

  2003 - 

2004 

2005 2006  2003 - 

2004 

2005 2006 

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 

 

16 

1 

18 

92 

17 

3 

3 

0 

0 

8 

4 

2 

0 

7 

4 

19 

2 

 

7 

1 

2 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

1 

 

 

25 

- 

6 

66 

5 

2 

1 

2 

- 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

 

- 

- 

2 

- 

2 

- 

- 

1 

3 

- 

 

17 

0 

11 

76 

10 

3 

0 

2 

0 

7 

2 

1 

0 

12 

0 

5 

3 

 

2 

1 

0 

0 

6 

5 

2 

3 

2 

0 

 

 

80 

0 

34 

135 

18 

86 

11 

2 

0 

44 

8 

0 

2 

9 

23 

2 

2 

 

10 

2 

18 

1 

25 

7 

9 

27 

2 

3 

 

148 

- 

39 

84 

24 

32 

12 

15 

5 

51 

10 

14 

9 

32 

5 

14 

13 

 

6 

25 

7 

13 

18 

14 

8 

6 

24 

9 

 

57 

0 

27 

94 

65 

23 

9 

24 

0 

31 

7 

3 

2 

10 

9 

22 

4 

 

12 

27 

47 

7 

20 

6 

6 

8 

11 

3 

 

Arbeidsauditeur 1 1 3 0 0 0 

Procureur-generaal 0 0 0 1 0 1 

Krijgsauditeur 0 0 0 1 0 0 

Klacht  0 0 0 1 0 0 

TOTAAL 212 136 173 563 637 535 
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10.1.1.c.  Opmerkingen over de aanmeldingen 

 

In het vorige jaarverslag was de nadruk gelegd op de noodzaak om de lokale parketten te 

sensibiliseren wat de aanmeldingen betreft. 

 

In 2006 werd een bijzondere inspanning op dit vlak geleverd, meer bepaald bij de voorstelling 

aan alle parketten, in de loop van het eerste kwartaal, van het actieplan van het federaal parket 

inzake georganiseerde criminaliteit (zie punt 9.2.1., pagina 89). De problematiek van 

kwaliteitsvolle aanmeldingen werd aangesneden.  

 

Men kan een voorzichtige aanzet vaststellen naar een gunstige ontwikkeling inzake meer 

gerichte aanmeldingen, zeker wat de rondtrekkende dadergroeperingen betreft. De 

ontwikkeling blijft zwak wat drugshandel betreft (zie punt 9.2.6., pagina 92). 

 

10.1.1.d.   Interpretatie van de meerwaarde  

 

Het begrip “goede rechtsbedeling” dat de uitoefening van de strafvordering door het federaal 

parket wettigt, dient in functie van de bijzondere kenmerken van elk dossier beoordeeld te 

worden. 

 

10.1.1.e.  Rapport van de beslissing tot federalisering   

 

De federale procureur kan op elk moment zijn beslissing om zelf de strafvordering in een 

strafdossier uit te voeren herroepen en het naar de procureur des Konings, de arbeidsauditeur 

of de procureur-generaal terugsturen.  

 

10.1.2.  Informatieplicht van de federale procureur 

 

Wanneer de federale procureur, in het kader van de tenuitvoerlegging van zijn opdrachten, 

kennis neemt van gegevens of feiten die van belang zouden kunnen zijn voor een niet - 

gefederaliseerd opsporings- of gerechtelijk onderzoek, dan deelt hij die aan de betrokken 

procureur des Konings, arbeidsauditeur of procureur-generaal mee. Gaat het om een 

onderzoek waarin een onderzoeksrechter werd aangesteld, dan kan hij ze eventueel aan de 

onderzoeksrechter doorspelen. Er wordt een kopie naar DGJ gestuurd. 

 

De veelvuldigheid van dergelijke informatie kan niet in cijfers worden uitgedrukt. 
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10.2.  de delegatie en de detachering 

 

10.2.1 Delegaties 

 

10.2.1.a.   Principes 

 

Artikel 144bis §3, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek geeft de federale procureur de 

mogelijkheid zijn bevoegdheden te delegeren naar een lid van een parket-generaal, van een 

auditoraat-generaal bij het arbeidshof, van een parket van een procureur des Konings of van 

een arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbank, die de gedelegeerde bevoegdheden dan vanuit 

zijn standplaats uitoefent. 

 

De wetgever heeft niettemin in waarborgen voorzien, die alle telkens scrupuleus in acht 

werden genomen. 

 

1.  Voorafgaand overleg met de korpschefs  

  

Elke delegatie maakt vooraf het voorwerp uit van overleg met de korpschef. 

Sommige korpschefs wensten dat de federale procureur zelf, of zijn plaatsvervanger, contact 

met hen zou opnemen. 

 

Er werd ook met de Raad van procureurs des Konings overeengekomen dat elke verlenging 

van een delegatie in overleg met de procureur des Konings zou gebeuren. 

 

2.  Proces-verbaal van delegatie 

 

Er wordt van elke delegatie een proces-verbaal opgemaakt, waarvan het origineel op het 

federaal parket bewaard wordt, terwijl een eensluidend verklaard afschrift ervan naar de 

gedelegeerde magistraat, zijn korpschef en de Minister van Justitie wordt gestuurd. De tweede 

kopie wordt bij het strafdossier gevoegd. 

 

Elk proces-verbaal is met redenen omkleed en vermeldt de naam van de parketmagistraat aan 

wie de federale procureur zijn bevoegdheden heeft gedelegeerd, het strafdossier waarvoor 

men tot delegatie is overgegaan, de duur van de delegatie, de aard van de gedelegeerde 

bevoegdheden (geheel of gedeeltelijk), evenals het subsidiariteitsprincipe (in uitzonderlijke 

gevallen en enkel wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen).  

 

3.   Gehele en gedeeltelijke delegatie 

 

De federale procureur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren. 

 

Onder gehele delegatie moet worden verstaan de uitoefening door de magistraat van het 

parket (–generaal), vanuit zijn parket (-generaal), van alle bevoegdheden van de federale 

procureur in het kader van de uitoefening van de strafvordering in een bepaald strafdossier. 

Onder gedeeltelijke delegatie dient te worden verstaan de tenuitvoerlegging van een of meer 

punctuele procedurehandelingen in het kader van de uitvoering van de strafvordering in een 

welbepaald dossier. 

 

Verder zullen wij zien (10.2.1.d.) dat het mechanisme van de gedeeltelijke delegatie 

aangewend wordt om de verplaatsingsproblemen van de federale magistraten op te vangen. 
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4.   Budgettaire impact 

 

Krachtens artikel 355 bis van het Gerechtelijk Wetboek, ontvangt “de magistraat die met 

toepassing van artikel 144bis, § 3, eerste lid, belast wordt met een opdracht die ten minste drie 

opeenvolgende maanden in beslag neemt, een vierde van het verschil tussen zijn wedde en die 

welke aan de functie van federale magistraat is verbonden”. 

 

Op te merken valt dat dit weddeverschil maar één keer verrekend wordt, onafhankelijk van 

het aantal delegaties waarin een magistraat van een parket (-generaal) optreedt.  

 

 

10.2.1.b   Statistieken 

 

In de periode gaande van 1 januari tot 31 december 2006 heeft de federale procureur in 

134 federale strafdossiers zijn bevoegdheden naar leden van parketten-generaal of van 

parketten van eerste aanleg gedelegeerd die ze hetzij vanuit hun korps van oorsprong hetzij in 

het kader van een delegatie uitgeoefend hebben.  

 

Ter herinnering: in de periode gaande van 19 februari 2003 tot 31 december 2004 betrof deze 

bevoegdheidsdelegatie 44 dossiers en 126 dossiers in 2005.   

 

Van deze delegaties werden in de loop van 2006: 

 

92 gehele delegaties van ten minste 3 maanden verdeeld onder 11 magistraten, waarvan 1 

advocaat-generaal en 2 procureurs des Konings. In de loop van 2006 werd een einde gesteld 

aan 15 van deze delegaties. 

 

Er valt op te merken dat, in het kader van een zeer belangrijk dossier van groot banditisme 

van het federaal parket, een magistraat van het parket-generaal van Luik (tot 21 december 

2006) en twee magistraten van het parket van Luik gedelegeerd werden. Dit dossier wordt 

door een federale magistraat beheerd en groepeert talrijke dossiers waarin delegaties 

voorgekomen zijn. 

42 gedeeltelijke punctuele delegaties (van minder dan 3 maanden) onder 25 magistraten 

verdeeld, waarvan 1 advocaat-generaal en 3 procureurs des Konings. 

Deze delegaties hebben geen aanleiding gegeven bijzondere moeilijkheden. 

10.2.1.c.   Systematisch gebruik van de gehele delegatie 

 

Bij de federalisering van strafdossiers waarin personen onder aanhoudingsbevel worden 

geplaatst buiten het rechtsgebied van het Hof van beroep van Brussel, wordt systematisch op 

delegatie van een magistraat van het parket (-generaal) aangestuurd. 

 

Ook in het kader van terrorismedossiers die verband houden met een gerechtelijk 

arrondissement anders dan dat van Brussel wordt er bij elke federalisering van die dossiers 

systematisch aangestuurd op een delegatie van een magistraat van het betrokken parket. 

(in 2006: Antwerpen (11), Charleroi (5), Luik (1) en Verviers (1)). 
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10.2.1.d.   Verder doorgedreven gebruik van het mechanisme van de gedeeltelijke delegatie  

 

Deze mogelijkheid die de federale procureur wettelijk geboden werd om zijn bevoegdheden 

gedeeltelijk naar een parketmagistraat te delegeren heeft zich in de praktijk tot een onmisbaar 

werkinstrument ontpopt. 

 

Om de tussenkomst van het federaal parket bij de uitoefening van de strafvordering efficiënter 

te maken, is de techniek van de gedeeltelijke delegatie van minder dan 3 maanden, zonder 

budgettaire implicaties, geroepen om verder te worden ontwikkeld, rekening houdend met de 

vele verplaatsingen naar de terechtzittingen over het hele land die gemaakt moeten worden en 

naar de verschillende proceduregebruiken in de verschillende rechtsgebieden. 

 

Last van de verplaatsingen voor de federale magistraten 

 

Het is niet erg moeilijk om te begrijpen dat één van de belangrijkste praktische problemen 

waarmee de federale magistraten bij het beheer van hun dossiers worden geconfronteerd te 

maken heeft met de vele verplaatsingen naar hoven en rechtbanken over heel het land.  

 

Dat is meer specifiek het geval voor de dossiers waarin personen aangehouden werden, zodat 

de zaak maandelijks voor de raadkamer of zelfs voor de kamer van inbeschuldigingstelling 

moet behandeld worden.  

 

Ter illustratie, voor de periode gaande van 1 januari tot 31 december 2006 (vergeleken met de 

periode van 1 september 2003 tot 31 december 2004 en 2005): 

 

Aantal vaststellingen voor de raadkamer 

(per dossier) 

 2003/ 

2004 

2005 2006  2003/ 

2004 

2005 2006 

Antwerpen 19 1 8 Luik 9 62 59 

Brugge 7 3 13 Bergen 23 12 - 

Brussel      130 69 72 Namen - - 3 

Brussel 80 35 38 Oudenaarde 9 - - 

Dendermonde 25 - 8 Doornik - 2 1 

Eupen 1 - - Veurne 16 11 19 

Gent 21 15 9 Nijvel - - 2 

Hasselt - 1 1 Turnhout - - 1 

Leuven - - 3 totaal 340 211 238 

 

Naast die 128 verplaatsingen buiten het rechtsgebied van het Hof van Beroep van Brussel, 

moeten daar nog de verplaatsingen bij worden geteld die verband houden met de behandeling 

vóór de kamer van inbeschuldigingstelling van Antwerpen, Gent, Bergen en Luik in het kader 

van het beroep dat werd ingesteld tegen de beslissingen van de raadkamers. 

 

Daarbovenop komen dan nog de verschillende terechtzittingen vóór de rechtbanken ten 

gronde (correctionele rechtbanken, hoven van beroep en assisenhoven). 

 

De ongemakken die verband houden met de verplaatsingen van de federale magistraten buiten 

het gerechtelijk arrondissement Brussel kunnen makkelijk omschreven worden: duur van het 

traject, wachttijd (verschilt van de ene rechtsmacht tot de andere naargelang de prioriteit die 
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gegeven wordt aan de dossiers van het federaal parket) en risico op een onnodige verplaatsing 

(ingeval van uitstel van het dossier). 

 

Om de verplaatsingsongemakken die de federale magistraten van hun andere taken afhouden 

zo veel mogelijk te beperken, kan er een beroep worden gedaan op een gedeeltelijke en 

punctuele  delegatie die geen enkele budgettaire impact heeft. 

 

Er kan op dergelijke delegatie worden aangestuurd als de daad die de gedelegeerde magistraat 

van het parket (-generaal) moet stellen geen bijzondere kennis van het dossier vereist: 

 

-   op een terechtzitting zetelen om voor een uitstel te zorgen of een uitspraak bij te wonen (als    

er geen onmiddellijke aanhouding wordt verwacht) 

-   beroep aantekenen of een beroep volgen 

-   een aanhoudingsbevel betekenen (in het rechtsgebied van het Hof van Beroep van Gent) 

-   verzoekschriften tot inzage van het strafdossier (artikel 61ter Sv), tot opheffing van een   

onderzoekshandeling (artikel 61quater Sv), …. 

 

 

10.2.2.  De detachering 

 

Artikel 144bis §3, 2de lid van het Gerechtelijk Wetboek stelt de Minister van Justitie, in 

uitzonderlijke omstandigheden en enkel wanneer de behoeften van de dienst het 

rechtvaardigen, in de mogelijkheid om, op voorstel van de federale procureur en na overleg 

met de bevoegde procureur-generaal, procureur des Konings of arbeidsauditeur, een lid van 

een parket-generaal, van een auditoraat-generaal bij het arbeidshof, van een parket van de 

procureur des Konings of van een arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbank opdracht te geven 

om in het federaal parket de opdrachten van het openbaar ministerie tijdelijk uit te oefenen in 

het kader van welbepaalde dossiers.  

 

Deze mogelijkheid tot detachering is sedert de oprichting van het federaal parket nog nooit 

aangewend. 
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11. Ten aanzien van de onderzoeksrechters, de onderzoeksgerechten 
en de vonnisgerechten 
     
11.1.  Statistieken 

 

Op 31 december 2006 waren er 47 federale strafdossiers in onderzoek.  

 

arrondissement aantal dossiers in onderzoek 

 op 

31.08.2003 

op 

31.12.2004  

op 

31.12.2005 

op 

31.12.2006 

Antwerpen 1 5 2 2 

Brugge 1   4 

Brussel  71 33 8 31 

Charleroi 1   2 

Dendermonde 3  1 1 

Eupen 1    

Gent 1 2   

Hasselt  1   

Luik   11 5 

Bergen  2   

Nijvel    1 

Oudenaarde  1   

Tongeren  1   

Doornik 1   1 

Veurne 2  2  

                     TOTAAL 82 45 24 47 

 

De samenwerking met de onderzoeksrechters heeft tot geen enkele moeilijkheid aanleiding 

gegeven.  

11.2.  De bevoegdheidscriteria 

 

De federale procureur vordert de onderzoeksrechter om een onderzoek te openen op basis van 

de bevoegdheidscriteria die vastgelegd werden in artikel 62bis, lid 1 Sv: de plaats van de 

misdaad of het wanbedrijf, de plaats waar de verdachte verblijft, die van de maatschappelijke 

zetel of van de bedrijfszetel van de rechtspersoon of die van de plaats waar de verdachte kan 

worden gevonden. 

 

11.3.  De regeling van rechtsgebied 

 

Artikel 526 Sv, dat bepaalt dat er grond tot regeling van rechtsgebied door het Hof van 

Cassatie bestaat wanneer onderscheiden onderzoeksrechters kennis nemen van eenzelfde 

misdrijf of samenhangende misdrijven waarvoor de uitoefening van de strafvordering 

geschiedt door de federale procureur, werd in de periode van 1 januari tot 31 december 

2006 niet toegepast. 
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12. Ten aanzien van hoven en rechtbanken 
 

12.1.  Uiteenlopende praktijken binnen hoven en rechtbanken  
 

De voornaamste moeilijkheid waarmee federale magistraten en de administratieve diensten 

van het federaal parket geconfronteerd worden is het feit dat de praktische regelingen in 

hoven en rechtbanken uiteenlopen. 

 

12.1.1 voor wat de betekening van beschikkingen van de raadkamers en de vaststelling van 

de dossiers op de terechtzittingen betreft. 

 

a.   betekening van de beschikkingen van de raadkamers  

 

Naargelang de arrondissementen gebeuren de betekeningen, ofwel door het lokaal parket, 

ofwel door het federaal parket. Er is geen precieze regel ter zake vastgelegd. Ook zijn de 

formulieren die daartoe gebruikt worden verschillend. 

 

b. vaststelling van de federale dossiers voor de correctionele terechtzittingen van 

correctionele  rechtbanken of hoven van beroep  

 

De praktijk verschilt van de ene rechtsmacht tot de andere. De administratieve diensten van 

het federaal parket richten het verzoek tot vaststelling hetzij aan  de eerste voorzitter van het 

hof van beroep, hetzij aan de procureur-generaal, of aan de voorzitter van de rechtbank of de 

procureur des Konings, naargelang de zaken in de betreffende rechtsmacht praktisch geregeld 

worden. 

 

12.1.2 voor wat de praktijken ter terechtzitting ten aanzien van het federaal parket betreft  

 

Hiervoor werd reeds gesteld dat de last van verplaatsingen voor de federale magistraten 

belangrijk was (zie 10.2.1.d., pagina 103). De federale magistraten op verplaatsing worden 

geconfronteerd met verschillende wachttijden met betrekking tot de behandeling van hun 

dossier op de terechtzitting. In sommige rechtsgebieden of arrondissementen geeft de 

voorzitter van de kamer voorrang aan het dossier van de federale procureur. In andere wordt 

er op geen enkele wijze rekening gehouden met de verplaatsing die de federale magistraat 

moet maken, zodat er makkelijk een hele voormiddag en een stuk van de namiddag verloren 

gaan. 

 

12.2.  Aanbeveling 
 

Deze aanbeveling werd reeds gedaan in het vorige jaarverslag en blijft van toepassing. 

 

Aangezien het federaal parket samen moet werken met alle rechtsmachten van het 

Koninkrijk, zou het noodzakelijk zijn een uniforme praktijk na te streven voor wat 

procedures en praktijken op de terechtzitting ten aanzien van het federaal parket 

betreft. 
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HOOFDSTUK V. – De positie van het federaal parket binnen het 

openbaar ministerie 
 

 

14.  Ten aanzien van de Minister van Justitie  
 

De federale procureur staat onder het rechtstreeks gezag van de Minister van Justitie. 

 

De relatie tussen het federaal parket en de Minister van Justitie heeft geen aanleiding tot 

principiële problemen gegeven.  

 

De federale procureur heeft mevrouw de Minister van Justitie op de hoogte gebracht van elk 

dossier dat bij hem aanhangig werd gemaakt en politieke of diplomatieke gevolgen zou 

kunnen hebben. 

 

Inzake terrorisme houdt de federale procureur Mevrouw de Minister van Justitie eveneens op 

de hoogte van de ontwikkelingen die zich binnen dat fenomeen voordoen. 

 

In geen enkel dossier heeft Mevrouw de Minister haar positief injunctierecht uitgeoefend.  

 

 

15. Ten aanzien van het College van procureurs-generaal, de Raad van 
procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs 
 

15.1.    Ten aanzien van het College van procureurs-generaal 

15.1.1.   Deelneming van de federale procureur aan de vergaderingen van het College  

 

In de periode van 1 januari tot 31 december 2006 heeft de federale procureur, bij toepassing 

van artikel 143 §4 laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek, deelgenomen aan 22 

vergaderingen van het College van procureurs-generaal, waaronder 10 interne vergaderingen, 

3 onder het voorzitterschap van de Minister van Justitie,  2 met het bureau van de Raad van 

procureurs des Konings, 3 met het bureau van de Raad van arbeidsauditeurs, 3 met de 

commissaris-generaal van de federale politie en 1 met de procureurs-generaal van Nederland. 

 

De deelneming van de federale procureur aan de vergaderingen van het College van 

procureurs-generaal is een onmiskenbare troef voor een optimale integratie van het federaal 

parket binnen het Belgische openbaar ministerie. 

 

 

15.1.2. Naar een betere taakverdeling tussen de verschillende expertisenetwerken en het   

             federaal parket 

 

Het federaal parket wordt nog steeds verzocht adviezen uit te brengen in de verschillende 

materies van strafrechtelijk beleid die onder de bevoegdheid van het College van procureurs-

generaal vallen. 
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Het federaal parket behoudt immers een belangrijke ondersteuningsfunctie ten behoeve van 

het College van procureurs-generaal op het vlak van strafrechtelijk beleid. 

 

Het federaal parket is actief vertegenwoordigd in de verschillende expertisenetwerken van het 

College van procureurs-generaal: 

 

-  economische, financiële en fiscale delinquentie, 

-  residuen en veiligheid van de voedselketen, 

-  informatica, 

-  politie, 

-  strafrechtelijk beleid en procedure, 

-  groot banditisme en terrorisme, 

-  mensenhandel en mensensmokkel. 

-  militair strafrecht 

 

Zowel bepaalde expertisenetwerken als het kabinet van de Minister van Justitie doen een 

beroep op de expertise van de federale magistraten om de teksten van de omzendbrieven of 

wetsontwerpen op te stellen die betrekking hebben op materies die rechtstreeks onder de 

bevoegdheid van het federaal parket vallen. 

 

15.1.3. Deelneming van het federaal parket aan nationale overlegplatforms of vaste 

werkgroepen.     

   

Het federaal parket is op een groot aantal overlegplatforms of vaste werkgroepen 

vertegenwoordigd. Behalve degene die al in het rapport werden vermeld, vindt u verderop een 

overzicht, ongetwijfeld niet exhaustief, van andere vergaderingen. 

 

Het grootste deel van die taken werden van de nationale magistraten overgenomen, meer 

bepaald op basis van omzendbrieven van de Minister van Justitie of van het College van 

procureurs-generaal, waarvan sommige, tot nu toe, nog niet werden aangepast aan de 

oprichting van het federaal parket.  

 

a.  nationale overlegplatforms 

 

- inbraken 

- criminaliteit die verband houdt met voertuigen    

- veiligheid van zelfstandige ondernemers  

- veiligheid van de ondernemingen      

- telecommunicatie    

 

b.  vaste werkgroepen 

 

- ondersteuningscel “BTW-carrousels” 

- ondersteuningscel “minerale oliën” 

- interdepartementele coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en 

mensensmokkel  

- informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel (I.A.M.M) 

- Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties 

(I.A.C.S.S.O.)  

-    opvolgingscommissie “rapport georganiseerde criminaliteit”  
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-    commissie “controle op de documentatie”   

- werkgroep “kinderporno” 

- partnership       

- politie: artikel 44       

- voetbalveiligheid      

- Task Force “internationale strafrechtbanken”     

- Task Force “inbraakpreventie”    

 

Aanbeveling 

 

Het blijft nuttig een inventaris op te maken van alle omzendbrieven en richtlijnen die 

aangepast moeten worden aan het feit dat de nationale magistraten opgeheven zijn en er 

een federaal parket is opgericht, terwijl men de vertegenwoordiging of de afwezigheid 

van het federaal parket op bepaalde nationale overlegplatforms of vaste werkgroepen 

zou moeten bekijken. 

 

 

 15.2. Ten aanzien van de Raad van procureurs des Konings 

 

In de periode van 1 januari tot 31 december 2006 heeft de federale procureur, bij toepassing 

van artikel 150 bis lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek, deelgenomen aan 4 vergaderingen van 

de Raad van procureurs des Konings. 

 

De deelneming van de federale procureur aan de vergaderingen van de Raad van procureurs 

des Konings is onmiskenbaar een troef voor een optimale integratie van het federaal parket in 

het Belgische openbaar ministerie, evenals voor de afstemming van de opdrachten van de 

parketten van de procureurs des Konings op die van het federaal parket.  

 

 

15.3. Ten aanzien van de Raad van arbeidsauditeurs 

 

In 2006 heeft de federale procureur aan geen enkele vergadering van het bureau van de Raad 

van arbeidsauditeurs deelgenomen. Hij ontvangt er noch de agenda noch het verslag van. 
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HOOFDSTUK VI. – De materiële en enkele andere 

werkingsmiddelen van het federaal parket  
 

16. Het gebouw, de informatica, de andere werkingsmiddelen, de 
documentatie en het budget 
 
16.1. Het gebouw  

 

a. beschikbare lokalen  

 

De kaderuitbreiding van magistraten en juristen waartoe er op de buitengewone ministerraad 

van 30 en 31 maart 2004 besloten werd heeft tot een nijpend ruimtetekort en gebrek aan 

beschikbare bureaus geleid.  

 

Door de nog steeds open staande  plaats van de Franstalige federale magistraat  die de kennis 

van de Duitse taal moet bewijzen, het vertrek van een andere Franstalige federale magistraat, 

wettelijk tweetalig, die nog steeds niet vervangen werd,  en het vertrek van twee magistraten, 

afkomstig van de militaire rechtscolleges en gedelegeerd bij het federaal parket, was het in 

2005 mogelijk enerzijds aan vier nieuwe federale magistraten een individueel bureau toe te 

kennen en anderzijds de juristen van het federaal parket te hergroeperen. 

 

In 2006 zijn er geen wijzigingen aangebracht in het kader van federale magistraten. Er heeft 

zich dan ook geen probleem van bureautoewijzing voorgedaan.  

 

b.warmte- en geluidsisolatie 

 

Er werden tijdens de besproken periode aan het gebouw aan de Quatre-Brasstraat 19 te 1000 

Brussel, waarin het federaal parket is gehuisvest, geen nieuwe verbeteringswerken op 

functioneel vlak uitgevoerd (warmte- en geluidsisolatie).   

 

In sommige lokalen zijn er vochtigheidsproblemen en sommige binnenmuren in de gangen 

vertonen barsten. De bevoegde autoriteiten werden daarvan reeds in 2005 op de hoogte 

gebracht. 

 

c. veiligheid 

 

Einde 2005 en tijdens het hele jaar 2006 werd de veiligheid van de toegang tot het gebouw 

waarin het federaal parket is gehuisvest, aanzienlijk verbeterd.  

 

Naast het feit dat er op 1 december 2005 twee medewerkers (toezicht en controle) in dienst 

traden voor de controle van de toegang tot het gebouw en dat er betonblokken aangebracht 

werden die de toegang tot de galerij voor voertuigen versperren waarin de ingang van het 

gebouw aangebracht is, werden de beveiligingswerken die in december 2005 aangevat werden 

eind januari 2006 beëindigd. 

 

Die beveiligingswerken bestonden erin dat een toegangssluis met toegangsbadges en door 

badges beveiligde liften werden aangebracht. Alleen de mensen die in het Bureau 

Rechtsbijstand van de Franse balie van Brussel op de 3
de

 verdieping moeten zijn hebben vrije 

toegang, enkel op die bepaalde verdieping en enkel tijdens de openingsuren. 
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Alle andere verdiepingen van het gebouw die door het parket van Brussel, de CDIV en het 

federaal parket betrokken worden, zijn alleen met badge toegankelijk. De bezoekers worden 

op de bezochte verdieping onthaald en aangemeld. 

 

De permanente aanwezigheid van twee medewerkers (toezicht en beheer) maakt een zekere 

controle mogelijk. 

 

In de loop van het jaar 2006 werden er aan de buitenkant van het gebouw veiligheidscamera’s 

aangebracht die een toegangscontrole mogelijk maken. 

 

Aanbeveling 

 

Hoewel de beveiliging substantieel verbeterd werd, moet er dringend worden nagedacht 

over een nieuwe locatie voor het federaal parket, met voldoende ruimte en beveiliging, in 

een gebouw waar enkel het federaal parket is gehuisvest. 

 

16.2. De informatica 

 

16.2.1. Het informaticasysteem 

 

In de periode waarop dit rapport slaat zijn er geen verbeteringen aan het informaticasysteem 

aangebracht. We verzoeken de lezer om het jaarverslag 2003-2004 ter hand te nemen, wil hij 

details vernemen over het systeem dat momenteel op het federaal parket in gebruik is. 

 

Afgezien van het REA-systeem dat op ieder parket gebruikt wordt, maar dat afgeschermd is, 

beschikt het federaal parket nog steeds niet over een geïntegreerd informaticasysteem dat voor 

diens specifieke opdrachten die zich onderscheiden van deze van de andere parketten, 

ontworpen is. Meerdere Access-gegevensbanken werden in verschillende diensten gecreëerd 

om aan de, voornamelijk statistische, noden te beantwoorden. 

 
Het “Phenix” project 

 

Het federaal parket wordt in de werkgroep vertegenwoordigd door de verantwoordelijke van 

de dienst informatica.  

 

Er dient opgemerkt te worden dat een federale magistraat werd aangeduid bij koninklijk 

besluit van 2 februari 2006 als vast lid van het stuurcomité van het informaticasysteem Phenix 

 

Opmerkingen over de statistieken 

 

Met het huidige informaticasysteem van het federaal parket kunnen er geen performante 

statistische bewerkingen worden uitgevoerd, aangezien veel parameters die eigen zijn aan het 

federaal parket niet ingebracht kunnen worden. 

 

Een federale magistraat werd ermee belast het federaal parket in de werkgroep “statistieken”  

van het College van procureurs-generaal te vertegenwoordigen. 

 

Op een vergadering in maart 2006 werd beslist dat de statistieken betreffende de uitoefening 

van de strafvordering van het federaal parket vanaf 2005 in de algemene statistieken van het 
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openbaar ministerie zullen verwerkt worden. Er werd dus met de aanbeveling in het vorige 

verslag rekening gehouden. 

 

16.2.2.  Het informaticamateriaal 

 

In vergelijking met 2005 beschikt de informaticadienst van het federaal parket nu over 3 

computers die op Linux draaien.  Uiteindelijk zullen alle magistraten en alle personeelsleden 

van het federaal parket van dergelijke met Linux en Open Office uitgeruste computers worden 

voorzien, zoals op de andere parketten. De overgang van Microsoft naar Linux zou bepaalde 

problemen kunnen stellen die zullen opgelost worden in samenwerking met de ICT-dienst van 

FOD Justitie.  

 

16.3 Andere werkingsmiddelen 

 

Het federaal parket is over het algemeen goed voorzien van bureaumateriaal dat het voor zijn 

werking nodig heeft. Defecte apparatuur wordt vlug hersteld of vervangen. 

 

In december 2006 werden er 3 fotokopieermachines die regelmatig uitvielen vervangen door 

3 nieuwe, die veel performanter zijn. 

In januari 2007 kreeg het federaal parket een vierde fotokopieermachine. Nu beschikt elke 

verdieping over een fotocopieermachine. 

 

Er werd dus tegemoet gekomen aan de aanbeveling die ter zake in vorig jaarverslag werd 

gedaan. 

 

16.4. De documentatie 

 

16.4.1.De dienst documentatie 

 

De samenwerking met de dienst documentatie van de FOD Justitie en Buitenlandse Zaken, 

van het Hof van Cassatie, van het parlement en van de parketten-generaal van Bergen en Gent 

verloopt uitstekend. 

 

16.4.2.De bibliotheek 

 

In 2006 werden opnieuw nieuwe werken aangeschaft die rechtstreeks verband houden met de 

bevoegdheden van het federaal parket. 

 

De meest gebruikte tijdschriften (journal des tribunaux, revue de droit pénal, rechtskundig 

weekblad,…) konden worden ingebonden. 

 

Het federaal parket is nog altijd vertegenwoordigd bij de Centrale Commissie voor de 

Documentatie. Er werden nieuwe tijdschriftabonnementen aangevraagd. Wij hopen deze te 

verkrijgen in de loop van 2007. 

 

Daar de bibliotheek van het federaal parket ver van volledig is, is de samenwerking met de 

bibliotheken van andere departementen (FOD Justitie, FOD Buitenlandse Zaken, 

Parlement,…) optimaal. 
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16.5. Het budget 

 

16.5.1.  Inkomsten 

 

Budgetten Toekenning van het budget 2006 

 23/03 18/4 Totaal Saldo op 

31/12/2006 

Secretariaatskosten  6.875 6.875       - 2,19 €  

Kleine uitgaven 6.800  6.800        32,57 € 

Representatiekosten  7.000 7.000      347,82 € 

 

 

16.5.2. Uitgaven 

 

secretariaatskosten:   6.877,19 € 

 

bureelbenodigdheden. 

 

Representatiekosten:   6.652,18 € 

 

Werklunches en vergaderingen, representatiegeschenken voor buitenlandse delegaties. 

 

Kredieten voor kleine uitgaven: 6.767,43 € 

 

hoofdzakelijk aankopen van werken voor de bibliotheek  

 

 

16.5.3. Opmerkingen 

 

Wat de secretariaatskosten betreft: 

 

Dit budget kan als voldoende beschouwd worden. 

 

Wat betreft de kleine uitgaven magistraten: 

 

Drie vierden van dit budget worden nog steeds besteed aan de aankoop van 

algemene/gespecialiseerde werken voor de bibliotheek van het federaal parket. 

Zoals hoger vermeld is dit budget onvoldoende om de kosten voor het inbinden van de meest 

gebruikte tijdschriften te dekken.  

 

Er zou een specifiek budget voor de bibliotheek voorzien moeten zijn. 

 

 Wat betreft de representatiekosten:  

 

Voor 2006 werden de representatiekosten in één schijf ter beschikking gesteld op 14 april 

2006. Er is dus gedeeltelijk tegemoetgekomen aan de aanbeveling in voorgaand jaarverslag. 

Het bedrag werd echter pas op 14 april 2006 gestort. Alle voordien gedane 

representatiekosten moeten dus persoonlijk gedragen worden door de federale procureur of de 

federale magistraat die de kosten gemaakt heeft. 
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HOOFDSTUK VII. – Het administratief personeel van het 

federaal parket  
 

17. Het personeel, de organisatie en de diensten  
 

17.1. Het personeel 

 

Op 31 december 2006 werkten er 53 mensen op het federaal parket: 

 

hoofdsecretaris   1 

 

secretarissen-hoofd van dienst 2    

 

secretaris-gedelegeerd diensthoofd  1  (+1) 
(van het auditoraat-generaal bij het Militair Gerechtshof, maar naar het federaal parket gedelegeerd sedert 1 

januari 2004 krachtens de wet tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges). 

 

secretarissen     6 waarvan 1 onder het stelsel van de vierdagenweek 

 

adjunct-secretarissen    8 waarvan 1onder het stelsel van de vierdagenweek  

 

juristen    4 (3 statutairen (4 tot 30.11.2006) + 1 contractueel) 
 

vertalers (administratieve experten) 3 (+1) één werkt onder het stelsel van de vierdagenweek en 

één als contractueel; 
 

opstellers (assistenten)  8 (-3) 
1 opsteller is nog altijd gedetacheerd naar het COIV. De andere die naar het COIV werd gedetacheerd werd 

opsteller benoemd bij de politierechtbank van Brussel op 1.12.2006. Eén werkt onder het stelsel van de 

vierdagenweek 

 

beambten (medewerkers)   16  
De beambte die gedelegeerd was naar een ministerieel kabinet heeft op 13.11.2006 het federaal parket opnieuw 

vervoegd. Een eerstaanwezend beambte werd vanaf 18.9.2006 als opsteller gedelegeerd naar de consultatieve 

raad van de magistratuur. 

2 beambten zijn contractuelen. 

5 beambten werken onder het stelsel van de vierdagenweek. 

 

Administratieve agenten  2 (+1) 
2 contractuele administratieve agenten; 

1 administratieve agent (administratieve hoofdagent van het auditoraat-generaal bij het militair gerechtshof, 

sedert 1 april 2004 gedelegeerd naar het federaal parket krachtens de wet tot regeling van de afschaffing van de 

militaire rechtscolleges) ; 

 

gerechtelijke technische assistenten (chauffeurs) 5 
4 vastbenoemde gerechtelijk technische assistenten waarvan één afwezig is sedert 20.02.2006 

1 gerechtelijk technisch assistent op arbeidsovereenkomst van bediende. 

 

medewerkers (controle en beheer) 2 
2 medewerkers (controle en beheer)  
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17.2. De organisatie en de diensten 

  
Wij verwijzen de lezer naar het administratief organogram van het federaal parket (bijlage 

A.1). 

 

De organisatie van de administratieve diensten heeft in de loop van 2006 geen wijzigingen 

ondergaan. 

 

Het federaal parket beschikt nog over één vertrouwenspersoon (ongewenste intimiteiten op de 

werkplek). 

 

 

17.3. Opmerkingen 

 

17.3.1. Kader 

 

De uitbreiding van het kader met 4 federale magistraten, die in september en november 2005 

hun functie opgenomen hebben, en van 5 juristen die in december 2004 in functie getreden 

zijn, zoals beslist op de buitengewone ministerraad van 30 en 31 maart 2004, ging niet 

gepaard met een uitbreiding van het administratief kader.  

 

Het knelpunt laat zich vooral op het niveau van de chauffeurs voelen: het federaal parket 

beschikt over 5 dienstvoertuigen en 4 effectieve chauffeurs (één van de 4 statutaire chauffeurs 

is wegens ziekte voor een lange periode afwezig). 

 

De federale procureur en de federale magistraten moeten zich zeer dikwijls verplaatsen. 

 

Het aantal overuren van de chauffeurs hoopt zich op waardoor het federaal parket het risico 

loopt zijn verplaatsingen per wagen niet meer te kunnen regelen, wat zijn goede werking in 

gevaar zou brengen. 

 

Vanaf 2.1.2007 werd een chauffeur van het parket van eerste aanleg van Gent naar het 

federaal parket gedetacheerd. 

 

17.3.2. Functieprofiel en beroepservaring 

 

De kennis van de tweede landstaal laat bij sommigen nog altijd te wensen over. Bovendien 

zijn weinig personeelsleden in staat een document in het Engels op te stellen en behalve twee 

vertalers heeft niemand kennis van het Duits. 

Het federaal parket moet nochtans in de drie landstalen en ook in het Engels werken daar één 

van zijn hoofdopdrachten de vergemakkelijking van de internationale samenwerking betreft. 

 

Het zou zeer nuttig zijn voor het federaal parket het personeel de gelegenheid te bieden  

taalcursussen te volgen, gericht op zijn opdrachten. 

 

17.3.3.  De dienst slachtofferonthaal 

 

Er werd, onder toezicht van het parket-generaal van Brussel, een werkgroep belast met de 

actualisering van de ministeriële richtlijn van 15 september 1997 inzake het onthaal van  

slachtoffers op parketten en rechtbanken. 
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Op 11 mei 2006 heeft de federale procureur bij de procureur-generaal van Brussel 

aangedrongen om van die actualisering gebruik te maken en een dienst slachtofferonthaal ten 

behoeve van het federaal parket op te richten. 

 

Op 27 oktober 2006 heeft de procureur-generaal van Brussel aan de federale procureur het 

ontwerp van richtlijn voorgelegd waarin voorzien wordt in de aanstelling enkel in het 

arrondissement Brussel van referentie-justitieassistenten voor het federaal parket. Ze zouden 

met een informatie- en coördinatieopdracht worden belast ten aanzien van hun collega’s uit de 

andere arrondissementen voor wat betreft de door het federaal parket beheerde dossiers. 

 

Op 16 november 2006 heeft de federale procureur tijdens een bijeenkomst van het College 

van procureurs-generaal waarop de algemene directrice van de Justitiehuizen, Annie DEVOS, 

het BPR van de justitiehuizen voorstelde, erop aangedrongen dat het federaal parket als 

volwaardige partner van de Justitiehuizen zou worden beschouwd. 

 

Op 12 december 2006 heeft de federale procureur zich met het ontwerp van richtlijn akkoord 

verklaard. 

17.3.4.   De juristen 

Op 31 december 2006 telde het federaal parket 3 statutaire juristen en 1 contractuele jurist in 

zijn kader. 

 

Eén juriste had verlof zonder wedde genomen op 1.12.2006 met het oog op een stage van één 

jaar bij de diensten van de Veiligheid van de Staat. Ze is niet vervangen. 

 

De juriste die op 22 december 2005 opnieuw het parket van de procureur des Konings van 

Brussel is gaan vervoegen is nog altijd niet vervangen. 

 

Bijzondere situatie van de jurist die bij de Euregio gedetacheerd is 

 

Op initiatief van de procureur des Konings van Hasselt werd door de FOD Justitie een jurist 

aangeworven om de werkzaamheden van de Euregio (zie punt 5.4.4.b. pagina 27) op te 

volgen. Deze jurist moest zich naar de parketten van Hasselt, Eupen, Luik, Tongeren, 

Verviers en Maastricht verplaatsen. 

 

Op verzoek van de procureur-generaal van Antwerpen, werd deze jurist op 3 mei 2006 

administratief bij het federaal parket gevoegd, waarbij hij toch zijn activiteiten op de 

parketten van de Euregio kon blijven voortzetten. 

Hij is ermee belast bij de federale procureur verslag uit te brengen over de activiteiten van de 

Euregio. Hij is aanwezig op de maandelijkse vergaderingen van de sectie Internationale 

Samenwerking van het federaal parket. 

 

De federale procureur heeft het College van procureurs-generaal laten weten dat deze jurist 

niet bij de quota juristen van het federaal parket kan worden gerekend, aangezien hij enkel 

voor de Euregio actief is.  
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Hoofdstuk VIII. - Conclusies 
 

18. Punten die verbeterd kunnen worden en aanbevelingen 

 

Toestand in het verslag 

p
ag

in
a 

Punten die verbeterd kunnen worden 

aanbevelingen 

Hoofdstuk I - De 

organisatie van het federaal 

parket  

 

1. Het wettelijke kader en de 

taalrol van de magistraten 

 

1.2. De taalrol 

 

1.2.2. Moeilijkheden die 

verband houden met de 

taalrol 

 

a. onmogelijkheid om te 

zetelen in een arron-

dissement van een andere 

taalrol dan die van het 

diploma  

 

 

 

 

 

 

b.  aanwervingsmoeilijkheden 

 

 

 

2. Organisatie en organo-

grammen van het federaal 

parket  

 

2.4. Overwegingen over de 

organisatie van het federaal 

parket 

 

2.4.1. Afwezigheid van een 

hiërarchische structuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men moet de mogelijkheid onderzoeken om de 

wet op het taalgebruik aan te passen, zodat 

federale magistraten, die hun kennis van de 

andere landstaal bewezen hebben, kunnen 

zetelen op de terechtzittingen in een 

gerechtelijk arrondissement van een andere 

taalrol dan die van hun diploma, of, in het 

gerechtelijk arrondissement Brussel, op de 

terechtzittingen van de andere taalrol dan die 

van hun diploma. 

 

Men moet de mogelijkheid onderzoeken om 

alinea 6 van artikel 43bis, §4 van de wet van 15 

juni 1935 op het taalgebruik in gerechtzaken te 

schrappen, waarin bepaald wordt dat minstens 

één federale magistraat zijn kennis van het 

Duits moet bewijzen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt noodzakelijk na te denken over de 

mogelijkheid om de functie van adjunct bij de 
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2.4.2.  Parket uitsluitend 

samengesteld uit magistraten 

met een specifiek mandaat 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk II. - De 

opdrachten van het federaal 

parket. 

 

5. Het vergemakkelijken  

van de internationale 

samenwerking. 

 

5.4. Betrekkingen met de 

buitenlandse gerechtelijke 

autoriteiten 

 

 

5.4.3.a.  uitvoering van IRO 

strekkende tot huiszoekingen 

in verschillende gerechtelijke 

arrondissementen. 

 

 

5.7. Opdrachten van het 

federaal parket inzake 

internationale politiesamen-

werking  

 

5.7.4. Betrekkingen met de 

verbindingsofficieren 

 

5.7.4.a. de Belgische 

verbindingsofficieren in het 

buitenland 

 

1. adviesbevoegdheid inzake  

accreditatie van Belgische 

verbindingsofficieren  

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

22 

 

 

 

 

24 
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federale procureur in te voeren naar het 

voorbeeld van de « eerste substituten» van de 

parketten of van de “(eerste) advocaten-

generaal” van de parketten-generaal. 

 

Om te vermijden dat ervaren federale 

magistraten die met hun toekomst begaan zijn 

het federaal parket verlaten, lijkt het 

noodzakelijk na te denken over de 

mogelijkheid voor een federale magistraat om 

hetzij definitief benoemd te worden voor zover 

hij zijn tweede mandaat van 5 jaar uitgedaan 

heeft, hetzij het aantal hernieuwingen van een 

mandaat van federale magistraat niet te 

beperken   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is wenselijk te bekijken of de tweede en de 

derde alinea van artikel 11 van de wet van 15 

maart 1874 op de uitlevering  niet geschrapt 

kunnen worden, zodat het mogelijk is de 

tenuitvoerlegging van een internationale 

rogatoire opdracht te centraliseren in de handen 

van één enkele onderzoeksrechter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zou erg nuttig kunnen zijn mocht er een 

verbindingsofficier (en geen politieattaché) in 

het Verenigd Koninkrijk worden aangesteld. 

Hij zou ook voor Ierland geaccrediteerd 

kunnen worden. 
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7. Bijzondere opdrachten 

 

7.1.De getuigenbescher- 

mingscommissie 
 

7.1.5. Ontwikkelingen en 

aanbevelingen  
 

 

 

 

 

 

 

8.2. Misdrijven door 

militairen in het buitenland 

gepleegd in vredestijd 

 

8.2.5.g. Verplaatsing van 

federale magistraten naar het 

buitenland 

 

 

 

8.2.6. Opmerkingen en 

aanbevelingen 

 

b. De verwijzing naar de 

korpstucht 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

c. opsporing en vaststelling van 

de misdrijven 
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Het zou aangewezen zijn dat het ontwerp van 

tekst tot wijziging van artikels 102 tot 111 van 

het Wetboek van Strafvordering (wet van 7 juli 

2002) over de getuigenbescherming, 

goedgekeurd door de getuigenbeschermings- 

commissie, zo snel mogelijk een wetsontwerp 

wordt zodat de nieuwe wet nog in 2007 van 

kracht kan worden. 

 

 

 

 

 

De militaire overheid moet gesensibiliseerd 

worden om een magistraat van het federaal 

parket uit te nodigen zich te begeven naar een 

in het buitenland gelegerd detachement van de 

Belgische strijdkrachten. 

 

 

 

 

Het is wenselijk, mits de nodige aanpassingen, 

de regel te herstellen waarin voorzien was bij 

het vroegere artikel 24 van het wetboek van 

strafrechtspleging voor het leger die stelde dat 

“Het (…) openbaar ministerie, de kamer van 

inbeschuldigingstelling of de raadkamer en 

elke strafrechtbank die wordt belast met de 

vervolging van een misdrijf dat weinig ernstig 

schijnt te zijn, mogen de verdachte militair naar 

diens korpscommandant verwijzen om hem 

disciplinair te doen straffen” 

 

 

Een oplossing zou moeten gezocht worden om  

de opsporing en vaststelling te verzekeren van 

misdrijven begaan door leden van de Belgische 

strijdkrachten, in het bijzonder in ver afgelegen 

landen. 
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9.1. De strijd tegen het 

terrorisme 

 

9.1.8. Aanbevelingen 

 

a. wetgevende initiatieven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Oprichting van een 

werkgroep 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK IV. – De 

werking van het federaal 

parket in het kader van de 

uitoefening van de straf-

vordering  

 

12.  Ten aanzien van hoven 

en rechtbanken 

 

12.1.  Uiteenlopende 

praktijken in hoven en 

rechtbanken  

 

12.1.1. betekening van de 
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111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wetgevende initiatieven zouden moeten 

genomen worden inzake  twee beslissingen van 

het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en 

Veiligheid: 

 

 de algemene veiligheid en de procedurele   

bescherming van gegevens betreffende de 

identiteit van de politieambtenaren en, indien 

mogelijk, van de magistraten die actief zijn in 

de strijd tegen de georganiseerde zware 

criminaliteit en het terrorisme 

 

 de mogelijkheid om, onder gerechtelijk 

toezicht, dwingende maatregelen te kunnen 

aanwenden  in de proactieve recherche 

(afluisteren en opsporen van de oorsprong van 

telefoongesprekken, inkijkoperaties, openen 

van post, observatie met technische 

hulpmiddelen met zicht in een woning ,…). 

 

 

Een werkgroep zou moeten opgericht worden, 

met opdracht te onderzoeken of de artikels 

46bis, 88bis, en 90ter Sv. nog steeds  aan de  

hoogontwikkelde technologieën  inzake tele-

communicatie (via internet, bij voorbeeld) 

aangepast zijn. 
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beschikkingen van de raad-

kamer en vaststelling bij de 

correctionele terecht-

zittingen van de federale 

dossiers 

 

12.1.2.  praktijken op de 

terechtzitting ten aanzien van 

het federaal parket  

 

12.2.  Aanbeveling 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK V. – De 

positie van het federaal 

parket binnen het openbaar 

ministerie 

 

15. Ten aanzien van het 

College van procureurs-

generaal, van de Raad van 

procureurs des Konings en 

van de Raad van arbeids-

auditeurs  

 

15.1.  Ten aanzien van het 

College van procureurs-

generaal 

 

15.1.3. Deelneming van het 

federaal parket aan nationale 

overlegplatformen of vaste 

werkgroepen  

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK VI. – De 

materiële en enkele andere 

werkingsmiddelen van het 

federaal parket  

 

16. Het gebouw, de 

informatica, de andere 

werkingsmiddelen, de 
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Aangezien het federaal parket moet 

samenwerken met alle rechtbanken van het 

Koninkrijk, zou het nuttig zijn om te streven 

naar een uniforme praktijk voor wat de 

procedures en praktijken op de terechtzitting 

ten opzichte van het federaal parket betreft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het blijft nuttig de inventaris op te stellen van 

alle omzendbrieven of richtlijnen die moeten 

aangepast worden ten gevolge van de opheffing 

van de nationaal magistraten en de oprichting 

van het federaal parket,  en de 

vertegenwoordiging van het federaal parket op 

nationale overlegvergaderingen of in vaste 

werkgroepen  te herzien. 
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documentatie en het 

budget. 

 

16.1. Het gebouw 

 

 

 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfs al is de beveiliging substantieel verbeterd,  

moet er dringend worden nagedacht over een 

nieuwe locatie voor het federaal parket, met 

voldoende ruimte en beveiliging, in een 

gebouw waar enkel het federaal parket is 

gehuisvest. 
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BIJLAGEN    
 

 

    BIJLAGEN A 

 
1. ALGEMEEN ORGANOGRAM VAN HET FEDERAAL PARKET 

2. ADMINISTRATIEF ORGANOGRAM VAN HET FEDERAAL PARKET 

 

 

 

BIJLAGE  B 

 
ALGEMENE DIENSTNOTA 

ORGANISATIE VAN HET FEDERAAL PARKET 
 

 

  

BIJLAGE  C 

 
ARRESTEN EN VONNISSEN 

 

 

BIJLAGE D  

 
ACTIEPLAN FEDERAAL PARKET “GEORGANISEERDE 

CRIMINALITEIT” 

 


