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Voorwoord 
 

 

 

 

 

 

Net zoals verleden jaar werd mij gevraagd de preambule te schrijven van het jaarverslag 

van het College van Procureurs-generaal. Tijdens de beschouwde periode was 

ambtgenoot Marc de le Court voorzitter van het College, maar ondertussen werd hij 

gepensioneerd. Marc legde samen met meerdere nieuwe korpschefs de eed af bij koning 

Albert II op 2 april 2007, een datum die meteen het aantreden betekende van een 

omzeggens geheel nieuw College van Procureurs-generaal. Hij was voordien eerste 

voorzitter bij het hof van beroep te Brussel maar had in zijn vroegere leven reeds een 

hele carrière bij het openbaar ministerie achter de rug. Marc had een bijzonder grote 

kennis van het recht verworven en was jarenlang kamervoorzitter geweest. Hij spitte elk 

dossier dat aan het College werd voorgelegd tot op de bodem uit met aandacht voor 

zowel de kleinste details als voor de grote principes. Zijn grote intelligentie en zijn 

buitengewone vriendelijkheid en werkkracht hebben al zijn ambtgenoten geïnspireerd en 

maakten de vergaderingen van het College buitengewoon aangenaam. We zullen Marc 

missen. 

 

Tijdens het voorzitterschap van Marc de le Court heeft het College van Procureurs-

generaal andermaal het hoofd moeten bieden aan een aantal nieuwe uitdagingen. De 

praktische toepassing van de wet van 13 augustus 2011 inzake de bijstand door een 

advocaat was bijvoorbeeld een omwenteling voor de hele strafrechtsketen en een 

belangrijk aandachtspunt voor het College. Er werd niet zonder reden onderstreept dat 

deze wet zelfs de grootste innovatie betekende sinds de inwerkingtreding van het 

Wetboek van Strafvordering. Het voorbereidende werk was niet min en vertaalde zich in 

het najaar 2011 in de zeer omvangrijke omzendbrief COL 8/2011 en drie addenda, in 

totaal dus vier circulaires. Zoals steeds bevatten deze richtlijnen de voor de toepassing 

van de wet nodige modellen, en bovendien werden de politiediensten betrokken bij de 

totstandkoming ervan.   

 

Het is de moeite waard om de uitwerking van deze richtlijnen en de wijze waarop zo’n 

grote verandering in onze wetgeving en cultuur werd begeleid te benadrukken, en dit was 

inderdaad een mooi voorbeeld voor de samenwerking tussen alle echelons van de 

strafketen, die aangestuurd werd door het expertisenetwerk “Strafrechtspleging” van het 

College. Samen met de politiediensten werd werk gemaakt van eenvormige processen-

verbaal en werd in het kader van voornoemd expertisenetwerk een denktank opgericht 

waarin alle partners van de strafketen samenwerken. Deze denktank heeft alle gestelde 

vragen omtrent de nieuwe wetgeving en richtlijnen beantwoord, en deze FAQ’s werden 

niet alleen op Omptranet geplaatst maar bereikten ook de politiediensten via een daartoe 

ingesteld digitaal portaal. 

 

De strafrechtspleging raakt het fundament van de rechtsstaat, is het instrument bij uitstek 

dat bepaalt hoe opsporingen en vervolgingen moeten uitgevoerd worden en dat de 

rechten van alle betrokken partijen definieert, maar kan nochtans niet los gezien worden 

van het strafbeleid dat met ontelbare domeinen van het recht verband houdt en 

betrekking heeft op een aanzienlijk aantal fenomenen in de maatschappij. De opbouw 

ervan raakt bovendien de organisatie zelf van het openbaar ministerie. 
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Het College van Procureurs-generaal diende zich ook te buigen over de werking van en 

de samenwerking met de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, waarvan de toekomst 

onzeker is, en die in het kader van de hertekening van het gerechtelijk landschap 

mogelijk voor een deel ter versterking van de nog te creëren ondersteuningsdienst van 

het openbaar ministerie zou kunnen worden bestemd. De oprichting van deze 

broodnodige ondersteuningsdienst werd al ettelijke malen door de politieke 

verantwoordelijke ministers beloofd maar werd intussen nog steeds niet gerealiseerd. Het 

College bleef dan ook investeren in de werking van en de samenwerking met de Dienst 

voor het Strafrechtelijk Beleid om de toekomst van deze instantie in het kader van de 

werkzaamheden van het College te veilig te stellen.  

 

Een ander permanent zorgenkind was de informatisering van justitie. Het College was 

voorheen reeds overgegaan tot de oprichting van een interne structuur, namelijk 

“OmpICT”. De bedoeling hiervan bestond erin beter en korter op de bal te kunnen spelen 

op gebied van de informatisering, de visie van het College ter zake te bepalen, en de 

noden van het openbaar ministerie klaar en duidelijk te omschrijven. Om tot een betere 

samenwerking te komen werd een overlegmodel overeengekomen met de zetel en de 

stafdienst ICT van de FOD Justitie. Er werd ook een strategisch overleg opgestart met 

beide instanties teneinde een gemeenschappelijk strategisch plan uit te werken waarin 

alle projecten zouden worden opgenomen. In het gezamenlijk opbouwen van dit 

strategisch plan werd veel energie geïnvesteerd. Na de goedkeuring ervan door alle 

partners bleek vervolgens dat het niet kon uitgevoerd worden omwille van een 

risicoanalyse waarover de stafdienst ICT van de FOD Justitie reeds meerdere jaren 

beschikte maar die het niet meedeelde aan zijn partners. Ten gevolge van deze 

vaststelling werd het strategisch overleg stopgezet en werd na een poging tot 

relancedebat de beleidscel van de minister van Justitie ingeschakeld om toch 

vooruitgang te kunnen boeken tijdens het volgende gerechtelijk jaar. 

 

Een werkingsverslag van het College van Procureurs-generaal zou absoluut tekort 

schieten indien niet naar het buitengewoon omvangrijke voorbereidende werk van de 

expertisenetwerken zou verwezen worden. Het zou ondoenbaar zijn de behandelde 

domeinen in een voorwoord op te sommen omdat het strafbeleid een onmetelijk domein 

bestrijkt. Bepaalde evoluties vereisen echter een blijvende en prioritaire aandacht. Zo 

dienden het College, het expertisenetwerk “Strafrechtelijk Beleid” en de werkgroep 

“A1A2” zich te buigen over de hertekening van het gerechtelijk landschap en adviezen 

voor te bereiden, terwijl de ontwerpteksten met betrekking tot deze hertekening nog in de 

maak waren en de informatiedoorstroming ondanks een binnen de beleidscel opgerichte 

denktank niet optimaal was. 

 

Talloze andere belangrijke onderwerpen, zoals de illegale wapenhandel, de DNA-analyse 

in strafzaken of de verruimde minnelijke schikking kwamen ook aan bod tijdens de 

vergaderingen van het College en de expertisenetwerken.   

 

 

 

 

 

 

In het kader van de strijd tegen de gerechtelijk achterstand en het bewaken van de 

doorlooptijden, dé topprioriteit van het openbaar ministerie, werden beleidsstatistieken 

opgesteld die het mogelijk maken de evolutie ervan op de voet te volgen. Die statistieken 

worden elk jaar verbeterd, zijn stelselmatig meer gedetailleerd en omvatten elk jaar een 

groter domein. Zij maken het dus mogelijk het strafbeleid steeds beter te evalueren en bij 

te sturen. 
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Bij het overlopen van alle vergaderingen, agendapunten, richtlijnen en adviezen dringt 

zich de conclusie op dat het College van Procureurs-generaal en zijn expertisenetwerken 

in grote mate hebben geïnvesteerd in alle gebieden van de strafprocedure en het 

strafrechtelijk beleid. Het valt zeker te betreuren dat zoveel energie verloren ging in de 

strijd om toch te pogen vooruitgang te boeken op het vlak van de informatisering van 

justitie. Deze strijd houdt het College niettemin in de ban omdat steeds meer projecten op 

gebied van het strafbeleid niet verder kunnen uitgevoerd worden wegens dit gebrek aan 

informatisering. Nochtans blijft de wetgever wetten creëren die van de veronderstelling 

uitgaan dat justitie reeds over een uitgebouwd informaticasysteem beschikt en die aldus 

dreigen onuitvoerbaar te zijn of rechten toekennen die in de praktijk niet ten volle kunnen 

ingevuld worden. Vermeldenswaard in deze context is dat de arbeidsauditoraten nog 

steeds niet over een informaticasysteem of toegang tot de databanken van de 

inspectiediensten beschikken. 

 

Dit alles neemt niet weg dat enorm veel werk werd geleverd door alle geledingen van het 

openbaar ministerie. Dit voorwoord biedt mij dan ook de gelegenheid om de magistraten 

en de medewerkers die bijstand leveren aan de activiteiten van de expertisenetwerken, 

de juristen, statistisch analisten en andere medewerkers van het Secretariaat van het 

College van Procureurs-generaal te bedanken voor hun blijvende inzet. 

 

 

Y. LIÉGEOIS, 

Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen. 
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DEEL I 
 

PRIORITEITEN IN HET STRAFRECHTELIJK  
 

BELEID VOOR HET KOMENDE JAAR 
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Prioriteiten in het strafrechtelijk beleid van het College van 
Procureurs-generaal 
 

Net als in het vorige jaarverslag wenst het College van Procureurs-generaal in dit hoofdstuk voor het 
gerechtelijk jaar 2011-2012 een algemeen overzicht te geven van de aanpak van de prioriteiten van het 
openbaar ministerie op het vlak van het strafrechtelijk beleid, met een uitdrukkelijk voorbehoud voor de 
beeldvorming ervan, aangezien de ontwikkelde instrumenten, vb. de statistische analyse, omwille van een 
gebrek aan een algehele en coherente informatisering nog steeds niet algemeen verspreid zijn binnen alle 
geledingen van het openbaar ministerie. 
 
De hiernavolgende prioriteiten werden voorbereid door de verschillende expertisenetwerken die het College 
van Procureurs-generaal in de beleidsvorming ondersteunen. 
 
Er groeperen zich in het kader van het strafrechtelijk beleid een aantal prioriteiten die beantwoorden aan 
belangrijke maatschappelijke vraagstukken en fenomenen in de strafrechtshandhaving, zij het zonder hierbij 
afbreuk te doen aan het strafrechtelijk beleid dat door de wetgever in het Strafwetboek en andere wettelijke 
strafbepalingen vastgelegd werd. 
Het is evident dat het openbaar ministerie bij het bepalen van het algemene opsporings- en vervolgingsbeleid 
ook met deze richtsnoeren rekening houdt, die nadien in de door de rechter te hanteren strafmaat vertaald 
worden. 
 
Het College van Procureurs-generaal onderscheidt bij deze aanpak prioriteiten die te maken hebben met het  
uitdijende geweld, in alle mogelijke vormen, tegen personen, de sociale, economische en financiële fraude, 
de volksgezondheid en het leefmilieu, en, ten slotte, de verkeersveiligheid. 
 
Conform de geheelomvattende prioriteit van het openbaar ministerie, nl. de strijd tegen de gerechtelijke 
achterstand, is het dan ook van belang aan al deze strafbare gedragingen een maatschappelijke relevante 
respons te geven binnen een sociaal aanvaardbare termijn. 
 
 
1. De sociale, economische en financiële fraude  

 
Hoewel de economische en financiële misdrijven als prioriteit werden opgenomen in het Nationaal 
Veiligheidsplan (NVP) 2008-2011, dient vastgesteld te worden dat de vrijgemaakte politiecapaciteit 
ontoereikend is en niet de mogelijkheid biedt om het strafrechtelijk beleid ter zake daadwerkelijk uit te voeren. 
Regelmatig dient zelfs enkele maanden gewacht te worden alvorens een onderzoek opgestart kan worden, 
terwijl de fraude ondertussen blijft voortduren. 
 
Dit tekort aan politiecapaciteit leidt tot een verlenging van de doorlooptijd van de onderzoeken, hetgeen een 
slecht signaal is aan het criminele milieu. Niet zelden stelt men dan ook vast dat criminelen zich “omscholen” 
van meer algemene criminaliteit naar witteboordcriminaliteit, die vaak gemakkelijker te realiseren is, minder 
risico’s inhoudt en veel grotere criminele winsten genereert. 
 
Niet alleen slepen de onderzoeken in ecofin-materies al te lang aan, ook de procedure tot regeling van de 
rechtspleging na afsluiting van een gerechtelijk onderzoek neemt doorgaans al te veel tijd in beslag 
 
De procedurele sancties die gekoppeld worden aan de vereiste duurtijd vooraleer tot een definitieve 
beslissing gekomen wordt, blijken bespottelijk te zijn in verhouding tot de ernst van de feiten. Niet zelden 
dient bovendien een overschrijding van de redelijke termijn of zelfs een verjaring van de strafvordering te 
worden vastgesteld. 
 
Er dienden bijgevolg richtlijnen te worden uitgevaardigd om de doorlooptijden van de onderzoeken en van de 
ganse strafprocedure substantieel te verkorten. 
 
Het expertisenetwerk “Ecofin” stelt zich dan ook volgende prioriteiten: 
 
 de redactie van een ontwerp van circulaire tot invoering van een strafrechtelijk beleid in ecofin-materies 

dat erop gericht is de doorlooptijden van de onderzoeken te beperken en zo snel mogelijk een 
veroordeling te bereiken, alleszins binnen een redelijke termijn en vóór er sprake van verjaring is; 

 het opstellen van een ontwerpomzendbrief inzake witwassen; 
 de opvolging en afronding van de ontwerpcirculaire m.b.t. de rol van de rulingcommissie van de FOD 

Financiën; 
 de redactie van een kwalificatieboek op gebied van ecofin. 
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Het expertisenetwerk “Corruptie” stelt eveneens dat het noodzakelijk is dat er meer politiecapaciteit 
vrijgemaakt wordt voor deze materie. Het is immers niet normaal dat regelmatig meerdere maanden moet 
gewacht worden vooraleer nog maar de eerste onderzoekshandelingen kunnen gesteld worden in dossiers 
waarin nochtans ernstige aanwijzingen van corruptie bestaan.  
 
Het netwerk betreurt dan ook dat de bestrijding van de corruptie niet langer beschouwd wordt als een 
prioriteit in het door de Ministerraad van 1 maart 2012 goedgekeurde NVP 2012-2015.  
 
Er kunnen bovendien vraagtekens geplaatst worden bij de besteding van politiecapaciteit voor de strijd tegen 
fraude en private omkoping in het voetbalmilieu, terwijl de politie daarentegen geconfronteerd wordt met een 
groot tekort aan gespecialiseerde speurders voor de financiële criminaliteit en publieke omkoping, met een 
aanzienlijke vertraging van deze onderzoeken tot gevolg. 
 
Daarenboven dienen er ook voldoende gespecialiseerde magistraten te worden aangesteld voor de 
behandeling van corruptiedossiers.   
 
De prioriteiten van het netwerk “Corruptie” zijn onder meer: 
 
 de afwerking van een ontwerp van circulaire van strafrechtelijk beleid inzake corruptie;   
 het up-to-date houden van een overzicht van gerechtelijke uitspraken in deze materie op Omptranet; 
 de reflectie over een werkwijze tot snellere afhandeling van corruptiedossiers en over een betere 

communicatie tussen de verschillende partners.  
 
Het College van Procureurs-generaal stelt bovendien vast dat er voor een correcte beeldvorming van de 
activiteiten van de parketten en auditoraten m.b.t. de bestrijding van de sociale fraude nog steeds geen 
betrouwbare statistieken mogelijk zijn t.g.v. de afwezigheid van een uniforme informatisering bij de 
arbeidsauditoraten. 
 
Het valt te betreuren dat er in 2012 en 2013 nog steeds geen werk werd gemaakt van de invoering van één 
systeem, niettegenstaande het feit dat hiervoor diverse pistes onderzocht werden. Het College herhaalt dan 
ook de verzuchting die uitgedrukt werd op het strategisch overlegplatform ICT om over een eenvormig 
systeem te kunnen beschikken voor de auditoraten, dat bovendien aan dat van de parketten gekoppeld zou 
moeten worden. 
 
Prioriteiten voor het komende jaar 
 
 de informatisering van de arbeidsauditoraten; 
 de actualisering van de circulaire over de gegevensuitwisseling tussen de auditoraten en de 

administraties;  
 de oprichting van een werkgroep rond de problematiek van de fictieve adressen, die samengesteld zal 

worden uit vertegenwoordigers van het expertisenetwerk, van de Lokale Politie en van de 
socialezekerheidsinstellingen; 

 de oprichting van een werkgroep met het oog op de actualisering, a.h.v. een omzendbrief, van de 
verouderde wetgeving over de tachygraafschijven. Omzendbrief COL 10/2001 is immers voorbijgestreefd 
gelet op de nieuwe instrumenten die door de Europese regelgeving gecreëerd werden. In dit opzicht 
dienen de barema’s voor de minnelijke schikkingen aangepast te worden. 
Er werd overlegd met vertegenwoordigers van de FOD Mobiliteit en Transport en de arbeidsauditeurs 
werden bevraagd over de werkwijze die zij in de praktijk toepassen. Een voorstel tot oprichting van een 
gemengde werkgroep werd nadien aan het College voorgelegd; 

 de niet-betaling van RSZ-bijdragen.  
 
 
2. De aanpak van het geweld en de geweldsdelicten in de brede zin van het woord 

 
Ter bestrijding van het groot-banditisme en terrorisme stelt het openbaar ministerie zich tot doel om diverse 
projecten te ontwikkelen. 
Het expertisenetwerk dat in dit kader actief is streeft volgende prioriteiten na: 
 
 de ontwikkeling en verbetering van het ‘Partnership-project’ rond de problematiek van de zware 

vermogenscriminaliteit; 
 de uitbouw en verbetering van de publiek-private samenwerking m.b.t. de problematiek van de 

criminaliteit tegen bedrijven en ondernemingen; 
 de evaluatie van en verbeterprojecten voor de aanpak van onveiligheid en criminaliteit via de proactieve 

recherche; 
 de optimalisering van de gegevensinzameling voor het jaarrapport inzake de bijzondere 

opsporingsmethoden (BOM); 
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 de actualisering en bundeling van de omzendbrieven m.b.t. de zware diefstallen (COL 6/2001, COL 
5/2003 en COL 11/2004 i.v.m. home- & carjacking en garagediefstal – COL 13/2002 betreffende diefstal 
gewapenderhand – COL 12/2003 m.b.t. ramkraken – COL 13/2003 i.v.m. Oost-Europese 
misdaadbendes); 

 de actualisering van omzendbrief COL 1/2008 inzake rondtrekkende dadergroepen, op basis van de 
hernieuwde aanpak van de vermogenscriminaliteit; 

 de aanpassing van omzendbrief COL 19/2006 betreffende het Jaarrapport Georganiseerde Criminaliteit 
in België, op basis van een nieuw uit te werken methodologie; 

 de aanpassing en bundeling van omzendbrieven COL 13/2006, COL 19/2007 en COL 4/2009 inzake 
BOM, t.g.v. de wettelijke aanpassing; 

 de herziening en compilatie van omzendbrieven COL 9/2005, COL 18/2006 en COL 2/2007 inzake 
terrorisme, na realisatie van de wettelijke aanpassing; 

 de afronding van een wetsontwerp tot aanpassing van de artikelen 90ter e.v. van het Wetboek van 
Strafvordering, op basis van de werkzaamheden van de werkgroep “Internetrecherche”. 

 
Wat het expertisenetwerk “Mensenhandel en Mensensmokkel” betreft, werden de voornaamste prioriteiten 
opgevolgd in diverse werkgroepen. Het expertisenetwerk fungeerde van zijn kant als overlegplatform waar 
informatie en expertise worden uitgewisseld m.b.t. mensenhandel. Hierbij komen bijvoorbeeld nieuwe vormen 
van seksuele en economische exploitatie aan bod alsook de problematiek van de huisjesmelkers. Het 
netwerk behandelde ook concrete vragen van magistraten op het terrein en reikte hiervoor oplossingen aan. 
Ook worden de nodige nationale en internationale contacten onderhouden met andere partners die actief zijn 
in de strijd tegen de mensenhandel. 
 
De uitvoering van omzendbrief COL 4/2011 houdende bepalingen tot bestrijding van mensensmokkel vormt 
een prioriteit voor dit expertisenetwerk. Deze circulaire bevat een aantal bijlagen die de praktische uitwerking 
van het beleid op het terrein moeten vergemakkelijken. De verspreiding van en toelichting bij deze 
omzendbrief, die een daadwerkelijk hulpmiddel vormt voor de op het terrein actieve instanties, is dus een 
topprioriteit voor het netwerk. 
 
Verder werd werk gemaakt van de analyse van de ingezamelde gegevens in het kader van de evaluatie van 
omzendbrief COL 1/2007. 
 

Prioriteiten en projecten voor het komende jaar  

 vorming en opleiding zijn essentieel in de materie van de materie ‘mensenhandel en mensensmokkel’. 
Op korte termijn zullen dan ook opleidingen georganiseerd worden in samenspraak met het Instituut voor 
Gerechtelijke Opleiding (IGO); 

 een andere prioriteit vormt de aanpak van de georganiseerde bedelarij. Een werkgroep zal onderzoeken 
of de georganiseerde misdaad zijn toevlucht zoekt tot bedelarij in combinatie met mensenhandel. In 
eerste instantie zal het arrondissement Brussel als pilootproject fungeren; 

 aanpassing van omzendbrief COL 1/2007 aan de gewijzigde regelgeving ingevolge de aanname van de 
Europese richtlijn van 5 april 2011, enerzijds, en aan omzendbrief COL 4/2011, anderzijds. De omzetting 
van de richtlijn naar Belgisch recht is een prioriteit en dient uiterlijk in april 2013 een feit te zijn; 

 evaluatie van omzendbrief COL 4/2011; 
 uitbreiden en gebruiksvriendelijker maken van de informatie m.b.t. mensenhandel en mensensmokkel op 

Omptranet; 
 aanpassing van de wetgeving tot sanctionering van de opdrachtgevers die een adequate aanpak t.a.v. 

deze personen in deze materie moet mogelijk maken. 
 
Het voorbije jaar werd werk gemaakt van de evaluatie van omzendbrief COL 4/2006 inzake intrafamiliaal 
geweld, wat geleid heeft tot een aantal voorstellen tot wijziging van deze tekst. De werkgroep “Intrafamiliaal 
Geweld” stelt zich tot doel deze werkzaamheden af te ronden en een ontwerp tot wijziging van deze 
omzendbrief voor te leggen. 
 
Jeugdbescherming 
 
Algemene vaststelling inzake het strafrechtelijk beleid 
 

Volgende prioriteiten worden voor het strafrechtelijk beleid op het vlak van jeugdbescherming naar voor 
geschoven: 
 
 de aanbevelingen van beide werkgroepen “Kindermishandeling”; 
 de ontwikkeling van een preventiebeleid om de oorzaken van jeugddelinquentie aan te pakken. Op het 

vlak van jeugdbescherming dient het accent namelijk op preventie te liggen.  
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Een goede justitie draagt bij tot de versterking van de veiligheid, moet het vertrouwen van alle burgers 
versterken in de bescherming die ze van een rechtsstaat mogen verwachten en ondersteunt het idee dat 
conflicten, of ze nu persoonlijk of algemeen van aard zijn, op geweldloze wijze kunnen en moeten opgelost 
worden met respect voor ieders rechten, waarvan niemand uitgesloten wordt. 

Niettemin dient men zich bewust te zijn van het feit dat het rechtssysteem de maatschappelijke problemen 
niet alleen kan oplossen en dat deze problemen in hun sociaal-economische context dienen te worden 
geplaatst, waardoor zij ook andere vormen van reactie vereisen.  
 
Op gebied van jeugddelinquentie dient, nog meer dan in andere domeinen, de nadruk op preventie te worden 
gelegd. Hoewel deze overtuiging algemeen aanvaard is, blijft de concretisering ervan toch al te vaak beperkt 
tot bepaalde interventies die men als “defensief” zou kunnen omschrijven (bijzondere aandacht voor 
zogenaamde risicogroepen, toezichtsmaatregelen op de openbare weg…). Dergelijke initiatieven, die in 
bepaalde gevallen weliswaar noodzakelijk zijn, zijn echter weinig doeltreffend op gebied van de aanpak van 
de oorzaken van de delinquentie.  

Er zou dus eveneens aandacht dienen te worden besteed aan de sociologische evoluties die ervoor zorgen 
dat heel wat jongeren alle positieve vooruitzichten verliezen en in steeds grotere mate een beroep doen op 
geweld in hun sociale en interpersoonlijke contacten. Volgende aspecten zijn hierbij van belang: 

 een algemene evaluatie van de middelen die nodig zijn met het oog op maatregelen die betrekking 
hebben op jongeren die ervan verdacht worden een als misdrijf omschreven feit gepleegd te hebben of 
met psychiatrische problemen te kampen hebben; 

 de evaluatie van de middelen voor een adequate behandeling van de burgerlijke geschillen; 
 de opvolging van de ontwikkeling en exploitatie van een statistisch tool voor de jeugdparketten en 

jeugdrechtbanken, in samenspraak met de statistisch analisten van het College en het departement 
Criminologie van het van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). 

 

Prioriteiten en projecten voor het komende jaar 

 de opvolging van het project tot ontwikkeling en exploitatie van een statistisch tool voor de 
jeugdparketten en jeugdrechtbanken; 

 de voortzetting van de in het gerechtelijk jaar 2011-2012 opgestarte projecten, namelijk: 
 de problematiek van het leeftijdsonderzoek; 
 de redactie van een ontwerp van circulaire over een praktische werkwijze voor de 

toepassing van lid 2 van artikel 30 van het Wetboek van Strafvordering; 
 de reflectie over een eenvormige werkwijze en het opstellen van richtlijnen m.b.t. niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen, gevolgd door een evaluatie door de Dienst voor het 
Strafrechtelijk Beleid van de omzendbrief van 26 september 2008 over de multidisciplinaire 
samenwerking m.b.t. slachtoffers van mensenhandel; 

 de uitdieping van de reflectie over de verhouding tussen jongeren, politie en justitie in 
diverse domeinen, vb. m.b.t. huiszoekingen, het gebruik van handboeien, GSM-onderzoek, 
de afname van urine-, bloed- en speekselstalen, enz.; 

 de verhouding tussen pers en gerecht in verband met minderjarigen: de bescherming van 
de minderjarige tegen de verspreiding in de pers van gegevens die zijn of haar identiteit 
kunnen onthullen; 

 de evaluatie van de toepassing van omzendbrief COL 12/2011 over de bijstand van de 
advocaat bij het eerste verhoor van een minderjarige; 

 de opvolging van de werkzaamheden op gebied van ICT van de FOD Justitie die tot de 
verbetering van de geïnformatiseerde gegevensverwerking moeten leiden; 

 de deelname aan een werkgroep die zich zal buigen over de voorwaarden om in 
aanmerking voor adoptie te komen. 

 
Slachtofferonthaal 
 
Algemene vaststellingen m.b.t. de wetswijzigingen 
 
Het expertisenetwerk “Slachtofferonthaal” benadrukt de noodzaak tot aanpassing van de Voorafgaande Titel 
van het Wetboek van Strafvordering teneinde de justitieassistenten, als medewerkers van justitie, 
uitdrukkelijk de mogelijkheid te bieden slachtoffers bij te staan bij verschijningen voor rechters/rechtbanken 
die achter gesloten deuren zetelen. Momenteel dient immers te worden vastgesteld dat dit nog steeds door 
sommige voorzitters geweigerd wordt, wat een ongelijke behandeling en onzekerheid creëert bij slachtoffers 
op emotioneel zeer beladen momenten. 
 
Wat artikel 5bis van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering betreft, dat gewijzigd werd 
door de wet van 30 november 2011, wordt voorgesteld om in de Franse tekst de bewoordingen “se constituer 
personne lésée” te vervangen door “se déclarer personne lésée”, kwestie van een onderscheid te behouden 
met de burgerlijkepartijstelling en zo elke vorm van verwarring te vermijden. 
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Bovendien wordt gesuggereerd om de mogelijkheid te schrappen om een verklaring van benadeelde persoon 
in te dienen op het “politiesecretariaat”, aangezien dit niet als dusdanig bestaat binnen de politiestructuur. De 
term “secretariaat” is dus ongeschikt en een bron van onzekerheid als de plaats waar een verklaring van 
benadeelde persoon kan gebeuren.  
 
Het begrip “politiebureau” is daarentegen welbekend. De meeste politiebureaus beschikken weliswaar over 
een administratieve dienst, die echter zelden toegankelijk voor het publiek is. En wanneer dit dan toch het 
geval is, is het voor deze dienst niet noodzakelijk mogelijk om verklaringen van benadeelde persoon te 
ontvangen en te behandelen wanneer het gaat om klachten die werden opgetekend door andere 
politiediensten of zelfs in andere gerechtelijk arrondissementen, hetgeen aanleiding kan geven tot een risico 
op secundaire victimisering. 
 
Aangezien het aangepaste artikel 5bis de verklaring van benadeelde persoon reeds vergemakkelijkt door de 
mogelijkheid te bieden dat deze klacht ontvangen wordt door de agent die het proces-verbaal opstelt of per 
aangetekende brief aan het secretariaat van het parket verzonden wordt, lijkt het dus overbodig vast te 
leggen dat de klachtneerlegging ook nog zou kunnen gebeuren op het politiebureau.   
 
Algemene vaststellingen inzake het strafrechtelijk beleid 
 
De positie van het slachtoffer in het kader van de strafuitvoering, die aan bod komt in een nota van het 
netwerk van januari 2009, blijft problematisch. De gesuggereerde wetswijzigingen en de harmonisering van 
de straftoemeting door de rechtbanken moeten alleszins prioritair blijven in het strafrechtelijk beleid m.b.t. de 
slachtoffers. 
 
Prioriteiten en projecten voor het komende jaar 
 
 de opvolging en afwerking van richtlijnen inzake het onthaal van slachtoffers op de parketten en 

rechtbanken, betreffende het waardig afscheid nemen en de informatieverstrekking aan de slachtoffers, 
meer bepaald de kennisgeving van de gevolgen die verleend worden aan een dossier waarin personen 
als slachtoffer beschouwd worden; 

 het opstarten van een werkgroep over de verwittiging van slachtoffers bij de vrijlating van een verdachte 
of van een veroordeelde, en onderzoek van de eventuele noodzaak tot uitbreiding van lokale richtlijnen 
op het niveau van het College; 

 de organisatie van een ontmoetingsdag op 23 november 2012 voor alle leden van het expertisenetwerk; 
 de opvolging van de werkgroep in het kader van de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 5bis van de 

Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering tot wijziging van de procedure van verklaring 
van benadeelde persoon; 

 de opvolging van de werkgroep die instaat voor de redactie van een ontwerp van richtlijn m.b.t. de 
kennisgeving aan benadeelden van het gevolg dat gegeven werd aan de feiten waarvan zij het 
slachtoffer werden.  

 
 
3. Prioriteiten die verband houden met de volksgezondheid 

 
Drugs 
 

Algemene vaststelling inzake het strafrechtelijk beleid 

 

Het uitwerken van een strafrechtelijk beleid op gebied van verdovende middelen is een lastige karwei omdat 
het twee samenlopende kenmerken vertoont die echter zeer uiteenlopende gevolgen hebben, nl. het feit dat 
deze materie doorgaans ideologisch gekleurd is, enerzijds, en de enorme versnippering van de instanties die 
ter zake bevoegd zijn, anderzijds. 
 
Initiatieven in dit kader zijn gericht op de uitwerking van een integraal en geïntegreerd beleid, zoals de 
oprichting van een Algemene Cel Drugsbeleid. De creatie en werking van deze cel zijn helaas in grote mate 
afhankelijk van de politieke situatie, waarbij de bevoegde ministers beslist hebben zich te laten 
vertegenwoordigen door leden van hun strategische cel. 
 
De installatie van de Controlecel roept dan weer vele vragen op met betrekking tot de resultaten die ervan 
mogen verwacht worden. De oprichting ervan verliep bovendien moeizaam als gevolg van moeilijkheden die 
eigen zijn aan de structuur van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid. De Algemene Cel Drugsbeleid heeft 
daarentegen zijn bestaan volledig verantwoord en zijn reactievermogen bewezen door de oprichting van een 
werkgroep die erin geslaagd is op korte tijdspanne voorstellen te formuleren in verband met de 
strafbaarstelling van nieuwe substanties. 
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De wijziging van het politieke landschap, en meer in het bijzonder wat de zienswijze van de minister van 
Justitie betreft, is in ieder geval merkbaar in de drugsmaterie. Waar de vorige ministers de nadruk legden op 
de bevordering van alternatieve maatregelen en initiatieven m.b.t. praetoriaanse probatie, worden deze 
aanpak en de uitvoering ervan thans bedreigd, in de eerste plaats om budgettaire redenen. De minister van 
Justitie is bijvoorbeeld niet meer op actieve wijze vertegenwoordigd in de Algemene Cel Drugsbeleid. 
 
Deze verschillende factoren beïnvloeden substantieel de positie van het expertisenetwerk als overlegplatform 
voor de uitwerking van een coherent opsporings- en vervolgingsbeleid. 
 
Men mag bovendien niet uit het oog verliezen dat een optimaal opsporings- en vervolgingsbeleid enkel mag 
gestoeld zijn op een adequaat wetgevend kader. De actuele wetgeving en ministeriële richtlijnen geven op 
dat vlak alleszins geen voldoening, al was het maar omwille van de beperkte leesbaarheid ervan. De 
fundamenten zelf van het strafrechtelijk beleid op gebied van drugs in België, met name de nota-Aelvoet van 
2001, dienen vandaag opnieuw in vraag te worden gesteld gelet op de evolutie van deze problematiek, en 
dan vooral op het vlak van cannabis.  
 
Prioriteiten en projecten voor het komende jaar  
 
Het expertisenetwerk wil verder werk maken van de toepassing van het actieplan dat werd opgesteld in 
uitvoering van het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011. In het nieuwe NVP 2012-2015 heeft de drugsmaterie 
aan belang ingeboet zodat dat men daadwerkelijk kan spreken van een breuk met het vorige NVP.  
 
De prioriteiten hebben betrekking op de in- en uitvoer van cocaïne, de productie en handel van synthetische 
drugs en cannabis en de verkoop van verdovende middelen, waarbij het accent in het algemeen ligt op de 
verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit. 
 
Concreet blijven volgende aspecten prioritair: de opsporing en vervolging van cannabisplantages, de 
evaluatie van het strafrechtelijk beleid op gebied van drugtoerisme (evaluatie en herziening van omzendbrief 
COL 7/2007) en de bevordering van de financiële aanpak in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. 
 
Voedselveiligheid 
 
Het expertisenetwerk “Residuen en Voedselveiligheid” zal zijn prioriteiten toespitsen op volgende drie 
doelstellingen: 
 
 de ontwikkeling van materiedeskundigheid bij alle leden om de beleidsvoorbereidende en -

ondersteunende taken ten behoeve van het College van Procureurs-generaal op een constructieve wijze 
te realiseren; 

 de bevordering van een multidisciplinaire samenwerking tussen de leden van het netwerk en de diensten 
die zij vertegenwoordigen; 

 het streven naar uniformiteit in het opsporings- en vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie; 
Uit de beschikbare cijfers blijkt dat er in de veehouderij opnieuw meer verboden stoffen worden 
aangetroffen. Hoewel dit aspect niet als prioriteit werd opgenomen in het NVP 2012-2015, wil het 
netwerk de zwendel in hormonale substanties toch met bijzondere aandacht en nauwgezet blijven 
opvolgen. 
Daarnaast zullen in samenspraak met de verschillende partners, waaronder het Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG), de douane, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu, nieuwe initiatieven ontwikkeld worden om ook de handel in niet-conforme geneesmiddelen 
en illegale dopingproducten aan te pakken. Samen met de betrokken directeurs van de controlerende 
agentschappen zal worden nagegaan hoe een optimale coördinatie op verschillende inspectiedomeinen 
tussen de inspectie- en controlediensten van het FAVV en het FAGG kan gerealiseerd worden. 

Tevens zal in 2013 bijzondere aandacht besteed worden aan het fenomeen van de verkoop op afstand 
van allerhande verboden producten. Om de verschillende diensten die het internet controleren beter te 
coördineren wordt een overlegplatform opgericht om de opsporingsinspanningen van alle partners beter 
op elkaar af te stemmen en aan te sturen. 
Met het FAVV zal een nieuwe regeling over de administratieve geldboetes worden uitgewerkt in het 
kader van een compilatie van de voedselwetgeving in één ‘Lex Alimentaria’. 
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Leefmilieu 
 
Het expertisenetwerk “Leefmilieu” formuleert volgende prioriteiten: 
 
 de relatie bepalen tussen het openbaar ministerie enerzijds en de administratie anderzijds met 

betrekking tot de handhaving van milieudelicten. 
De prioriteitennota is in dit kader het resultaat van overleg tussen de vertegenwoordigers van de 
procureurs-generaal en de bevoegde administraties van het Vlaams Gewest over de prioriteiten op 
gebied van de vervolging van misdrijven in de sector van het milieuhygiënerecht, het milieubeheerrecht 
en het natuurbehoudrecht, waarin afspraken over de concrete aanpak ervan op een rij worden gezet.De 
sorteernota is dan weer een lijst met typemilieudossiers die door het openbaar ministerie niet aan de 
administratie voorgelegd worden met het oog op het opleggen van een alternatieve bestuurlijke 
geldboete, maar die daarentegen strafrechtelijk afgehandeld worden; 

 het is de bedoeling van het netwerk een documentatiesysteem uit te bouwen waardoor alle relevante 
regelgeving en rechtspraak kan geconsulteerd worden en de verspreiding ervan onder de leden van het 
expertisenetwerk wordt gegarandeerd; 

 het netwerk stelt zich tot doel om zo vroeg mogelijk een rol te spelen in de totstandkoming van nieuwe 
regelgeving en handhavingsinstrumenten en bij de omzetting van de Europese regelgeving in nationale 
en regionale wetgeving; 

 het netwerk wenst actief deel te nemen aan regionale vergaderingen en zal trachten in de gewesten op 
een vergelijkbare manier gestructureerde vergaderingen m.b.t. milieu en stedenbouw uit te bouwen; 

 het netwerk stelt zich tot doel om voor alle gewesten een kwalificatieboek uit te werken in de diverse 
leefmilieumateries; 

 het netwerk heeft de intentie om mee te werken aan de uitbouw van internationale expertisenetwerken; 
 het netwerk zal zorgen voor de uitbouw en coördinatie van de strijd tegen de afvalfraude, bijvoorbeeld 

via ‘IMPEL TSF’. 
 
 
4. De verkeersproblematiek 

 
Algemene vaststelling inzake het strafrechtelijk beleid 
 
De gewoonte om alle verkeersinbreuken doorheen de strafrechtsketen te sluizen blijft de belangrijkste 
bekommernis van het netwerk “Verkeersveiligheid”. 
 
Parketten en politierechtbanken zijn immers niet meer in staat om alle processen-verbaal te verwerken die 
hen worden voorgelegd door de politiediensten, die op hun beurt doelstellingen uitvoeren die hen werden 
opgelegd door de Staten-generaal voor de Verkeersveiligheid en waarvoor ze middelen ontvangen uit het 
Verkeersveiligheidsfonds. 
 
Deze vaststelling geldt in het bijzonder ook voor het verdere strafrechtelijke gevolg dat gegeven wordt aan 
niet-betaalde minnelijke schikkingen. In dit opzicht zal bijzondere aandacht besteed worden aan de 
uitwerking van procedures m.b.t. de betalingen (nieuw artikel 65/1 van de gecoördineerde wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer). 
 

Prioriteiten en projecten voor het komende jaar 

Het netwerk “Verkeersveiligheid” zal verder werk maken van volgende aangelegenheden: 
 
 de uitbouw van een kruispuntbank van rijbewijzen; 
 het afsluiten van bilaterale akkoorden (vb. Frans-Belgisch akkoord) met het oog op een 

gegevensuitwisseling van persoongegevens die gekoppeld kunnen worden aan de immatriculatie van 
voertuigen, om zo verkeersinbreuken te kunnen sanctioneren; 

 de uitwerking van een project tot verbetering van de procedure van de onmiddellijke inning a.h.v. het 
MACH-informaticaprogramma; 

 de opstart van een project tot verbetering van de informatiedoorstroming van de politie naar de 
parketten. 
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5. Prioriteiten binnen de andere expertisenetwerken 

 
Strafuitvoering 
 
Het expertisenetwerk “Strafuitvoering” wacht de initiatieven van de minister af en kijkt uit naar het verder in 
werking treden van de wet m.b.t. de externe rechtspositie voor veroordelingen tot en met 3 jaar. 

 

Internationale samenwerking in strafzaken 
 
Het expertisenetwerk dat deze materie behandelt heeft zich volgende prioriteiten gesteld: 
 
 het constant updaten en verspreiden van alle relevante informatie inzake (internationale en nationale) 

regelgeving en rechtspraak; 
 het zo vroeg als mogelijk deelnemen aan de totstandkoming van internationale instrumenten en de 

omzetting ervan in de nationale wetgeving – meer bepaald de reflectie over en de uitbouw van een 
Belgisch standpunt omtrent de creatie van het ambt van Europees procureur op basis van artikel 86 van 
het Verdrag van Lissabon; 

 het afwerken van het handboek m.b.t. het Europees aanhoudingsbevel - actieve overlevering; 
 het afronden en verspreiden van enkele gemeenschappelijke omzendbrieven over de uitlevering, de 

wederzijdse erkenning ingevolge de uitbreiding tot de geldboetes en de verbeurdverklaringen, het 
voorkomen en beslechten van jurisdictiegeschillen, de overname van de strafuitvoering binnen de EU en 
de samenwerking en taakverdeling tussen de verbindingsmagistraat en de verbindingsofficier; 

 het optimaliseren van de basisopleiding op gebied van internationale samenwerking op grond van de 
evaluatie van de vorige editie.  

 
Strafrechtspleging 
 
Het netwerk “Strafrechtspleging” formuleert volgende prioriteiten: 
 
 de verdere opvolging van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 

en van de wetgevende initiatieven in het kader van de aanwezigheid van een advocaat bij het eerste 
verhoor. Omzetting van een wet in praktische richtlijnen; 

 de opvolging van de rechtspraak van het hof van assisen en rechtzetting van eventuele foutieve 
interpretaties; 

 de opvolging van diverse problemen m.b.t. de huiszoeking, zoals de invulling van het begrip ‘woning’, de 
toestemming van de minderjarige en de huiszoeking in een notariskantoor; 

 de inzage en het afschrift van een dossier aan gedetineerden. Verdere opvolging van ‘Justscan’ en 
proefproject; 

 de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de burgemeester; 
 de verdere opvolging van diverse projecten m.b.t. het Centraal Orgaan voor de Verbeurdverklaring en de 

Inbeslagname (COIV); 
 de opvolging van de problematiek van de betekening door de gerechtsdeurwaarder en van de taxatie 

van de kosten van de gerechtsdeurwaarder. 
 
Politie 
 
De prioriteiten van het expertisenetwerk “Politie” blijven dezelfde als het voorbije jaar, namelijk:  
 
 de opvolging van de inwerkingtreding van de Salduz-wetgeving; 
 de redactie van een circulaire over de afstapping op een plaats delict en, in samenhang hiermee, een 

ontwerp van wettelijke definitie van het begrip ‘gerechtelijke uitsluitingszone’; 
 de optimalisatie van de Technische en Wetenschappelijke Politie in het algemeen en van de laboratoria 

van de Federale Politie in het bijzonder; 
 de creatie van een nationale ballistische gegevensbank; 
 de uitwerking van het PACOS-project tot verbetering van de behandeling en traceerbaarheid van de 

overtuigingsstukken; 
 de verbetering van de kwaliteit van de processen-verbaal; 
 de rationalisatie van de doorstroming van de processen-verbaal naar de parketten; 
 de controle op de telecommunicatie; 
 de redactie van een ontwerpomzendbrief over de overbrenging van geesteszieken in observatie; 
 de elektronische archivering van de processen-verbaal; 
 de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 5bis van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 

Strafvordering; 
 de hervorming van het gerechtelijke en het politielandschap. 
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DEEL II 
 

COHERENTE UITWERKING EN 
 

COÖRDINATIE VAN HET STRAFRECHTELIJK  
 

BELEID 

(artikel 143bis, §2, 1° Ger. W.) 
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HOOFDSTUK 1 – GROOT-BANDITISME EN TERRORISME 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk 
 
1. Werkgroepen 

 
Het expertisenetwerk “Groot-banditisme en Terrorisme” kwam niet formeel samen in 2011-2012 maar 
handelde de meeste communicatie schriftelijk of mondeling af (e-mail, telefoon, brieven, enz …). 
 
Daarnaast waren wel diverse andere werkgroepen actief, zoals: 
 

 de werkgroep “Millennium” (cf. artikel 47quinquies §4 Wetboek van Strafvordering) 

 de werkgroep “Internetrecherche” 

 de werkgroep “Gericht Rekruteren Informanten” 

 de werkgroep “TSC (‘Terrorist Screening Center’)”, die leidde tot een akkoord tussen België en de 
Verenigde Staten inzake de ‘Exchange of Terrorism Screening Information’ 

 de werkgroep die zich wijdt aan een wetswijziging op gebied van terrorisme (er werd meegewerkt 
aan de redactie van een wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek om deze materie in 
overeenstemming te brengen met het EU-kaderbesluit 2008/919/JBZ inzake terrorismebestrijding, 
enerzijds, en met het Verdrag van Warschau van 15 mei 2005 ter voorkoming van terrorisme, 
anderzijds) 

 het “BIRD-overleg” (“Bandes Itinérantes – Rondtrekkende Daders” – omzendbrief COL 1/2008)  

 de Getuigenbeschermingscommissie (concrete dossiers – artikel 103 §1 Wetboek van 
Strafvordering – uitwerking van een uitvoeringsbesluit) 

 de werkgroep “Evaluatie Proactieve Recherche” (omzendbrief COL 3/2009) 

 de werkgroep die instaat voor de redactie van het jaarrapport m.b.t. de georganiseerde 
criminaliteit (omzendbrief COL 19/2006) 

 de werkgroep die het jaarverslag i.v.m. de bijzondere opsporingsmethoden (BOM) opmaakt 
(artikel 90decies Wetboek van Strafvordering) 

 de werkgroep m.b.t. de terroristische gijzeling (incluis oefeningen op het terrein) 

 de werkgroep die de signaleringen van terrorisme bestudeert 

 de werkgroep “BIM” (bijzondere inlichtingenmethoden) – Er werd een omzendbrief COL 
uitgewerkt en verspreid, en een uitgebreid advies verleend met betrekking tot de strekking van 
artikel 43/5 §4, lid 2 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en 
veiligheidsdienst) 

 
2. Vertegenwoordiging van het College op externe vergaderingen en/of deelname aan werkgroepen 

 
De hoofdcoördinator en leden van het coördinatieteam namen deel aan en leverden bijdragen in het kader 
van de volgende werkgroepen: 
 

 het coördinatieteam betreffende de problematiek van de criminaliteit gepleegd door rondtrekkende 
dadergroepen. Elk kwartaal is er een opvolgingsvergadering (College van Procureurs-generaal, 
Federaal Parket, Federale Politie, FOD Binnenlandse Zaken, Vaste Commissie van de Lokale 
Politie en Universiteit Gent) om de vinger aan de pols te houden en snel te kunnen inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen 

 een vergadering i.v.m. ‘EPOC’ (gegevensuitwisseling tussen het Belgische openbaar ministerie en 
Eurojust, ook m.b.t. de misdrijffenomenen in het kader van groot-banditisme en terrorisme) 

 de federale stuurgroep “Partnership”, waar de problematiek van de diefstallen gewapenderhand 
besproken wordt met een beperkt aantal private partners (Nationale Bank van België, Bpost, 
Febelfin, Fedis) 

 het Permanent Overlegplatform Bedrijfsbeveiliging, waar allerhande criminaliteitsfenomenen 
behandeld en besproken worden met vertegenwoordigers van de bedrijfswereld 

 een overlegvergadering met het oog op het aanpassen van de aanpak op gebied van NBCR-
terrorisme (werkschema + oriëntatielabo) 
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3. Vorming (studiedagen/colloquia) 

 
De volgende vorming werd door het expertisenetwerk “Groot Banditisme en Terrorisme” georganiseerd: 
 

 het seminarie ‘Bijzondere Opsporingsmethoden’ voor de BOM-magistraten en een delegatie van 
de Federale Politie (3–4 mei 2012) 

 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar 
 
De belangrijkste gerealiseerde prioriteiten van het expertisenetwerk waren:  
 

 de hernieuwde en geactualiseerde aanpak van de problematiek van de rondtrekkende 
daderbendes en de door deze bendes gepleegde vermogenscriminaliteit 

 de sensibilisering van de publieke en private partners in de aanpak van vermogenscriminaliteit ten 
nadele van het bedrijfsleven 

 de blijvende kwaliteitsvolle toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden en andere 
grondrechten indringende onderzoeksmethoden 

 het verzorgen van een algemene doorstroming van informatie en documentatie binnen het 
expertisenetwerk en bij uitbreiding het hele openbaar ministerie (in totaal werden er 12 memo’s 
binnen het netwerk verspreid) 

 

Omzendbrieven en adviezen 
 
 Omzendbrieven 

 
Het expertisenetwerk redigeerde omzendbrief COL 9/2012 inzake de samenwerking tussen de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten en de gerechtelijke overheden, die werd verspreid op 21 juni 2012. 
 
 Adviezen 

 
De hoofdcoördinator en de leden van het coördinatieteam waren steeds beschikbaar om in deze materie 
opzoekingen te verrichten en adviezen/inlichtingen te verschaffen aan de referentiemagistraten en de 
gespecialiseerde politiediensten zoals de CGSU. Bovendien stelden zij hun kennis ook ter beschikking in het 
kader van het beantwoorden van vragen en het geven van adviezen wanneer daarom verzocht werd door 
wetenschappelijke onderzoekers, de FOD Justitie, EU-organen, private en andere partners, bijvoorbeeld 
inzake de aanpak van de criminaliteit gepleegd door rondtrekkende daders, geweldscriminaliteit, de 
vertegenwoordiging in begeleidingscomités van wetenschappelijke studies, enz… 
 
Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar het advies omtrent het voorontwerp van wet houdende 
overeenstemming met het Verdrag van 14 september 2005 inzake nucleair terrorisme en het Verdrag van 8 
juli 2005 inzake externe beveiliging van kernmateriaal, en naar de adviezen die aan de Federale Politie 
verleend werden met het oog op de programmadossiers m.b.t. artikel 95 van de wet op de georganiseerde 
policriminele dadergroepen, betreffende rondtrekkende dadergroepen met focus op inbraak in gebouwen, en 
i.v.m. diefstal gewapenderhand. 
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HOOFDSTUK 2 – RESIDUEN EN VOEDSELVEILIGHEID 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk 
 
Concreet gezien wordt er door het expertisenetwerk “Residuen en Voedselveiligheid” deelgenomen aan de 
vergaderingen van de Interdepartementale Coördinatiecel voor de Controle op de Voedselveiligheid, van de 
Multidisciplinaire Hormonencel en van de Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel voor de Veiligheid van de 
Voedselketen. 
 
Op 11 mei 2012 werd een algemene vergadering georganiseerd in de gebouwen van de FOD Justitie te 
Brussel. De leden van het expertisenetwerk werden er op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen 
in het kader van de voedsel- en geneesmiddelenveiligheid. Naast een presentatie van de toepassing van de 
Salduz-wetgeving en de bijzondere inspectiediensten kwamen ook de ‘Medicrimeconventie’ en de 
problematiek van de stijgende vaststellingen van de toediening van ontstekingsremmende producten aan 
varkens aan bod. Er werd een casus voorgesteld over de ontdekking van een anabolenlab, en ten slotte werd 
ook aandacht besteed aan het jaarverslag van de Multidisciplinaire Hormonencel en aan het in Oost-
Vlaanderen opgestarte parketsamenwerkingsverband. 
 
Er werd op diverse tijdstippen en overlegmomenten in de eerste helft van 2012 ondersteuning verleend aan 
de verdere uitbouw van de parketsamenwerkingsverbanden in West- en Oost-Vlaanderen. 
 
Op 27 februari en 28 februari 2012 werd deelgenomen aan een conferentie van de Europese Commissie 
m.b.t. voedselgerelateerde criminaliteit. 
 
Op 29 februari 2012 werd een opleiding gegeven aan de West-Vlaamse politieschool inzake doping in 
fitnesscentra. Op 28 maart 2012 werd met de Federale Gerechtelijke Politie, de Lokale Politie en de West-
Vlaamse politieschool een gezamenlijke controleactie gehouden in vier fitnesscentra in West-Vlaanderen. 
 
Op 23 april 2012 vond een afstemmingsoverleg met de tabakscontroledienst plaats. 
 
De werkgroep “Dopingbestrijding Vlaanderen” kwam dan weer bijeen op 29 mei 2012. 

 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar 
 
Uitbouw van samenwerkingsverbanden en van een multidisciplinaire aanpak voor de zwendel in 
groeistimulatoren en het aanbod aan anabolica in fitnesscentra. 
 

Omzendbrieven en adviezen 
 
Naar aanleiding van diverse overlegplatforms, waar steeds de hoofdcoördinator of iemand van het 
coördinatieteam aanwezig is, werden talrijke adviezen verstrekt m.b.t. de wetgeving (onder meer de ‘Lex 
Alimentaria’ – informatie-uitwisseling binnen de Multidisciplinaire Hormonencel – KB m.b.t. de versterkte 
controle) en de toepassing ervan op het terrein, en dit zowel inzake hormonen, doping bij dieren, humane 
doping als farmaceutische criminaliteit. 
 
Verder werd vanuit het expertisenetwerk in een tiental memo’s aandacht gevraagd voor relevante 
rechtspraak/rechtsleer en desgevallend nieuwe wetgeving. 
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HOOFDSTUK 3 – ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN FISCALE 
CRIMINALITEIT 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk 
 
1. Vergaderingen van het coördinatieteam en het expertisenetwerk 
 

Het coördinatieteam van het expertisenetwerk “Ecofin” vergaderde op 7 december 2011 en op 3 februari en 
27 april 2012.  

 
2. Vertegenwoordiging van het College op externe vergaderingen en/of deelname van leden van het 

netwerk aan werkgroepen en opleidingen  

 
Advocaat-generaal Patrick De Wolf, de hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Ecofin”, en substituut-
procureur-generaal Patrick Carolus namen deel aan de vergadering van de instantie van publiek toezicht op 
de bedrijfsrevisoren, die op 9 september 2011 plaatsvond.  
 
Patrick De Wolf was ook aanwezig op de vergaderingen van het stuur- en begeleidingscomité van het 
Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV).  
 
Hij woonde de ‘9th Conference for Fraud Prosecutors’ bij van het Europees Antifraudebureau OLAF, die van 
16 tot 19 november 2011 in Parijs georganiseerd werd.  
 
Op 9 december 2011 nam Patrick De Wolf bovendien deel aan een vergadering met leden van de Cel voor 
Financiële Informatieverwerking (CFI) en het Centrum voor Informatieverwerking (CIV) van de FOD Justitie, 
om na te gaan of de magistraten van het openbaar ministerie online de natuurlijke en rechtspersonen uit de 
aangiftes van de CFI die aan de andere arrondissementen gericht werden zouden kunnen raadplegen, 
waarbij de beveiliging van deze raadpleging via een identificatie van de aanvrager gegarandeerd zou moeten 
worden. In afwachting van het feit dat een dergelijk identificatiesysteem beschikbaar wordt, werd beslist de 
referentiemagistraten de mogelijkheid te bieden om rechtstreeks aan de CFI te vragen of reeds een 
dergelijke aangifte m.b.t. een natuurlijk of een rechtspersoon aan een ander parket verstuurd werd.   
 
Op 21 september 2011, 8 februari en 30 maart 2012 tekende Patrick De Wolf ook present op de 
vergaderingen van het College voor de Strijd tegen de Fiscale en Sociale Fraude, dat door het koninklijk 
besluit van 29 april 2008 opgericht werd, en hij werd ook betrokken bij de uitwerking en de praktische 
toepassing van de actieplannen van dit College, die goedgekeurd werden door het Ministerieel Comité voor 
de Strijd tegen de Fiscale en Sociale Fraude. Hij werd eveneens aangewezen als PMO en projectleider van 
het College van Procureurs-generaal voor de fiscale materies.  
 
Patrick De Wolf leverde ook een bijdrage aan de vijfde evaluatieronde van de Raad van Europa m.b.t. het 
vervolgingsbeleid op gebied van financiële criminaliteit en financiële onderzoeken, alsook aan de afronding 
van het rapport hierover van de Multidisciplinaire Groep Georganiseerde Misdaad (MDG).  
 
Patrick De Wolf en Patrick Carolus vertegenwoordigden het College van Procureurs-generaal tijdens de 
vergaderingen van de Interministeriële Economische Commissie en de Interdepartementale Commissie voor 
de Coördinatie van de Fraudebestrijding in de Economische Sectoren (ICCF).   
 
Hij woonde ook verschillende interdepartementale vergaderingen bij met het oog op de verbetering van de 
strijd tegen het witwassen en meer bepaald het onwettige grensoverschrijdende verkeer van geldsommen 
van meer dan 10.000 €. Hij nam ook deel aan diverse vergaderingen met de directie van de Bestrijding van 
de Economische en de Financiële Criminaliteit van de Federale Politie (DJF) m.b.t. de uitvoering van een 
aantal punten van het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015. 
 
Gedurende het hele gerechtelijk jaar onderhield Patrick De Wolf, als hoofdcoördinator van het 
expertisenetwerk “Ecofin”, op regelmatige basis contact met, onder meer, de verantwoordelijken van de FOD 
Financiën, en dan vooral van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI), de FOD Economie (de algemene 
directie Controle en Bemiddeling), de CFI, de Commissie voor het Bank-, het Financie- en het 
Assurantiewezen (CBFA), die intussen omgedoopt werd tot “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten” 
(“Financial Services and Markets Authority” (FSMA) in het Engels) en met OLAF.     
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Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar 
 

 Afronding van de ontwerpzendbrief m.b.t. de strijd tegen de valsmunterij 
 

 Bespreking van de ontwerpomzendbrief i.v.m. de rol van de dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale 
Zaken van de FOD Financiën – Reflectie over het optreden van het parket bij fiscale regularisaties 

 

 Studie van het nieuwe artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering (dat gewijzigd werd door de 
wetten van 14 april 2010 (artikel 84) en van 11 juli 2011) 

 

 Bespreking van het “GRENS-project”: voorbereiding van een advies  
 

 Reflectie over eventueel te nemen initiatieven bij fraudegevallen die gepleegd worden door syndici van 
gebouwen 

 

 Opstelling van een ontwerpomzendbrief i.v.m. “Una Via” in fiscale zaken na de aanneming, door de 
Commissie voor de Financiën en de Begroting, van het wetsvoorstel van 24 april tot instelling van het 
“Una Via-principe” in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de 
fiscale penale boetes  

 

 Werkgroep “Cash Watch”: bespreking van de problemen die ondervonden worden n.a.v. de controle van 
het verkeer van liquide middelen van meer dan 10.000 € ingeval natuurlijke personen de grens 
oversteken (koninklijk besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle van het 
grensoverschrijdende verkeer van liquide middelen) 

 

 Reflectie over de initiatieven die genomen kunnen worden t.a.v. slapende vennootschappen en 
vennootschappen die de mogelijkheid van domiciliëring op hun zetel aanbieden 

 

 Deelname van Patrick De Wolf aan een werkgroep die opgericht werd op verzoek van de 
hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Strafrechtspleging”, met de bedoeling om een 
gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal 
op te stellen m.b.t. richtlijnen inzake de uitgebreide minnelijke schikking  

 

 Bespreking van de problematiek van het vermogensbeheer door het COIV 
 

Omzendbrieven en adviezen  
 
 Omzendbrieven 

 

 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie en 
het College van Procureurs-generaal betreffende de bestrijding van de valsmunterij (van de euro), die 
goedgekeurd werd door het College van Procureurs-generaal op 24 mei 2012  

 
 Adviezen 

 

 Advies over het “GRENS-project” (Eurojust) houdende de samenwerking tussen de Belgische, 
Nederlandse en Duitse autoriteiten inzake gevallen van grensoverschrijdende fraude 

 

 Advies betreffende het ontwerpverslag m.b.t. de aanbevelingen aan de Europese Commissie over de 
insolventieprocedures   

 

 Advies m.b.t. het antwoord van België op het evaluatierapport van de Raad van Europa in het kader van 
de vijfde evaluatieronde van de Raad van Europa over de financiële criminaliteit en de financiële 
onderzoeken in België (rapport van de MDG) 

 

 Advies over de door het expertisenetwerk “Strafrechtspleging” voorbereide ontwerpomzendbrief 
aangaande de uitgebreide minnelijke schikking (artikel 216bis Sv., dat gewijzigd werd door de wetten van 
14 april 2011 (artikel 84) en 11 juli 2011) 
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HOOFDSTUK 4 – LEEFMILIEU 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk  
 
1. Vergaderingen van het coördinatieteam van het expertisenetwerk 

 
Tijdens het gerechtelijk jaar 2011-2012 werden op 6 september, 4 en 17 oktober en 21 november 2011, en 
op 16 januari, 6 maart en 8 mei 2012 vergaderingen belegd.  
 
2. Vergaderingen van de regionale werkgroepen 
 

In 2011 werd het expertisenetwerk “Leefmilieu” gereorganiseerd en werden regionale werkgroepen en 
vergaderingen opgestart. De activiteiten van deze regionale werkgroepen vinden, zoals ook het geval is voor 
de werkzaamheden van het coördinatieteam, plaats binnen het institutionele kader van het College van 
Procureurs-generaal. 
 
In het Waals Gewest vond een vergadering van de regionale werkgroep plaats op 11 mei 2012 te Luik. 
De werkgroep van Vlaamse milieumagistraten kwam dan weer op 12 oktober 2011 samen te Gent, op 2 
februari 2012 te Antwerpen en op 16 mei 2012 te Kortrijk. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er 
deelname aan het onderzoeksplatform voor overtredingen inzake ecofin en wordt voor het overige op 
geregelde basis contact onderhouden. 
 
3. Vertegenwoordiging van het College op externe vergaderingen en/of deelname van leden van het 

netwerk aan werkgroepen 

 
Er werd deelgenomen aan de opbouw van drie internationale netwerken, nl. het “Global Network of 
Environmental Prosecutors (INECE)”, het “IMPEL-TFS Prosecutor Project (IMPEL)” en het “European 
Network of Prosecutors for the Environment (ENPE)”.  
 
3.1. De hoofdcoördinator was aanwezig op de “First International Chiefs of Environmental Compliance and 
Enforcement Summit”, een internationale conferentie, die op 27-29 maart 2012 te Lyon georganiseerd werd 
door Interpol en het “United Nations Environment Program (UNEP)”. 
 
3.2. “IMPEL (“Implementation and Enforcement of Environmental Law”)” is een internationale non-
profitorganisatie van leefmilieuautoriteiten van EU-lidstaten, die zich in het bijzonder inlaat met de 
problematiek van de grensoverschrijdende afvaltransporten per schip (“Transfrontier Shipments of Waste” of 
“TSF”).   
 
Op 25 november 2011 werd door de algemene vergadering van “IMPEL” groen licht gegeven voor de opstart 
van een “IMPEL-TFS Prosecutor Project” 
 
Eén van de doelstellingen bestaat erin om nieuwe ontwikkelingen bij de toepassing van de Bazelconventie 
toe te lichten en een handboek voor de magistraten inzake de vervolging van illegale afvaltransporten op te 
maken (“Instruction Manual for Prosecutors and Judges on the Prosecution of Illegal Traffic of Hazardous 
Wastes or Other Waste”). Twee leden van het coördinatieteam maken deel uit van het projectteam. Er vond 
in dit kader een tweedaagse werkvergadering plaats te Rotterdam (8 en 9 februari 2012). 

 
3.3. “NORTH SEA NETWORK (NSN)“ (Haugesund, Noorwegen, 25 en 26 april 2012) 
 
Het expertisenetwerk was vertegenwoordigd op de “Meeting of the North Sea Network of Investigators and 
Prosecutors” te Haugesund (Noorwegen) op 25 en 26 april 2012, in het kader van de “OSPAR Convention for 
the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic”. 
 
3.4. De oprichting van een Vereniging van Europese Leefmilieuprocureurs (“ENPE”) 
 
Het expertisenetwerk “Leefmilieu” stelde zich tot doel de uitbouw van een permanent overlegkader voor 
leefmilieumagistraten van de EU te bewerkstelligen om zo een bijdrage te leveren aan de realisatie van een 
internationaal forum voor magistraten van het openbaar ministerie op gebied van leefmilieu. 
 
In de eerste jaarhelft 2012 werden de voorbereidingen afgerond die leidden tot de oprichting van “ENPE”. 
Hiervoor waren er vergaderingen te Brussel op 6 maart 2012 en te Amiens op 1 juni 2012, waar de laatste 
hand werd gelegd aan de statuten van de vereniging, telkenmale onder mede-impuls van de 
hoofdcoördinator en/of een lid van het coördinatieteam. 
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3.5. Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving (VHRM) 
 
Drie leden van het coördinatieteam van het expertisenetwerk maken deel uit van de VHRM en nemen aan de 
vergaderingen van deze instantie deel. De resultaten worden meegedeeld op de vergaderingen van het 
expertisenetwerk en van de regionale Vlaamse werkgroep. De VHRM kwam frequent samen in de loop van 
het afgelopen gerechtelijk jaar. Er bestaat overigens geen tegenhanger van de VHRM in de andere 
gewesten.  
 
3.6. “MARPOL” (9 mei 2012) 
 
Er vond op 9 mei 2012 een overlegvergadering over het Internationaal Verdrag ter voorkoming van 
verontreiniging door schepen (MARPOL) plaats op de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu (directoraat-generaal Leefmilieu) met de partners die betrokken zijn bij de 
handhaving van het mariene milieu en met vertegenwoordigers van het expertisenetwerk.  
 
3.7. Overleg over het samenwerkingsakkoord m.b.t. afvalstoffen 
 
Er werd deelgenomen aan het overleg met alle betrokken partijen (federale en gewestelijke overheden, 
douane en politie) voor de totstandkoming van het “Samenwerkingsakkoord tussen de Belgische Staat, het 
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de coördinatie van 
het beleid inzake invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen”. 
 
Deze vergaderingen vonden respectievelijk te Namen, Brussel (2 x) en Luik plaats op 21 oktober en 8 
december 2011, en verder op 27 maart en 5 juni 2012.  
 
3.8. CITES-toezichtgroep 
 
De hoofdcoördinator zetelt in de toezichtgroep die opgericht werd in het kader van de “Convention on 
International Trade in Endangered Species (CITES)”. Het CITES-overleg vindt plaats op de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
 

3.9. Handhavingscommissie Ruimtelijke Ordening (Vlaanderen) 
 
Ingevolge de inwerkingtreding van het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening (Besluit van de Vlaamse 
Regering van 16 juli 2010) is er sinds 2011 structureel overleg met deelname van het openbaar ministerie in 
een Handhavingscommissie Ruimtelijke Ordening. Er werd vergaderd te Brussel op 25 november 2011 en 4 
mei 2012 waarop telkens een vertegenwoordiger en/of een plaatsvervanger van de parketten van eerste 
aanleg en van de parketten-generaal aanwezig was. 
 
4. Uitbouw van nuttige contacten en overleg 

 
4.1. Overleg met de administratie van het Waals Gewest die bevoegd is voor leefmilieu en ruimtelijke 
ordening. 
 
Er vond overleg plaats met de “Direction générale opérationnelle de l'Agriculture des Ressources naturelles 
et de l'Environnement (DGARNE)” tijdens de regionale vergadering te Luik op 11 mei 2012.  
 
Op 7 mei 2012 werd te Namen een overlegvergadering belegd met de “Direction générale opérationnelle - 
Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ėnergie (DG04)” van het Waals Gewest. 
  
Er werd een bijdrage geleverd aan de evaluatie van de “Code wallon de l´Aménagement du Territoire, de 
l´Urbanisme, du Patrimoine et de l´Ėnergie (CWATUPE)”, in samenwerking met het kabinet van de Waalse 
minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. 
 
4.2. Contacten en overleg met de politiediensten 
 
Er wordt constant overlegd met de hoofdcommissaris van de politie die aan het hoofd staat van de centrale 
dienst voor Milieucriminaliteit. 
 
4.3. Contacten met de Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 
 
Op 30 november 2011 was er overleg met OVAM betreffende de redactie van de definitieve versie van het 
materialendecreet en het uitvoeringsbesluit “Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)”, die op 1 juni 2012 in werking traden.  
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4.4. Contacten en overleg met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) 
 
Op 4 november 2011 vond een overlegvergadering plaats met het FANC. 
 
4.5. Andere vergaderingen in het kader van het expertisenetwerk  
 
Er werd deelgenomen aan een overlegvergadering over de praktische toepassing van het Verdrag van 
Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden van 25 juni 1998 (Brussel, 25 juni 2012).  
 
De contacten met de VSA-ambassade werden verder gezet. 
 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar 
 
- de samenwerking met de gewestelijke milieuadministratie en de evaluatie van prioriteiten- en triagenota’s 
m.b.t. de dossiers die ter afhandeling aan de administratie kunnen worden voorgelegd. 
 
- de aard van de beslaglegging in het kader van specifieke milieuwetgeving (het administratief dan wel 
strafrechtelijk karakter ervan). 
 
- de aanpassing van de nomenclatuurcodes op gebied van leefmilieu aan de nieuwe noden en wetgeving. 
 
- de vernietiging van in beslag genomen vuurwerk. 
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HOOFDSTUK 5 – VERKEERSVEILIGHEID 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk 
 
1. Vergadering van de expertisecel 

 
De expertisecel “Verkeersveiligheid” vergaderde op 28 september 2011. 
 
2. Vertegenwoordiging van het College op externe vergaderingen en/of deelname van leden van de 

expertisecel aan werkgroepen 

 

 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV): voorbereiding van verkeerscampagnes  
 

 Stuurcomité ‘PIO-Project (Project Operationele Informatie)’ – PolOffice – Wegverkeer – Regelmatige 
vergaderingen 

 

 Federale Commissie Verkeersveiligheid 
 

 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en beleidscel van de staatssecretaris voor Mobiliteit: 
- ‘MOBIVIS-project (‘Mobility Vehicle Information System’)’ 
- toepassing van de wet van 12 juli 2009 wat het invoeren van het alcoholslot betreft 
- uitzonderlijk vervoer 
- bestrijding van verzekeringsfraude en fraude bij de technische controle 
- toepassing van het Frans-Belgisch akkoord van 13 oktober 2008 m.b.t. de uitwisseling van 

informatie over en persoonsgegevens van de titularissen van een inschrijvingsbewijs van 
voertuigen opgenomen in de nationale voertuigregistratieregisters met als doel overtredingen 
van de verkeersregels te bestraffen 

- toepassing van Richtlijn 2011/82/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over 
verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen 

 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar 
 

 Project m.b.t. het bevel tot betalen (wet van 22 april 2012 tot wijziging van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968) 

 

 Toepassing van de wet van 12 juli 2009 wat het invoeren van het alcoholslot betreft 
 

 Toepassing van het voornoemd Frans-Belgisch akkoord van 13 oktober 2008  
 

 Toepassing van Richtlijn 2011/82/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 ter 
facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde 
verkeersovertredingen 

 

 Onmiddellijke inning en machtiging: territoriale omvang en specifieke machtigingen 
 

 Preventiecodes – Uniformering  
 

 Alcoholtesters – Samplingtoestellen 
 

 Ademtesttoestel en ademanalysetoestel – Overgangsbepaling – Koninklijk besluit van 21 april 2007 – 
Artikel 31 

 

 Alcoholgehalte in het bloed –  Bloedafname – Vorderen van artsen – Vorm – Organisatie 
 

 Volgvoertuigen – IJking 
 

 Parkeren op plaatsen voor gehandicapte personen  
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 Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs – Rijverbod – Artikelen 55, 60, 61ter van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer (WPW) – Termijn – Aanvang 

 

 Snelheidsovertredingen – Flitspalen – Foto’s – Kentekenplaten (voor- en achteraan)  
 

 Buitenlandse verkeersovertreders – Identificatie – Afschriften van processen-verbaal – Artikel 62 WPW  
 

 Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs – Verval van het recht tot sturen met de verplichting opnieuw 
examens af te leggen – Artikel 57 WPW 

 

 Ontwerp van herziene omzendbrief COL 11/2006 
 

 Taal van de processen-verbaal 
 

 Snelheidsovertredingen – Verbalisant – Vrijspraak 
 

 Voorstel tot vereenvoudiging van de aanpak van snelheidsovertredingen door prioritaire voertuigen 
 

 Niet-verzekering 
 

 ‘Alcolock-toestel’ 
 

 Niet-betaling van een minnelijke schikking 
 

 Boorddocumenten van een voertuig 
 

 Voorbereiding van de opleiding m.b.t. wegverkeer 
 

Omzendbrieven en adviezen 
 
 Omzendbrieven 

 

 Aanpassing van omzendbrief COL 11/2006 – Versie van 3 januari 2012 – Omzendbrief m.b.t. het 
opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende snelheidsovertredingen en de richting te geven aan de 
vervolging ervan 

 

 Omzendbrief COL 2/2012 van 15 maart 2012 – Omzendbrief m.b.t. het gebruik op Belgisch grondgebied 
van Duitse tijdelijke nummerplaten “Kurzzeitkennzeichen” 

 

 Omzendbrief COL 8/2012 van 21 juni 2012 m.b.t. het alcoholslot 
 
 Adviezen 
 

 10 oktober 2011 Advies over het gebruik van het samplingtoestel om alcohol op te sporen 
 

 27 januari 2012 Advies over het gebruik van een ademtesttoestel en ademanalysetoestel ‘Dräger  
8510 BE’ 

 

  2 april 2012 Advies over het ‘Provida-systeem’ en het systeem voor automatische 
nummerplaatherkenning ‘ANPR (‘Automatic Number Plate Recognition’)’ – 
Vaststelling van verkeersovertredingen – Snelheidsovertredingen – Identificatie 
van voertuigen 
 

  25 mei 2012  Advies over het ontwerp van koninklijk besluit inzake de toepassing van de wet 
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat 
betreft de speekselanalyse en de bloedafname in het kader van het rijden onder 
invloed van psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria 
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HOOFDSTUK 6 – MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk  
 
1. Vergaderingen van het coördinatieteam en het expertisenetwerk 

 

 Het coördinatieteam van het expertisenetwerk “Mensenhandel en Mensensmokkel” vergaderde twee 
maal (op 8 november 2011 en 5 juni 2012).  
De agenda’s, verslagen en documentatie van alle vergaderingen kunnen worden geraadpleegd op 
Omptranet. 

 

 Op 21 september 2011 werd een plenaire vergadering georganiseerd.  
Hierbij moet worden onderstreept dat het binnen de huidige context zonder de financiële steun van de 
Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid moeilijk zou worden om dergelijke plenaire bijeenkomsten te 
organiseren.  

 
2. Werkgroepen 

 
Volgende thema’s kwamen in de werkgroepen aan bod:  
 

 Mensensmokkel 
 

 Bedelarij in samenhang met mensenhandel 
 

 Gespecialiseerde opleidingen op gebied van mensenhandel en –smokkel 
 

 Wetsevaluatie en aanpassing van de wet van 10 augustus 2005 vanuit het oogpunt van de EU-richtlijn 
van 5 april 2011 inzake mensenhandel 

 

 Statistieken betreffende artikel 77 van de wet van 15 december 1998 
 

 “European Anti-Trafficking Day” van 18 oktober 2011 
 

 Preventie en sensibilisering van ziekenhuizen en OCMW’s op gebied van mensenhandel 
 

 Eerste evaluatie van omzendbrief COL 4/2011 houdende bepalingen tot bestrijding van mensenhandel  
 
3. Contacten met het buitenland 

 

 Deelname van een magistraat van het expertisenetwerk aan de opleiding “Enhancing multi-skateholder 
cooperation to fight human trafficking in countries of origin and destination”, die georganiseerd werd door 
het “United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)” (Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs- 
en Misdaadbestrijding) tijdens een studiebezoek te Brussel van 3 tot 7 oktober 2011   

 

 Aanwezigheid op een ontmoeting van de Interdepartementale Coördinatiecel voor de Strijd tegen 
Mensensmokkel en Mensenhandel met een Chinese delegatie op 19 maart 2012 

 

 Participatie van twee magistraten van het expertisenetwerk aan een opleidingsprogramma inzake 
mensenhandel dat ten behoeve van Servische magistraten op 2 maart 2012 in Belgrado georganiseerd 
werd 

 

 Deelname aan het Eurojust-seminarie “Strategic meeting on trafficking in human beings”, dat plaatsvond 
op 26 en 27 april 2012 in Den Haag   

 

 Aanwezigheid op het seminarie “Latest developments in EU on human trafficking”, dat op 14 en 15 juni 
2012 in Trier georganiseerd werd door de Academie voor het Europees Recht (ERA)  

 

 Medewerking van drie magistraten van het expertisenetwerk aan een groep van experts onder leiding 
van “UNODC” om een document m.b.t. misbruik van een kwetsbare positie uit te werken. Een magistraat 
van het netwerk was aanwezig op het eindseminarie in Wenen op 28 en 29 juni 2012 
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Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar  
 
Er kan worden benadrukt dat de topprioriteiten van het netwerk geconcretiseerd werden via de oprichting van 
de voornoemde werkgroepen. Naast deze prioriteiten vervult dit netwerk nog een aantal andere essentiële 
taken.  

 

 Het expertisenetwerk “Mensenhandel en Mensensmokkel” en het coördinatieteam in het bijzonder 
hebben tijdens het voorbije gerechtelijk jaar ingestaan voor de reflectie en uitwisseling van informatie 
over alle materies die verband houden met mensenhandel of mensensmokkel.    
Zo werden tijdens de plenaire vergadering van het expertisenetwerk bijvoorbeeld de nieuwe vormen van 
seksuele en economische uitbuiting en de problematiek van de huisjesmelkers bestudeerd. De leden van 
het expertisenetwerk moesten kiezen welke van deze drie materies hen het meest interesseerde. Elke 
materie werd ingeleid door een referentiepersoon en de magistraten werden uitgenodigd om informatie 
uit te wisselen over alle behandelde vragen. De verslagen van deze drie workshops kunnen worden 
geraadpleegd op Omptranet, op de pagina van het expertisenetwerk. 

 
Het coördinatieteam onderzoekt bovendien specifieke onderwerpen op verzoek van magistraten die 
actief zijn op het terrein en probeert vervolgens hierover een standpunt in te nemen.   

 
Met dit doel voor ogen wordt regelmatig vergaderd en overlegd met de verschillende partners in de strijd 
tegen de mensenhandel en –smokkel op zowel nationaal (Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, politie, 
opvangcentra, Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, Dienst 
Vreemdelingenzaken) als op internationaal niveau (Europese Unie).     

 
De coördinator van het expertisenetwerk behandelt eveneens parlementaire vragen m.b.t. deze materie. 

 

 De omzendbrief houdende bepalingen tot bestrijding van mensensmokkel (COL 4/2011) was een 
topprioriteit voor het expertisenetwerk.  

 
Deze omzendbrief, die momenteel reeds van kracht is, werd aangevuld door verschillende bijlagen over 
het praktische aspect van deze materie, hetgeen het optreden van alle bij dit fenomeen betrokken 
instanties zou moeten vergemakkelijken.   

 
De circulaires m.b.t. mensenhandel en –smokkel zijn dan ook echte werkinstrumenten voor alle op het 
terrein actieve partijen. De plenaire vergadering was de gelegenheid bij uitstek om de omzendbrief over 
mensensmokkel te verspreiden en voor te stellen aan alle partners.   

 
Een rondetafelbijeenkomst met alle referentiemagistraten op gebied van mensensmokkel heeft het 
trouwens mogelijk gemaakt alle problemen te bespreken die zich stellen bij de toepassing van 
omzendbrief COL 4/2011. 

 
Om de toepassing van de omzendbrief en de bijlagen erbij na te gaan werd een vragenlijst opgesteld die 
zal verstuurd worden naar de magistraten en de politieambtenaren die op het terrein actief zijn.   

 

 Het coördinatieteam heeft op grond van een planning alle gegevens verzameld die nodig zijn voor de 
kwalitatieve evaluatie van omzendbrief COL 1/2007 (voor het jaar 2011). 

 
De Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid analyseerde vervolgens deze gegevens. 

 

 Op statistisch vlak bleek het nodig de tenlasteleggingscodes aan te passen door een specifieke code te 
creëren voor artikel 77 van de wet van 15 december 1980 (hulp bij illegale immigratie).  

 
Deze aanpassing werd meegedeeld aan de stafdienst ICT van de FOD Justitie, waardoor de 
beschikbare statistische gegevens verder kunnen worden uitgediept. 

 

Varia 
  
Zoals in dit jaarverslag uiteengezet wordt, zijn de projecten van het expertisenetwerk erop gericht praktische 
en nuttige werkinstrumenten te creëren voor alle op het terrein betrokken partijen.  
Het is immers essentieel dat de referentiemagistraten op gebied van mensenhandel en –smokkel over 
dergelijke instrumenten kunnen beschikken, omdat zij het werk voor alle instanties vergemakkelijken en 
bijdragen tot de ontwikkeling van een eenvormig strafrechtelijk beleid. 
Het praktische aspect van de materie zal dus een prioriteit van het netwerk blijven. 



JAARVERSLAG 2011-2012 

 

 

 29 

HOOFDSTUK 7 – VERDOVENDE MIDDELEN 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk 
 
1. Vergadering van het coördinatieteam 

 
Omwille van de verplichtingen van de hoofdcoördinator van het coördinatieteam van het netwerk 
“Verdovende Middelen” in het kader van zittingen van het hof van assisen en de organisatie van een 
basisopleiding over verdovende middelen heeft het coördinatieteam slechts eenmaal kunnen vergaderen 
tijdens het gerechtelijk jaar 2011-2012, namelijk op 9 maart 2012. 

 
2. Vertegenwoordiging van het College op externe vergaderingen en/of deelname van leden van het 

netwerk aan werkgroepen  
 

Naast de eigenlijke activiteiten van het coördinatieteam hebben sommige leden ervan het College 
vertegenwoordigd in externe werkgroepen en structuren die op het vlak van verdovende middelen actief zijn: 
 

 Algemene Cel Drugsbeleid (ACDB) 
- Subcel “Controle”  
- Werkgroep “Legal Highs” 

 

 Centrale Stuurgroep Drugsbeleid van de gevangenisadministratie (CSD) 
 

 Begeleidingscomité bij het pilootproject “Drugsbehandelingskamer (DBK)” te Gent  
 

 Begeleidings- en evaluatiecomité bij het pilootproject “Strategisch drugscoördinator” te Luik 
 

 Begeleidingscomité bij het pilootproject “TADAM” (behandeling met diacetylmorfine onder begeleiding te 
Luik)  

 

 “Hazeldonk-overleg” (overleg BE-NE-LUX-FR m.b.t. drugstoerisme) 
 

 Begeleidingscomités bij wetenschappelijke onderzoeken op gebied van verdovende middelen:  
 

 “GEOCAN”: studie van het marktaandeel van de in België geteelde cannabis in verhouding tot de 
Belgische cannabismarkt 

 

 “YILCAN”: studie van het rendement van een cannabisplantage en deelname aan de studiedag van 16 
november 2011 die georganiseerd werd door de Federale Programmatorische Overheidsdienst 
Wetenschapsbeleid (BELSPO) en de Universiteit Gent “Illegale cannabisplantages – Wat brengt het op 
?” 

 

 “SUPMAP”: ontwikkeling van sleutelindicatoren waarmee de bevoegde autoriteiten de verschillende 
niveaus van de drugshandel kunnen bestuderen 

 

 “QUALECT”: evaluatie van het pilootproject “DBK” te Gent 
 

 “SUBANOP”: analyse en optimalisering van de substitutiebehandeling in België 
 

 “CANMARKT”: marktstudie over de cannabisproductie in België 
 

 Werkgroep van de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer (FEBEM) 
 

 Organisatie en voorzitterschap van de opleiding voor de magistraten, in samenwerking met het Instituut 
voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) op 15 en 22 mei 2012 
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Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar 
 
De uitwerking en de toepassing van het actieplan van het netwerk “Verdovende Middelen” van het College 
van Procureurs-generaal waren de belangrijkste aandachtspunten van het coördinatieteam. In het raam van 
de prioritaire thema’s uit dit plan werden hoofdzakelijk volgende activiteiten opgestart. 
 

 Overleg, coördinatie en informatie-uitwisseling  
 
- Opvolging van de werkgroepen waarin het expertisenetwerk is vertegenwoordigd (Algemene Cel 

Drugsbeleid (ACD), Centrale Stuurgroep Drugsbeleid (CSD), …) 
- Opvolging van pilootprojecten (“Proefzorg”, “Drugsbehandelingskamer”, “Strategisch drugsadviseur”, 

“TADAM”, “Nultolerantie”) 
- Opvolging van de interactie tussen de parketten en het “Early Warning System” – Overdracht van 

gerechtelijke informatie omwille van de volksgezondheid 
- Verspreiding van relevante documenten: rechtspraak, officiële rapporten (Internationaal Comité van 

Toezicht op Verdovende Middelen (INCB), Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en 
Drugsverslaving (EWDD), Eurotox (“Federation of European Toxicologists and European Societies of 
Toxicology”), “Drugs in de gevangenis”, …), digitale nieuwsbrief “Drugsnews”, … 
 

 Financiële aanpak 
 
- In het raam van de voorstellen tot wetswijziging m.b.t. cannabisplantages werd enerzijds bijzondere 

aandacht besteed aan de evaluatie van de opbrengsten ervan en anderzijds aan de straffen aan de hand 
waarvan verbeurdverklaringen opgelegd worden. Het wetenschappelijk onderzoek “YILCAN” zal verder 
gezet worden met de bedoeling een preciezer instrument te ontwikkelen voor de berekening van het 
financiële rendement van een cannabisplantage 

- Er werd een overzicht gemaakt van de vonnissen inzake cannabisplantages om te bepalen in welke 
mate en volgens welke criteria overgegaan wordt tot een verbeurdverklaring van de illegale winst 

 

 Bekrachtiging van de instrumenten die op basis van research werden ontwikkeld  
 
- Opvolging en bespreking van de resultaten van de  BELSPO-onderzoeken (“JUSTHULP”, 

“DODONBEL”, “GEOCAN”, “DRUGCRIM”, “YILCAN”, …) 
 

 Synthetische drugs 
 
- Bespreking van het probleem van de strafbaarstelling van nieuwe substanties en opvolging van de 

activiteiten van de werkgroep “Legal Highs” 
- Evaluatie van omzendbrief COL 2/2010 inzake de analyse van amfetaminemonsters 
- Informatie over de nieuwe drug “Krokodil” 
 

 Cannabisplantages 
 
- Voorbereiding van een omzendbrief en van voorstellen tot wetswijziging, op basis van de gegevens die 

bij de parketten en de Federale Politie verzameld en nadien geanalyseerd werden 
- Realisatie van een overzicht van de vonnissen over cannabisplantages om te bepalen in welke mate en 

volgens welke criteria een verbeurdverklaring van de illegale winst uitgesproken wordt 
- Opmaak van een overzicht m.b.t. het vervolgingsbeleid inzake cannabisplantages op grond van een 

bevraging van de parketten 
- Goedkeuring van een raamakkoord voor de teelt van vezelhennep 

 

 Drugs in de gevangenis 
 
- Evaluatie van  omzendbrief COL 1/2009 op basis van een bevraging van de parketten 
- Redactie een brief aan de parketten-generaal om hen te herinneren aan de inhoud van omzendbrief 

COL 1/2009 en om hen een antwoord te bieden op de interpretatie- en toepassingsproblemen 
 

 Drugstoerisme 
 
- Opvolging van de problematiek in samenhang met de evaluatie van omzendbrief COL 7/2007 – 

Overzicht gebaseerd op de antwoorden van de parketten op een vragenlijst 
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 Strafrechtelijk beleid t.a.v. druggebruikers 
 

- Opvolging van pilootprojecten “Nultolerantie”, “Proefzorg” en “Strategisch drugsadviseur” en analyse van  
de mogelijke toepassing van beide laatste projecten op nationaal vlak 

- Opvolging van het “TADAM-project” (behandeling met diacetylmorfine onder begeleiding)  
- Juridische aangelegenheden en rechtspraak m.b.t. de behandelingen met vervangmiddelen  
 

Omzendbrieven en adviezen 
 
In de loop van het gerechtelijk jaar 2011-2012 bekrachtigde het expertisenetwerk volgende teksten:  
 

 Herziene versies van omzendbrief COL 2/2011 betreffende het vervolgingsbeleid inzake de fabricage 
van en de handel in voedingsmiddelen en andere producten die cannabis bevatten – update van bijlage 
B (15 maart en 21 juni 2012 ) 

 Voorstellen tot wetswijzigingen m.b.t. cannabisplantages  
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HOOFDSTUK 8 – MILITAIR STRAFRECHT EN RELATIES MET DE 
KRIJGSMACHT 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk 
 
1. Het coördinatieteam van het expertisenetwerk “Militair Strafrecht” vergaderde op 15 maart 2012. 
 
2. Werkgroepen: 
 
De hoofdcoördinator nam aan verschillende activiteiten deel, onder meer:  
 

 “Studie van een mogelijk wetgevend initiatief met betrekking tot de militaire gehoorzaamheidsplicht”, die 
op 27 februari 2012 georganiseerd werd in het Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht.  

 

 Meerdere vergaderingen met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO), betreffende: 
o de voorbereiding van de opleiding met het oog op het behalen van het brevet inzake 

militaire technieken, dat vastgelegd werd in artikel 309bis van het Gerechtelijk Wetboek (7 
mei 2012); 

o de voorbereiding van een algemene opleiding op gebied van militair strafrecht (21 mei 
2012). Het IGO plande deze opleiding voor 2013 maar stelde ze uit bij gebrek aan 
kredieten. 

 

 “Melding van ernstige gebeurtenissen”: een werkgroep, die samengesteld was uit vertegenwoordigers 
van de FOD Landsverdediging, het Federaal Parket en de hoofdcoördinator van het expertisenetwerk, 
kwam op 7 en 31 mei 2012 samen om de lijst te herzien van de ernstige gebeurtenissen waarbij 
verwacht wordt dat de militaire overheid het parket onmiddellijk een advies stuurt. 

 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar 
 

 Kwalificaties 
 
Met uitzondering van het militair misdrijf ‘verraad’ kunnen alle kwalificatiefiches betreffende de misdrijven van 
het Militair Strafwetboek nu op Omptranet geconsulteerd worden. Aangezien alle prioriteit momenteel gaat 
naar de afhandeling van het gemeen strafrecht, werd de publicatie van dit laatste maar meest omvangrijke 
thema voor onbepaalde tijd uitgesteld. 
 

 Omptranet – Gekruiste toegang tot de site van Landsverdediging 
 
Omptranet dient het middel bij uitstek te blijven om informatie onder alle leden van het openbaar ministerie en 
alle partners of aanspreekpunten binnen de expertisenetwerken te verspreiden. 
 
Een beperkte toegang moet niettemin mogelijk blijven wanneer Omptranet als communicatiemiddel ingezet 
wordt voor voorbereidende of vertrouwelijke documenten die bestemd zijn voor intern gebruik. 
 
Het College van Procureurs-generaal besliste de realisatie van de wederzijdse toegang tot de respectievelijke 
intranetsites uit te stellen. Zodra de gekruiste toegang tussen Omptranet en de site van de Federale Politie 
(Portal) operationeel wordt, zal het mogelijk worden andere initiatieven, onder andere deze die samen met 
Landsverdediging opgestart worden, aan te moedigen. 
 

 Verwijzing naar de korpstucht 
 
D.m.v. de wet van 23 april 2010 (B.S. van 7 mei 2010) werd de mogelijkheid heringevoerd om een militair 
naar zijn korpschef te verwijzen met het oog op een tuchtstraf. 
 
Het tweede lid van artikel 44 bepaalt dat de beslissing tot verwijzing naar de korpstucht de zaak aanhangig 
maakt bij de tuchtrechtelijk bevoegde meerdere en de strafvordering doet vervallen. 
 
Deze modaliteit van afhandeling maakte geen deel uit van de redenen “zonder gevolg”, die vastgelegd 
werden in omzendbrief COL 12/1998, en dan meer bepaald in bijlage 1 ervan. 
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Aangezien de loutere beslissing tot verwijzing de strafvordering doet vervallen, diende in bijlage 1 van 
omzendbrief COL 12/1998 rubriek 1.3 te worden aangepast. Er werd dan ook een punt 1.3.5 toegevoegd, nl. 
“verwijzing naar de korpschef voor disciplinaire maatregelen - artikel 44 van de wet van 14 januari 1975 
houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht”. 
 
Om de aandacht van de parketten op deze mogelijkheid te vestigen, werd tijdens de vergadering van 15 
maart 2012 overeengekomen de omzendbrieven COL 17/2003 en COL 1/2004 bij te werken. Tezelfdertijd zal 
de impact worden toegelicht van de rechtspraak van de Raad van State betreffende de verhouding tussen de 
tuchtrechtelijke en strafrechtelijke afhandeling van dossiers die lastens militairen geopend werden. 
 

 Desertie 
 
Tijdens de meest recente vergadering van het coördinatieteam op 8 april 2011 heeft de vertegenwoordiger 
van de Federale Politie de aandacht van de leden gevestigd op de wijze waarop dossiers inzake desertie 
door de parketten behandeld worden. In een aantal gevallen kan namelijk dubbel gebruik ontstaan als gevolg 
van een gebrek aan coördinatie of een slechte administratieve doorverwijzing van bepaalde stukken. Dit is 
ondermeer het geval wanneer het parket van de plaats van kazernering het signalement van een militair die 
als deserteur beschouwd wordt en de processen-verbaal die op basis van hetzelfde signalement werden 
opgesteld niet in één en hetzelfde strafdossier bundelt. Hetzelfde geldt wanneer een militair die meer dan drie 
maanden gedeserteerd is door Landsverdediging van zijn oorspronkelijke eenheid naar een administratieve 
eenheid te Evere overgeplaatst wordt. In voorkomend geval wordt het bericht tot staking van opsporingen 
systematisch door de administratieve eenheid aan de procureur des konings te Brussel bezorgd en niet aan 
het parket dat op basis van de aanvankelijke seining een dossier lastens dezelfde militair geopend had. 
 
In se zou een dergelijke afhandeling geen problemen mogen stellen, zij het evenwel op voorwaarde dat de 
parallelle dossiers tot beschikking aan het parket van de plaats van kazernering worden verzonden. 
 
Volgens de vertegenwoordiger van de Federale Politie zou deze problematiek gedeeltelijk kunnen worden 
opgelost door de bestemmelingen aan te passen van zowel de signalementen van een militair die als 
deserteur beschouwd wordt als de berichten tot staking van opsporingen. Beide documenten zouden, zoals 
trouwens voorgeschreven wordt door de interne politierichtlijnen, in eerste instantie naar de politiezone van 
de plaats van de eenheid waartoe de militair behoort moeten worden verstuurd. Door de signalementen aan 
de politiezone van de woonplaats te bezorgen worden er meestal geen processen-verbaal van seining 
opgesteld. Wanneer dit toch gebeurt, zal het proces-verbaal aan de procureur des konings die territoriaal 
bevoegd is voor de woonplaats van de militair worden voorgelegd. In voorkomend geval worden er twee 
gerechtelijke dossiers geopend, één door de procureur des konings van het gerechtelijk arrondissement van 
de plaats van de eenheid en een ander door de procureur des konings van de woonplaats van de betrokken 
militair. 
 
Aangezien een afstemming van de procedures tussen politie – justitie – defensie meer dan aangewezen lijkt, 
werd tijdens de vergadering van 15 maart 2012 beslist dat de algemene directie van de Gerechtelijke Politie 
in Militair Milieu (DJMM) en de algemene directie Human Resources (DGHR) van de FOD Landsverdediging 
in onderling overleg de formulieren zouden aanpassen. Van deze gelegenheid zou tevens gebruik worden 
gemaakt om de adreswijziging van de DJMM op de documenten aan te brengen. 
 
Naast het signaleren van deserteurs kaartte de vertegenwoordiger van de Federale Politie een probleem aan 
dat rechtstreeks aanleunt bij de toepassing van de Salduz-wetgeving. Wanneer immers een deserteur wordt 
aangetroffen, schrijven de onderrichtingen voor hem van zijn vrijheid te benemen en ter beschikking van de 
procureur des konings te stellen. Indien hij een rechtvaardigingsgrond kan laten gelden die klaarblijkelijk 
rechtsgeldig is, dient de magistraat van dienst hierover telefonisch te worden ingelicht en moet er om 
instructies worden gevraagd. In beide gevallen zijn de wettelijke bepalingen “Salduz Categorie IV: 
vertrouwelijk overleg met en bijstand van een advocaat tijdens het verhoor” van toepassing. 
 
De praktijk toont evenwel aan dat de meeste militairen na het verhoor in vrijheid worden gelaten. Het zou dan 
ook wenselijk zijn de onderrichtingen te versoepelen door geseinde deserteurs niet langer aan te houden 
maar wel te verhoren (met bijstand door een advocaat). In elk geval zou er telefonisch contact moeten 
worden opgenomen met hun eenheid om hen het bevel te geven deze eenheid te vervoegen. Door hen 
achteraf schriftelijk uit te nodigen voor een verhoor worden zij geacht een advocaat te zullen raadplegen, wat 
de toepassing van de wettelijke bepalingen “Salduz Categorie IV” overbodig maakt. 
 
Rekening houdend met de complexiteit van deze materie (registratie van gegevens in de Algemene Nationale 
Gegevensbank en toepassing van de Salduz-wetgeving) dient de problematiek multidisciplinair te worden 
aangepakt. Dit punt zal dan ook op de agenda geplaatst worden van de eerstvolgende vergadering van het 
coördinatieteam. 
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 Toepassing van de Salduz-wetgeving 
 
Tijdens de meest recente vergadering van het coördinatieteam werd vastgesteld dat de toepassing van de 
Salduz-rechtspraak in het militair milieu voor bijkomende problemen zou kunnen zorgen. Ondermeer wat het 
afleveren van een aanhoudingsbevel op afstand betreft, diende er te worden nagegaan of de Salduz-
wetgeving in uitzonderingen voorziet wanneer het onmogelijk is een advocaat te raadplegen. 
 
De ambtenaar die het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden (DGWL) van de 
FOD Justitie in het coördinatieteam vertegenwoordigt werd gevraagd het wetsontwerp te analyseren. 
 
Zodra de verdachte of in verdenking gestelde militair onder aanhoudingsbevel wordt geplaatst, biedt artikel 
184ter van het Wetboek van Strafvordering de mogelijkheid dat de commandant van het legeronderdeel waar 
de militair zich bevindt een doctor of licentiaat in de rechten aanduidt of, indien dit niet mogelijk is, een officier 
of een persoon die bekwaam wordt geacht om betrokkene te verdedigen. 
 
Een wijziging van dit artikel 184ter van het Wetboek van Strafvordering dient dan ook in overweging te 
worden genomen. Door in het eerste lid de woorden “onder aanhoudingsmandaat geplaatst” te schrappen, 
zou het toepassingsveld van dit artikel verruimd kunnen worden. Zo zou elke militair bijgestaan kunnen 
worden door een persoon die bekwaam wordt geacht hem te verdedigen tijdens de verhoren die door de 
politiediensten of de onderzoeksrechter worden afgenomen. Een dergelijke wetswijziging zou tegemoet 
kunnen komen aan de praktische moeilijkheden die veroorzaakt worden door de omstandigheden die 
gepaard gaan met de opdrachten in het buitenland. In het ontwerp van omzendbrief COL m.b.t. de Salduz-
wetgeving werd een aanbeveling in deze zin gedaan. 
 
De vertegenwoordiger van het Federaal Parket in het coördinatieteam van het netwerk liet weten dat een 
vergadering georganiseerd werd met Landsverdediging, de Orde van Vlaamse Balies en de “Ordre des 
barreaux francophones et germanophone” betreffende het verhoor van militairen die tot een legeronderdeel 
behoren dat zich in het buitenland bevindt. 
 
Met betrekking tot militairen die van hun vrijheid zijn benomen (categorie IV) kan de ondervraging door de 
onderzoeksrechter gebeuren in het bijzijn van de advocaat. Ter plaatse kan worden nagedacht de bijstand te 
garanderen door een “legad”, op voorwaarde evenwel dat artikel 184ter van het Wetboek van Strafvordering 
zou worden uitgebreid. Als garantie zou het verhoor op video worden vastgelegd. In voorkomend geval zou 
door de onderzoeksrechter en de advocaat kunnen worden nagegaan of de wettelijk bepaalde bijstand wel 
degelijk geboden werd. Beide ordes weigerden evenwel hun medewerking aan dit project te verlenen en 
wezen op de beperkte rol die ter zake aan de advocaat zou worden toegekend. Aan Landsverdediging werd 
dan ook gevraagd voorstellen te formuleren om aan de verzuchtingen van de advocatuur tegemoet te komen. 
Deze bevindingen zullen aan het College van Procureurs-generaal worden voorgelegd om een initiatief t.a.v. 
de minister van Justitie te kunnen nemen. 
 

 Magistraten die gemachtigd zijn om Belgische militaire troepen in het buitenland te vergezellen (artikel 
309bis van het Gerechtelijk Wetboek) 

 
Ofschoon er over dit aspect een consensus bestaat, werd de gemeenschappelijke brief van de ministers van 
Justitie en Landsverdediging, die gericht werd aan de federale procureur, met betrekking tot de aanwezigheid 
van magistraten van het openbaar ministerie bij Belgische troepen tijdens militaire opdrachten in het 
buitenland, nog altijd niet ondertekend. 
 
Er is een wetgevend initiatief nodig om de ‘AGPM-verzekering’ uit te breiden naar magistraten die 
gemachtigd zijn de Belgische troepen in het buitenland te vergezellen. 
 
Een bijkomend wetgevend initiatief dringt zich ook op om de geldigheidsduur van het brevet inzake militaire 
technieken en de termijn waarvoor magistraten zijn gemachtigd Belgische troepen in het buitenland te 
vergezellen op elkaar af te stemmen. 
 

 Verhouding tussen de tucht- en strafrechtelijke behandeling van t.a.v. militairen geopende dossiers 
vanuit het oogpunt van de recente rechtspraak van de Raad van State – Mededeling van de vonnissen 
en arresten aan Landsverdediging 

 
Tijdens de meest recente vergadering van het coördinatieteam werd de aandacht van de leden gevestigd op 
de arresten-Darville en -Van Haandel die aan de administratieve overheden de verplichting opleggen binnen 
een redelijke termijn tuchtrechtelijke beslissingen te nemen. Volgens deze nieuwe rechtspraak volstaat het 
niet een strafrechtelijke beslissing af te wachten. Zodra de administratieve overheid over voldoende 
elementen beschikt, dient zij namelijk op grond hiervan tot een tuchtrechtelijke beslissing over te gaan. 
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Aangezien deze rechtspraak onvoldoende bekend is, werd kolonel MAB Robert Gerrits, professor in de 
rechtsgeleerdheid aan de Koninklijke Militaire School, uitgenodigd om aan de vergadering van 15 maart 2012 
deel te nemen. 
 
Volgens de kolonel moeten de parketten dringend op de praktische gevolgen van deze rechtspraak gewezen 
worden. Zo zouden er nog altijd problemen bestaan wanneer dossiers door de DGHR ter mededeling worden 
opgevraagd. Desgevallend zou een betere informatiedoorstroming tussen de bevoegde militaire overheden 
en de betrokken referentiemagistraten moeten worden aangemoedigd. 
 
Voor de vertegenwoordigers van de DGHR blijft het belangrijk dat hun dienst op de hoogte wordt gebracht 
van de beslissingen die in dossiers t.a.v. militairen zijn genomen. Zij betreuren dat er tot op heden geen 
bevredigende oplossing is gevonden voor de identificatie van de militaire hoedanigheid van de verdachten in 
strafzaken, waardoor het voor de parketten mogelijk zou worden systematisch vonnissen en arresten aan de 
DGHR te bezorgen. Volgens hen zou het verlenen van toegang tot de databases van Landsverdediging om 
de hoedanigheid van verdachte militairen te achterhalen geen problemen mogen stellen. Een andere 
mogelijkheid zou erin bestaan de gemeentebesturen bij het engageren van nieuwe militairen aan te schrijven 
om hun hoedanigheid in het Rijksregister te laten opnemen. Een derde piste die Landsverdediging aan het 
onderzoeken is heeft betrekking op een wetswijziging om de diensten van de DGHR toegang tot het Centraal 
Strafregister te verlenen. Er zal een brief in die zin aan de minister van Justitie worden gericht. 
 

 Militaire Politie: projecten met betrekking tot uitbreiding van de bevoegdheden en het statuut 
 
In het dossier met betrekking tot een eventuele bevoegdheidsuitbreiding van de Militaire Politie werd sinds de 
vergadering van 2009 geen vooruitgang meer geboekt. Niettemin zal deze aangelegenheid aandachtig 
opgevolgd blijven worden aangezien dit aanzienlijke gevolgen zou kunnen hebben voor zowel de structuur 
van de politiediensten als de strafrechtspleging. 
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HOOFDSTUK 9 – JEUGDBESCHERMING 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk 
 

1. Vergaderingen van het coördinatieteam 
 

Het coördinatieteam van het expertisenetwerk vergaderde op 21 oktober 2011 en op 2 maart en 15 juni 2012. 

 

2. Vertegenwoordiging van het College op externe vergaderingen en/of deelname van leden van het 
netwerk aan werkgroepen 

 
Het expertisenetwerk “Jeugdbescherming” richtte een werkgroep op die bestaat uit leden van het netwerk en 
vertegenwoordigers van de Raad van Procureur des Konings, van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid en 
van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de FOD Justitie, die alle 
thema’s diende te bestuderen m.b.t. de relaties tussen jongeren, justitie en politie (de mogelijkheid om met 
een huiszoeking in te stemmen, het gebruik van handboeien, de controle van een GSM en andere 
elektronische toestellen, bloed-, speeksel- en urineafnames en DNA-analyses,…). De werkgroep deelde zijn 
eindconclusies mee en het coördinatieteam keurde ze goed op 2 maart 2012.  
 
Sommige leden van het coördinatieteam namen deel aan het Franstalige colloquium “Les jeunes et la police: 
de quels droits ? État du droit régissant les interactions entre jeunes et police” (Jongeren en politie: rechten 
en plichten. Stand van het recht in verband met de interactie tussen jongeren en politie) dat de Verenigingen 
voor de Rechten van de Jongeren (SDJ) organiseerden op 3 februari 2012. 
 
Een aantal leden van het team heeft verschillende vergaderingen bijgewoond van de op initiatief van de 
minister van Justitie opgerichte werkgroep die de jeugdbeschermingswet van 8 april 1965 dient te evalueren  

Enkele leden van het coördinatieteam waren aanwezig op de door de Vlaamse Gemeenschap en de 
Federatie Wallonië-Brussel georganiseerde overlegvergaderingen. 
 

Sommige leden hebben bovendien een bijdrage aan een aantal werkgroepen geleverd waarin de bij 
volgende materies betrokken partijen samengebracht werden: 

- bedelarij bij minderjarigen 
- tenlasteneming van minderjarigen met psychische problemen 
- beheer van de wachtlijsten en de dringende opvang in de instellingen voor jeugdbescherming (IPPJ) van 

de Franse Gemeenschap 
- internationale ouderlijke ontvoeringen 
- hervorming van de adoptie 
 
Eén lid van het coördinatieteam van het netwerk heeft in de hoedanigheid van opleider deelgenomen aan de 
door het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding georganiseerde vorming voor de huidige en toekomstige 
jeugdmagistraten. 
 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar 
 
 Studie van de evolutie van het project met het oog op de opmaak van statistieken m.b.t. de activiteiten 

van de afdelingen “Gezin-Jeugd” van de jeugdparketten en –rechtbanken, in samenwerking met de 
onderzoekers van het departement Criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en 
Criminologie (NICC) en de statistisch analisten – Problematiek van de codering van de gegevens en de 
aanpassing van de informaticasystemen – Codering van de doorverwijzingen en de uitgaansverboden 

 
 Reflectie over en analyse van de resultaten van de statistieken m.b.t. de jeugdparketten 2006-2010 
 
 Reflectie over de relaties tussen jongeren, justitie en politie  – Ontmoeting met de 

kinderrechtencommissaris van de Federatie Wallonië-Brussel en met zijn ambtgenoot van de Vlaamse 
Gemeenschap, en opvolging van de activiteiten van de werkgroep 
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 Opstelling van een gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van 
Procureurs-generaal inzake de toepassing van lid 2 van artikel 30 van het Strafwetboek m.b.t. de 
toerekening van de duur van de voorlopige plaatsing in een gesloten opvoedingsafdeling op de duur van 
de vrijheidsberovende straffen die uitgesproken worden na een uithandengeving door de jeugdrechtbank 

 
 Redactie van een omzendbrief over de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste 

verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht – Situatie van de minderjarigen en de 
personen die ervan verdacht worden vóór de leeftijd van achttien jaar een als misdrijf omschreven feit 
gepleegd te hebben 
 

 Analyse en herziening van de wetsevaluatiefiches betreffende het jeugdrecht 
 

Omzendbrieven en adviezen 
 
 Omzendbrief COL 12/2011 – Addendum 2 aan omzendbrief COL 8/2011 betreffende de organisatie van 

de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgische 
strafprocesrecht – Situatie van de minderjarigen en de personen die ervan verdacht worden vóór de 
leeftijd van achttien jaar een als misdrijf omschreven feit gepleegd te hebben 

 Omzendbrief 7/2012 – Burgerlijke procedures m.b.t. de uitoefening van het ouderlijk gezag, de 
huisvesting van minderjarige kinderen of de uitoefening van het omgangsrecht – Rapporten van de door 
justitiehuizen uitgevoerde maatschappelijke onderzoeken – Aflevering van afschriften aan de partijen 

 Advies van 18 oktober 2011 m.b.t. het wetsontwerp tot oprichting van een familie- en jeugdrechtbank en 
de wijzigingen aan de jeugdbeschermingswet van 8 april 1965, meer bepaald de territoriale bevoegdheid 
van de jeugdrechtbank met het oog op het nemen van protectionele maatregelen 

 Advies van 2 maart 2012 m.b.t. de relaties tussen jongeren, justitie en politie (over verschillende 
aspecten, namelijk de mogelijkheid om met een huiszoeking in te stemmen, het gebruik van handboeien, 
de controle van een GSM en andere elektronische toestellen, bloed-, speeksel- en urineafnames en 
DNA-analyses,…) 
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HOOFDSTUK 10 – SLACHTOFFERONTHAAL 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk  
 
1. Vergaderingen van het coördinatieteam en het expertisenetwerk  
 

Het coördinatieteam van het expertisenetwerk “Slachtofferonthaal” vergaderde op 16 september en 16 
december 2011, en op 30 maart en 14 juni 2012.   

 
2. Werkgroepen 

 
Het coördinatieteam volgde eveneens twee werkgroepen op die reeds enkele jaren actief zijn: 
 

 de werkgroep “Richtlijnen aan de Slachtoffers” kwam samen op 28 oktober 2011 en 9 december 2012. 

 de werkgroep “Informatie aan de Slachtoffers” vergaderde op 24 november en 16 december 2011, en op 
12 januari, 2 februari, 6 en 30 maart, 26 april, 9 en 15 mei en 13 en 14 juni 2012.  

 
3. Vertegenwoordiging van het College op externe vergaderingen en/of deelname van leden van het 

coördinatieteam van het netwerk aan werkgroepen en opleidingen 

 
Een aantal leden van het coördinatieteam was aanwezig op het “14th World Society of Victimology 
International Symposium” dat van 20 tot 24 mei 2012 in Den Haag georganiseerd werd.  
 
4. Door het expertisenetwerk georganiseerde opleidingen (studiedagen, colloquia, enz.)   

 
Op 19 en 20 januari 2012 verstrekten de hoofdcoördinator van het expertisenetwerk en andere leden van het 
coördinatieteam in de eerste plaats t.b.v. de magistraten en gerechtelijke stagiairs een vorming op het 
Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, met als thema “De plaats van het slachtoffer in het strafrechtelijk 
bestel”. 

 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar  

 

 Opvolging van de activiteiten van de werkgroep “Richtlijnen aan de slachtoffers”: 

 

- Afronding van de omzendbrief inzake het respectvol omgaan met de overledene, de mededeling van zijn 
overlijden, het waardig afscheid nemen en de schoonmaak van de plaats van de feiten, ingeval van 
tussenkomst door de gerechtelijke overheden;  

 

- Beslissing om in de loop van het gerechtelijk jaar 2012-2013 binnen de werkgroep de informatie aan de 
slachtoffers te bestuderen ingeval van een invrijheidstelling van een verdachte of een 
inverdenkinggestelde en in het kader van de strafuitvoering en voorbereiding van een samenvattend 
document hieromtrent.     

 

 Opvolging van de activiteiten van de werkgroep “Informatie aan de slachtoffers”: 

 

- Studie van de concrete zowel op technisch (aanpassingen van de IT-toepassingen) als op juridisch 
(wijzigingen van de COL 5/2009) vlak te nemen maatregelen in het kader van de uitvoering van het 
nieuwe artikel 5bis V.T.Sv. dat de procedure inzake de verklaring van de benadeelde persoon wijzigt;  

 

- Evaluatie van de pilootprojecten m.b.t. de verklaring van benadeelde persoon in  de arrondissementen 
Dendermonde (via een aangetekende brief) en Gent (als bijlage het proces-verbaal) en besprekingen op 
basis van statistische gegevens van het aantal verklaringen van benadeelde personen die de laatste 5 
jaar ingediend werden; 

 

- Besprekingen van de mogelijkheid om de verklaring van een benadeelde persoon te schrappen. 

 

 Andere behandelde materies: 
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- Afronding van de omzendbrief betreffende het slachtofferonthaal op de parketten en rechtbanken;   
- Planning en voorbereiding van een algemene vergadering/studiedag van het expertisenetwerk op 23 

november 2012; 
- Oprichting van een aanspreekpunt voor politionele slachtofferbejegening bij de Federale Politie;  
- Toegang tot de Omptranet-pagina van het expertisenetwerk; 
- Moeilijkheden inzake de aanwezigheid van justitieassistenten tijdens hoorzittingen achter gesloten 

deuren; 
- Pilootproject te Brussel inzake de teruggave van in beslag genomen overtuigingsstukken in het kader 

van de set seksuele agressie; 
- Communautarisering van de justitiehuizen. 

 

 

Omzendbrieven en adviezen 

 

Twee ontwerpomzendbrieven werden afgerond en goedgekeurd door het College, meer bepaald:  

 

- De gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken 
en het College van Procureurs-generaal inzake het respectvol omgaan met de overledene, de 
mededeling van zijn overlijden, het waardig afscheid nemen en de schoonmaak van de plaats van de 
feiten, ingeval van tussenkomst door de gerechtelijke overheden;  

 

- De gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-
generaal bij de hoven van beroep betreffende het slachtofferonthaal op de parketten en rechtbanken.  

 

In het begin van het gerechtelijk jaar 2012-2013 zullen verdere stappen worden gezet met het oog op de 
ondertekening en de inwerkingtreding van de omzendbrieven.  
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HOOFDSTUK 11 – INTRAFAMILIAAL GEWELD EN EXTRAFAMILIALE 
KINDERMISHANDELING 

____________________________________________________________ 

 

De werkgroep “Intrafamiliaal Geweld” zette de evaluatie van omzendbrief COL 4/2006 voort. 
In de loop van het gerechtelijk jaar 2009-2010 werd beslist deze werkzaamheden over vier subwerkgroepen 
op te splitsen, die de verschillende in de omzendbrief behandelde thema’s voor hun rekening zouden nemen, 
om zo alle problemen op te sporen en voorstellen uit te werken om het strafrechtelijk beleid ter zake te 
verbeteren. Deze activiteiten verliepen gunstig en er konden een aantal suggesties of opmerkingen worden 
geformuleerd.   
 
Na afloop van deze werkfase werd vastgelegd om de nodige lessen uit de evaluatie te trekken en om 
concrete wijzigingen aan de omzendbrief voor te stellen.  
 
Omwille van de efficiëntie werd vervolgens overeengekomen dat beide covoorzitters van de werkgroep 
samen verder aan de aanpassingen zouden werken die aan de omzendbrief aangebracht zouden moeten 
worden. Tijdens het gerechtelijk jaar 2011-2012 werd dit project verder gezet. Er werd slechts één keer 
vergaderd om de gewenste wijzigingen in de tekst aan te brengen, maar er werden ook in een beperkte 
samenstelling verschillende werkvergaderingen met de politie en de justitiehuizen georganiseerd. 
 
De voltallige werkgroep kwam nadien samen om de stand van zaken te bespreken. Daarnaast kwamen  in dit 
kader uitvoerig de moeilijkheden aan bod die werden ondervonden na de aanname van de wet van 15 mei 
2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld en de wet van 15 juni 2012 tot 
bestraffing van de overtreding van het tijdelijk huisverbod en tot wijziging van artikelen 594 en 627 van het 
Gerechtelijk Wetboek.    
 
Er werd aan de FOD Justitie gevraagd om de inwerkingtreding van deze twee wetten uit te stellen, zodat het 
College van Procureurs-generaal een omzendbrief zou kunnen voorbereiden om deze wetten adequaat en 
uniform kunnen toe te passen. 
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HOOFDSTUK 12 – CORRUPTIE 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk 
 
1. Vergaderingen van het coördinatieteam en het expertisenetwerk  
 

Het coördinatieteam van het expertisenetwerk “Corruptie” vergaderde op 7 september 2011, en op 3 februari 
en 27 april 2012.  

Op 9 november 2011 heeft het netwerk, met de steun van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, een 
gezamenlijke opleiding inzake corruptie op touw gezet voor de magistraten en politiefunctionarissen die 
corruptiedossiers behandelen. De organisatie van deze studiedag speelt in op één van de aanbevelingen die 
in het kader van de derde evaluatiecyclus “Strafbaarstellingen (ETS 173 en 191, GPC 2)” door de Groep van 
Staten tegen Corruptie (GRECO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) aan België geformuleerd werden.  

N.a.v. deze gezamenlijke opleiding kon er van gedachten gewisseld worden tussen de referentiemagistraten 
op gebied van corruptie (expertisenetwerk), de magistraten van het openbaar ministerie en van de zetel die 
reeds een zekere vorm van ervaring in deze materie hebben opgebouwd, de onderzoeksrechters, de leden 
van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) van de Federale Gerechtelijke Politie en de 
politieambtenaren die corruptiedossiers bij de gedeconcentreerde gerechtelijke directies behandelen.   

De studiedag, die werd voorgezeten door de hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Corruptie”, gold 
bovendien als plenaire vergadering van de referentiemagistraten van het netwerk.  

 

2. Vertegenwoordiging van het College op externe vergaderingen en/of deelname van leden van het 
netwerk aan werkgroepen en opleidingen   

 
Op 18 oktober 2011 nam de hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Corruptie”, advocaat-generaal P. De 
Wolf, deel aan de tweede vergadering van de adviesgroep die het Nationaal Integriteitssysteem (“National 
Integrity System”) van “Transparency International Belgium” moet bestuderen, met de bedoeling een bijdrage 
te leveren aan een project dat erop gericht is een tool voor de evaluatie van het integriteitsbeleid van alle 
landen in het algemeen en van België in het bijzonder in het leven te roepen. Dit instrument maakt het 
mogelijk zowel de omvang en de oorzaken van corruptie als de doeltreffendheid van de nationale 
maatregelen om het fenomeen te bestrijden te analyseren.  
 
Gedurende het ganse gerechtelijk jaar stond Patrick De Wolf ook regelmatig in contact met de 
verantwoordelijken van de diverse nationale en internationale instanties die actief zijn in de strijd tegen de 
corruptie en heeft hij in het bijzonder deelgenomen aan de coördinatievergaderingen van het Overlegorgaan 
Multilaterale Coördinatie “COORMULTI”, die door de FOD Buitenlandse Zaken voorgezeten worden, de 
vergaderingen met het Europese Antifraudebureau OLAF en met de Interdepartementale Werkgroep 
Corruptie, met de internationale deskundigen van de Raad van Europa, en m.b.t. het onderzoek en het 
rapport van de Multidisciplinaire Groep Georganiseerde Misdaad (MDG), alsmede aan de bijeenkomsten met 
“Transparency International Belgium”. Hij was van 16 tot 19 november 2011 ook aanwezig op de negende 
“Conference of Fraud Prosecutors” van OLAF in Parijs.   
 
De hoofdcoördinator nam eveneens deel aan het onderzoek m.b.t. de vijfde reeks van wederzijdse evaluaties 
i.v.m. financiële criminaliteit en financiële onderzoeken van de MDG, die door de Raad van Europa op touw 
gezet werden. Hij leverde als vertegenwoordiger voor België ook een bijdrage aan het onderzoek 
“Euroneeds”, onder de leiding van het “Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht” 
en met het oog op de evaluatie van de noden voor de OLAF-onderzoeken, en diende hiertoe een aantal 
gesprekken te voeren met in de materie gespecialiseerde magistraten. 
 
De databank die gecreëerd werd met daarin alle rechterlijke uitspraken op gebied van private en openbare 
corruptie, knevelarij en belangenneming werd verder uitgebouwd en bijgewerkt. Alle uitspraken m.b.t. 
corruptie worden hierin per rechtsgebied en per rechtscollege opgenomen, zodanig dat alle magistraten die 
met een rechtskundig probleem worden geconfronteerd alle rechtspraak ter zake onmiddellijk via hun PC op 
Omptranet kunnen inkijken. Het is eveneens reeds mogelijk een opzoeking a.h.v. een trefwoord uit te voeren 
en deze functionaliteit zal nog verder worden uitgebouwd. De databank wordt jaarlijks geüpdatet, waarbij alle 
nieuwe uitspraken van het afgelopen jaar geregistreerd worden. Deze update werd echter bemoeilijkt omdat 
de dienst Statistiek van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid werd opgeheven, hoewel deze dienst het 
mogelijk maakte om via het Centraal Strafregister nieuwe beslissingen inzake corruptie te raadplegen. De 
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meest interessante beslissingen worden doorgaans rechtstreeks aan de hoofdcoördinator en het Secretariaat 
van het College van Procureurs-generaal bezorgd, zodanig dat ze op Omptranet kunnen worden geplaatst.   
 
Deze database is eveneens uiterst nuttig om snel en efficiënt een antwoord te kunnen formuleren op vragen 
van verschillende internationale instanties, bijvoorbeeld de OESO, de GRECO, de Europese Commissie, de 
VN, enz. die België dienen te evalueren, hetgeen ook de mogelijkheid biedt de inhoud van de beslissingen 
beter te analyseren en er de gepaste conclusies uit te trekken m.b.t. bijvoorbeeld de duur van de procedures, 
en de uitgesproken straffen. De DJF van de Federale Politie kreeg eveneens de toestemming van de 
voorzitter van het College van Procureurs-generaal om deze gerechtelijke documentatie te raadplegen, die 
zo volledig mogelijk wenst te zijn en een betere identificatie mogelijk maakt van de problemen m.b.t. de 
rechtspleging die het gevolg zijn van incidenten in de loop van de onderzoeken, zodanig dat ze in de 
toekomst vermeden of op een andere manier opgelost kunnen worden.    
 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar   
 

 Voortzetting van de redactie van een omzendbrief van strafrechtelijk beleid op gebied van corruptie 
teneinde de vervolgingen binnen een redelijke termijn tot een goed einde te kunnen brengen. Wegens 
tijdsgebrek kon dit project het afgelopen jaar niet tot een goed einde worden gebracht. 

 

 Evaluatie van de opvolging van de aanbevelingen die in het kader van de derde evaluatiecyclus 
“Strafbaarstellingen (ETS 173 en 191, GPC 2)” door de GRECO geformuleerd werden. Door tijdsgebrek 
kon dit project evenmin worden voortgezet. 

 

 Evaluatie van de opvolging van de aanbevelingen die door de OESO vooruitgeschoven werden in het 
kader van de derde evaluatiecyclus van deze instantie (m.b.t. de structuren die door de Staten ingevoerd 
werden die het OESO-verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in 
internationale zakelijke transacties ondertekenden, en dit met het oog op een correcte toepassing van de 
wettelijke en reglementaire bepalingen tot omzetting van dit Verdrag in nationale wetgeving). Omwille 
van tijdsgebrek kon ook dit project niet worden geconcretiseerd. 

 

 Publicatie en bijwerking van rechterlijke uitspraken i.v.m. corruptie op Omptranet. 
 

 Organisatie van een plenaire vergadering van het expertisenetwerk op 9 november 2011 in het kader 
van een gezamenlijke opleiding over corruptie voor magistraten en politieambtenaren die 
corruptiedossiers behandelen.   

 

Omzendbrieven en adviezen 
 

 Advies inzake het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015. 
 

 Advies m.b.t. het conformiteitsrapport van België in het kader van de derde evaluatiecyclus 
“Strafbaarstellingen (ETS 173 en 191, GPC 2)”  van de GRECO.   
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HOOFDSTUK 13 – INTERNATIONALE SAMENWERKING IN 
STRAFZAKEN 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk 
 
1. Werkgroepen 

 
Het expertisenetwerk “Internationale Samenwerking in Strafzaken” nam deel aan de activiteiten van 
verschillende externe werkgroepen, zoals de werkgroep i.v.m. het Europees aanhoudingsbevel, het 
Scheldemond-overleg, het Bureau voor Euregionale Samenwerking BES (bepleiten van de cofinanciering 
door België), het netwerk van verbindingsofficieren (jaarlijkse ontmoeting + denkoefening over de 
optimalisatie ervan), de bilaterale samenwerking België-Frankrijk, België-Rusland en België-Nederland, en 
het tot stand komen van het akkoord m.b.t. de “Task Force Eulex Kosovo”. 
 
Naast deze specifieke werkgroepen nam het expertisenetwerk ook actief deel aan de overleggroep 
“Internationale Samenwerking in Strafzaken”, die zich buigt over alle aspecten van deze samenwerking en 
vergaderde op 16 september en 16 december 2011 en op 20 april 2012. 
 
Binnen de Europese Unie was het expertisenetwerk ook aanwezig op de vergaderingen van 17 februari, 11 
april en 25 juni 2012 van het COSI (Permanent Comité voor de Operationele Samenwerking op het Gebied 
van de Binnenlandse Veiligheid), dat streeft naar het faciliteren, promoten en versterken van de operationele 
samenwerking op het vlak van de binnenlandse veiligheid, alsmede op de vergadering van 16 december 
2011 van het “Consultative Forum of the Prosecutors General”, dat als doel heeft het justitiële aspect in het 
EU-veiligheidsbeleid te promoten. 
 
De procureur-generaal te Gent werd als algemeen beheerder van het expertisenetwerk ook conform 
omzendbrief COL 21/2010 betreffende de inventarisatie van de problematische internationale ambtelijke 
opdrachten herhaaldelijk in kennis gesteld van recurrente moeilijkheden bij de uitvoering van 
rechtshulpverzoeken, en heeft via het Federaal Parket, Eurojust of via de buitenlandse homoloog getracht de 
opgedoken problemen uit de wereld te helpen. 
 
2. Vormingen/evaluaties 

 
2.1. Opleidingen 

 
Het expertisenetwerk staat in samenwerking met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding in voor de op 
regelmatige basis georganiseerde opleiding van de magistraten. 
 
De jaarlijkse basisopleiding, die gefocust is op de beginnende magistraten, vond, na een voorbereidende 
vergadering op 15 oktober 2011, plaats te Brussel op 31 januari en 1, 14 en 28 februari 2012, met in essentie 
aandacht voor de interne wetgeving en de internationale instrumenten inzake de internationale 
samenwerking in strafzaken, de belangrijkste principes m.b.t. het Europees aanhoudingsbevel, uitlevering, 
kleine rechtshulp en bevriezing, alsmede de rol en opdrachten van bijzondere partners zoals het Federaal 
Parket, het Europees Justitieel Netwerk (EJN), Eurojust, de verbindingsmagistraten en verbindingsofficieren. 
 
Daarnaast vond op 8 juni 2012 een voorbereidende vergadering plaats met het oog op een gespecialiseerde 
opleiding i.v.m. de samenwerking in strafzaken tussen België en Nederland. 
 
2.2. Evaluaties 

 
Het expertisenetwerk werd nauw betrokken bij de zesde wederzijdse evaluatie van België aangaande 
Eurojust en het EJN. Er werd hiertoe een voorbereidende vergadering georganiseerd op 20 april 2012, er 
werd een vragenlijst beantwoord, en de experten van het EU-evaluatieteam werden ontvangen op 26, 27 en 
28 juni 2012. 
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Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar 
 
1. Algemene doorstroming van informatie en documentatie 

 
De ‘core business’ van het expertisenetwerk bestaat in de ondersteuning van het volledige openbaar 
ministerie door het verspreiden van alle relevante info. Bedoeling is zo snel mogelijk de practici te informeren 
over alle evoluties, bijvoorbeeld door het ter kennis brengen en toelichten wanneer een nieuw 
rechtshulpverdrag in voege treedt waardoor België gebonden is. 
 
In de periode van 1 september 2011 tot 31 augustus 2012 werden via mail in totaal 83 memo’s verspreid 
naar alle referentiemagistraten en leden van het expertisenetwerk, die ook op de Omptranetsite gepubliceerd 
werden. 
 
Deze memo’s, die in een in een vaste structuur onderverdeeld worden, verstrekken toelichting inzake 
rechtspraak (nationaal en van het Europees Hof van Justitie), nieuwe internationale instrumenten en de 
toepassing ervan in de praktijk, nieuwe nationale wetgeving, specifieke informatie omtrent bepaalde landen, 
relevante info over activiteiten, handboeken, websites, ‘Memorandums of Understanding’ en dergelijke van 
diverse EU-organen zoals Eurojust, Europol, het EJN, experten van de ‘Joint Investigation Teams’, ‘best 
practices’, … 
 
Bij wijze van voorbeeld kan gewezen worden op de nieuwe modellen van rechtshulpverzoeken waarin de 
Salduz-formaliteiten werden opgenomen, en naar het uitgebreide handboek over het Europees 
aanhoudingsbevel - passieve overlevering. 
 
2. Betrokkenheid bij nieuwe initiatieven 

 
Het expertisenetwerk streeft ernaar om reeds in een vroeg stadium betrokken te worden bij de 
totstandkoming van internationale instrumenten en nationale wetgeving, zodat zoveel mogelijk met de 
behoeften en de realistische mogelijkheden voor de toepassing ervan op het terrein rekening zou worden 
gehouden. 
 
Zoals vastgelegd in omzendbrief COL 11/2009 betreffende de wetsevaluatie leverde het expertisenetwerk 
een jaarlijkse bijdrage omtrent de wetsbepalingen die aanleiding gaven tot problemen. Er werd een 
wetswijziging voorgesteld van artikel 90quater van het Wetboek van Strafvordering om een soepelere 
werkwijze mogelijk te maken inzake de aan België gerichte rechtshulpverzoeken met het oog op het aftappen 
en het doorgeleiden van de opgenomen telecommunicatie. 
 
Daarnaast heeft het expertisenetwerk actief bijgedragen aan de redactie van een aantal wetsontwerpen 
waaraan in de praktijk een werkelijke nood bestaat, alsmede aan de omzetting van een aantal EU-
kaderbesluiten die geen rechtstreekse uitwerking hebben en in de lidstaten omgezet moeten worden, zoals: 
 
 Extraterritoriale rechtsmacht 
 
Het expertisenetwerk werd gehoord in de Kamercommissie Justitie en heeft meegewerkt aan de redactie van 
de wet van 6 februari 2012 tot wijziging van de wet van 17 april 1878 wat betreft de vervolging van bepaalde 
in het buitenland gepleegde misdrijven. 
 
Deze wetswijziging werd toegelicht a.h.v. memo 341/2012. 
 
 Overbrenging van veroordeelden en overname van de straf binnen de EU 
 
Het expertisenetwerk heeft een bijdrage geleverd aan het uitwerken van de wet van 15 mei 2012 inzake de 
toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen 
uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie (omzetting van het EU-kaderbesluit 2008/909/JBZ met als 
doel de veroordeelden hun straf te laten uitzitten in een andere lidstaat waarmee ze banden hebben, 
inzonderheid met het oog op hun reclassering en reïntegratie). 
 
Het netwerk werkt op dit vlak mee aan de redactie van een algemene omzendbrief van de minister van 
Justitie en het College van Procureurs-generaal. In afwachting werd de nieuwe regelgeving reeds toegelicht 
via memo 361/2012. 
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 Eurojust 
 
Naast een aantal vergaderingen m.b.t. het “Eurojust National Coordination System (ENCS)”, de evaluatie 
i.v.m. Europol-Eurojust en het project “EPOC IV” heeft het expertisenetwerk ook bijgedragen aan een 
wetsontwerp ter omzetting in Belgisch recht van het EU-kaderbesluit 2009/426/JBZ, dat onder meer de 
bevoegdheden van Eurojust en van de nationale vertegenwoordigers uitbreidt en voorziet in een versterking 
van de nationale delegaties. Voormeld EU-kaderbesluit had eigenlijk op 4 juni 2011 van kracht dienen te zijn, 
maar het wetsontwerp werd nog niet behandeld. 
 
 Europees aanhoudingsbevel 
 
Het expertisenetwerk heeft meegewerkt aan een wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 2003 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel. Bedoeling is enerzijds de praktische toepassing van het EU-
kaderbesluit 2009/299/JBZ betreffende de tenuitvoerlegging van verstekvonnissen en anderzijds de 
doorvoering van een aantal technische en procedurele wijzigingen op basis van de praktijkervaring. 
 
 Recidive 
 
Het expertisenetwerk werd verder betrokken bij de redactie van een wetsontwerp ter omzetting in Belgisch 
recht van het EU-kaderbesluit 2008/675/JBZ betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke 
procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in de andere lidstaten van de Europese Unie (het 
zgn. ‘kaderbesluit-Fourniret’). 
 
Dit kaderbesluit streeft ernaar dat in een bepaalde lidstaat ook rekening zou gehouden worden met 
onherroepelijke strafrechtelijke beslissingen uit andere lidstaten, door hieraan gelijkwaardige gevolgen te 
verbinden als aan deze van een nationale veroordeling overeenkomstig het nationale recht, bijvoorbeeld op 
het vlak van voorlopige hechtenis, de vaststelling van recidive en de bepaling van straf- en 
uitvoeringsmodaliteiten. 
 

Omzendbrieven en adviezen 

 
 Omzendbrieven 

 
Het expertisenetwerk stond in voor de redactie van een aantal omzendbrieven in deze materie, zoals: 
 

 gemeenschappelijke omzendbrief COL 8/2011 van 23 september 2011 betreffende de bijstand door een 
advocaat vanaf het eerste verhoor – het expertisenetwerk zorgde voor de redactie van het internationale 
luik (rechtshulpverzoeken + uitlevering/overlevering) 

 

 gemeenschappelijke omzendbrief COL 9/2011 van 23 september 2011 betreffende Europol, waarin een 
overzicht gegeven wordt van de taken en bevoegdheden van de Europese politiedienst Europol op basis 
van het EU-kaderbesluit 2009/371/JBZ 

 

 gemeenschappelijke omzendbrief COL 10/2012 van 25 juni 2012 betreffende het Europees Justitieel 
Netwerk, waarin een overzicht gegeven wordt van dit netwerk van aanspreekpunten met het oog op het 
vergemakkelijken van de justitiële samenwerking op basis van het EU-kaderbesluit 2008/976/JBZ 

 

 de ontwerpomzendbrief betreffende de samenwerking en taakverdeling tussen de verbindingsmagistraat 
en de verbindingsofficier werd daarentegen nog steeds niet verspreid bij gebrek aan reactie vanwege de 
minister van Justitie 

 
 Adviezen 

 
De hoofdcoördinator was steeds beschikbaar om in deze materie opzoekingen te verrichten en 
adviezen/inlichtingen te verschaffen aan de referentiemagistraten, gespecialiseerde politiediensten zoals de 
directie van de Internationale Politiesamenwerking (CGI) en FAST, en buitenlandse collega’s. Bovendien 
stelde hij zijn kennis ook ter beschikking in het kader van het beantwoorden van vragenlijsten en het geven 
van adviezen wanneer hij hiertoe aangezocht werd door wetenschappelijke onderzoekers, de FOD Justitie, 
EU-organen en andere instanties. 
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DEEL III  
 

DE GOEDE ALGEMENE EN  
 

GECOÖRDINEERDE WERKING VAN HET  
 

OPENBAAR MINISTERIE 

(artikel 143bis, §2, 2° Ger. W.) 
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HOOFDSTUK 1 – EXPERTISENETWERK “STRAFRECHTELIJK BELEID 
– STRAFRECHTSPLEGING” 

____________________________________________________________ 

 

 LUIK “STRAFRECHTELIJK BELEID” 
 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk 
 
1. Vergaderingen van het coördinatieteam van het expertisenetwerk 
 

Het coördinatieteam van het expertisenetwerk “Strafrechtelijk Beleid” kwam samen op 17 november 2011. 
De werkgroep “A1A2” vergaderde op 13 januari, 27 maart en 10 mei 2012, en de werkgroep “Algemeen 
Strafrechtelijk Beleid” hield tot slot vergaderingen op 9 december 2011 en 20 maart 2012. 
 
2. Werkgroepen  
 

De methodologie van het expertisenetwerk bestaat erin werkgroepen te belasten met de uitwerking van 
concrete voorstellen, die nadien gevalideerd kunnen worden in het kader van het plenaire netwerk. 
 

 Werkgroep “A1A2” – Werkgroep belast met de opvolging en begeleiding van de hervorming van het 
gerechtelijk landschap en de modernisering van het openbaar ministerie 

 
De werkgroep “A1A2” dient de beleidsinitiatieven omtrent de hertekening van het gerechtelijk landschap van 
nabij op te volgen en te begeleiden. 
 

Deze werkgroep wordt op een dusdanige manier samengesteld dat de verschillende geledingen van het 
openbaar ministerie betrokken zijn bij de opvolging van deze hervorming. De werkgroep bestaat zo uit leden 
van de parketten-generaal, het Federaal Parket, de parketten van eerste aanleg, de arbeidsauditoraten en 
het Secretariaat van het College van Procureurs-generaal (met inbegrip van leden van het team van de 
statistisch analisten en het Vast Bureau Werklastmeting en Organisatieontwikkeling). 
 
De werkgroep vergaderde op 13 januari, 27 maart en 10 mei 2012 ter voorbereiding van een advies 
betreffende de hervorming van het gerechtelijk landschap. 
 

 Werkgroep “B1” – Werkgroep belast met de besprekingen rond de oprichting van de steundienst voor het 
openbaar ministerie 

 
De werkgroep “B1” staat in voor de voorbereiding van de oprichting van de toekomstige steundienst voor het 
openbaar ministerie en buigt zich in dit kader tevens over statutaire vraagstukken betreffende het personeel 
van het huidige Secretariaat van het College.  
 
De voltallige werkgroep kwam niet samen tijdens het gerechtelijk jaar 2011-2012, maar de hoofdcoördinator 
van het expertisenetwerk “Strafrechtelijk Beleid” organiseerde wel een aantal voorbereidende vergaderingen 
met het personeel van het Secretariaat van het College en met de Commissie voor de Modernisering van de 
Rechterlijke Orde.  
 

 Werkgroep “Algemeen Strafrechtelijk Beleid” 
 
Deze werkgroep werd opgericht in navolging van de activiteiten van de werkgroep “Minnelijke Schikking”. 
Nadat laatstgenoemde werkgroep een omzendbrief voorbereidde ter harmonisering van de werkmethodes 
m.b.t. het verval van de strafvordering middels de betaling van een geldsom (VSBG), werd besloten de 
gevolgverleningen in het algemeen te onderzoeken (voor een lijst van veel voorkomende misdrijven). Er werd 
in dit raam een statistische analyse betreffende de afhandelingsstandaarden uitgevoerd en verspreid binnen 
het openbaar ministerie. De werkgroep “Algemeen Strafrechtelijk Beleid” kwam samen op 9 december 2011 
en 20 maart 2012 om de mogelijkheden te bespreken van het harmoniseren van de 
afhandelingsstandaarden. 
 

 Deelname aan de door de beleidscel van de minister van Justitie opgerichte werkgroepen 
 
De hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Strafrechtelijk Beleid” neemt deel aan de werkzaamheden 
van de “Denktank Hervorming” en het “Pilotagecomité Hervorming”, die opgericht werden door de minister 
van Justitie. 
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Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar 
 
De meest fundamentele missie van het expertisenetwerk “Strafrechtelijk Beleid” bestaat in het begeleiden en 
voorbereiden van de hervorming van het gerechtelijk landschap en de modernisering van het openbaar 
ministerie, enerzijds, en het formuleren van adviezen aan de minister van Justitie in deze materie, anderzijds.   
 

Het voorbereiden van de hervorming van het gerechtelijk landschap 
 
De werkgroep “A1A2” kwam regelmatig samen ter voorbereiding van een plan van het openbaar ministerie 
over de hervorming van het gerechtelijk landschap. Deze tekst werd op 16 mei 2012 voorgelegd tijdens een 
vergadering van het College van Procureurs-generaal met de federale procureur en de Raden van 
Procureurs des Konings en Arbeidsauditeurs.  
 
Het hervormingsplan van het openbaar ministerie werd op 29 mei 2012 bezorgd aan de minister van Justitie. 
 
De oprichting van een steundienst voor het openbaar ministerie 
 
De effectieve oprichting van een steundienst voor het openbaar ministerie is een blijvend aandachtspunt voor 
het expertisenetwerk “Strafrechtelijk Beleid”.  
 
Krachtens artikel 143bis van het Gerechtelijk Wetboek is het College van Procureurs-generaal bevoegd voor 
de coherente uitwerking en de coördinatie van het strafrechtelijk beleid evenals voor de goede algemene en 
gecoördineerde werking van het openbaar ministerie. Daarenboven heeft het College van Procureurs-
generaal tot taak de minister van Justitie in te lichten en te adviseren, ambtshalve of op diens verzoek, over 
elke zaak die verband houdt met de opdrachten van het openbaar ministerie. Ter ondersteuning van deze 
taken wordt het College tot op heden bijgestaan door het Secretariaat van het College van Procureurs-
generaal.  
 
De wet van 25 april 2007 ‘tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot 
bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de 
rechterlijke organisatie’, droeg deze taken op aan een nog op te richten steundienst. Deze wet had moeten 

leiden tot de omvorming van het huidige Secretariaat van het College van Procureurs-generaal in een 
gemeenschappelijke ondersteuningsdienst voor het hele openbaar ministerie, maar het nieuwe artikel 143ter 
van het Gerechtelijk Wetboek werd tot op heden niet uitgevoerd. 
 
Gelet op de aanhoudende toename van de activiteiten van het College van Procureurs-generaal dringt de 
oprichting van een werkelijke steundienst zich echter steeds meer op. 
 
De steundienst zou niet enkel functioneren als beleidsorgaan maar ook als draaischijf binnen het openbaar 
ministerie en als aanspreekpunt voor de minister van Justitie, en zou een bijzondere meerwaarde betekenen 
voor zowel het openbaar ministerie als voor de externe partners. 
 
Het huidige Secretariaat levert overigens nu reeds een belangrijke bijdrage aan de modernisering van de 
organisatie en aan het ‘change management’, namelijk door de beleids- en beheersinstrumenten die reeds 
werden verwezenlijkt, zoals de juridische coördinatie en ondersteuning, de statistische analyse, de 
werklastmeting en het kwaliteitsmodel. 
 
Deze instrumenten passen in de visie van de beleidsmakers om op termijn een integraal management voor 
de rechterlijke orde te ontwikkelen. 
 
Het expertisenetwerk “Strafrechtelijk Beleid” zal zich met het oog op een effectieve oprichting van de 
steundienst verder wijden aan de toekomstige structuur en zal eveneens overleg blijven voeren met alle 
betrokken partijen. 

 

Omzendbrieven en adviezen 
 
- Voorbereiding van het hervormingsplan van het openbaar ministerie, dat op 29 mei 2012 aan de minister 

van Justitie bezorgd werd. 
 
- Voorbereiding van een brief aan de minister van Justitie van 16 december 2011 over de samenwerking 

tussen het College van Procureurs-generaal en de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, in afwachting 
van de oprichting van de steundienst voor het openbaar ministerie.  
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- Medewerking aan een advies n.a.v. een vraag van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving tot 
wijziging van artikel 138 van het Wetboek van Strafvordering, die werd geformuleerd na de vaststelling 
van een discrepantie tussen de cijfers van de verbalisanten (Inspectie van het Agentschap Natuur en 
Bos) enerzijds en de cijfers van de correctionele parketten m.b.t. de PV’s die opgesteld worden voor 
inbreuken op het ‘bosdecreet’ (Boswetboek) en het decreet i.v.m. riviervisserij anderzijds. Het 
expertisenetwerk besprak deze vraag op 25 november 2011 maar achtte een wijziging van artikel 138 
van het Wetboek van Strafvordering niet nodig en stelde voor om tegemoet te komen aan deze 
problematiek door de parketten op te dragen de desbetreffende dossiers te registreren in het REA-
informaticasysteem en ze te laten behandelen door de gespecialiseerde milieumagistraten. 

 
 

 LUIK “STRAFRECHTSPLEGING” 
 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk  
 
1. Vergaderingen 

 
Het coördinatieteam van het expertisenetwerk “Strafrechtspleging” vergaderde op 20 september en 10 
november 2011, en op 2 februari en 9 mei 2012. 
 
2. Werkgroepen 
 

Dit wordt behandeld in een afzonderlijk punt VI., na de bespreking van de activiteiten van het 
expertisenetwerk “Strafrechtspleging”.  
 
3. Vertegenwoordiging van het College op externe vergaderingen en/of deelname van leden van het 

netwerk aan werkgroepen 

 
Meerdere opleidingen inzake ‘Salduz’ door heel het land. 
 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar  
 
Het expertisenetwerk boog zich over een groot aantal agendapunten, waarvan de volgende prioritair 
behandeld werden:  
 

 Aanwezigheid van de advocaat bij het eerste verhoor 
Door het ‘arrest-Salduz’ van het EHRM van 27 november 2008 werd deze problematiek meermaals 
besproken. O.a. de 24-uren-termijn, het zwijgrecht, het belang van het sporenonderzoek, de materiële 
bewijzen, de eventuele opname van het verhoor en de vraag over te gaan tot een herverhoor van de 
verdachte met bijstand van een advocaat werden in dit kader uitgebreid behandeld. 
Er werd een nieuwe ontwerprichtlijn voorbereid en uitvoerig besproken tijdens elke vergadering met het oog 
op de inwerkingtreding van de nieuwe wet (1 januari 2012). 
Omzendbrief COL 8/2011 werd verspreid op 23 september 2011, en daarnaast werden ook nog 4 addenda 
opgesteld: omzendbrief COL 10/2011 m.b.t. de modellen, omzendbrief COL 12/2011 i.v.m. de minderjarigen, 
omzendbrief COL 13/2011 over de permanentiedienst en omzendbrief COL 4/2012 betreffende de registratie 
en evaluatie. 
 

 Taxatie van de kosten van de gerechtsdeurwaarders 
Door de voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders werden problemen gemeld i.v.m. de 
kostenstaten. De toepassing van omzendbrief COL 22/2010 over dit aspect werd ondertussen uitgesteld en 
in afwachting van de aanpassing van dit document zou een ad-hocwerkgroep zich over deze problematiek 
buigen. Uit de vergaderingen van deze werkgroep bleek dat binnen de FOD Justitie overgestapt zou worden 
naar het FEDCOM-boekhoudsysteem. Dit systeem vereist het opmaken en invoeren van een 
geïndividualiseerd document per betaling, en binnenkort zullen de periodieke kostenstaten van de 
gerechtsdeurwaarders dan ook niet meer aanvaard worden. Er zal aan de minister van Justitie gevraagd 
worden het openbaar ministerie en de gerechtsdeurwaarders te betrekken bij een werkgroep die de overstap 
naar dit systeem zal begeleiden. 
 

 Uitvoerbaarverklaring van het verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom (VSBG) door 
het parket – Onbetaalde onmiddellijke inningen 

De Raad van State heeft op 23 augustus 2011 een advies opgesteld m.b.t. het bevel tot betalen. Dit advies 
werd door het netwerk besproken omdat het enkel ingaat op de administratieve afhandeling en voorbijgaat 
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aan de inhoud van het voorstel ter zake. Er werd echter een ander bevel tot betalen opgenomen in een 
voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen, en na raadpleging van de beleidscel van de minister van 
Justitie en professor Dirk Van Daele werd hiervoor een tekst voorbereid. De regering gaf er niettemin de 
voorkeur aan eerst de oorspronkelijke tekst, waarover de Raad van State dus een advies had uitgebracht, te 
stemmen. Dit document is de wet van 22 april 2012 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 (B.S. van 25 juni 2012), geworden, die in werking dient te 
treden op 1 januari 2013. Een voorontwerp tot wijziging van deze wet werd nadien voorgelegd aan de Raad 
van State in een wetsontwerp houdende diverse bepalingen. De Raad van State bracht vervolgens op 19 en 
23 juli 2012 advies nr. 51.602/1V-2/V uit. Omwille van de zeer fundamentele opmerkingen van de Raad werd 
dit artikel van het voorontwerp niet in de definitieve tekst opgenomen, maar zal het eventueel mits 
aanpassingen als afzonderlijk ontwerp ingediend worden door de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie 
en Mobiliteit. 
Wat de onmiddellijke inningen betreft, verloopt de verwerking via bpost, waar echter verschillende nadelen 
aan verbonden zijn. Het is dan ook de bedoeling deze inning via justitie (het MACH-programma) te laten 
gebeuren. Dit voorstel werd goedgekeurd door het College van Procureurs-generaal. Om technische redenen 
werd er nadien voor geopteerd de bestaande doorstroming van de politie naar bpost te behouden, maar alle, 
ook de qua bedrag correct betaalde ‘laattijdige’ betalingen, via een flux van de politie aan de politieparketten 
te bezorgen. Er zijn ongeveer 150.000 dergelijke laattijdige betalingen, die automatisch verwerkt worden in 
het MACH-programma, zodat, zelfs na het voorstel tot minnelijke schikking, een dergelijke betaling gekend is 
bij de politieparketten en verdere stappen (rappel VSBG, dagvaarding) vermeden kunnen worden. 
 
 Huiszoeking: verschillende problemen 
o Huiszoeking – Toestemming van een minderjarige 
Het advies van het expertisenetwerk “Jeugdbescherming” werd besproken. Deze aangelegenheid wordt 
verder opgevolgd. 
o Begrip ‘woning’ 
Verschillende problemen kwamen aan bod in de nota die hierover werd opgemaakt, zoals de slaapcabine 
van een vrachtwagenchauffeur, een hotelkamer en woonwagens. Ook deze materie wordt verder opgevolgd. 
o Mogelijkheid om dwangmaatregelen te nemen 
Er werd een ontwerpnota opgesteld en besproken over onder andere de steeds beperktere interpretatie van 
de mogelijkheid om dwangmaatregelen te nemen. Deze nota zal later worden voorgelegd aan het College 
van Procureurs-generaal. 
o Huiszoeking in een notariskantoor 
Er werd een interne werkgroep opgericht met medewerking van de Nationale Kamer van Notarissen om 
richtlijnen uit te werken inzake de huiszoeking in een notariskantoor. Twee aspecten zullen worden 
uitgediept, nl. het beroepsgeheim en het statuut van de notaris. Deze problematiek wordt verder opgevolgd. 
 
 Bevoegdheden en mogelijkheden van de politie m.b.t. de uitvoering van een vattingsbevel, een 

beschikking tot gevangenneming en een bevel tot medebrenging of aanhouding 
Er werd een nota afgewerkt, die aanvankelijk tot stand kwam naar aanleiding van een vraag van de 
politiediensten over de mogelijkheden van de politie om de private woning (van de betrokkene of een derde) 
te betreden op basis van een vattingsbevel, een beschikking tot gevangenneming, een bevel tot 
medebrenging of een bevel tot aanhouding. Dit document werd nadien voorgelegd aan en goedgekeurd door 
het College van Procureurs-generaal. De nota werd ten slotte op 23 november 2011 als standpunt van het 
College verspreid via omzendbrief COL 11/2011. 
 
 Beroepsgeheim van de justitieassistent 
Verschillende stellingen werden behandeld en verwerkt in een nota. Ook werd het directoraat-generaal 
Justitiehuizen van de FOD Justitie om een standpunt gevraagd, waarna een subwerkgroep opgericht werd  
die zich meer in detail buigt over deze problematiek.  
Ook deze materie wordt verder opgevolgd. 
 
 VSBG 
Zie het hoofdstuk m.b.t. de werkgroep “Minnelijke Schikkingen”. 
 
 Verruimd verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom (VVSBG) 
Deze problematiek werd samen met het vorige thema verder besproken in de werkgroep “Minnelijke 
Schikkingen” 
 
 Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de burgemeester 
Er werd een korte toelichting gegeven bij de analyse van deze materie. Verschillende burgemeesters 
verzochten de minister van Justitie namelijk om een inperking van hun strafrechtelijke aansprakelijkheid naar 
analogie met de aansprakelijkheid van vennootschappen en gelet op hun burgerrechtelijke en strafrechtelijke 
aansprakelijkheid enerzijds en hun grote bevoegdheidsdomein waarvoor zij aansprakelijk kunnen worden 
gesteld anderzijds. Dit aspect wordt verder opgevolgd. 
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 Artikel 125 – KB van 28 december 1950 
De (aangepaste) archiefwet van 1955 voorziet in een neerlegging van de dossiers binnen 30 jaar. Dit brengt 
de openbaarheid ervan met zich mee, wat voor bepaalde dossiers problemen kan stellen. Het Rijksarchief 
wenst zelf te kunnen instaan voor het verlenen van machtigingen tot inzage van gerechtelijke dossiers die 
werden neergelegd, bevoegdheid die op grond van artikel 125 van het KB van 28 december 1950 echter 
toekomt aan de procureur-generaal. Er stelt zich bovendien een probleem met de verenigbaarheid van dit 
artikel met de wet van 1955 betreffende de archieven. Een ander heet hangijzer betreft dan weer het statuut 
van de gerechtelijke dossiers. Deze problematiek wordt verder opgevolgd. 
 
 Burgerlijkepartijstelling in de Belgische strafprocedure 
De studie van de beleidscel hierover werd door het netwerk besproken.  
 
 Ingescande handtekening 
Er werd een nota behandeld aangaande de wet van 10 juli 2006 inzake de elektronische procesvoering, meer 
bepaald betreffende de ingescande handtekening. Deze wet trad echter nog niet in werking. Tevens werd 
nagegaan of de ingescande handtekening een stuitende werking heeft (in het kader van verkeerszaken). Ook 
werd ingegaan op de problematiek van de vorderingen van de onderzoeksrechter per fax. De nota werd 
vervolgens voorgelegd aan en goedgekeurd door het College van Procureurs-generaal en werd als standpunt 
van het College verspreid bij omzendbrief COL 5/2012 van 24 mei 2012. 
 
 Openbaarheid van bestuur 
Er werd een nota besproken die werd opgesteld op vraag van de minister van Justitie betreffende de impact 
voor het openbaar ministerie van het Verdrag van de Raad van Europa van 18 juni 2009 inzake de toegang 
tot officiële documenten. Er werd besloten dat de draagwijdte van de bepalingen van dit Verdrag 
overeenstemt met de interne wetgeving maar er werd wel verwezen naar de problematiek van de bijzondere 
inspectiediensten en de voorbereidende documenten. Tevens werd naar voor gebracht dat eventuele 
problemen dienen gemeld te worden aan het College van Procureurs-generaal. Dit standpunt werd 
voorgelegd aan en goedgekeurd door het College, waarna op 15 maart 2012 een brief werd gestuurd aan de 
minister van Justitie en de voorzitters van de Raden van Procureurs des Konings en Arbeidsauditeurs. 
 
 Betekening door de gerechtsdeurwaarder – Vertaling 
De parketten hanteren verschillende werkwijzen wat betreft de vertaling van akten m.b.t. betekeningen in het 
buitenland. In sommige parketten zijn er vertaalde modellen beschikbaar en een aantal 
gerechtsdeurwaarders gebruikt ook zijn eigen formulieren. Er zijn bovendien internationale verplichtingen die 
voortvloeien uit het tweede aanvullend protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken (1959). Alle modelformulieren zullen opgevraagd worden en het expertisenetwerk 
“Internationale Samenwerking in Strafzaken” zal bij deze procedure betrokken worden. 
 
 Terbeschikkingstelling van gerechtelijke dossiers aan personen die in hechtenis verkeren 
De problematiek van het overbrengen van de dossiers naar de gevangenis voor inzage door gedetineerden 
werd door het netwerk besproken. Er werden hierbij verschillende opties geopperd: kopiename van de 
dossiers, Justscan, e.d. Dit punt zal verder opgevolgd worden. Het uitblijven van een degelijk 
informaticasysteem is de grote struikelblok, waardoor de inzage in dossiers al te veel middelen opslokt van 
het veiligheidskorps en de griffies. 
 
 Patrimoniumonderzoek 
Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagname en de Verbeurdverklaring (COIV) heeft een aantal voorstellen 
voorgelegd naar aanleiding van het ontwerp van Actieplan 2012-2013 tegen de Fiscale en Sociale Fraude. 
Het COIV zou graag over meer mogelijkheden wensen te beschikken in de fase van de strafuitvoering, naar 
analogie met de situatie in Nederland. Deze voorstellen zullen verder worden uitgewerkt en opgevolgd. 
 
 Verbeurdverklaring door het openbaar ministerie – Bewaren van geldsommen door het COIV 
Het COIV ervaart problemen met de bestemming van bepaalde geldsommen en de bewaartermijnen ervan. 
Ook zijn er moeilijkheden bij “achtergelaten” goederen, ten gevolge van een gebrek aan wettelijke context. Er 
werd een ontwerpomzendbrief besproken waarin wordt gestreefd naar een transparante regeling hiervoor. Dit 
ontwerp zal worden voorgelegd aan het College van Procureurs-generaal. Dit aspect wordt verder opgevolgd. 
 
 Tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten houdende verbeurdverklaring 
Er werd een door het COIV opgestelde nota besproken inzake de begripsomschrijving, de uitvoerbaarheid 
van strafrechtelijke veroordelingen en de concrete tenuitvoerlegging van de verbeurdverklaringen. Er zal 
worden nagegaan of er ter zake richtlijnen bestaan en deze nota zal desgevallend verspreid worden in de 
parketten. Het document zal echter eerst herwerkt worden door het COIV. Deze materie wordt dus verder 
opgevolgd. 
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Omzendbrieven en adviezen 
 
 Omzendbrief COL 8/2011 van 23 september 2011 betreffende de richtlijn inzake de organisatie van de 

bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht 
 
 Omzendbrief COL 10/2011 van 19 oktober 2011 – Addendum 1 aan omzendbrief COL 8/2011 

betreffende de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader 
van het Belgisch strafprocesrecht – Modellen 

 
 Omzendbrief COL 11/2011 van 23 november 2011 betreffende de vrijheidsbeneming en mogelijkheden 

tot het betreden van de private woning ter aanhouding van een verdachte, in verdenking gestelde of 
veroordeelde persoon – Standpunt van het College van Procureurs-generaal 

 
 Omzendbrief COL 12/2011 van 23 november 2011 – Addendum 2 aan omzendbrief COL 8/2011 

betreffende de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader 
van het Belgisch strafprocesrecht – Situatie van de minderjarigen en de personen die ervan verdacht 
worden vóór de leeftijd van 18 jaar een als misdrijf omschreven feit gepleegd te hebben 

 
 Omzendbrief COL 13/2011 van 29 november 2011 – Addendum 3 aan omzendbrief COL 8/2011 

betreffende de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader 
van het Belgisch strafprocesrecht – Processchema van de permanentiedienst – Tekst van protocol 

 
 Omzendbrief COL 4/2012 van 16 mei 2012 – Addendum 4 aan omzendbrief COL 8/2011 betreffende de 

organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het 
Belgisch strafprocesrecht – Wijziging en actualisatie van hoofdstuk VII m.b.t. de evaluatie van de 
omzendbrief 

 
 Omzendbrief COL 5/2012 van 24 mei 2012 – Gebruik van ingescande documenten – Handtekening – 

Stuiting van de verjaring – Standpunt van het College van Procureurs-generaal 
 
 Omzendbrief COL 6/2012 van 30 mei 2012 – Toepassing van artikel 216bis Sv., in het bijzonder m.b.t. 

het verruimd verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom (VVSBG) 
 

Kritische bedenkingen 
 
Het expertisenetwerk “Strafrechtspleging” is geen operationeel maar een functioneel netwerk dat geen 
richtlijnen formuleert t.a.v. de vervolging van specifieke misdrijven of fenomenen. 
 
De prioriteiten worden dan ook meestal bepaald door enerzijds de nood om de uitvoering van nieuwe 
wetgeving zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen en ze te begeleiden met richtlijnen en modellen, en 
anderzijds om advies uit te brengen i.v.m. wetsontwerpen en/of voorstellen die betrekking hebben op de 
strafrechtspleging. 
 
In de toekomst zal de nakende hervorming van het gerechtelijk landschap bijvoorbeeld gepaard moeten gaan 
met nieuwe bepalingen in het kader van de strafrechtspleging, inzonderheid bijvoorbeeld m.b.t. de territoriale 
bevoegdheid. 
 
Uit de evolutie van de rechtspraak van het EHRM volgt immers dat het inquisitoriaal strafproces steeds meer 
onder druk komt te staan door de input van zonevreemde accusatoire principes. 
 
Het expertisenetwerk “Strafrechtspleging”, dat daarin gevolgd werd door het College van Procureurs-
generaal, heeft zich ingespannen voor elk onderwerp bijzondere aandacht te verlenen aan de rechten van de 
in een strafproces betrokken personen. Een voorbeeld daarvan was de uitbreiding van de rechten van een 
veroordeelde bij verstek, en meer bepaald wanneer betrokkene aangehouden werd in het buitenland. Er werd 
in dat verband ook een ‘letter of rights’ ontworpen. 
 
Ook werd veel aandacht besteed aan het in de praktijk omzetten van de wet van 13 augustus 2011 inzake de 
bijstand van de advocaat. Deze wet was slechts een eerste stap in de evolutie naar een ruimere participatie 
van de verdediging – de advocaat – in de strafrechtspleging. De hoofdcoördinator van het netwerk 
vertegenwoordigde het College in het ‘Salduz-forum’ en bij de evaluatie van de wet en de omzendbrieven 
door de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid 
 
Bij de volgende stap moet over de toepassing in het Belgisch recht van de op stapel staande Europese 
richtlijn C nagedacht worden en kunnen reeds enkele verbeteringen doorgevoerd worden. 
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Voor de toekomst moet echter geopteerd worden voor een volledig nieuw Wetboek van Strafvordering, 
waarin de richting van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) wordt doorgetrokken. 
Gebeurt dit niet, dan moet gevreesd worden voor een volledig ‘faillissement’ en het strop lopen van het 
bestaande Belgische systeem. Het denkwerk in dit kader is echter al begonnen. 
 

Werkgroepen/subgroepen van het expertisenetwerk “Strafrechtspleging” 
 
 Subexpertisenetwerk “Bemiddeling in Strafrechtelijke Aangelegenheden” 

 
- De activiteiten van het subexpertisenetwerk  

 
Het subexpertisenetwerk “Bemiddeling in Strafrechtelijke Aangelegenheden” vergaderde in het gerechtelijk 
jaar 2011-2012 enkel op 16 september 2011. 
 
Deze vergadering had betrekking op het verder uitwerken van een ontwerpomzendbrief m.b.t. de 
informatieplicht van het openbaar ministerie over de bemiddeling (artikel 553 §2 van het Wetboek van 
Strafvordering (Sv.)). In deze omzendbrief werd tevens een praktische afstemming tussen enerzijds de 
bemiddeling in strafzaken krachtens artikel 216ter Sv. en anderzijds de herstelbemiddeling op grond van 
artikel 553 e.v. Sv. uitgewerkt.  
 
De Raad van Procureurs des Konings werd om advies verzocht over de praktische haalbaarheid van deze 
omzendbrief, dat op 22 mei 2012 verleend werd.  
 
Rekening houdend met dit advies dient de omzendbrief inzake de informatieplicht verder afgewerkt te 
worden. 
 
 De werkgroep “BPR–Justitiehuizen” – Overleg en structurele samenwerking tussen het openbaar 

ministerie en het directoraat-generaal Justitiehuizen van de FOD Justitie 
 

Deze werkgroep besprak in het verleden, dus vooraleer de overlegstructuren opgericht werden, verschillende 
punten die betrekking hebben op de samenwerking tussen het openbaar ministerie en het directoraat-
generaal Justitiehuizen. 
De werkgroep bleef ook na de oprichting van de overlegstructuren actief, maar er werden het voorbije jaar 
geen punten geagendeerd, zodat in het gerechtelijk jaar 2011-2012 niet vergaderd werd.  

 
 De werkgroepen “Minnelijke Schikking” en “Algemeen Strafrechtelijk Beleid” 

 
De werkgroep “Minnelijke Schikking” beëindigde zijn activiteiten als dusdanig bij de verspreiding van 
omzendbrief COL 1/2011 van 2 februari 2011. 
 
Inmiddels is een werkgroep met nagenoeg dezelfde samenstelling (vertegenwoordigers van de vijf 
procureurs-generaal en van de Raad van Procureurs des Konings, en van de directoraten-generaal 
Penitentiaire Inrichtingen en Justitiehuizen van de FOD Justitie) samengekomen om een algemeen 
strafrechtelijk beleid uit te werken. 
 
Er wordt in dit kader een strafrechtelijk beleid voor zeven misdrijven als doelstelling naar voor geschoven. 
Hiertoe werden statistieken opgemaakt voor de zaken die in 2008 op de correctionele parketten ingestroomd 
zijn en werd een vragenlijst voorbereid die onder de procureurs des konings verspreid zal worden. 
De werkgroep vergaderde op 12 mei en 9 december 2011, en ook op 20 maart 2012. 
 
Een andere werkgroep kwam onder leiding van eerste advocaat-generaal F. De Mond samen ter 
voorbereiding van een omzendbrief t.g.v. de wijziging van artikel 216bis Sv. door de wetten van 14 april en 11 
juli 2011.  
Deze werkzaamheden resulteerden uiteindelijk in omzendbrief COL 6/2012. 
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HOOFDSTUK 2 – EXPERTISENETWERK “SOCIAAL STRAFRECHT” 

___________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk  
 
Het expertisenetwerk “Sociaal Strafrecht” werd op 18 december 2008 op verzoek van het College van 
Procureurs-generaal opgericht.  
 
Het netwerk oefent zijn opdrachten uit overeenkomstig artikel 143, §3, lid 4 tot 7, van het Gerechtelijk 
Wetboek en dient ondersteunend werk te leveren ten behoeve van het openbaar ministerie in zijn geheel en 
het College van Procureurs-generaal in het bijzonder, en dit onder het algemene beheer van de procureur-
generaal te Luik, bij de uitvoering van diens opdracht die bepaald wordt in artikel 5, 4° van het koninklijk 
besluit van 6 mei 1997 betreffende de specifieke taken van de leden van het College van Procureurs-
generaal.  
 
Advocaat-generaal Frédéric Kurz zal het expertisenetwerk “Sociaal Strafrecht” tot 1 november 2012 
coördineren en daarna zal Marie-Anne Franquinet, eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Luik, zijn 
functie overnemen.  
 
1. Vergaderingen van het coördinatieteam en het expertisenetwerk  

 
In de loop van het gerechtelijk jaar 2011-2012 vergaderde het coördinatieteam vier keer, meer bepaald op 4 
oktober en 20 december 2011, en op 19 april en 30 mei 2012. Ook op 20 september 2012 zal vergaderd 
worden.   
 
Het netwerk belegde daarentegen geen plenaire vergadering.  
 
2. Vertegenwoordiging van het College op externe vergaderingen en/of deelname van de leden van 

het netwerk aan werkgroepen en opleidingen 

 
Een aantal leden van het netwerk was aanwezig op een seminarie over de informatisering van de 
arbeidsauditoraten.  
 
Sommige leden van het coördinatieteam hebben deelgenomen aan de besprekingen over de instelling van 
een embargo om de toegang tot de elektronische processen-verbaal (e-PV) te beperken. Daarnaast leverden 
zij een bijdrage aan de activiteiten van de werkgroep die de informatie-uitwisseling onder de loep neemt en 
die de invoer van het e-PV binnen justitie voorbereidde, enerzijds, en aan de werkzaamheden van de 
juridische werkgroep die het wettelijke kader van het project moet uitwerken, anderzijds.  
 
Het expertisenetwerk was ook vertegenwoordigd op een studiedag van de directie Administratieve 
Geldboeten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, naar aanleiding waarvan de Ginaa-
databank voorgesteld werd die door deze directie gebruikt wordt. Deze databank zou het voor de 
arbeidsauditoraten mogelijk moeten maken betrouwbare statistieken te produceren, wat niet het geval is met 
het Laurence-systeem. De besprekingen hieromtrent zullen worden voortgezet. 
 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar 
 
Er werden heel wat technische problemen voorgelegd aan het coördinatieteam, meer bepaald: 
 

 de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek en de toepassingsproblemen 
 

 het ‘non bis in idem-beginsel’ en de weerslag van de administratieve sancties van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (RVA) 

 

 de toepassing van de Salduz-wet en het overeenkomstig deze wet gebruik van formulieren door de 
sociaal inspecteurs 

 

 de ambtshalve terugbetalingen (artikel 236 van het Sociaal Strafwetboek) 
 

 de verruimde minnelijk schikking (omzendbrief COL 6/2012) 
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Omzendbrieven en adviezen 
 

Het coördinatieteam van het expertisenetwerk heeft onder leiding van de Dienst voor het Strafrechtelijk 
Beleid en F. Kurz de omzendbrief COL 12/2012 van het College van Procureurs-generaal m.b.t. het 
strafrechtelijk beleid op het gebied van het sociaal strafrecht afgerond. 
 
De bedoeling van deze omzendbrief bestaat erin om op basis van het nieuwe Sociaal Strafwetboek de 
krachtlijnen voor de opsporingen en de vervolgingen aan te passen, enerzijds, en toe te zien op de 
eenvormige toepassing ervan, anderzijds, zodanig dat de dossiers op een nog correctere manier behandeld 
kunnen worden. 
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HOOFDSTUK 3 – EXPERTISENETWERK “STRAFUITVOERING EN 
UITVOERING VAN VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN 
INTERNERINGEN” 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk  
 
Het coördinatieteam van het expertisenetwerk “Strafuitvoering” kwam tijdens het gerechtelijk jaar 2011-2012 
samen op 25 november 2011 en op 20 januari, 24 februari, 28 maart, 4 en 11 mei, en 5 en 26 juni 2012. 

 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar  
 
De focus van het expertisenetwerk lag op het afwerken van de omzendbrief inzake: 

- enerzijds, de opvolging van personen in vrijheid mits naleving van voorwaarden, 
- anderzijds, de procedure voor de opsporing van de veroordeelde of geïnterneerde personen die 
voortvluchtig of ontsnapt zijn. 

 
De doelstelling van deze omzendbrief bestaat er in de eerste plaats in de opdrachten van alle betrokken 
partijen te preciseren en de informatiedoorstroming tussen hen in kaart te brengen en te verbeteren. 
 
Deze problematiek is een fundamentele prioriteit voor het expertisenetwerk.  
 
Een werkgroep, die samengesteld is uit deelnemers van het openbaar ministerie, de directoraten-generaal 
Justitiehuizen en Penitentiaire Instellingen van de FOD Justitie en de Federale en de Lokale Politie, kwam 
tijdens het gerechtelijk jaar 2010-2011 op zeer regelmatige basis samen ter voorbereiding van deze 
omzendbrief. 
 
De werkgroep rondde zijn werkzaamheden af in april/mei 2011 en het expertisenetwerk hernam zijn 
activiteiten in het begin van het gerechtelijk jaar 2011-2012, en kwam sindsdien op zeer regelmatige basis 
samen om deze omzendbrief verder af te werken. 

 

Omzendbrieven en adviezen 
 
De omzendbrief inzake de opvolging van personen in vrijheid mits naleving van voorwaarden en betreffende 
de procedure voor de opsporing van de veroordeelde of geïnterneerde personen die voortvluchtig of ontsnapt 
zijn, werd op het einde van het gerechtelijk jaar 2011-2012 afgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan het 
College van Procureurs-generaal. 
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HOOFDSTUK 4 – EXPERTISENETWERK “INFORMATICA” 

____________________________________________________________ 

 

SECTIE “INFORMATICA” 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk 
 
1. Het expertisenetwerk “Informatica” zette samen met het expertisenetwerk “Informatiehuishouding van het 

Openbaar Ministerie (IHOM)” de werkzaamheden van “OmpICT” en “OmpICT+” verder. 
 
Hierna volgt een jaaroverzicht van het aantal vergaderingen, evenals de duur ervan, waaraan 
vertegenwoordigers van “OmpICT” deelnamen: 
 

 Duur Aantal 

September 66 11 

Oktober 85 15 

November 82 12 

December 35 9 

Januari 106 34 

Februari 145 43 

Maart 176 55 

April 174 58 

Mei 152 45 

Juni 112 34 

Juli 44 17 

Augustus 46 21 

Totaal 1223 354 

 
De frequentie van de vergaderingen en de duurtijd ervan lagen aanzienlijk hoger dan in 2010-2011. 
 
Het aantal vertegenwoordigers van “OmpICT” dat deelnam aan de vergaderingen werd verhoogd, maar 
vooral gedurende de eerste zes maanden van 2012 werd er fors meer vergaderd.   
 
Om de verschillende initiatieven en evoluties te kunnen coördineren werd er ook een wekelijks OmpICT-
overleg gehouden. 
 
2. Voor de concrete opvolging van de bestaande IT-applicaties was er een hoge activiteit bij de 

applicatiegroepen (APG) “MACH” (politieparketten) en “REA/TPI” (parketten van eerste aanleg en vier 
auditoraten).   
 
De MACH-toepassing werd aan alle politieparketten ter beschikking gesteld, naar aanleiding waarvan nog 
heel wat fouten en tekortkomingen vastgesteld konden worden, hetgeen leidde tot een intensief overleg in 
verband met het identificeren, het geven van de gepaste prioriteit aan en het testen van de oplossingen.  
 
Verder werden aan de MACH-applicatie een aantal functionaliteiten toegevoerd zoals: 

 een link met de databank van de directie Inschrijving van Voertuigen (DIV) voor gegevens m.b.t. 
voertuigen en hun eigenaars 

 het opvragen van voorgaanden van een persoon 

 het automatisch laden van laattijdig betaalde onmiddellijke inningen 

 een eerste deel van het ‘Verpais-project’, dat erop gericht is de doorstroming van papieren 
documenten tussen Assuralia en de parketten te vervangen door een elektronische gegevensstroom  

 
De APG-groep “REA/TPI” hield een maandelijks overleg en de leden ervan namen ook aan enkele andere 
projecten deel.    
De toegevoegde functionaliteiten betroffen o.a.: 

 de aanpassing van de toepassing aan de Salduz-wetgeving 

 het opstellen van een werkwijze voor het registreren en opvolgen van de verruimde minnelijke 
schikking  

 een nieuwe werkwijze in verband met het beheer van aliassen 
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Wegens de onbeschikbaarheid van de medewerkers van de stafdienst ICT van de FOD Justitie (Page) of de 
onmogelijkheid om de applicatie aan te passen (PJP) was de activiteit van beide APG-groepen, “Page” voor 
de parketten-generaal en “PJP” voor de jeugdparketten, daarentegen zeer beperkt. 
 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar 
 

 De praktische toepassing van het ICT–overlegmodel 
 
De werking van de verschillende APG- en thematische projectgroepen (TPG) werd vanuit “OmpICT” 
opgevolgd en ondersteund.  Er werd door “OmpICT”, via de verschillende overlegorganen, zeer intens ief 
overlegd met de stafdienst ICT. Dit overleg leidde echter niet tot de verhoopte resultaten. In het volgende 
gerechtelijk jaar zal het dan ook een belangrijk aandachtspunt zijn om via overleg en samenwerking wél tot 
resultaten te komen.   
Om de prioriteiten die met de zetel gedeeld worden optimaal op elkaar af te stemmen werd door “OmpICT” in 
samenwerking met “IudexICT” een overlegplatform ”e-ROJ”opgericht. 
 

 De uitwerking van een geïntegreerd IT-beleid   
 
Om de informatisering te laten aansluiten op het beleid van het openbaar ministerie werd gewerkt aan een 
strategisch plan voor de periode 2012-2014. 
Daartoe werden door “OmpICT” vanuit de missie en visie van het openbaar ministerie strategische 
doelstellingen bepaald. Om deze doelstellingen te realiseren werd een conceptueel ontwerp van een ‘ICT-
SOA-architectuur’ opgesteld en verder werden er verschillende beleidsdocumenten opgemaakt om het ICT-
beleid vorm te geven en/of bij te sturen. Tot slot werden er in de context van een strategisch plan met vier 
trajecten in totaal een zestigtal projectvoorstellen bij de stafdienst ICT ingediend:  
 

 een platform voor de SOA-architectuur door de aanschaf van bouwstenen in welomlijnde functionele 
domeinen (doc. mgt., content mgt., gebruikersinterface, BI-platform,…) 

 

 een eerste praktische toepassing van deze architectuur met focus op businessobjecten ‘persoon – 
PV – zaak’ met het oog op het vernieuwd informatiseren van het begin van de strafketen, nl. de 
ontvangst van de PV-gegevens en de creatie van een zaak 

 

 het realiseren van een aantal belangrijke ‘Quick Wins’ op de huidige toepassingsarchitectuur 
 

 het verbeteren van de werkomgeving met o.a. ‘mobiele werkomgeving’, ‘werken van thuis uit’, … 
 

 Het garanderen van de continuïteit van de dienstverlening 
 
Openstaande aanvragen en problemen en de aandachtspunten voor verbetering werden op de 
overlegplatformen met de stafdienst ICT besproken. 
 

 Interoperabiliteit met derden 
 
Er werd verder aandacht besteed aan de interoperabiliteit met derden. De informatiestroom met de politie 
werd eveneens geoptimaliseerd. Ook met Assuralia en de DIV was er overleg en werd er gewerkt aan de 
verbetering van de doorstroming. Via het eerder vermelde overlegplatform “e-ROJ” wordt bovendien 
voortdurend gewaakt over de interoperabiliteit met de zetel. 

 

Omzendbrieven en adviezen 
 
“OmpICT” heeft het afgelopen jaar het College van Procureurs-generaal verschillende malen geadviseerd in 
verband met het overlegmodel en de uitwerking van het “Strategisch Plan ICT 2012-2014”. Vooral 
vermeldenswaard is het advies op van 28 februari 2012 “Concept ICT-architectuur openbaar ministerie” 
betreffende de door het openbaar ministerie nagestreefde ICT-architectuur. 
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SECTIE “STATISTIEK” 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk  
 
1. Vergaderingen van het coördinatieteam en het expertisenetwerk 
 

Er werd vergaderd op 9 maart 2012. 
 
2. Behandelde onderwerpen 

 

 Overzicht van de nationale (lopende en toekomstige) projecten van de statistisch analisten 

 Vraag van het expertisenetwerk “Mensenhandel en Mensensmokkel” met betrekking tot 
preventiecode ‘55A Vreemdelingenwet - hulp bij illegale immigratie (artikel 77 van de wet 
van 15 december 1998)’ 

 Registratie van de eindbeslissingen in inactieve opsporingsonderzoeken  

 Vraag van het parket-generaal Bergen met betrekking tot de (uniforme) registratie  van 
schijnhuwelijken 

 
3. Vertegenwoordiging van het College op externe vergaderingen en/of deelname van leden van het 

netwerk aan werkgroepen 

 
Deelname aan verschillende projecten van andere diensten met het oog op de verbetering van de statistische 
kennis over de strafrechtelijke activiteiten van de gerechtelijke overheden: 

 Werkgroep “Statistieken van de Jeugdgriffies” van het Nationaal Instituut voor 
Criminalistiek en Criminologie (NICC) 

 Begeleidingscomité in het kader van het onderzoek betreffende “de productie en 
wetenschappelijke exploitatie van statistische gegevens inzake jeugddelinquentie en 
jeugdbescherming”, eveneens van het NICC 

 
Bijdrage aan de werkgroepen ter uitvoering van het beleidsplan van het openbaar ministerie:  

 Werkgroep “A1-A2”: Hertekening van het gerechtelijk landschap 

 Werkgroep “B1”: Gemeenschappelijke ondersteuningsdienst 

 Werkgroep “B2”: Parketbeleidsplan 
 
Deelname aan het begeleidingscomité van het project ‘Werklastmeting van het openbaar ministerie’. 
 
4. Georganiseerde en/of gevolgde opleidingen (studiedagen, colloquia, …) 

 

 “Diefstal in woningen” (veiligheidsconferentie) 

 “Niet weer in de oude fout... Criminele carrières en recidive” 

 “Evaluatie van de Salduz-wet en vooruitblik naar de toekomst” 
 

Prioriteiten en projecten voor het komende jaar  
 

 Statistieken met betrekking tot de instroom van de jeugdparketten (website) 

 Gegevens voor de politieparketten, zodra het nieuwe MACH-informaticasysteem operationeel zal zijn 

 Statistieken voor de arbeidsauditoraten, vanaf het moment dat een eenvormige registratie mogelijk 
wordt, hetgeen via REA/TPI zal dienen te gebeuren 

 

Varia 

 

 Ondersteuning aan het College van Procureurs-generaal d.m.v. statistieken m.b.t.: 

o het algemeen strafrechtelijk beleid 

o de toepassing van de minnelijke schikking 

o de doorlooptijden van de gerechtelijke onderzoeken 

o de doorlooptijden van de opsporingsonderzoeken 
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HOOFDSTUK 5 – EXPERTISENETWERK “POLITIEHERVORMING” 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk 
 
1. Vergaderingen van het coördinatieteam van het expertisenetwerk  

 

 Voorbereidende vergaderingen van de hoofdcoördinator met de directeur-generaal van de Gerechtelijke 
Politie, de vertegenwoordiger van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en/of andere 
directieorganen van de Federale Politie 

 
In de loop van het gerechtelijk jaar 2011-2012 vonden vijf dergelijke vergaderingen plaats, namelijk op 11, 14 
en 28 oktober 2011 (met de Vaste Commissie van de Lokale Politie en het Federaal Parket), en op 22 en 26 
juni 2012.   
 

 Vergaderingen van het coördinatieteam van het expertisenetwerk 
 

Tijdens het gerechtelijk jaar 2011-2012 is het coördinatieteam van het expertisenetwerk “Politiehervorming” 
vier maal samengekomen, met name op 15 september en 16 november 2011, en op 18 januari  en 14 maart 
2012.   
 
2. Overlegvergaderingen tussen het College van Procureurs-generaal en de Federale Politie  

 
De hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Politiehervorming” heeft de overlegvergaderingen tussen het 
College van Procureurs-generaal en de vertegenwoordigers van de Federale Politie, gestructureerd op twee 
niveaus, voorbereid en bijgewoond, die op 23 september 2011 en 9 februari 2012 georganiseerd werden. In 
hoofdzaak werden hierbij volgende onderwerpen besproken: 
 

 studie van de modaliteiten voor de praktische toepassing van de wet van 13 augustus 2011 tot wijziging 
van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, 
om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, 
waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan – Bespreking 
van de ontwerpomzendbrief van het College van Procureurs-generaal  

 uitwerking van het Nationaal Veiligheidsplan 2015 

 controle van de telecommunicatie – Algemene problematiek – Lokalisatie van gsm’s (betrokkenheid van 
het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)) 

 studie van de juridische en technische mogelijkheid van de toepassing van het ‘PACOS-project’ (beheer 
en traceerbaarheid van de overtuigingsstukken) 

 kwaliteit van de processen-verbaal 
 
3. Wetenschappelijke Politie 

 
De hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Politiehervorming” werd door het College belast met de 
supervisie op de activiteiten van de wetenschappelijke adviseur. In dit kader werd drie keer vergaderd, 
namelijk op 12 oktober 2011 en op 11 januari en 6 april 2012, wat een aanzienlijk vooruitgang heeft mogelijk 
gemaakt voor het ontwerp van koninklijk besluit inzake DNA en de ballistische gegevensbank.   
 
4. Vertegenwoordiging van het College op externe vergaderingen en/of deelname van leden van het 

netwerk aan werkgroepen  

 

 Werkgroep “Artikel 44 WPA” 
 
De artikelen 44/1 tot 44/11 m.b.t. het politionele informatiebeheer, die door de wet van 7 december 1998 tot 
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in de wet op het politieambt 
ingevoegd werden, vormen één van de hoekstenen van de politiehervorming.   
 
Meer dan tien jaar nadat deze politiehervorming door het parlement bekrachtigd werd, zijn er nog steeds 
geen uitvoeringsbesluiten uitgevaardigd, die nochtans nodig zijn wil men artikel 44/1 van de wet op het 
politieambt volledig in de praktijk omzetten, en dan meer bepaald wat de mogelijkheid betreft om aan derden 
sommige gegevens uit de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) mee te delen.   
 
Het gaat hier dus wel degelijk om een belangrijke aangelegenheid.  



JAARVERSLAG 2011-2012 

 

 

 61 

 
De hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Politiehervorming” heeft het voorzitterschap overgenomen 
van de werkgroep “Artikel 44 WPA” en heeft heel wat inspanningen geleverd om de activiteiten ervan 
opnieuw op te starten. Er werden het afgelopen jaar niet minder dan 17 vergaderingen georganiseerd, nl. op 
21 september, 5 oktober en 6 december 2011, en op 7 en 14 maart, 4, 10, 12, 20 en 23 april, 25, 29 en 30 
mei en 5, 8, 12 en 27 juni 2012. 
 

 Federale Politieraad 
 

De hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Politiehervorming” nam als expert deel aan de vergaderingen 
van de Federale Politieraad van 8 en 29 november en 20 december 2011, en van 6 maart en 19 juni 2012.  

 

 Vergaderingen m.b.t. het ontwerp van wet en koninklijk besluit inzake DNA  
 

De hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Politiehervorming” woonde eveneens als expert de 
vergaderingen van 23 april (op de beleidscel van de minister van Justitie en met mevrouw A. Leriche) en 30 
mei 2012 (met de adjunct-kabinetschef) bij.   
 

 Vergaderingen tussen het parket-generaal te Bergen, de directeur-generaal van de Gerechtelijke Politie 
en de gerechtelijke directeurs van het hof van beroep te Bergen  

 
In de loop van het gerechtelijk jaar 2011-2012 vonden op 13 december 2011 en 12 juni 2012 twee dergelijke 
vergaderingen plaats.  

 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar 
 
Eén van de taken van het expertisenetwerk “Politiehervorming” bestaat in de voorbereiding van de twee (of 
zelfs drie) vergaderingen van het College van Procureurs-generaal met de top van de geïntegreerde politie, 
m.a.w. de commissaris-generaal en de directeurs-generaal van de Federale Politie en de voorzitter van de 
Vaste Commissie van de Lokale Politie, die zich bij deze vergadering desgevallend door medewerkers van 
zijn bureau kan laten bijstaan. 
 
Het expertisenetwerk is dan ook de bevoorrechte gesprekspartner geworden van de hoogste echelons van 
de geïntegreerde politie en kreeg in dit opzicht heel wat organisatorische kwesties voorgelegd. 
 
Naast de behandeling van occasioneel opduikende problemen heeft dit netwerk ook, meer in het algemeen, 
zijn activiteiten vanuit drie invalshoeken ontplooid: 
 
1. De Technische en Wetenschappelijke Politie met ondersteuning door de wetenschappelijke 

adviseur van het College van Procureurs-generaal (DNA, ballistiek, gerechtelijke uitsluitingszone, 
handboek inzake de plaatsopneming ingeval van significante misdrijven) 

 
2. Het politionele informatiebeheer 

 

Deze aangelegenheid is één van de belangrijkste aandachtspunten van de politiehervorming uit 1998.  
Het spreekt dus voor zich dat het expertisenetwerk “Politiehervorming” heel wat tijd en moeite in deze materie 
heeft geïnvesteerd, door deel te nemen aan de werkgroep “Artikel 44 WPA”, waarvan de hoofdcoördinator 
van het netwerk zoals gezegd het voorzitterschap heeft overgenomen, en door verschillende aspecten te 
behandelen m.b.t. de toepassing van de interministeriële richtlijn MFO-3, de link tussen de ANG en het 
Centraal Strafregister, de toegang van de magistraten tot de portaalsite van de politie en van de 
politiediensten tot het Omptranet van het openbaar ministerie, en het beheer van de te nemen maatregelen 
en de door de magistratuur voorgeschreven seiningen.  
 
3. De verbetering van de kwaliteit en de opleiding van de politieagenten  

 
Het expertisenetwerk “Politiehervorming” heeft zich eveneens gewijd aan de verbetering van de kwaliteit van 
het politiewerk en van de opleiding van de politieagenten, die hier nauw mee samenhangt.   
 
In dit opzicht kunnen de volgende elementen vermeld worden: 
 

 de analyse van de kwaliteit van de processen-verbaal 

 een algemene analyse van de opleiding van de politieagenten en deelname van de hoofdcoördinator van 
het expertisenetwerk aan de vergaderingen m.b.t. het thema “Politie, een lerende organisatie” 
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 de studie van de slotaanbevelingen van het Comité P over de aard en de kwaliteit van het geleverde 
politiewerk in het strafdossier betreffende de moord op Annick Van Uytsel, enerzijds, en de manier 
waarop de beschikbare informatie over Ronald Janssen werd gebruikt, anderzijds  

 het ‘PACOS-project’ met het oog op een efficiënter beheer en een betere traceerbaarheid van de 
overtuigingsstukken 

 de exploitatie van de ‘VICLAS-databank’ – Oprichting van een werkgroep 

 de controle van de telecommunicatie – Algemene problematiek – Lokalisatie van gsm’s (betrokkenheid 
van het BIPT)  – Grenzen van het optreden van een ‘CALOG-personeelslid’ m.b.t. telefonie en 
databeslag  

 de praktische organisatie van de overbrenging van minderjarige geesteszieken   

 de elektronische archivering van processen-verbaal 

 de opleiding van speciale eenheden – Problematiek van de verkeersmisdrijven 

 de verrichting van onderzoeksdaden buiten het arrondissement 
 

Omzendbrieven en adviezen 
 
Tijdens het afgelopen gerechtelijk jaar heeft het expertisenetwerk “Politiehervorming” geen omzendbrieven 
opgesteld.   
 
Er werden daarentegen wel adviezen over volgende onderwerpen uitgebracht: 
 

 de toepassing van de wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van 
de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan 
elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te 
raadplegen en door hem te worden bijgestaan 

 de uitwerking van het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 

 de relaties tussen jongeren, justitie en politie, en, meer bepaald het gebruik van handboeien, de 
mogelijkheid van een minderjarige om in te stemmen met een huiszoeking, bloedafname, urinetest, 
DNA-analyse en gsm-controle (verzoek om advies van het expertisenetwerk “Jeugdbescherming”)  
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HOOFDSTUK 6 – EXPERTISENETWERK “INFORMATIEHUISHOUDING 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE” 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk 
 
Het expertisenetwerk “Informatiehuishouding van het Openbaar Ministerie (IHOM)” bouwt onder het beheer 
van de procureur-generaal te Gent, en onder meer door de uitwerking van concrete projecten, de intranetsite 
van het openbaar ministerie - Omptranet - verder uit ten behoeve van alle magistraten en de personeelsleden 
van het openbaar ministerie in het algemeen en het College van Procureurs-generaal in het bijzonder. 
 
De werkzaamheden van het expertisenetwerk kaderen daarbij in de verdere ontwikkeling van de 
informatiehuishouding van het openbaar ministerie, de voorbereiding van partnerships met de Federale en de 
Lokale Politie, de inspectiediensten en andere federale overheidsdiensten dan de FOD Justitie. Het 
expertisenetwerk vormt daartoe het eerste aanspreekpunt en de link binnen het College van Procureurs-
generaal voor het Federaal Parket, de parketten-generaal, de auditoraten-generaal, de parketten van eerste 
aanleg, de arbeidsauditoraten, de politiediensten en de inspectiediensten. 
 

1. Vergaderingen van het coördinatieteam en het expertisenetwerk 

 
Het expertisenetwerk organiseerde het voorbije gerechtelijk jaar geen algemene vergaderingen, gelet op de 
regelmatige contactmomenten op andere fora (zie punt 2.1. e.v.). 
 

2. Projecten van het expertisenetwerk "Informatiehuishouding van het Openbaar Ministerie" 

 
2.1. Omptranet 

 
Hierna volgt een overzicht van de bezoekersaantallen van de intranetsite van het openbaar ministerie in de 
loop van het afgelopen gerechtelijk jaar, dus van september 2011 tot augustus 2012: 
 
Het totale aantal pagina's dat werd bezocht: 
 

Maand Bezoekers 

aug/12 49329 

jul/12 51145 

jun/12 87932 

mei/12 80152 

apr/12 72668 

mrt/12 85958 

feb/12 81906 

jan/12 94681 

dec/11 93530 

nov/11 97061 

okt/11 102380 

sep/11 100849 
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Overzicht unieke bezoekers per maand 

 
Omdat de statistische gegevens van de paginabezoeken slechts in beperkte mate worden bijgehouden 
(overeenkomstig de interne privacyafspraken), kan voor het in dit jaarverslag besproken gerechtelijk jaar 
slechts een beperkte selectie weergeven worden van de unieke bezoekers per maand. 
 

Maand Unieke bezoekers 

aug/12 1504 

jul/12 1570 

jun/12 1892 

mei/12 1795 

apr/12 1769 

mrt/12 1758 

 
 
Opmerking: De maanden juli en augustus worden steeds gekenmerkt door een lager aantal bezoekers, 

hetgeen uiteraard verklaard wordt door het gerechtelijk verlof. 
 
 

Bezoekers

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

se
p/

11

okt
/1

1

nov/
11

dec
/1

1

jan
/1

2

fe
b/1

2

m
rt/

12

ap
r/

12

m
ei/1

2

ju
n/1

2

ju
l/1

2

au
g/

12

Bezoekers

Unieke bezoekers

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

mrt/12 apr/12 mei/12 jun/12 jul/12 aug/12

Unieke bezoekers



JAARVERSLAG 2011-2012 

 

 

 65 

Tijdens het gerechtelijk jaar 2011-2012 werden in totaal 3 vergaderingen gehouden rond het project 
'Omptranet'. 
 
Dit project veronderstelt evenwel voortdurend overleg, en dit niet enkel binnen het openbaar ministerie (o.a. 
inzake het beheer van de toegangsrechten, de structuur van de pagina’s,…), maar eveneens met de 
stafdienst ICT van de FOD Justitie. 
 
2.2. Huisstijl van het openbaar ministerie 

 
De huisstijl, die in samenwerking met een grafisch bureau uitgewerkt werd door diverse werkgroepen, werd 
tijdens het gerechtelijk jaar 2010-2011 ingevoerd. De verdere ingebruikname in 2011-2012 (o.a. bij de 
samenstelling van een catalogus van enveloppen, naamkaartjes,…) werd van nabij opgevolgd.  
 
2.3. Internetsite van het openbaar ministerie 

 
Het openbaar ministerie werkte in eigen beheer aan de ontwikkeling van een externe internetsite 
www.openbaarministerie.be. 
 
Het bewaken van de verdere coherente uitbouw van deze website (online sedert 28 juni 2011) behoort ook 
tot de kerntaken van het expertisenetwerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maand Bezoekers 
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dec/11 2212 1116 

jan/12 3722 1988 

feb/12 3009 1500 

mrt/12 2629 1262 

apr/12 2792 1542 

mei/12 3976 2302 

jun/12 4540 2604 
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aug/12 3792 2043 
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3. Overlegmodel inzake ICT-aangelegenheden 

 
De hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “IHOM” maakt deel uit van verschillende overlegorganen die 
werden gecreëerd in uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de rechterlijke orde (openbaar 
ministerie en zetel) en de FOD Justitie van 18 januari 2011 tot oprichting van een overlegmodel op 
strategisch, tactisch en operationeel niveau voor alle ICT-aangelegenheden die de rechterlijke orde en de 
gebruikers ervan aanbelangen. 
 
Op strategisch niveau werd hiertoe een Strategisch Overlegplatform (CSO) ingesteld, dat zich onder meer tot 
doel heeft gesteld om een strategische en operationele planning uit te werken voor de informatisering van de 
rechterlijke orde voor de periode 2012-2014. De voorbereiding hiervan werd midden 2011 aangevat via de 
organisatie van een aantal strategische seminaries, workshops en overlegmomenten. 
 
Op tactisch niveau maakt de hoofdcoördinator deel uit van “OmpICT”, de instantie van het openbaar 
ministerie die instaat voor het dagelijks bestuur inzake ICT-aangelegenheden, enerzijds, en van “OmpICT+”, 
dat fungeert als een uitgebreide raad van bestuur voor deze ICT-aangelegenheden, anderzijds. Vanuit die 
hoedanigheden wordt ook deelgenomen aan de vergaderingen van “JUSTICT”, dat de vergaderingen van het 
CSO voorbereidt en omkadert, evenals aan de vergaderingen van diverse applicatiegroepen (APG’s) en 
thematische projectgroepen (TPG’s) . 
 
Onder meer de TPG’s “Collaboratieve Omgeving”, “Communicatie”, “Informatieveiligheid”, de APG 
“Portaalapplicaties” en de werkgroep “Mobiele Communicatie” worden actief aangestuurd/opgevolgd vanuit 
het netwerk “IHOM”. 
 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar  
 
Het expertisenetwerk boog zich voornamelijk over de volgende punten: 

- Verdere ontwikkeling van Omptranet:  
o toegang tot de website van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 

(BIPT) via Omptranet (wachtdiensten van de telecomoperatoren) 
o openstellen van bepaalde pagina’s van de expertisenetwerken voor alle magistraten 
o toegang tot de portaalsite van de politie voor de magistraten, en voor de politiemensen tot 

de Omptranetsite van het openbaar ministerie 
o testen van een Sharepointomgeving ter voorbereiding van een migratie 

- Krachtlijnen van een strategisch plan voor de informatisering van de rechterlijke orde 2012-2014 van 
29 maart 2012: de hoofdcoördinator was actief betrokken bij de totstandkoming van de strategische 
krachtlijnen. 
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- Werkzaamheden in het raam van “OmpICT”: de oprichting van deze instantie op 17 september 2010 
beoogde een efficiënte coördinatie en aansturing van het interne ICT-beheer en fungeert in het 
externe IT-beheer als een gemandateerd aanspreekpunt (‘Single Point Of Contact (SPOC)’) voor 
alle sleutelpartners. 
“OmpICT” zorgt voor coördinatie, beleidsvoorbereidend en -ondersteunend werk, projectbeheer en 
‘change management’ en hield daartoe wekelijks (sinds januari 2012) vergaderingen.  
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DEEL IV 
 

ACTIVITEITEN VAN HET COLLEGE VAN 
 

PROCUREURS-GENERAAL 
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HOOFDSTUK 1 – VERGADERINGEN 

____________________________________________________________ 

 
1. De maandelijkse vergaderingen van het College van Procureurs-generaal 

 
Het College van Procureurs-generaal kwam tijdens het gerechtelijk jaar 2011-2012 veertien maal samen met 
toepassing van artikel 143bis, §5 van het Gerechtelijk Wetboek. Deze vergaderingen vonden onder het 
voorzitterschap van de procureur-generaal te Brussel plaats op 23 september, 19 oktober, 23 november en 
15 december 2011, en op 3 en 19 januari, 9 februari, 15 maart, 18 april, 16 en 24 mei, 21 en 29 juni en 1 
augustus 2012. 
 
De federale procureur nam telkens deel aan de vergaderingen van het College, behalve wanneer de 
evaluatie van het Federaal Parket werd besproken of wanneer het hoorzittingen en beraadslagingen over de 
kandidaten voor het ambt van federaal magistraat betrof. 
 
2. De vergaderingen van het College van Procureurs-generaal onder het voorzitterschap van de 

minister van Justitie  
 

Het College vergaderde drie maal onder het voorzitterschap van de minister van Justitie. Deze bijeenkomsten 
werden georganiseerd op 3 januari, 23 april en 29 juni 2012. 
 
3. Het overleg tussen het College van Procureurs-generaal en het Bureau van de Raad van 

Procureurs des Konings  
 

De verhouding tussen het College van Procureurs-generaal en de Raad van Procureurs des Konings wordt 
hoofdzakelijk geregeld door artikel 150bis van het Gerechtelijk Wetboek

1
. Het College en het Bureau van 

deze Raad komen op geregelde tijdstippen bijeen teneinde overleg te plegen “over de harmonisatie en 
uniforme toepassing van de regels en over elke zaak die verband houdt met de opdrachten van het openbaar 
ministerie”

2
. 

 
In de loop van het gerechtelijk jaar 2011-2012 werden overlegvergaderingen belegd op 19 oktober 2011 en 
16 mei 2012 (samen met het Bureau van de Raad van Arbeidsauditeurs).  
 
4. Het overleg tussen het College van Procureurs-generaal en het Bureau van de Raad van 

Arbeidsauditeurs   
 
De verhouding tussen het College van Procureurs-generaal en de Raad van Arbeidsauditeurs wordt in 
hoofdzaak geregeld door artikel 152bis van het Gerechtelijk Wetboek

3
. Het College en het Bureau van deze 

Raad komen op geregelde tijdstippen bijeen teneinde overleg te plegen “over de harmonisatie en uniforme 
toepassing van de regels en over elke zaak die verband houdt met de opdrachten van de 
arbeidsauditoraten”

4
. 

 
In de loop van het gerechtelijk jaar 2011-2012 vond een overlegvergadering plaats op 16 mei 2012 (samen 
met het Bureau van de Raad van Procureurs des Konings).  
 
5. Het overleg tussen het College van Procureurs-generaal en de commissaris-generaal van de 

Federale Politie  

 
Op regelmatige basis wordt overlegd tussen het College van Procureurs-generaal, de federale procureur en 
de commissaris-generaal (en de directeurs-generaal) van de Federale Politie. Dit overleg heeft voornamelijk 
tot doel om op basis van informatie-uitwisseling de beleidsmatige initiatieven van politie en magistratuur op 
elkaar af te stemmen. 
 
Dit jaar werd dit overleg georganiseerd op 23 september 2011 en 9 februari 2012. 
 

 
1
 Ingevoegd bij artikel 12 van de wet van 22 december 1998 (B.S. van 10 februari 1999). 

2
 Artikel 150bis, tweede lid, Ger. W. 

3
 Ingevoegd bij artikel 10 van de wet van 12 april 2004 (B.S. van 5 mei 2004). 

4
 Artikel 152bis, tweede lid, Ger. W. 
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HOOFDSTUK 2 – OMZENDBRIEVEN 

____________________________________________________________ 

 

Tijdens het gerechtelijk jaar 2011-2012 heeft het College van Procureurs-generaal, op grond van artikel 
143bis, §2, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, volgende omzendbrieven (“COL”) verspreid: 
 
 

Nr. Datum 
 

Onderwerp 
 

COL 8/2011 

 

23/09/2011 

 

Richtlijn inzake de organisatie van de bijstand door een advocaat 
vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch 
strafprocesrecht 

COL 9/2011 23/09/2011 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en 
het College van Procureurs-generaal betreffende Europol – Europol 
Informatie Systeem – Analysebestanden 

COL 10/2011 19/10/2011 Addendum 1 aan omzendbrief COL 8/2011 betreffende de bijstand 
door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van 
het Belgisch strafprocesrecht – Modellen 

COL 11/2011 23/11/2011 Vrijheidsbeneming en mogelijkheden tot het betreden van de 
private woning ter aanhouding van een verdachte, in verdenking 
gestelde of veroordeelde persoon – Standpunt van het College van 
Procureurs-generaal 

COL 12/2011 23/11/2011 Addendum 2 aan omzendbrief COL 8/2011 – Situatie van de 
minderjarigen en de personen die ervan verdacht worden vóór de 
leeftijd van 18 jaar een als misdrijf omschreven feit gepleegd te 
hebben 

COL 13/2011 29/11/2011 Addendum 3 aan omzendbrief COL 8/2011 – Permanentiedienst 
van de balie voor gearresteerde verdachten – Legitimatiekaart – 
Bijlagen – Processchema permanentiedienst – Tekst protocol 

COL 14/2011 15/12/2011 Wet van 12 maart 1998 (B.S. van 2 april 1998) tot verbetering van 
de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek 
en het gerechtelijk onderzoek – Addendum 4 aan omzendbrief COL 
12/98 van het College van Procureurs-generaal – Redenen van 
seponering, artikel 28quater, eerste lid Wetboek van Strafvordering 

COL 1/2012 19/01/2012 Geldboeten – Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op 
de strafrechtelijke geldboeten – Artikelen 2 en 3 van de wet van 28 
december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (II), 
B.S. van 30 december 2011, editie 4 

COL 2/2012 15/03/2012 Het gebruik op Belgisch grondgebied van Duitse tijdelijke 
nummerplaten (“Kurzzeitkennzeichen”) 

COL 3/2012 18/04/2012 

24/05/2012 

Voorrecht van rechtsmacht 

Herziene versie 
 

COL 4/2012 16/05/2012 Addendum 4 aan omzendbrief COL 8/2011 – Wijziging en 
actualisatie van hoofdstuk VII m.b.t. de evaluatie van de 
omzendbrief – Bijlagen  formulier en releasenota 

COL 5/2012 24/05/2012 Gebruik ingescande documenten – Handtekening – Stuiting van de 
verjaring – Standpunt van het College van Procureurs-generaal 

COL 6/2012 30/05/2012 Toepassing van artikel 216bis Sv., in het bijzonder m.b.t. het 
verruimd verval van de strafvordering tegen betaling van een 
geldsom (VVSBG) 
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COL 7/2012 21/06/2012 Burgerlijke procedures m.b.t. de uitoefening van het ouderlijk 
gezag, de huisvesting van minderjarige kinderen of de uitoefening 
van het omgangrecht – Rapporten van de door de justitiehuizen 
uitgevoerde sociale onderzoeken – Aflevering van afschriften aan 
de partijen 

COL 8/2012 21/06/2012 Het alcoholslot 

COL 9/2012 21/06/2012 Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- 
en veiligheidsdienst – Samenwerking tussen de Veiligheid van de 
Staat/Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht 
en de gerechtelijke overheden 

COL 10/2012 25/06/2012 Internationale rechtshulp in strafzaken – Europees Justitieel 
Netwerk 
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HOOFDSTUK 3 – ADVIEZEN 

____________________________________________________________ 

 
In de loop van het gerechtelijk jaar 2011-2012 bracht het College van Procureurs-generaal in volgende 
materies advies uit : 
 

29 augustus 2011: advies m.b.t. het mandaat van directeur van het Centraal Orgaan voor de 
Inbeslagname en de Verbeurdverklaring (COIV)  
 

15 september 2011: advies over wetsvoorstellen nr. 5-666, 5-667, 5-897, 5-922 en 5-1024 i.v.m. 
orgaantransplantaties 
 

10 oktober 2011: advies betreffende het gebruik van ‘samplingtoestellen’ met het oog op 
alcoholdetectie 
 

21 november 2011: advies over wetsvoorstellen nr. 212/1 en 1874 
 

15 december 2011: advies m.b.t. het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 92 van het 
Gerechtelijk Wetboek betreffende het hoger beroep tegen vonnissen die 
gewezen worden door de vredegerechten en de politierechtbanken (DOC 
53 1043)  
 

16 december 2011: advies i.v.m. de uitwerking en de evolutie van het strafrechtelijk beleid – 
Samenwerking met de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid 
 

20 december 2011: advies over het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 
 

21 december 2011: advies m.b.t. het voorstel van richtlijn betreffende het recht op toegang tot 
een advocaat in strafprocedures en het recht op communicatie bij 
aanhouding – EU DROIPEN 

 
2 april 2012: advies i.v.m. de toepassing op de ‘provida- en ANPR-camerasystemen’ van 

de politiediensten van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de 
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (adviesaanvraag van 27 
december 2011)  
 

25 mei 2012: advies over het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, m.b.t. de 
speekseltest en de bloedafname in het kader van rijden onder invloed van 
psychotrope stoffen, enerzijds, en de erkenning van de laboratoria, 
anderzijds 

29 mei 2012: advies betreffende de hertekening van het gerechtelijk landschap 

31 mei 2012: advies over het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 109bis van het 
Gerechtelijk Wetboek (DOC 53 1831)  
 

21 juni 2012: advies i.v.m. de strekking van artikel 43/5, §4, tweede lid, van de wet van 30 
november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst 

 
3 juli 2012: advies m.b.t. schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoning 

 
9 juli 2012: advies over het koninklijk besluit tot uitbreiding van het College voor de 

Strijd tegen de Fiscale en de Sociale Fraude 
 

10 juli 2012: advies i.v.m. de onderzoekstermijn op gebied van schijnhuwelijken 

24 juli 2012: advies over de betekening in strafzaken 
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HOOFDSTUK 4 – PARLEMENTAIRE VRAGEN 

____________________________________________________________ 
  
 
1. 

 
Tijdens het gerechtelijk jaar 2011-2012 stond het College van Procureurs-generaal samen met de federale 
procureur in voor het verzamelen – ten behoeve van de minister van Justitie – van de elementen van 
antwoord op 428 parlementaire (227 mondelinge – 201 schriftelijke) vragen. 
Naast deze nieuwe parlementaire vragen werden ook nog 15 heringediende vragen opnieuw behandeld. 
 
De schriftelijke vragen van de parlementsleden werden systematisch ter beoordeling voorgelegd aan de 
coördinatoren van de statistisch analisten bij het College (tijdens de vergadering van 22 oktober 2009 besliste 
het College dat verzoeken tot het ontvangen van statistieken die geformuleerd werden in het kader van 
mondelinge vragen niet meer aan de coördinatoren bezorgd zouden worden omdat dergelijke aanvragen in 
strijd zijn met het reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers).  
 
Voor 149 vragen hebben de analisten een advies opgesteld voor de bevoegde procureur-generaal, waarin zij 
telkens toelichtten of zij al dan niet statistische gegevens konden aanleveren of extracties uitvoeren. Voor 37 
van deze parlementaire vragen hebben zij de nodige cijfergegevens ter beantwoording van de vraag 
aangereikt.   
 
2. 

 
Een groot aantal vragen (44) had betrekking op de rechtspleging (o.a. de toepassing van de Salduz-
wetgeving, de minnelijke schikking, het snelrecht en artikel 216quater Sv.). Tevens werden vragen 
beantwoord m.b.t. procedurefouten en de bewijslast van camerabeelden en filmpjes die gepost worden op 
het internet. 
 
9 vragen kaderden in de problematiek van de strafuitvoering. 
 
Met betrekking tot de economische en financiële criminaliteit werden dan weer 30 vragen behandeld. 
 
22 vragen hielden verband met het beleid op gebied van wegverkeer en verkeersveiligheid alsook met het 
innen van de verkeersboetes en de onmiddellijke inningen. 
 
14 vragen gingen over strijd tegen de sociale fraude, 6 vragen handelden over het beleid inzake 
schijnhuwelijken, 5 vragen hadden betrekking op vreemdelingenzaken (o.m. de aanpak van de fraude in 
regularisatiedossiers) en 5 vragen hielden verband met de mensensmokkel en -handel. 
 
Op het vlak van seksuele delinquentie werden 9 vragen beantwoord (o.a. over verkrachting, prostitutie,  
pedofilie en misbruik in de kerk en Operatie Kelk). 
 
Er dienden eveneens een aantal vragen (13) m.b.t. verdovende middelen te worden beantwoord. Ook de 
problematiek van de stadscriminaliteit (14) en de veiligheid op het openbaar vervoer (5) was meermaals aan 
de orde. 
 
Naast vragen over intrafamiliaal geweld (6), die onder meer gingen over ouder- en ouderenmishandeling 
kwamen ook 9 vragen i.v.m. jeugdbescherming, de aanpak van spijbelgedrag, schoolverzuim en 
jeugdcriminaliteit aan bod. 
In verband met adoptie, ouderlijk gezag en familierecht werden 4 vragen behandeld. 
 
5 vragen kaderden binnen de terrorismebestrijding en 6 vragen hielden verband met extremisme en 
radicalisme. Met betrekking tot de fenomenen ‘antisemitisme’ en ‘homofobie’ dienden tot slot 6 vragen te 
worden beantwoord.  
 
3. 

 
Zoals steeds stelt het College van Procureurs-generaal alles in het werk om de elementen van antwoord 
binnen de kortst mogelijke termijn aan de minister mee te delen. Het Secretariaat van het College probeert 
hierin zoveel mogelijk een coördinerende rol te spelen. 
Het automatische emailsysteem waarmee de applicatie voor het beheer van de parlementaire vragen op 
Omptranet (zie jaarverslag 2008-2009) sedert juni 2009 werd uitgerust, draagt bij tot een snelle en adequate 
communicatie tussen het Secretariaat en de documentatiediensten van de parketten-generaal en het 
Federaal Parket en tot een vereenvoudiging van de werkwijze. 
De overzichtslijst van de behandelde parlementaire vragen wordt als bijlage 1 bij dit jaarverslag gevoegd. 
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DEEL V 
 

BETREKKINGEN MET HET FEDERAAL PARKET 
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HOOFDSTUK 1 – KANDIDATEN VOOR HET AMBT VAN FEDERAAL 
MAGISTRAAT DIE DOOR HET COLLEGE WERDEN GEHOORD 

____________________________________________________________ 

 
In het Belgisch Staatsblad van 13 april 2012 werd een vacature bekendgemaakt voor het ambt van federaal 
magistraat. 
 
De kandidaten werden op 19 september 2012 door het College van Procureurs-generaal gehoord. 
 
Op 20 september 2012 verzond het College de adviezen m.b.t. deze kandidaten overeenkomstig artikel 
259sexies van het Gerechtelijk Wetboek aan de minister van Justitie. 
 
 

HOOFDSTUK 2 – EVALUATIE VAN DE FEDERALE PROCUREUR EN 
DE WERKING VAN HET FEDERAAL PARKET 

____________________________________________________________ 

 
Artikel 143bis, §3, lid 3 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het College van Procureurs-generaal – op 
basis van onder meer de rapporten van de federale procureur en nadat deze werd gehoord – de wijze 
waarop de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid door de federale procureur worden uitgevoerd, de wijze 
waarop deze zijn bevoegdheden uitoefent en de werking van het Federaal Parket evalueert. 
 
Het College nam kennis van het activiteitenverslag van het Federaal Parket i.v.m. de periode van 1 januari tot 
en met 31 december 2011 en hoorde de federale procureur hierover op zijn vergadering van 19 oktober 
2012. 
 
Dit evaluatieverslag m.b.t. de federale procureur en de werking van het Federaal Parket werd bij brief van de 
voorzitter van het College van 27 november 2012 toegezonden aan de minister van Justitie. 
 
Overeenkomstig artikel 143bis, §3, lid 3 van het Gerechtelijk Wetboek wordt dit verslag als bijlage aan dit 
jaarverslag gevoegd (cf. bijlage 2). 
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DEEL VI 
 

BETREKKINGEN MET EUROJUST 
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1. Krachtens artikel 9 van de wet van 21 juni 2004 tot omzetting van het besluit van de Raad van Europa 

van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen 
van criminaliteit te versterken, evalueert het College van Procureurs-generaal het Belgische lid bij 
Eurojust. Deze evaluatie gebeurt onder andere op grond van de verslagen van het Belgische lid en na 
betrokkene te hebben gehoord, en wordt opgenomen in het jaarverslag van het College van Procureurs-
generaal. 

 

Het Belgische lid, mevrouw Michèle Coninsx, werd gehoord op de vergadering van het College van 
Procureurs-generaal van 29 april 2013, waarbij zij een duidelijk overzicht gegeven heeft van haar 
diverse activiteiten. 

 

2. Overeenkomstig voornoemde wet en de richtlijnen uit omzendbrief COL 15/2004 betreffende Eurojust 

moet het Belgische lid van Eurojust tweemaandelijks een activiteitenverslag over zijn of haar 
werkzaamheden binnen Eurojust voorleggen en dient de federale procureur ingelicht te worden over 
alle gegevens die belangrijk zijn voor de opsporingen of vervolgingen die het openbaar ministerie in 
België instelt. 

 Mevrouw Coninsx voldoet adequaat aan deze rapportage- en kennisgevingsplicht. 

 Daarenboven wordt de procureur-generaal te Gent, die bevoegd is voor de internationale 
samenwerking, stelselmatig op de hoogte gebracht van de opgestarte Eurojust-dossiers waarbij België 
betrokken is. 

 Alleszins dient vastgesteld dat mevrouw Coninsx frequent en gedegen tussenkomt in Belgische 
dossiers met internationale aspecten. De procureur-generaal te Gent, aan wie conform omzendbrief 
COL 21/2010 recurrente problemen bij de uitvoering van internationale ambtelijke opdrachten worden 
gesignaleerd, heeft verschillende malen een beroep kunnen doen op het Belgische nationaal lid bij 
Eurojust, dat via rechtstreekse contacten met de buitenlandse homoloog alle opgedoken problemen kon 
oplossen. 

 Ten slotte neemt mevrouw Coninsx ook deel aan de driemaandelijkse vergaderingen van de 
overleggroep “Internationale Samenwerking in Strafzaken”, die zich onder meer focust op het niveau 
van de Europese Unie, waarbij zij steeds haar activiteiten goed schetst. 

 Zij onderhoudt frequente contacten met het Federaal Parket en getuigt van een grote bereikbaarheid, 
beschikbaarheid en operationaliteit in haar tussenkomsten in talrijke dossiers. De almaar groeiende 
samenwerking tussen het Federaal Parket en Eurojust, in de eerste plaats vertegenwoordigd door het 
Belgische lid mevrouw Coninsx, is zeer goed te noemen en wordt door het Federaal Parket erg op prijs 
gesteld, zo blijkt andermaal ook uit het laatste jaarrapport van de federale procureur over het jaar 2011 
(pagina’s 172-174 en 241-242). De federale procureur onderstreept de meerwaarde van deze 
samenwerking, niet in het minst in het domein van het terrorisme, en spreekt van een erg belangrijke 
partner voor het Federaal Parket.  

 

3. Op basis van deze diverse beoordelingselementen evalueert het College van Procureurs-generaal de 

wijze waarop mevrouw Coninsx de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid uitvoert en zij haar 
bevoegdheden uitoefent, met inachtneming van de taken en doelstellingen van Eurojust, in de lijn van 
de vorige evaluaties andermaal als positief. 

 

 In het bijzonder wordt erop gewezen dat: 

 

 zij een grote inzet vertoont en de werkdruk aankan; 

 

 zij een ruime kennis heeft van de nationale en internationale regelgeving met betrekking tot de 
internationale samenwerking in strafzaken; 

 

 zij uitstekend meertalig is (Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Duits), doortastend en efficiënt 
optreedt, hetgeen blijkt uit, enerzijds, de strategische en coördinatievergaderingen die zij goed 
voorbereidt en leidt, en, anderzijds, uit haar directe tussenkomsten in operationele dossiers (zoals 
het vergemakkelijken van de uitvoering van rechtshulpverzoeken en Europese 
aanhoudingsbevelen, de gecoördineerde acties in diverse landen op criminele organisaties, de 
grensoverschrijdende toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden, …); 
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 de federale procureur zeer tevreden is over haar bijdrage aan de materie van het terrorisme als 
voorzitter van het “Counter–Terrorism Team” binnen Eurojust; 

 

 zij steeds bereid is een bijdrage te leveren aan opleidingen – zo heeft zij op 31 januari 2012 tijdens 
de basisopleiding m.b.t. de internationale samenwerking in strafzaken en politiezaken een 
duidelijke en in de evaluatieverslagen als positief gewaardeerde uiteenzetting gegeven over de 
opdrachten, organisatie en werking van Eurojust; 

 

 zij in juni 2012 een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan de zesde evaluatie van België door de 
Europese Commissie, die gewijd was aan het Europees Justitieel Netwerk en Eurojust; 

 

 zij getuigt van collegialiteit en van soepelheid bij het sluiten van compromissen en goed 
aangeschreven is bij haar collega’s van Eurojust: op 17 april 2012 werd zij dan ook verkozen als 
voorzitter van Eurojust, met ingang van 1 mei 2012 (zij is al 10 jaar lid van Eurojust en werd al 2 
maal verkozen als vice-voorzitter); 

 

 zij ook een goede taakverdeling heeft vastgelegd met Daniël Bernard, die haar als ‘Seconded 
National Expert’ voor België bijstaat; 

 

 zij als voorzitter van Eurojust een bijzonder belang hecht aan de Task Force die zich buigt over de 
toekomst van Eurojust en het Europees openbaar ministerie (artikel 85-86 van het Verdrag van 
Lissabon). 

 
4. Bovendien stelt het College vast dat de werklast van de Belgische vertegenwoordigers bij Eurojust 

aanzienlijk is: 

 

 M. Coninsx combineert haar taken als Belgisch lid met deze van voorzitter van Eurojust en van het 
“Counter–Terrorism Team” (de bijstand van Eurojust in terrorismedossiers is niet onaanzienlijk, 
zoals uit het jaarverslag van Eurojust blijkt en ook door de federale procureur wordt onderlijnd); 

 
 het aantal zaken waarbij de bijstand van Eurojust wordt gesolliciteerd blijft stijgen (namelijk van 

1424 in 2010 naar 1441 in 2011), en er is ook sprake van een toename van het aantal zaken met 
betrekking tot België (in 2010 waren er 47 zaken als verzoekend land ten overstaan van 59 zaken 
in 2011, en in 2010 waren er 109 zaken als aangezocht land tegenover 149 in 2011); 

 
 het nieuwe EU-kaderbesluit 2009/426/JBZ breidt de bevoegdheden van Eurojust en van de 

nationale vertegenwoordigers ernstig uit en voorziet in een versterking van de nationale 
delegaties. 

 
 
Voormeld EU-kaderbesluit had eigenlijk uiterlijk op 4 juni 2011 in Belgisch recht omgezet moeten zijn. 
Het College van Procureurs-generaal kan slechts blijven aandringen op een snelle behandeling van 
het wetsontwerp dat reeds lang is uitgewerkt en waarin in het bijzonder gepland wordt de Belgische 
vertegenwoordiging (nationaal lid én adjunct én assistent) uit te breiden. 
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DEEL VII 
 

RAPPORTAGE ARTIKEL 47undecies Sv. 
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Kalenderjaar 2012 
 
1. Artikel 47undecies, lid 1 van het Wetboek van Strafvordering: geseponeerde dossiers – Punt 

VII.5.1 omzendbrief COL 13/2006 
 
 Luik: 
 

-      Luik: 6 geseponeerde dossiers na een observatie of infiltratie: 
- 3 dossiers met observatie omwille van drugshandel (waarvan 1 dossier m.b.t. cannabisplantages); 
- 1 dossier met infiltratie in het kader van een criminele organisatie (internationale wapenhandel); 
- 1 dossier met observatie (met het gebruik van camera’s en bakens) i.v.m. een diefstal 
gewapenderhand (home- en carjackings, jongerenbende); 
- 1 dossier met observatie (met beeldopnames) in een zaak van afpersing (met slagen en 
verwondingen, bedreigingen, machtsmisbruik en schending van het beroepsgeheim). 

-   Dinant: 1 dossier met observatie voor feiten van drugshandel (telen van cannabis of clandestien  
laboratorium).  

-      Eupen: 1 dossier met observatie (met pseudo-aankoop) voor feiten van oplichting. 
-      Verviers: er werden geen dossiers geseponeerd. 
-      Namen: er werden geen dossiers geseponeerd. 
-      Hoei: er werden geen dossiers geseponeerd. 
-      Marche-en-Famenne: er werden geen dossiers geseponeerd. 
-      Neufchâteau: er werden geen dossiers geseponeerd. 
-      Aarlen: er werden geen dossiers geseponeerd. 
 
De dossiers werden zonder gevolg gesteld omwille van het motief ‘geen misdrijf’, het feit dat het niet mogelijk 
was over te gaan tot een pseudo-aankoop zonder de bron ernstig in gevaar te brengen of omdat het netwerk 
niet blootgelegd kon worden. Bij de controle van de dossiers werd geen enkele onregelmatigheid vastgesteld. 

 
 Bergen: 

 
-     Doornik: er werden geen dossiers geseponeerd. 
-     Charleroi: 4 dossiers met observatie in het kader van:   

- een bedreiging tot het plegen van een aanslag op een politieambtenaar; 
- een poging tot carjaking, bedreigingen en verdachte handelingen; 
- een bijzonder gewelddadige criminele organisatie bestaande uit Roemeense onderdanen; 
- een poging tot diefstal met braak, inklimming of valse sleutels ten nadele van een 
bankkantoorhouder. 

-     Bergen: 4 dossiers met observatie betreffende: 
 - een niet bij het kadaster aangegeven hangar die als cannabisplantage gebruikt kon worden; 

- een vereniging van misdadigers, feiten van afpersing en bedreigingen; 
- passieve corruptie van ambtenaren en vereniging van misdadigers; 
- een criminele organisatie (verdachte handelingen en ladingdiefstallen op de Henegouwse 
snelwegen). 

 
De dossiers werden geseponeerd aangezien onvoldoende feiten ten laste gelegd konden worden, omwille 
van een gebrek aan bewijslast, omdat de verdachten door andere politiediensten aangehouden werden of 
geen misdrijf vastgesteld kon worden. Bij de controle van de dossiers gaf enkel datgene m.b.t. een niet bij het 
kadaster aangegeven hangar die als cannabisplantage gebruikt kon worden aanleiding tot opmerkingen 
vanwege de procureur-generaal, die vervolgens aan de procureur des konings te Bergen bezorgd werden.  
 
 Brussel: 

 
-     Nijvel: er werden geen dossiers geseponeerd. 
-     Leuven: 4 dossiers met observatie in het kader van: 
 - vereniging van misdadigers: 1 dossier; 

- inbreuken op de drugwetgeving: 2 dossiers, waarvan 1 in het kader van een vereniging van 
misdadigers waarin ook toepassing werd gemaakt van infiltratie; 

 - brandstichting in een gebouw met verzwarende omstandigheden. 
 

De controle van deze dossiers gaf geen aanleiding tot opmerkingen. 
 
-     Brussel: er werden 16 dossiers geseponeerd inzake:  
 - inbreuken op de drugwetgeving: 8 dossiers; 

- vereniging van misdadigers: 8 dossiers (waarvan 1 met bijkomende verberging van misdadigers, 3 
in het kader van diefstallen met braak, 1 in het kader van diefstallen met geweld, 1 in het kader van 
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het plegen van aanslagen op personen of goederen, 1 in het kader van het plegen van diefstallen en 
1 in het kader van het plegen van diverse misdaden en wanbedrijven). 
 

In 15 van deze dossiers werd enkel een machtiging tot observatie verleend. In 1 dossier werd naast de 
observatie ook een infiltratie toegestaan. Gelet op het feit dat de targets afhaakten, kon de infiltratie echter 
niet verder gezet worden. 

 
De observaties leverden in de betrokken dossiers geen of geen nuttige resultaten op. In één enkel dossier 
werd door de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel melding gemaakt van een bijkomende observatie die 
buiten de gemachtigde periode (nl. 1 dag) zou zijn uitgevoerd. Op basis van de stukken van het dossier, de 
resultaten van de gemachtigde observatie (of het gebrek hieraan) en van het vertrouwelijk dossier lijkt het, 
naar alle waarschijnlijkheid, te gaan om een materiële vergissing. De procureur des konings te Brussel werd 
desalniettemin hierover ingelicht. 

 
Behoudens de hierboven vermelde opmerking toont het nazicht aan dat de diverse toepasselijke wettelijke 
bepalingen werden nageleefd en dat met name het open en het vertrouwelijk dossier correct werd ingevuld.  
 
Er dient dus vastgesteld dat de vigerende richtlijnen in acht werden genomen. 
 
 Antwerpen: 

 
-     Antwerpen: 22 dossiers met observatie: 
 - 1 dossier inzake: 
  - diefstal met braak, inklimming en valse sleutels; 
  - bendevorming. 
 - 13 dossiers inzake: 
  - invoer van, handel in en bezit van verdovende middelen, in vereniging; 
  - deelname aan een criminele organisatie. 
 - 1 dossier inzake: 

- mensenhandel met het oog op prostitutie, misbruik makend van de kwetsbare positie van 
het slachtoffer; 
- exploitatie van prostitutie, misbruik makend van de kwetsbare positie van het slachtoffer; 
- aanwerving met het oog op prostitutie, misbruik makend van de kwetsbare positie van het 
slachtoffer. 

 - 1 dossier inzake bendevorming. 
 - 1 dossier inzake heling en bendevorming. 
 - 2 dossiers inzake zware diefstal met bendevorming. 
 - 1 dossier inzake: 
  - diefstal met geweld in bende met wapens; 
  - zware diefstal; 
  - bendevorming. 
 - 1 dossier inzake invoer van, handel in en bezit van verdovende middelen, in vereniging. 
 - 1 dossier inzake: 
  - deelname aan een criminele organisatie; 
  - heling; 
  - witwassen. 
 

Er werd tevens 1 dossier voorgelegd m.b.t. een moord waarin, na een buitenvervolgingstelling door de 
raadkamer, een bijkomend onderzoek met observatie werd uitgevoerd dat echter geen relevante elementen 
opleverde.  

Daarnaast werden er 2 onderzoeken van de Administratie der Douane en Accijnzen, waarin toepassing werd 
gemaakt van observatie, doorgestuurd voor wettigheidscontrole. Deze onderzoeken hadden betrekking op de 
sluikinvoer van sigaretten en het onwettig bezit van producten onder de schorsingsregeling inzake accijnzen. 

-   Mechelen: er werden geen dossiers geseponeerd waarin toepassing werd gemaakt van observatie       
en/of infiltratie. 

-     Turnhout: er werden 2 dossiers geseponeerd waarin werd overgegaan tot observatie: 
 - 1 dossier inzake: 
  - mensenhandel; 
  - heling. 
 - 1 dossier inzake: 
  - diefstal; 
  - vereniging van misdaders; 
  - informaticafraude. 
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-    Hasselt: er werden 2 dossiers geseponeerd waarin zowel een observatie als een infiltratie werden bevolen 
m.b.t. inbreuken op de wetgeving op de verdovende middelen. Er werd verder 1 dossier geseponeerd 
waarin toepassing werd gemaakt van een observatie in het raam van een diefstal met braak.  

-    Tongeren: er werd 1 dossier geseponeerd waarin tot een observatie werd beslist inzake zware diefstallen, 
en er werd 1 dossier geseponeerd waarin toepassing werd gemaakt van observatie en infiltratie i.v.m. 
handel in en bezit van psychotrope stoffen in vereniging of bende. 

 
Over alle arrondissementen heen houden de meeste onderzoeken verband met feiten van verdovende 
middelen en deelname aan een criminele organisatie, enerzijds, en met feiten van diefstal, anderzijds. 
 
Voor alle arrondissementen geldt dat de meeste sepots gemotiveerd werden op grond van technische aard 
zoals ‘dader onbekend’ of wegens onvoldoende bewijs. 
 
In het algemeen kan worden gesteld dat het nazicht aantoont dat de diverse toepasselijke wettelijke 
bepalingen werden nageleefd.  
 
Occasioneel heeft de procureur-generaal bij het nazicht vastgesteld dat 1 dossier geen proces-verbaal 
bevatte dat overeenkomstig artikel 47septies §2, 3° lid Sv. dient te worden opgesteld (aan de procureur des 
konings werd dan ook gevraagd het dossier te vervolledigen). 
 
 Gent: 

 
-     Gent:  
 - 1 geseponeerd dossier met infiltratie en observatie (productie van en handel in verdovende middelen 

in vereniging). 
 - 1 geseponeerd dossier met infiltratie (handel in verdovende middelen in vereniging). 
 - 7 geseponeerde dossiers met observatie inzake:  

- productie van en handel in verdovende middelen in vereniging: 2 dossiers; 
- handel in verdovende middelen: 1 dossier; 
- illegale wapenhandel: 1 dossier;  
- diefstal door middel van braak en vereniging van misdadigers: 1 dossier; 
- valsheid in geschrifte en enkelvoudige diefstal: 1 dossier;  
- heling: 1 dossier. 

-     Dendermonde: 
 - 4 geseponeerde dossiers met observatie inzake:  

- handel in verdovende middelen: 2 dossiers;  
- bedreiging en vereniging van misdadigers: 1 dossier; 
- vereniging van misdadigers: 1 dossier. 

-     Oudenaarde:  
 - 1 geseponeerd dossier met observatie (handel in verdovende middelen). 
-     Brugge: 
 - 2 geseponeerde dossiers met observatie inzake: 

- gijzeling: 1 dossier;  
- afpersing en witwassen: 1 dossier. 

-     Kortrijk: 
 - 1 geseponeerd dossier met observatie (productie van en handel in verdovende middelen). 
-     Ieper: 
 - er werden geen dossiers geseponeerd. 
-     Veurne:  
 - 2 geseponeerde dossiers met observatie betreffende:  

- sluikinvoer: 1 dossier;   
- belaging: 1 dossier. 

 
De redenen voor de zondergevolgstellingen waren hoofdzakelijk dat de observatie/infiltratie geen of 
onvoldoende gegevens opleverden of dat er iets tussenkwam, zoals het afhaken wegens een gebrek aan 
vertrouwen. Uitzonderlijk werd één maal geseponeerd om opportuniteitsredenen (betrokkene had gebroken 
met het criminele milieu en was in begeleiding). Zelfs als de dader onbekend bleef, kon de observatie toch 
resultaat hebben, zoals de inbeslagname van een grote hoeveelheid drugs. 
 
Bij het nazicht werd vastgesteld dat er niet lichtzinnig werd omgegaan met de bijzondere 
opsporingsmethoden (voor het ganse ressort van het hof van beroep Gent werden slechts 19 dossiers 
geseponeerd), en werd geen enkele onvolkomenheid aan het licht gebracht. Alles geschiedde daarentegen 
correct: 
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 de machtigingen waren goed gemotiveerd, zonder typeformules maar integendeel met concrete 

aanduiding van de aanwijzingen en naleving van de vereisten op het vlak van proportionaliteit en 
subsidiariteit; 

 het specificeren van de te gebruiken technische hulpmiddelen en de gemachtigde te plegen 
strafbare feiten geschiedde in overeenstemming met de wet; 

 de machtigingen, bevestigingen van de machtigingen, processen-verbaal van uitvoering en 
vertrouwelijke verslagen werden correct geklasseerd in het vertrouwelijk/open dossier; 

 de wettelijke termijnen werden nageleefd en waar nodig verlengd, en de uitzonderlijk verleende 
mondelinge machtiging werd zoals vereist schriftelijk bevestigd. 

 
Ook in één onderzoek dat gevoerd werd door de Administratie der Douane en Accijnzen heeft de procureur 
des konings conform de wetgeving de vereiste machtiging tot observatie verleend. 
 
Ten slotte dient vastgesteld dat de machtigingen tot observatie, die slechts voor maximum één maand geldig 
zijn, regelmatig met recht en reden verlengd moesten worden, wat een argument vormt voor het pleidooi om 
de termijn van de observatie in de wet aan te passen van één maand naar drie maanden. 
 
2. Artikel 47undecies, lid 2 van het Wetboek van Strafvordering: fase van de uitvoering – Punt VII.5.2 

omzendbrief COL 13/2006 en punt III.1 omzendbrief COL 14/2007 

 
Sinds 13 augustus 2007, datum waarop arrest 105/2007 van 19 juli 2007 van het Grondwettelijk Hof werd 
gepubliceerd, kunnen de bijzondere opsporingsmethoden niet langer worden gebruikt in het kader van de 
strafuitvoering (zie omzendbrief COL 13/2006, punt II 3.2). 
 
3. Artikel 47undecies, lid 3 van het Wetboek van Strafvordering: informanten gemachtigd om 

strafbare feiten te plegen – Punt VII.5.3 omzendbrief COL 13/2006 en punt III.2 omzendbrief COL 
14/2007 

 
Sinds 13 augustus 2007, datum waarop arrest 105/2007 van 19 juli 2007 van het Grondwettelijk Hof werd 
gepubliceerd, kan niet langer een expliciete machtiging worden verleend aan een informant om strafbare 
feiten te plegen (zie omzendbrief COL 13/2006, punt V 7). 
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DEEL VIII 
 

OMKADERING VAN HET COLLEGE VAN  
 

PROCUREURS-GENERAAL 
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HOOFDSTUK 1 – HET SECRETARIAAT 

____________________________________________________________ 

 

Algemeen 
 
Het College ziet zijn activiteiten jaar na jaar toenemen en wordt in stijgende mate om advies gevraagd over 
diverse materies en (wetgevende) initiatieven. Inmiddels werden reeds 20 expertisenetwerken opgericht en 
worden op zeer regelmatige basis bijkomende werkgroepen in het leven geroepen. Deze uitbreiding van de 
activiteiten heeft uiteraard een belangrijke impact op de inspanningen die op het vlak van ondersteuning 
geleverd moeten worden.  
 
Reeds verschillende jaren wordt gewezen op de nood aan bijkomende administratieve capaciteit en de 
uitbreiding van de vertaaldienst. De frequentie van de vergaderingen en het aantal voor te bereiden en te 
vertalen documenten namen in die mate toe dat het onmogelijk is geworden om binnen een redelijke termijn 
aan alle aanvragen te voldoen. 
 
Deze stijgende werkdruk laat zich overigens op al de niveaus van het Secretariaat voelen, en enkel dankzij 
het professionalisme en de bereidwillige inzet van alle medewerkers kan dit tekort aan personeel worden 
opgevangen. In dit kader moet opgemerkt worden dat tijdens het gerechtelijk jaar 2011-2012 een aantal 
personeelsleden de pensioengerechtigde leeftijd bereikte: Mevrouw Paula Van Kerckhove, assistent (op 31 
januari 2012), en de heren Freddy Van Den Broeck en Michel Primosig, beiden militair (op 30 juni 2012). Het 
bleek onmogelijk hen nog in de loop van het afgelopen gerechtelijk jaar te vervangen, hetgeen bijkomend 
druk op de werking van de dienst zette.  
 
De statistisch analisten en het Vast Bureau Werklastmeting en Organisatieontwikkeling zagen hun 
samenstelling eveneens grondig wijzigen. Zo werd de heer Wim De Bruycker op 16 mei 2012 aangeworven 
als technisch coördinator bij de dienst van de statistisch analisten. De heer Damien Debot bood dan weer op 
13 juli 2012 zijn ontslag aan als attaché bij het Vast Bureau Werklastmeting en Organisatieontwikkeling. Op 
17 oktober 2011 werd het Secretariaat daarentegen versterkt door de aanwerving van de heer Dirk Voet, 
ICT-coördinator. 
 
Voor deze verschuivingen kan onder meer verwezen worden naar het probleem van het gebrek aan een 
adequaat statuut voor de personeelsleden van het Secretariaat van het College. Een deel van dit personeel 
behoort immers tot een uitdovingskader. De meeste andere medewerkers werden bovendien contractueel 
aangeworven, waardoor hun statuut geen loopbaanperspectieven biedt. In dit kader kan het uitblijven van de 
effectieve oprichting van een gemeenschappelijke steundienst voor het openbaar ministerie aangehaald 
worden. De wet van 25 april 2007 ‘tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot 
bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de 
rechterlijke organisatie’ droeg de taken die thans uitgevoerd worden door het Secretariaat van het College op 

aan een nog op te richten steundienst. Deze wet had moeten leiden tot de omvorming van het Secretariaat in 
een gemeenschappelijke ondersteuningsdienst voor het hele openbaar ministerie, maar het nieuwe artikel 
143ter van het Gerechtelijk Wetboek bleef tot op heden dode letter. 
 
Gezien de aanhoudende toename van de activiteiten van het College van Procureurs-generaal en de nood 
aan een statutair kader dringt de oprichting van een daadwerkelijke steundienst zich echter des te meer op. 
 
Ondanks al deze pijnpunten heeft het Secretariaat in de loop van het afgelopen gerechtelijk jaar, dankzij de 
inzet en flexibiliteit van het personeel, een maximale ondersteuning geboden aan de door het College 
opgerichte expertisenetwerken en werkgroepen, en werden ook de activiteiten van het College – zowel intern 
als t.a.v. externe gesprekspartners – permanent opgevolgd.  
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Beheer van de archieven van de opgeheven militaire rechtscolleges 
 
In de loop van het gerechtelijk jaar 2011-2012 hebben de in het Brusselse Justitiepaleis gehuisveste diensten 
van het Secretariaat van het College het beheer van de archieven van de opgeheven militaire rechtscolleges 
waargenomen onder de verantwoordelijkheid van de door het College aangewezen magistraten van het 
openbaar ministerie, aan wie de bevoegdheid werd toevertrouwd om op grond van artikel 12 van het 
koninklijk besluit van 17 december 2003 toelating te verlenen voor de aflevering van “uitgiften en kopieën van 
de onderzoeks- en procedurestukken van de opgeheven militaire gerechten en parketten”. 
 

Administratieve opvolging van de opheffing van de militaire rechtscolleges 
 

 De administratieve archieven 

 
Het Secretariaat antwoordt op vragen over louter materiële problemen die verband houden met de activiteiten 
van de militaire rechtscolleges en dient ook verzoeken te behandelen m.b.t. het personeel dat bij deze 
instanties in dienst was. 
 

 De gerechtelijke archieven 

 
Het Secretariaat bezorgt documenten van allerlei aard aan alle rechtbanken en parketten die de 
bevoegdheden van de opgeheven militaire rechtscolleges hebben overgenomen, aangezien deze stukken af 
en toe nog verkeerdelijk aan de korpschefs van deze instanties worden gericht. 
 
Het Secretariaat beantwoordt eveneens de aanvragen tot inlichting die betrekking hebben op de dossiers die 
op 1 januari 2004 nog steeds in vooronderzoek of in onderzoek waren. 
 

Beheer van de archieven 
 

 Gewone archieven 

 
In samenwerking met het hof van beroep Brussel voldoet het Secretariaat aan alle aanvragen die erop 
gericht zijn afschriften van procedurestukken te ontvangen en beantwoordt het ook de frequente vragen tot 
inlichting vanwege de parketten (in hoofdzaak met het oog op de behandeling van verzoeken tot eerherstel) 
en diverse ministeriële departementen. 
 

 Archieven inzake incivisme 
 

Tijdens het gerechtelijk jaar 2011-2012 hebben ongeveer 70 researchers (historici, studenten, 
rechthebbenden,…) de toestemming gekregen om deze dossiers te raadplegen. 
 
De diensten van het Joods Museum van Deportatie en Verzet, dat toegang heeft gekregen tot de archieven 
van het College, zetten de digitalisering van de dossiers eveneens voort. 
 

 Dagelijks beheer 

 
De dienst die instaat voor de behandeling van de archieven is het afgelopen gerechtelijk jaar verder gegaan 
met de rangschikking van de dossiers die definitief aan het Algemeen Rijksarchief kunnen worden 
overgedragen. 
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Kwalificatieboeken en -codes 
 
Tijdens het voorbije gerechtelijk jaar werden de kwalificatiefiches die verband houden met de misdrijven van 
Titel I-bis van het Strafwetboek (ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht) op Omptranet 
ingebracht. Voor het uitwerken van deze kwalificatiefiches werden de artikelen 136bis tot 136octies van het 
Strafwetboek in 3 thema’s onderverdeeld. De misdaden m.b.t. genocide omvatten per landstaal 60 
kwalificatiefiches, en voor de misdaden tegen de mensheid en de oorlogsmisdaden moesten er per landstaal 
respectievelijk 132 en 1479 kwalificatiefiches worden aangemaakt. Aangezien alle prioriteit gaat naar het 
actueel houden van het kwalificatieboek op Omptranet, zal het nazicht van de publicatie van deze fiches pas 
na het gerechtelijk verlof 2011-2012 kunnen plaatsvinden. 
 
Alle misdrijven van het gemeen strafrecht kunnen thans via één of meerdere kwalificatiefiches op Omptranet 
geconsulteerd worden en zijn in 189 thema’s ondergebracht. Het gaat hierbij om 8932 fiches per landstaal, of 
een totaal van 17866 fiches, waarvoor 35732 codes moesten worden vastgelegd. De ingebrachte fiches 
worden dagelijks op hun bruikbaarheid getoetst, en bijgehouden of aangevuld telkens zich wetswijzigingen 
voordoen. 
 
Op 20 januari 2012 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 30 november 2011 gepubliceerd tot wijziging 
van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een 
gezagsrelatie betreft. Voor de actualisering van het kwalificatieboek moesten er 6 fiches worden aangepast of 
toegevoegd, die betrekking hebben op de schending van het beroepsgeheim en kinderpornografie. 
 
In het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2012 verscheen dan weer de wet van 26 november 2011 tot 
wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen 
strafbaar te stellen en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te 
breiden. Deze wet voorziet, naast een nieuwe strafbaarstelling door de invoeging van artikel 442quater in het 
Strafwetboek, in een hele reeks wijzigingen of aanvullingen van reeds bestaande artikelen uit het tweede 
boek van het Strafwetboek. 
 
Voor de actualisering van het kwalificatieboek moesten er per landstaal 1271 fiches worden gewijzigd of 
gecreëerd. Het ging hierbij om fiches die verband houden met terroristische misdrijven, eredienst, 
bedreigingen, gijzeling, aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht en prostitutie, familieverlating, 
opzettelijke slagen en verwondingen, opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen, foltering, onmenselijke 
behandeling, onterende behandeling, schuldig verzuim, verlaten van minderjarigen en onbekwamen, 
verwaarlozing van kinderen, onthouden van voedsel of verzorging aan minderjarigen en onbekwamen, 
nalatigheid in het onderhoud van minderjarigen en onbekwamen, ontvoering van minderjarigen, verberging 
van ontvoerde minderjarigen, gebruik van minderjarigen met het oog op het plegen van misdaden of 
wanbedrijven, uitbuiting van bedelarij, mensenhandel, huisjesmelkerij, belaging, misbruik van de zwakke 
toestand van kwetsbare personen, diefstal, afpersing, misbruik van vertrouwen, bedrog inzake koopwaren en 
werk, heling, vernietiging van registers, akten, titels, biljetten, bescheiden en andere papieren, vernieling of 
beschadiging met geweld of bedreiging van andermans roerende eigendommen, misbruik van de behoeften, 
de zwakheden, de hartstochten of de onwetendheid van minderjarigen, en oplichting. 
 
Via de wet van 5 juli 2012 (Belgisch Staatsblad van 19 juli 2012) werd de verzwarende omstandigheid voor 
strafbare feiten jegens scheidsrechters voor sportwedstrijden in het Strafwetboek ingevoerd. Per landstaal 
dienden er 33 fiches te worden aangepast of toegevoegd, die verband houden met opzettelijke slagen en 
verwondingen en het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen. 
 
Er dient in dit opzicht vermeld te worden dat op 1 januari 2012 de wet van 26 april 2007 betreffende de 
terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank in werking is getreden. In boek I, hoofdstuk II, afdeling 
V van het Strafwetboek werd een onderafdeling I-bis ingevoegd, die de artikelen 34bis tot en met 
34quinquies omvat. Deze artikelen voorzien in de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank als 
een bijkomende straf die in de door de wet bepaalde gevallen moet of kan worden uitgesproken met het oog 
op de bescherming van de maatschappij tegen degenen die bepaalde ernstige strafbare feiten plegen die de 
integriteit van personen aantasten. Tezelfdertijd werd hoofdstuk VII van de wet van 9 april 1930 tot 
bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde 
seksuele strafbare feiten opgeheven. Aangezien de wetgeving geen nieuwe tenlasteleggingen of wijzigingen 
aan bestaande tenlasteleggingen met zich mee brengt, werd ervoor geopteerd om deze actualisering vanaf 
het volgende gerechtelijke jaar stapsgewijs door te voeren. 
 
Wat het militair strafrecht betreft, kunnen alle kwalificatiefiches die verband houden met de misdrijven van het 
Militair Strafwetboek, met uitzondering van het militair misdrijf ‘verraad’, op Omptranet geconsulteerd worden.  
Het gaat daarbij om een totaal van 3076 fiches, onderverdeeld in 20 thema’s. Voor het aanmaken van deze 
fiches moesten er 6152 codes worden vastgelegd. Aangezien het actueel houden van het kwalificatieboek 
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m.b.t. het gemeen strafrecht momenteel de hoogste prioriteit geniet, werd de publicatie van het laatste, maar 
meest omvangrijke thema voor onbepaalde tijd uitgesteld. 
 
Begin 2012 werd door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) tot slot een 
eindrapport meegedeeld i.v.m. het onderzoek dat in opdracht van de minister van Justitie werd gevoerd 
inzake de haalbaarheidsvoorwaarden voor de koppeling van de databanken van de strafrechtsbedeling via 
de ontwikkeling van een ‘datawarehouse’, waarvoor de medewerking van het College werd gevraagd, en dan 
meer in het bijzonder wat de herziening van de kwalificatie- en preventiecodes betreft. Half maart 2012 
werden een aantal relevante passages uit dit eindrapport aan de informaticacel van de Federale Politie 
voorgelegd. Van deze cel wordt toelichting verwacht omtrent de haalbaarheid van het voorgestelde 
coderingssysteem en de impact ervan voor de Federale Politie op informaticatechnisch vlak. 
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HOOFDSTUK 2 – DE DIENST STATISTISCH ANALISTEN 

____________________________________________________________ 

 

Hierna volgt een samenvatting van de activiteiten van de statistisch analisten van september 2011 tot juni 

2012. 

 

Naar analogie met de productie van statistieken m.b.t. de correctionele parketten bij de rechtbanken van 

eerste aanleg en het Federaal Parket hebben de statistisch analisten van het openbaar ministerie zich ook tot 

doel gesteld om op korte of middellange termijn statistieken te genereren voor de jeugdparketten, de 

politieparketten, de parketten-generaal, de arbeidsauditoraten en de auditoraten-generaal5. Tijdens het 

gerechtelijk jaar 2011-2012 werd het statistisch instrument voor de jeugdparketten, dat tijdens het gerechtelijk 

jaar 2010-2011 werd ontwikkeld, verder verfijnd. 

 

Verzameling en beheer van gegevens in gecentraliseerde databanken van 
het openbaar ministerie 
 

De statistisch analisten werken aan de systematische uitbouw van een gecentraliseerde statistische 

databank van het openbaar ministerie op basis van de verschillende geïnformatiseerde registratiesystemen. 

De kwaliteit van de geregistreerde gegevens wordt daarbij steeds nauwlettend in het oog gehouden.  

 

Correctionele parketten en Federaal Parket:  

 Extractie van de gegevens van de correctionele parketten en het Federaal Parket op grond van de lokale 

REA/TPI-databanken (10 januari en 10 juli). 

 Analyse van de kwaliteit van de geregistreerde gegevens en waar nodig formuleren van ‘change 

requests’ teneinde de kwaliteit van de registraties te verbeteren. 

 Deelname aan de maandelijkse vergaderingen van de applicatiegroep (APG) “REA/TPI”. 

 

Jeugdparketten:  

 Extractie van de gegevens van de jeugdparketten op basis van de lokale PJP/Dumbo-databanken (10 

januari en 10 juli). 

 Analyse van de kwaliteit van de geregistreerde gegevens. 

 Deelname aan de vergaderingen van de APG “PJP”. 

 

Politieparketten (afhankelijk van de ingebruikname van het MACH-registratiesysteem): 

 Overleg met de stafdienst ICT van de FOD Justitie teneinde een gegevensextractie van de databank 

MACH te realiseren (de uitrol van de MACH-applicatie gebeurde begin 2012 in alle politieparketten). 

 Toelichting tijdens de vergaderingen van de APG “MACH” bij de wensen en noden van de statistisch 
analisten op het vlak van de productie van statistieken m.b.t. de politieparketten. 

 

Parketten-generaal: 

 Maandelijkse extractie van de gegevens van de parketten-generaal die de PAGE-toepassing gebruiken. 

 

Met het oog op een efficiënt gegevensbeheer werd een maandelijks overleg opgestart met de cel 

Datamanagement van de stafdienst ICT van de FOD Justitie. Tijdens dit overleg worden mogelijke pistes 

voor de verdere verfijning van de gegevensextracties en van de structuur van de statistische databanken 

besproken. 

 

In het kader van het strategisch ICT-overleg tussen de rechterlijke orde en de stafdienst ICT werden door de 

statistisch analisten bovendien verschillende ICT-projectfiches ingediend bij “OmpICT”. Deze projectfiches 

richten zich: 

 enerzijds op de creatie van nationale statistische gegevensbanken voor de geledingen van het openbaar 

ministerie die hier momenteel nog niet over beschikken (projecten OMP027 t.e.m. OMP030): 

 
5
 Een noodzakelijke voorwaarde hiertoe is evenwel dat deze instanties over een nationale en gemeenschappelijke 

informaticatoepassing beschikken. 
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° OMP027 - gegevensbank politieparketten 

° OMP028 - gegevensbank parketten-generaal 

° OMP029 - gegevensbank arbeidsauditoraten 

° OMP030 - gegevensbank auditoraten-generaal 

en  

 anderzijds op enkele randvoorwaarden voor de creatie van dergelijke gegevensbanken (projecten 

OMP031, OMP046 en OMP047: uniforme registratierichtlijnen, ondersteuning van het team van 

statistisch analisten op gebied van hardware en software, ondersteuning bij de ontwikkeling van een 

website met basisstatistieken van het openbaar ministerie): 

° OMP031 - gebruikershandleidingen voor de applicaties 

° OMP046 - hardware & software voor de dienst van de statistisch analisten van het openbaar 

ministerie 

° OMP047 - website met statistieken van het openbaar ministerie 

 

Het produceren van basisstatistieken voor de geledingen van het openbaar 
ministerie die over een nationale gemeenschappelijke 
informaticatoepassing beschikken 
 

Correctionele parketten en Federaal Parket: jaarstatistiek 

 De jaarstatistiek 2011 werd opgemaakt, goedgekeurd en gepubliceerd op de website van het openbaar 

ministerie. In dit rapport werd ook een jaarstatistiek van het Federaal Parket opgenomen. 

 De statistisch analisten hebben, wat de correctionele parketten betreft, de bijdrage van het openbaar 

ministerie aan de informatiebrochure “Justitie in Cijfers” opgesteld. 

 

Jeugdparketten: jaarstatistiek over de instroom 

 De publicatie van de analyse “De instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten (2006-2010)” 

werd opgemaakt, goedgekeurd en gepubliceerd op de website van het openbaar ministerie. 

 Publicatie van een bijdrage in het wetenschappelijk tijdschrift Panopticon: Van Dael, E. en Tutelaars, I., 

“De instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten: Tendensen 2006-2010”, Panopticon, 33 (2), 

2012, 184-190. 

 De statistisch analisten stonden, wat de jeugdparketten betreft, in voor de bijdrage van het openbaar 

ministerie aan de informatiebrochure “Justitie in Cijfers”. 

 

Arbeidsauditoraten: jaarstatistiek op basis van de Laurence-databank 

 Jaarstatistiek 2011 van de door de arbeidsauditoraten en de auditoraten-generaal in de Laurence-

databank geregistreerde gegevens (verplichte eenvormige registratie van de gegevens met betrekking 

tot de vijf prioriteiten die de regering op 30 maart 2004 bepaalde). 

 

De exploitatie van statistische gegevens in het kader van het strafrechtelijk 
beleid  
 

1. Beleidsondersteuning op nationaal vlak: 

Uitvoering van de prioriteiten die in het beleidsplan van het openbaar ministerie vastgelegd werden: 

 

 Beeldvorming m.b.t. de doorlooptijden van de gerechtelijke onderzoeken  

Binnen de uitoefening van de strafvordering is de verkorting van de doorlooptijden van de strafzaken 

dé topprioriteit voor het openbaar ministerie. Door de statistisch analisten van het College van 

Procureurs-generaal werd bijgevolg een beeldvormingsinstrument ontwikkeld om de evolutie van de 

doorlooptijden van de gerechtelijke onderzoeken op vaste tijdstippen voor alle parketten van het 

land in beeld te brengen. Op 21 juni 2012 presenteerden de statistisch analisten de vijfde 

vervolganalyse (referentieperiode 2007-2011) aan het College van Procureurs-generaal, die kan 

beschouwd worden als een verdere verfijning van de voorgaande analyses op basis van de 

opmerkingen van de procureurs des konings.  
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 Beeldvorming m.b.t. de doorlooptijden van de opsporingsonderzoeken 

Aangezien meer dan 90% van de door de correctionele parketten behandelde zaken 

opsporingsonderzoeken betreffen, maken de statistisch analisten op vraag van het College van 

Procureurs-generaal ook recurrente analyses over de doorlooptijden van de 

opsporingsonderzoeken. Tijdens het gerechtelijk jaar 2011-2012 werkten de statistisch analisten aan 

een verdere verfijning van de eerste analyse die gepresenteerd werd tijdens de interne vergadering 

van het College van Procureurs-generaal van 27 juni 2011. 

 

 Het coördinatiebureau van de statistisch analisten heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de 

werkgroepen die het College van Procureurs-generaal heeft opgericht met het oog op de toepassing van 

het beleidsplan van het openbaar ministerie:  

- Werkgroep “A1-A2”: Hertekening van het gerechtelijk landschap; 

- Werkgroep “B1”: Gemeenschappelijke ondersteuningsdienst van het openbaar ministerie;  

- Werkgroep “B2”: Parketbeleidsplan. 

 

Ondersteuning van de expertisenetwerken: evaluaties van het strafrechtelijk beleid: 

De statistisch analisten hebben wetenschappelijke ondersteuning geboden aan de werkgroep “Algemeen 

Strafrechtelijk Beleid” van het College van Procureurs-generaal: 

 

 Analyse m.b.t. het algemeen strafrechtelijk beleid 

Tijdens de vergadering van het expertisenetwerk “Strafrechtelijk Beleid” van 9 december 2011 werd 

besloten dat er door een werkgroep van magistraten een vragenlijst zou opgesteld worden om de 

interarrondissementele verschillen te kunnen contextualiseren die aan bod kwamen in de 

statistische analyse "Algemeen Strafrechtelijk Beleid: toepassingsgraad van verschillende 

beslissingen op parketniveau (cohorte 2008)", die door de statistisch analisten werd gepresenteerd 

tijdens de interne vergadering van het College van Procureurs-generaal van 27 juni 2011. Op basis 

van de antwoorden op deze vragenlijst zal nagegaan worden wat er mogelijk is qua aanbevelingen 

en/of richtlijnen om, zonder afbreuk te doen aan de arrondissementele eigenheid van de parketten, 

de onderlinge afstemming en coherentie van het door de parketten gevoerde strafrechtelijk beleid te 

bevorderen. De statistisch analisten leverden een tiental tabellen die als bijlage bij deze vragenlijst 

zullen gevoegd worden.  

 

2. Beleidsondersteuning op lokaal vlak:
6
 

 Meet- en opvolgingsinstrument voor de strafrechtelijke keten:  

De statistisch analisten bieden ondersteuning aan de procureurs des konings die het “meet- en 

opvolgingsinstrument voor de strafrechtelijke keten” wensen te gebruiken in het kader van de uitwerking 

van de zonale veiligheidsplannen in hun arrondissement. Concreet leverden de analisten in 2011-2012 

de noodzakelijke correctionele gegevens aan en voerden ze de koppeling uit met de politionele data voor 

de arrondissementen Turnhout, Charleroi en Bergen. 

 De lokale statistisch analisten bieden ook ondersteuning aan de korpschefs (procureurs des konings, 

procureur-generaal) van hun rechtsgebied in het raam van de statistische beeldvorming van het 

strafrechtelijk beleid. Het gaat onder meer om: 

- het aanleveren van cijfergegevens voor de plechtige openingsredes van de procureurs-

generaal; 

- het aanreiken van cijfergegevens voor de jaarverslagen die de parketten-generaal of de 

parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg voor de Hoge Raad voor de Justitie opmaken; 

- presentaties van en duiding bij de nationale analyses, vb. de doorlooptijden van de 

gerechtelijke onderzoeken of de opsporingsonderzoeken; 

- deelname aan overlegvergaderingen tussen de procureur-generaal en de procureurs des 

konings; 

- het opstellen van periodieke statistieken betreffende de instroom, uitstroom en stock van 

correctionele beroepen op de parketten-generaal. 

 

 

 
6
 Het betreft hierbij een lijst van de meest representatieve verwezenlijkingen en dus geen volledig overzicht van alle 

realisaties van of activiteiten waaraan de statistisch analisten op lokaal vlak hebben deelgenomen. 
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Externe verzoeken tot het ontvangen van statistieken 
 

In de loop van het gerechtelijk jaar 2011-2012 heeft het Secretariaat van het College van Procureurs-

generaal 423 parlementaire vragen ontvangen. Het coördinatiebureau heeft 147 adviezen opgesteld waarin 

de mogelijkheden werden uiteengezet om deze vragen te beantwoorden. De analisten hebben uiteindelijk 

statistische elementen aangereikt voor de beantwoording van 37 parlementaire vragen die allemaal 

betrekking hadden op de behandeling van correctionele zaken door de parketten van eerste aanleg. 

 

De statistisch analisten hebben bovendien een antwoord geformuleerd op verschillende verzoeken tot het 

ontvangen van statistische informatie vanwege instellingen of diensten die geen deel van het openbaar 

ministerie uitmaken, namelijk: 

 

 Vraag van de heer Franky Goossens, KULeuven, m.b.t. feiten gepleegd tegen personen die een 

openbaar ambt vervullen  

 Vraag van het Instituut voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen, i.v.m. partnergeweld 

 Vraag van mevrouw Jozefien Van Caeneghem (Vrije Universiteit Brussel) inzake racisme/etnische 

discriminatie 

 Vraag van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid over kinderpornografie (toepassing door België van 

het Verdrag nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van 17 juni 1999 betreffende het 

verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid) 

 Vraag van de heer Jean-Louis Dethier, directeur-generaal van “Perspective Consulting”, betreffende 

stedenbouwkundige inbreuken in het raam van de “Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE)” van het Waals Gewest 

 Vraag van de Federale Gerechtelijke Politie – directie van de Bestrijding van Criminaliteit tegen 

Personen – cel Geweld, in het kader van de “Convention on Preventing and Combating Violence and 

Domestic Violence Against Women” 

 Vraag van “Transparency International Belgium” met betrekking tot corruptie 

 Vraag van de Federale Politie – dienst Beleidsgegevens/Politionele Criminaliteitsstatistieken, in verband 

met de “UN Crime Trends Survey 2011” 

 Vraag van de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid i.v.m. mensenhandel, voor het verslag “State 

Departement” van de ambassade van de Verenigde Staten van Amerika 

 Vraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer – dienst Verkeersreglementering, inzake het aantal 

voorgestelde minnelijke schikkingen 

 Vraag van mevrouw Julie Lenssens, masterstudente rechten Ugent, betreffende openbare 

zedenschennis 

 Vraag van mevrouw Nathalie Cobbaut, journaliste bij Le Soir, met betrekking tot huisjesmelkerij 

 Vraag van het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) i.v.m. 

mensenhandel en –smokkel 

 Vraag van het CGKR over de strijd tegen racisme, xenofobie en homofobie 

 Vraag van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – dienst Multilaterale 

en Strategische Zaken, inzake de vervolging van leefmilieumisdrijven 

 Vraag van de heer Thomas Blondiau, doctoraatsstudent KULeuven, i.v.m. de behandeling van 

milieuzaken 

 Vraag van mevrouw Julie Penxten, studente rechten KULeuven, m.b.t. gedwongen huwelijken 

 Vraag van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid in het kader van het derde rapport van België over de 

“Convention against Torture (CAT)” van de Verenigde Naties 

 Vraag van mevrouw Christine Guillain, Facultés Universitaires Saint-Louis Bruxelles, met betrekking tot 

drugs 

 Vraag van mevrouw Barbara David, studente criminologie Université Louvain-la-Neuve, i.v.m. 

intrafamiliaal geweld 

 Vraag van de Raad van de Europese Unie over de praktische uitvoering van het Europees 

aanhoudingsbevel 

 Vraag van de minister van Justitie betreffende fiscale fraudedossiers 

 Verzoek van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving (VHRM) tot het opmaken van een 

statistische bijdrage van het openbaar ministerie aan het Vlaams Milieuhandhavingsrapport 

 Vraag van de heer Daniel De Wolf (VUB) omtrent de bestuurlijke handhaving in de ruimtelijke ordening 

 Vraag van de Europese Commissie voor Efficiëntie in Justitie (CEPEJ) in het kader van de evaluatie van 

de gerechtelijke systemen (cyclus 2010-2012) 



JAARVERSLAG 2011-2012 

 

 

 93 

 Vraag van mevrouw Galant, aanspreekpunt van het Europees Bureau voor de Grondrechten (FRA) en 

medewerkster van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de 

FOD Justitie, m.b.t. gedwongen huwelijken en met het oog op de redactie van het 7de rapport van België 

over het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (‘VN-

Vrouwenverdrag’). 

 

Omkadering en ondersteuning van statistische projecten van andere 
diensten 
 

Net zoals dat tijdens de voorgaande jaren het geval was, heeft het coördinatiebureau van de statistisch 

analisten zijn expertise en methodologische ondersteuning ter beschikking gesteld van verschillende door 

andere diensten gevoerde projecten om zo de statistische kennis van de activiteiten van de gerechtelijke 

overheden te verhogen.  

 

Zo werd bijvoorbeeld deelgenomen aan de werkgroep “Statistieken van de Jeugdgriffies” van het Nationaal 

Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), en aan het begeleidingscomité van “de productie en 

wetenschappelijke exploitatie van statistische gegevens inzake jeugddelinquentie en jeugdbescherming” 

(eveneens van het NICC). 

 

Daarnaast heeft het coördinatiebureau net zoals de voorbije jaren een bijdrage geleverd aan de 

werkzaamheden van het begeleidingscomité van het Vast Bureau Werklastmeting en 

Organisatieontwikkeling. 

 

Opleiding van het team van statistisch analisten 
 

De statistisch analisten waren aanwezig op verschillende colloquia en studiedagen, bijvoorbeeld: 

 “Diefstal in woningen” (veiligheidsconferentie) 

 “Niet weer in de oude fout... Criminele carrières en recidive”  

 “Evaluatie van de Salduz-wet en vooruitblik naar de toekomst” 
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HOOFDSTUK 3 – HET VAST BUREAU WERKLASTMETING EN 
ORGANISATIEONTWIKKELING 

____________________________________________________________ 

 
Sinds de oprichting van het Vast Bureau Werklastmeting & Organisatieontwikkeling (VBWO) midden 2006 
heeft het College van Procureurs-generaal een aparte dienst die zich toelegt op het meten van de werklast bij 
diverse entiteiten van het openbaar ministerie. Het College beschikt hiertoe over een instrument dat de 
mogelijkheid biedt om de werklast op een objectieve manier in kaart te brengen en op basis daarvan de 
personeelsbehoeften te bepalen. De grote mate van detail van het meetsysteem zorgt voor transparantie in 
de werking maar is tegelijk arbeidsintensief in gebruik. Werklastmeting is een discipline die met diverse 
organisatiegebieden is verbonden, raakt in principe aan elk facet van het werk binnen het openbaar 
ministerie – zowel dossiergebonden als niet-dossiergebonden activiteiten – en houdt ook rekening met 
personele zaken, zoals de (on)beschikbaarheid van medewerkers. Een veelheid van gegevens die verspreid 
liggen over verscheidene databronnen dienen in het werklastmeetinstrument verzameld, verwerkt en 
ingebracht te worden. Sommige van deze data zijn te vinden in de operationele ICT-systemen, andere (vb. 
tijden) dienen dan weer afzonderlijk ingewonnen te worden via georganiseerde bevragingen, hetgeen ook 
inspanningen vergt op het terrein omdat hiervoor bijkomende registraties uitgevoerd moeten worden. 
Eenmaal een werklastmeting achter de rug stellen zich dan weer uitdagingen op het vlak van 
organisatieontwikkeling. 
 
De taken van de dienst VBWO zijn dus (1) uitvoeren, coördineren en beheren van de werklastmeting van de 
parketorganisaties, (2) bijdragen aan het verbeteren van de werkprocessen en het personeelsbeheer van de 
parketorganisaties, (3) bijdragen aan het opstellen van personeelsplannen door de parketorganisaties. Het 
personeelsverloop van de afgelopen jaren heeft tot gevolg gehad dat het gemiddelde kader 2 voltijdse 
eenheden (VTE) telde. Deze personeelsbezetting maakt het echter niet mogelijk om het voormelde 
takenpakket volledig tot een goed einde te brengen. Er dienen dus voortdurend taken te worden uit-/afgesteld 
en prioriteiten te worden bijgesteld. Derhalve richt het VBWO de inspanningen in eerste instantie op de 
werklastmeting, met focus op de werklast in de parketten-generaal, de correctionele en de politieafdelingen 
van de parketten van eerste aanleg. Pas nadien gaat de aandacht naar het verbeteren van het proces- en 
personeelsbeheer van de parketorganisaties.  
 

Kort overzicht van de activiteiten 
 

De voorbije gerechtelijke jaren (2010-2011 en 2011-2012) zijn er activiteiten ontplooid om het meetproces 
nog efficiënter en effectiever te laten verlopen en de kwaliteit van de metingen te optimaliseren. Via diverse 
methodologische en instrumentele aanpassingen is getracht om (toekomstige) werklastmetingen volledig 
inzetbaar te maken voor het beheer/beleid van de parketorganisaties.  
 
Bepaalde conceptoplossingen die werden goedgekeurd tijdens het gerechtelijk jaar 2010-2011 werden 
geconcretiseerd, uitgewerkt en gevalideerd in samenwerking met de bevoegde instanties en partners. Veel 
van deze oplossingen vereisen ontwikkeling op het gebied van ICT, waarvoor steun werd gevraagd van de 
FOD Justitie (stafdienst ICT). Volgens de WLM-planning was het de bedoeling nieuwe registraties  te kunnen 
opstarten (vanaf 1 januari 2012, voor het meten van de werklast van het jaar 2012), maar door het uitblijven 
van bepaalde ICT-ontwikkelingen werd dit verhinderd. Daarom werd beslist om verder werk te maken van de 
realisatie van  de voorgestelde oplossingen en de werklastmeting op te schorten.   
 
Ondanks voornoemde beperkingen werd toch vooruitgang geboekt bij de optimalisatie van het WLM-
instrument. Hierna volgt een korte bespreking van de belangrijkste realisaties. 
 
1. Redesign van de WLM-applicatie: Er werd samengewerkt met de private partner MÖBIUS om de 

bestaande WLM-applicatie gebruiksvriendelijk te maken voor het invoeren van lokale gegevens en 
functioneel uit te bouwen door een bijkomende module in gebruik te nemen die het mogelijk maakt om 
simulaties uit te voeren op basis van scenario’s voor toekomstgeoriënteerde werklastmetingen (in het 
kader van personeelsplanning jaar n+1). 

2. Creatie van overheadsecties: De niet-dossiergebonden activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen 

en het besturen van de organisatie werden ondergebracht in zgn. ‘management- en ondersteunende 
secties’ (dit zijn nieuwe entiteiten binnen het werklastmeetinstrument). Om deze secties te kunnen 
onderscheiden van de ‘core business-entiteiten’ werd gestart met een inventaris van de ondersteunende 
taken. Bij een nieuwe werklastmeting zal de personeelsbeschikbaarheid ten behoeve van deze secties 
worden opgevraagd. 
 

3. Realisatie van de ‘werkagenda’ (voorbereiding): Er werd veel energie geïnvesteerd in overleg en 

communicatie met diverse aanspreekpunten, zowel van het openbaar ministerie als de FOD Justitie en 
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de beleidscel, om tot een doorbraak in dit dossier te komen. In afwachting van ondersteuning voor het 
uitwerken van een Outlook-plugin en een uitrol van de nieuwe werkposten (met Windows 7 en Outlook 
2010) werd opdracht gegeven aan de parketorganisaties om afwezigheden te registreren in de 
Omptranet-kalender. Eind augustus kon tijd worden vrijgemaakt door de webmaster van Omptranet om 
te zoeken naar oplossingen die gelinkt zijn met Outlook en Microsoft-technologie. Er is een oplossing 
mogelijk a.h.v. een registratie via Outlook (plugin), workflows in Sharepoint, en BI via de SQL-server, 
maar de ontwikkeling en infrastructuur ontbreken nog.  

4. Actualisatie van parameters in het WLM-instrument: In overleg met het werkterrein is verder gewerkt 
aan een actualisatie van de werkprocessen. Dit omhelst onder meer het identificeren, het modelleren en 
het valideren van deze processen alsook het uitvoeren van tijdsmetingen. Wat de parketten-generaal 
betreft, werd een grondige herschrijving van de werkprocessen doorgevoerd (omwille van de invoering 
van PAGE). Voor de correctionele parketten en de politieparketten werd het bestaande proceslandschap 
vervolledigd en geactualiseerd. Door de medewerkers van het VBWO werd gedurende het voorbije 
gerechtelijke jaar ook een frequente betrokkenheid getoond bij het opstarten van een ‘Business Process 
Management (BPM)’ voor de FOD Justitie en de rechterlijke orde. Deelname aan een 5-daagse BPM-
opleiding, overleg met diverse BPM-specialisten, etc. hebben ertoe bijgedragen dat nieuw verworven 
inzichten konden toegepast worden op de voor de werklastmeting beschreven werkprocessen (vb. 
herbenoeming van de werkprocessen, uitwerking van een processtructuur, ingebruikname van een 
freeware BPM-tool). Naast een actualisatie, clustering en herbenoeming van de werkprocessen werd de 
lijst van (generieke) niet-dossiergebonden activiteiten (toepasselijk voor medewerkers binnen de ‘core 
business’) vereenvoudigd op grond van de geplande agendaregistratie. Binnen het WLM-instrument 
blijven althans nog 5 categorieën van niet-dossiergebonden activiteiten over (vergaderingen, 
opleidingen, verplaatsingen, communicatie, zelfbeheer), waarvan 3 categorieën kunnen geteld worden 
via agendaregistratie.  
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DEEL IX 
 

BIJLAGEN 
 
 

1. Overzichtslijst parlementaire vragen 

 

2. Evaluatieverslag m.b.t. de federale procureur en over de werking 
van het Federaal Parket 
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Bijlage 1 
 

Nummer  
vraag 

Naam  
parlementair 
 

Datum 
vraag 
 

Onderwerp 

5-1233 I. Faes 13.10.2011 Het niet vrijgeven bij strafzaken van 
rekeninginformatie door de Attijariwafa-bank  
 

5-1313 I. Faes 13.10.2011 Getuigen in strafrechtelijke zaken 
 

5-1407 K. Vanlouwe 27.10.2011 Het onderzoek naar de voormalige ambassadeur 
in Parijs 
 

5-1422 
5-1593 

F. Boogaerts 7.11.2011 
27.12.2011 

De niet-gehomologeerde systemen voor 
trajectcontrole in Gentbrugge en Turnhout 
 

5-1454 B. Anciaux 10.11.2011 Het afkopen van een vordering in de Sabena-
strafzaak 
 

5-1522 
5-1627 

B. Laeremans 24.11.2011 
27.12.2011 
 

Het dossier van de politieke moorden die 
toegeschreven worden aan A. Belliraj 
 

5-1551 K. Vanlouwe 23.12.2011 Het onderzoek naar de voormalige ambassadeur 
in Parijs 
 

5-1613 L. Maes 26.12.2011 De opvolging van het Sabena-dossier 
 

5-1668 F. Bellot 26.12.2011 Sancties die door de politierechtbanken aan 
wegcowboys opgelegd worden 
 

5-1698 B. Anciaux 26.12.2011 Het afkopen van de strafvordering in de Sabena-
strafzaak 
 

5-1743 B. Anciaux 17.1.2012 Rondzendbrief met een lijst van misdrijven 
waarvoor misdadigers niet langer opgepakt 
moeten worden 
 

5-1745 B. Laeremans 17.1.2012 De toepassing van de Salduz-wetgeving en de 
omzendbrief van het Brusselse parket 
 

5-1760 B. Anciaux 17.1.2012 De huiszoekingen bij het Antwerpse parket 
 

5-1776 G. Deprez 17.1.2012 De toename van de verspreiding van strafbare 
beelden door particulieren op sociale 
netwerksites 
 

5-1781 B. Laeremans 27.1.2012 Rol van Nordine Amrani in de Luikse 
wapenhandel 
 

5-1795 B. Anciaux 19.1.2012 Het stopzetten van het onderzoek naar de Bende 
van Nijvel 
 

5-1807 I. Faes 19.1.2012 Het Brusselse parket 
 

5-1883 D. Douifi 6.2.2012 De gemeentelijke administratieve sancties 
 

5-1888 F. Pehlivan 6.2.2012 Het vrijgeven van lichamen bij rechtszaken 
 

5-1899 L. Maes 6.2.2012 De aandacht van de parketten voor de 
problematiek van de handel in gestolen kunst en 
antiek 
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5-1936 A. Courtois 16.2.2012 Het KB tot vaststelling van de concrete 
modaliteiten voor de behandeling van gegevens 
en informatie in de Algemene Nationale 
Gegevensbank 
 

5-1983 B. Laeremans 16.2.2012 De onrustwekkende vrijlatingen van zware 
jeugdige delinquenten in Brussel 
 

5-1993 B. Anciaux 1.3.2012 Het toelaten van het gebruik van draagbare 
scanners door advocaten bij het hof van beroep 
 

5-1998 L. Maes 1.3.2012 Het onderzoek naar valsheid in geschrifte in het 
Sabena-dossier 
 

5-2033 I. Faes 8.3.2012 De ontvangen bedragen naar aanleiding van 
minnelijke schikkingen 
 

5-2109 B. Anciaux 16.3.2012 Het afkopen van processen 
 

5-2163 M. Taelman 30.3.2012 De invorderingsdossiers 
 

5-2184 C. Defraigne 2.4.2012 Oneerlijke syndici 
 

5-2238 B. Laeremans 11.5.2012 De lichtzinnige aanpak van een pedofiel uit Asse 
 

5-2304 B. Anciaux 14.5.2012 De verjaring van superboetes 
 

5-2328 P. De Bruyn 10.5.2012 De wetgeving rond bewuste HIV-besmettingen 
 

5-2454 P. Van Rompuy 5.7.2012 De omzendbrief met betrekking tot de minnelijke 
schikking 
 

5-3035 B. Anciaux 1.9.2011 Alcoholslot – Gebruik – Evaluatie 
 

5-3041 B. Anciaux 29.9.2011 Onnodige medische ingrepen – Controle – 
Gerechtelijke vervolging 
 

5-3067 B. Anciaux 12.9.2011 Verkeersveiligheid – Kruispuntbank van 
verkeersovertredingen – Aanleg – Stand van 
zaken 
 

5-3122 L. Maes 23.9.2011 Parket – Opvolging dossiers – Beschikbare 
elementen 
 

5-3146 B. Anciaux 29.9.2011 Koelcellen – Lichamen – Vrijgave voor begrafenis 
– Turkije 
 

5-3249 B. Tommelein 29.9.2011 Uitkeringsfraude – Spookburgers – Aantal 
burgers zonder domicilie 
 

5-3495 
5-5054 
 

B. Tommelein 17.10.2011 
28.12.2011 

Mensenhandel – Mensensmokkel – Vervolging 
 

5-3545 F. Winckel 20.10.2011 Sperperiode – Praktijken van de winkelketen ZEB 
– Klachten van het Neutraal Syndicaat voor 
Zelfstandigen (NSZ) bij de FOD Economie 
 

5-3555 B. Anciaux 24.10.2011 Zaak-Cools – Arrest Hof van Cassatie – 
Motivering veroordeling – Nieuw proces 
 

5-3637 
5-4153 

I. Faes 7.11.2011 
28.12.2011 

Niet-uitgevoerde werkstraffen – Vervangende 
straf – Opvolging – Cijfers 
 

5-3663 B. Anciaux 10.11.2011 Bewijslast camera’s 
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5-3727 B. Anciaux 16.11.2011 Verkeersovertredingen – Identificatie daders – 
Bewijslast – Youtube-filmpje – Aanpassen 
juridische kaders 
 

5-4003 G. De Padt 28.12.2011 Mensenhandel – Mensensmokkel – Gebrek aan 
gecentraliseerde datacollectie – Oprichting 
informatie- en analysecentrum (IAMM) 
 

5-4014 G. De Padt 28.12.2011 Ouderenmishandeling – Aantallen – Profielen van 
de daders en de slachtoffers – Maatregelen 
 

5-4017 G. De Padt 28.12.2011 Oudermishandeling – Cijfergegevens – 
Dagvaardingen – Zorg voor de slachtoffers 
 

5-4020 G. De Padt 28.12.2011 Verkeersreglement – Sancties – Uitvoering 
 

5-4021 G. De Padt 28.12.2011 Verkeersboetes – Onbetaald – Vervangend 
rijverbod – Effectiviteit – Alternatief 
 

5-4098 P. De Groote 28.12.2011 Wapenwet – Erfenis van wapens – Procedures – 
Cijfers – Controle – Hernieuwing vergunning – 
Gestolen en verloren wapens 
 

5-4155 I. Faes 28.12.2011 Niet betalen van boetes – Gerechtelijke stappen 
– Procureur des konings 
 

5-4160 L. Homans 28.12.2011 Ouderijk gezag – Aansprakelijkheid voor schade 
en gedrag van minderjarigen – Maatregelen ten 
aanzien van ouders 
 

5-4365 P. Van Rompuy 28.12.2011 Metaaldiefstallen – Aantal aangiftes en 
vervolgingen – Identificatieplicht voor de 
metaalverkopers – Herinvoering 
 

5-4430 F. Dewinter 28.12.2011 Huwelijken – Polygamie – Wettelijkheid – Parket 
– Veroordelingen 
 

5-4460 B. Laeremans 28.12.2011 Rijbewijzen – Intrekking en vervallenverklaring – 
Verschillen tussen de gewesten 
 

5-4505 I. Faes 28.12.2011 Boerkaverbod – Boetes – Cijfers 
 

5-4621 B. Anciaux 28.12.2011 Buitenlandse diplomatieke diensten – 
Tussenkomst in politionele of gerechtelijke 
dossiers 
 

5-4650 B. Anciaux 28.12.2011 Verkiezingen – Leden van de stem- en 
stemopnemingsbureaus – Aantallen – 
Weigeringen – Vervolgingen 
 

5-4659 B. Anciaux 28.12.2011 Pleegouders – Misbruiken – Klachten – Aantallen 
en gevolgen 
 

5-4660 B. Anciaux 28.12.2011 Spijbelgedrag – Vervolging – Aantallen – Evolutie 
 

5-4683 B. Anciaux 28.12.2011 Diplomaten – Huishoudpersoneel – Uitbuiting – 
Misbruiken 
 

5-4695 B. Anciaux 28.12.2011 Café – Geluidsoverlast – Cafébaas – Celstraf – 
Billijkheid – Alternatieve straffen 
 

5-4709 B. Anciaux 28.12.2011 Adopties – Toezicht en controle – Misbruiken – 
Fraude – Zwendel – Strafrecht 
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5-4714 B. Anciaux 28.12.2011 België – Antisemitisme – Jongeren – Klachten – 
Strafrechtelijk gevolg – College van Procureurs-
generaal – Correlatie spanningen Midden-Oosten 
 

5-4715 B. Anciaux 28.12.2011 Politie – interventies – Schietincidenten – 
Rechtszaken – Resultaten 
 

5-4960 B. Anciaux 28.12.2011 Leugendetector – Gebruik – Stand van zaken 
 

5-5124 A. De Croo 30.12.2011 Aasgierfondsen – Gelden van 
ontwikkelingssamenwerking – Inbeslagname – 
Lopende rechtszaken 
 

5-5146 B. Laeremans 10.1.2012 Brussels parket – Strafrechtelijke zaken – 
Indeling op taalbasis – Onbekende dader 
 

5-5156 F. Piryns 10.1.2012 Schijnhuwelijken – Draaiboek van 10 oktober 
2009 – Rondzendbrief – Inzage 
 

5-5310 G. De Padt 18.1.2012 Overtredingen door brandweerlieden op weg naar 
de kazerne – Vervolgingsbeleid 
 

5-5350 I. Faes 23.1.2012 Synthetisch DNA – Gerechtelijk arrondissement 
Dendermonde – Proefproject 
 

5-5366 B. Anciaux 25.1.2012 Brussels parket – Tekort aan enveloppen – 
Gevolgen – aansprakelijkheid 
 

5-5379 I. Faes 31.1.2012 Strafechtelijke zaken – Getuigen – Kwantificatie 
 

5-5418 N. Lijnen 1.2.2012 Staking – Kortgedingen – Deurwaarders – 
Kostprijs 
 

5-5478 I. Faes 2.2.2012 Polygraaf – Gebruik – Strafzaken – Cijfers 
 

5-5482 B. Anciaux 2.2.2012 Federale en Lokale Politie – Klokkenluiders – 
Klachten – Evaluatie 
 

5-5528 B. Laeremans 7.2.2012 Brusselse metro – Agressie – Aangehouden 
minderjarige – Buitenvervolgingstelling 
 

5-5631 B. Anciaux 15.2.2012 Gerechtelijke onderzoeken – Zelfmoorden – 
Cijfers – Beleid 
 

5-5738 I. Faes 29.2.2012 C4-fraude – Fraudenetwerk – Onderzoek 
 

5-5811 B. Anciaux 5.3.2012 Gevangenissen – Drugssmokkel – Gegevens – 
Processen-verbaal – Analyse – Beleid 
 

5-5818 I. Faes 5.3.2012 Identiteitsdiefstal – Identiteitsfraude – 
Strafdossiers – Veroordelingen – Pensioenen – 
Beleid 
 

5-5819 I. Faes 5.3.2012 Verkrachtingen – Gerechtelijke gevolgen – Cijfers 
 

5-5864 B. Anciaux 15.3.2012 Gemeentelijke administratieve sancties – 
Beroepsprocedures – Aantal 
 

5-5974 B. Anciaux 23.3.2012 Nederland – Homoseksualiteit – Castratie van 
minderjarigen  
 

5-6026 I. Faes 30.3.2012 Sociale fraude – Gerechtelijke onderzoeken – 
Gevolgen – Evolutie 
 

5-6039 B. Tommelein 5.4.2012 ‘World Health Organisation (WHO)’ – Antibiotica 
– Veeteelt – Resistentie 
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5-6046 B. Tommelein 5.4.2012 Nederland – Zware criminaliteit – ‘Kaalplukwet’ – 
Schadevergoeding – Systematische 
vergoedingseis voor de slachtoffers 
 

5-6064 B. Tommelein 13.4.2012 Voortvluchtige veroordeelden – Sociale uitkering 
 

5-6148 D. Claes 26.4.2012 Vermiste personen – Onderzoeken – Aantal – 
Resultaten 
 

5-6165 N. Lijnen 27.4.2012 Rechters – Wrakingverzoeken – Aantallen – 
Evolutie 
 

5-6192 K. Vanlouwe 4.5.2012 Europol – Terrorismedreiging – Terroristische 
aanslagen – Statistieken – Stand van zaken 
 

5-6232 K. Vanlouwe 11.5.2012 Brussel – Misdrijven – Openbaar vervoer – Metro 
– Gevolgen 
 

5-6234 P. De Bruyn 11.5.2012 HIV-virus – Bewuste besmettingen – 
Rechtszaken 
 

5-6296 B. Anciaux 22.5.2012 De verjaring van superboetes 
 

5-6399 F. Winckel 31.5.2012 Wet op de welzijn op het werk – Inbreuken – 
Administratieve geldboeten – Onmiddellijke 
interventie door de inspectiediensten 
 

5-6401 B. Anciaux 1.6.2012 Gemeentelijke administratieve sancties – 
Praktijken – Toepassing – Liga voor de 
Mensenrechten – Klachten – Opvolging – 
Evaluatie 
 

5-6418 B. Tommelein 7.6.2012 Terrorismebestrijding op het internet – Clean IT-
project – Bijdrage België 
 

5-6630 K. Vanlouwe 29.6.2012 Verhoren door politie, parket en 
onderzoeksrechters – Aantallen 
 

5-6671 B. Tommelein 3.7.2012 Antisemitisme – Racisme – Evolutie – Aangiftes 
bij de politie – Veroordelingen – Prioriteit – 
Slachtoffers – Internet 
 

5-6681 B. Anciaux 
 

4.7.2012 Horeca – Rookverbod – Opvolging overtreders – 
Dagvaardingen 
 

5-6732 B. Anciaux 12.7.2012 Vrijlating zonder gevolg – Beleid 
 

5-6868 B. Tommelein 10.8.2012 Winkeldiefstallen – Helers – Zwarte lijst 
 

5-6877 K. Vanlouwe 21.8.2012 Spionageactiviteiten – Opvolgvraag 
 

5-6883 D. Claes 22.8.2012 Gevallen van agressie tegen politieagenten – 
Cijfers 2008-2012 
 

5-6886 D. Claes 22.8.2012 Misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met 
een openbare hoedanigheid – Wet van 8 maart 
2010 – Cijfers – Databanken – Centraal register 
 

5-6918 B. Tommelein 27.8.2012 Dierenmishandeling – Boetes – Beroepsverbod – 
Handhaving 
 

5-6951 K. Vanlouwe 29.8.2012 Gerechtelijk onderzoek naar “Operatie Kelk” – 
Stand van zaken 
 

5-6961 B. Tommelein 29.8.2012 Terrorisme – Extreem-rechts – Maatregelen 
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1 B. Schoofs 4.1.2012 De capitulatie van het Brusselse parket ingevolge 
Salduz 
 

4 G. Annemans 12.1.2012 Een mogelijke minnelijke schikking in het 
onderzoeksdossier-Monstrey 
 

20 P. Vanvelthoven 14.12.2011 Bouw van nieuwe gevangenissen 
 

42 S. De Wit 11.5.2012 Vrijspraken na procedurefouten 
 

57 J. Arens 15.12.2011 Onderzoeksrechters – Onterechte psychiatrische 
expertises 
 

75 C. Vienne 19.12.2011 Collectieve schuldenregeling met volledige 
kwijtschelding van schulden 
 

80 F. Seminara 19.12.2011 Project tot hervorming van de geldboeten wegens 
snelheidsovertredingen 
 

123 S. Lahaye-Battheu  23.12.2011 Onmiddellijke boetes – Consignatie 
 

138 S. Smeyers 29.12.2011 Criminaliteit bij Midden- en Oost-Europese 
migranten 
 

152 P. Logghe 30.12.2011 Veroordelingen wegens uitbuiting en overtreding 
van de sociale wetgeving, OCMW-fraude en 
zwartwerk 
 

154 K. Waterschoot 30.12.2011 Bedienaars van erediensten – Misdrijven 
gepleegd in uitoefening van hun bediening 
 

156 R. De Bont 9.1.2012 De prioriteit van de vervolging van mensenhandel 
 

160 R. De Bont 9.1.2012 OCMW – Gerechtelijk onderzoek naar 
mensenhandel in carwash-dossier 
 

169 S. De Wit 10.1.2012 De terbeschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbanken 
 

178 P. Logghe 12.1.2012 Levenslange rijverboden 
 

179 Ph. Blanchart 13.1.2012 De toenemende stijging van vluchtmisdrijven 
 

181 K. Van Vaerenbergh 13.1.2012 De niet-naleving van het omgangsrecht 
 

218 P. Logghe 16.12.2012 Het hacken en publiceren van privégegevens 
 

230 P. Logghe 17.1.2012 Vrijwillige brandstichting 
 

243 P. Logghe 17.1.2012 Registratie van medische fouten 
 

256 P. Logghe 18.1.2012 Toename van de minnelijke schikkingen 
 

257 P. Logghe 18.1.2012 Vervolging en veroordeling van hackers 
 

258 P. Logghe 18.1.2012 Minderjarigen en justitie 
 

263 P. Logghe 18.1.2012 Veroordelingen wegens uitbuiting en overtreding 
van de sociale wetgeving, OCMW-fraude en 
zwartwerk 
 

280 P. Logghe 18.1.2012 Huisjesmelkers 
 

292 P. Logghe 23.1.2012 Evolutie van de vervolgingen van 
winkeldiefstallen 
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293 L. Louis 25.1.2012 Dierenmishandeling in een kinderboerderij 
 

306 L. Gustin 31.1.2012 Niet-naleving van het recht van de Franstalige 
rechtszoekenden in het arrondissement Kortrijk 
en bij het hof van beroep Gent 
 

307 K. Van Vaerenbergh 1.2.2012 Verkoop van tickets voor evenementen op de 
zwarte markt 
 

309 B. Schoofs 2.2.2012 Seponeringen inzake diefstallen met geweld 
 

310 B.  Schoofs 2.2.2012 Seponeringen inzake gewone diefstallen 
 

311 
 

B. Schoofs 2.2.2012 Seponeringen inzake jeugdcriminaliteit 
 

312 B. Schoofs 2.2.2012 Seponeringen inzake opzettelijke slagen en 
verwondingen 
 

313 B. Pas 2.2.2012 De evolutie van de diefstallen van machines op 
bouwwerven 
 

314 B. Schoofs 2.2.2012 Seponeringen inzake vernielingen, 
beschadigingen en brandstichting 
 

315 B. Schoofs 2.12.2012 Seponeringen inzake zware diefstallen 
 

318 B. Clerfayt 2.2.2012 Informatiedoorstroming tussen de politie en de 
parketten 
 

320 B. Pas 2.2.2012 Klachten in verband met rituele slachtingen 
 

327 B. Schoofs 10.2.2012 Het zogenaamd verplicht zakgeld voor 
gevangenen 
 

330 P. Logghe 13.2.2012 Seksueel misbruik van minderjarigen 
 

332 M. Doomst 14.2.2012 Fraude bij nepfirma’s 
 

333 R. Defreyne 14.2.2012 Gerechtelijke dossiers met betrekking tot 
mensenhandel en mensensmokkel 
 

334 L. Dierick 14.2.2012 Slachtoffers van cybercriminaliteit 
 

341 E. Thiébaut 16.1.2012 Restaurants – Bestaan van software die de 
omzet verdoezelt 
 

343 K. Degroote 23.2.2012 De beteugeling van de dronkenschap – 
Toepassing van de besluitwet van 14 november 
1939 
 

349 S. De Wit 28.2.2012 Aangiftes van verkrachtingen binnen het huwelijk 
 

362 P. Logghe 2.3.2012 Misdrijven onder invloed van drugs 
 

379 B. Schoofs 9.3.2012 De registratie en archivering van onopgehelderde 
zware misdrijven 
 

382 S. Smeyers 12.3.2012 Het toenemende aantal schijnhuwelijken 
 

384 P. Logghe 13.3.2012 Prostitutie – Afrikaanse meisjes 
 

405 P. Logghe 15.3.2012 Winkeldiefstallen 
 

414 C. Van Cauter 19.3.2012 Opbrengsten van controles 
 

422 K. Uyttersprot 21.3.2012 De activa van falingen – Deposito- en 
Consignatiekas 
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426 P. Logghe 22.3.2012 Linkse oproep tot geweld en ontvoering 
 

429 D. Van der Maelen 23.3.2012 De herziening van het proces tegen een 
oorlogsburgemeester 
 

430 P. Logghe 26.3.2012 Mishandelingen in nieuw samengestelde 
gezinnen 
 

431 P. Logghe 28.3.2012 Verbeurdverklaringen van vermogensvoordelen 
bij veroordelingen wegens drugshandel en 
cannabisplantages 
 

435 N. Lanjri 28.3.2012 De afhandeling van verkeersinbreuken in 
Antwerpen 
 

439 R. Terwingen 23.2.2012 Vennootschappen – Aanstellen van 
commissarissen 
 

440 S. Smeyers 2.4.2012 Illegale vastgoedmakelaars 
 

441 P. Logghe 3.4.2012 Treinstations en tramstations – Invloed op de 
ophelderingsgraad van agressie en diefstal 
 

442 P. Logghe 3.4.2012 Onopgehelderde inbraken 
 

443 D. Van Der Maelen 4.4.2012 Vennootschappen die hun jaarrekening niet 
neerleggen – Ontbinding van vennootschappen 
 

467 E. Brems 6.4.2012 De relatie tussen minderjarigen en de politie 
 

468 P. Logghe 6.4.2012 Doping bij paarden – Veroordelingen 
 

478 K. Van Vaerenbergh 19.4.2012 De gevraagde waarborgen per 
onderzoeksrechter 
 

479 K. Van Vaerenbergh 19.4.2012 De afhandeling van gerechtszaken 
 

490 J. Jambon 25.4.2012 Onderzoek naar koersmanipulatie bij de 
Nationale Bank van België 
 

497 C. Devlies 27.4.2012 “Operatie Kelk” – Kostprijs van het onderzoek 
 

499 R. Defreyne 2.5.2012 Inbreuken die de militaire plichten schenden – 
Tuchtprocedures 
 

502 L. Wierinck 4.5.2012 Weigering huwelijksaanvragen – Vermoeden van 
schijnhuwelijk 
 

509 S. Smeyers 8.5.2012 De personeelsbezetting bij de parketten op het 
vlak van economische en financiële dossiers 
 

530 P. Logghe 10.5.2012 Invordering van verbeurdverklaarde bezittingen 
 

565 C. Van Cauter 29.5.2012 Domiciliëring door krakers op het adres van een 
kraakpand – Eigenaars – Ontruiming 
 

571 R. Defreyne 6.6.2012 Woninginbraken – Celstraffen voor de daders 
 

572 K. Waterschoot 6.6.2012 Misdrijven gepleegd door bedienaars van 
erediensten 
 

573 N. Sminate 7.6.2012 VSBG in geval van sociale fraude 
 

574 O. Maingain 7.6.2012 Het gebruik van de procedure voor de oproeping 
bij proces-verbaal per arrondissement 
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575 S. Becq 7.6.2012 Maatregelen in het kader van het geweld tegen 
holebi’s 
 

576 B. Slegers 7.6.2012 Gemengde misdrijven – Het seponeren van 
processen-verbaal 
 

580 P. Logghe 1.9.2011 Veroordelingen en straffen wegens vrijwillige 
brandstichting 
 

581 S. De Wit 1.9.2011 Het archiveren van goederen en bewijsstukken 
 

582 L. Louis 2.9.2011 Dierenmishandeling – Gevolgen op gerechtelijk 
vlak 
 

585 K. Uyttersprot 13.6.2012 Het preventieve karakter van de wet op de 
continuïteit van ondernemingen (WCO) – 
diensten voor handelsonderzoek 
 

587 P. Logghe 5.9.2011 Procedurefouten 
 

588 E. Jadot 5.9.2011 Aanwezigheid van een Pakistaanse 
inlichtingenorganisatie op het Belgisch 
grondgebied – Follow-up door de Veiligheid van 
de Staat 
 

588 S. Van Hecke 13.6.2012 Toepassing van de wet op de verruimde 
minnelijke schikking 
 

591 Th. Francken 14.6.2012 De vraag tot uitlevering van buitenlanders of 
Belgen in het buitenland aan België 
 

592 F. De Man 13.9.2011 De gevangenisstraffen voor “bolletjesslikkers” en 
andere drugssmokkelaars 
 

592 P. Logghe 14.6.2012 Tekort aan speurders bij de parketten inzake 
faillissementen 
 

594 Th. Francken 14.6.2012 De vraag om uitlevering van Belgen en Belgen 
met een dubbele nationaliteit aan het buitenland 
 

595 E. Jadot 15.9.2011 De wet die kledij verbiedt die het aangezicht 
geheel of grotendeels verbergt – Vervolgingen  
 

596 B. Schoofs 14.6.2012 Gerechtelijke onderzoeken en 
opsporingsonderzoeken tegen motorbendes en/of 
hun leden 
 

599 E. Brems 15.6.2012 Gezichtsbedekkende kleding – Evaluatie van de 
wet van 1 juni 2011 
 

603 T. Francken 21.6.2012 Zwendel in nationaliteit 
 

608 Th. Giet 20.9.2011 De vermelding van de werkstraf in het Centraal 
Strafregister 
 

609 S. Smeyers 22.6.2012 De ontdekte valse Belgische verblijfsdocumenten 
in het buitenland 
 

611 J. Boulet 21.9.2011 Brand van Mésanges 
 

611 M. Almaci 25.6.2012 Verbod op de financiering van clustermunitie 
 

613 D. Van der Maelen 26.6.2012 De lijst van producenten van clustermunitie 
 

614 S. Smeyers 28.6.2012 Ontdekte zaken met malafide syndici 
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615 K. Degroote 28.6.2012 Zaken behandeld volgens voorrecht van 
rechtsmacht 
 

617 M. De Clercq 29.9.2011 Koppelbazerij 
 

617 P. Logghe 2.7.2012 Gerechtelijke uitspraken betreffende 
namaakgoederen 
 

620 S. Van Hecke 3.7.2012 Vervolgingsbeleid van parket en justitie 
betreffende sackjackings in Brussel 
 

624 D. Van der Maelen 6.7.2012 Door de CFI aangemelde dossiers bij de 
parketten 
 

627 P. Logghe 26.9.2011 Rechtbanken – Ernstige criminele feiten – Jonge 
criminelen die op vrije voeten gesteld worden 
 

627 G. D’Haeseleer 10.7.2012 Indiening van eenzijdige verzoekschriften om 
stakingen te beëindigen 
 

629 R. Deseyn 10.7.2012 De behandeling van privacydelicten 
 

630 
206 
 

B. Schoofs 26.9.2011 
16.1.2012 

Het Offerfeest 2011 – Processen-verbaal 
 

631 B. Schoofs 26.9.2011 Pukkelpopweide – Dodelijke slachtoffers – 
Onderzoek van het parket Hasselt naar de 
oorzaken 
 

632 G. Annemans 27.9.2011 KUL – Buitenlandse studenten – Fraude bij de 
aanvraagdossiers – Permanente 
verblijfsvergunning 
 

633 D. Dumery 27.9.2011 Ontdekte cannabisplantages 
 

635 
131 

Z. Genot 27.9.2011 
28.12.2011 
 

Klachten wegens homofobie 
 

645 L. Dierick 4.10.2011 De eendagsvereffeningen 
 

657 P. Logghe 11.10.2011 Vervolging van geneesheren omwille van valse 
attesten voor medische regularisatie 
 

658 
203 

B. Schoofs 11.10.2011 
16.1.2012 

De protocollen die afgesloten werden door de 
diverse parketten op het grondgebied van het Rijk 
 

659 R. Terwingen 11.10.2011 De toename van het aantal schijnerkenningen 
 

659 P. Logghe 24.8.2012 Voorwaardelijke invrijheidstelling  
 

671 B. Weyts 14.10.2011 De toepassing van het snelrecht 
 

675 
98 

F. Van Noppen 14.10.2011 
21.12.2012  

Parket van Kortrijk – Processen-verbaal 
betreffende hormonen voor dierlijk gebruik 
 

676 E. Deveux 10.7.2012 Opgegraven lijken 
 

701 F. De Man 3.11.2011 Stemplicht – Vervolgingen – Veroordelingen 
 

708 K. Van Vaerenbergh 10.11.2011 Agressie in de rechtbanken van eerste aanleg 
 

709 K. Van Vaerenbergh 10.11.2011 Agressie in de politierechtbanken 
 

710 K. Van Vaerenbergh 10.11.2011 Agressie in de rechtbanken van koophandel 
 

711 K. Van Vaerenbergh 10.11.2011 Agressie in de arbeidsrechtbanken 
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712 K. Van Vaerenbergh 10.11.2011 Agressie in de vredegerechten 
 

5964 C. Van Cauter 5.9.2011 Babylijkje te Kessel 
 

5983 R. Terwingen 6.9.2011 Het verschil in vervolging door de parketten in 
ons land 
 

5997 B. Schoofs 7.9.2011 De vrijlating van 23 van moord of doodslag 
beschuldigde personen 
 

6005 K. Lalieux 8.9.2011 Het ontslag van onderzoeksrechter Wim De Troy 
 

6015 S. Smeyers 8.9.2011 De hoge instroom van dossiers in het Brusselse 
assisenhof 
 

6016 J. Galant 8.9.2011 De overbelasting van het Brusselse gerecht 
 

6019 O. Maingain 8.9.2011 Het gebrek aan een protocolakkoord tussen het 
Brusselse parket en de diensten die de 
inschrijving en de naleving van de schoolplicht 
controleren 
 

6021 O. Maingain 8.9.2011 De voorwaardelijke vrijlating van 23 verdachten 
omwille van de niet-naleving van de redelijke 
termijn 
 

6061 R. Landuyt 13.9.2011 De toestand van de rechtbank van koophandel te 
Brussel 
 

6119 B. Schoofs 19.9.2011 De shariarechtbank die in Antwerpen-Noord 
actief is 
 

6120 B. Schoofs 19.9.2011 De toepassing van het snelrecht voor 
winkeldiefstallen in het gerechtelijk 
arrondissement Antwerpen 
 

6149 K. Van Vaerenbergh 20.9.2011 De problemen bij de rechtbank van koophandel te 
Brussel 
 

6198 B. Weyts 22.9.2011 Het onderzoek naar de oorzaken van de 
treinramp in Buizingen 
 

6246 K. Van Vaerenbergh 26.9.2011 Indringer in het justitiepaleis van Luik 
 

6258 P. Logghe 26.9.2011 Een schadegeval van 300.000 euro waarvan de 
daders gekend zijn maar niet worden vervolgd 
 

6320 R. Terwingen 29.9.2011 De drugsoverlast in de Euregio 
 

6323 A. Ponthier 29.9.2011 De drugsoverlast in de Euregio 
 

6336 D. Dumery 30.9.2011 Het inzetten van Roemenen en Bulgaren in 
cannabisplantages 
 

6394 B. Schoofs 3.10.2011 Toegangsverbod opgelegd aan de openbare 
omroep in de assisenzaak van de van moord 
beschuldigde Ronald Janssen 
 

6406 C. Van Cauter 3.10.2011 Omzendbrief inzake snelrecht 
 

6479 B. Schoofs 6.10.2011 Het verzamelen van gegevens m.b.t. 
strafrechtelijke inbreuken van reclameronselaars 
 

6483 S. Vandeput 7.10.2011 Het optreden van een procureur in een 
Panorama-uitzending 
 

6489 S. Lahaye-Battheu 7.10.2011 Parketsamenwerkingsverbanden 
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6536 S. Lahaye-Battheu 11.10.2011 Het dalende aantal vonnissen in 
verkrachtingszaken 
 

6575 J. Van Esbroeck 12.10.2011 Expertises van het NICC worden niet op prijs 
gesteld 
 

6577 B. Tuybens 13.10.2011 Het verzoek tot arrestatie van gewezen VS-
president George W. Bush 
 

6614 L. Van Der Auwera 14.10.2011 De verkoop van verbeurdverklaarde installaties 
van weed- en cannabisplantages 
 

6702 S. Van Hecke 19.10.2011 Uitspraken van procureur De Valkeneer over de 
verjaring van het dossier van de Bende van Nijvel 
 

6737 R. Landuyt 21.10.2011 Fraude door sommige dokters in het kader van 
de procedure inzake medische regularisatie 
 

6762 M. De Clercq 24.10.2011 Koppelbazerij in de vleessector 
 

6796 J. Van den Bergh 27.10.2011 Minnelijke schikkingen ingeval van 
alcoholovertredingen 
 

6797 S. Lahaye-Battheu 26.10.2011 Betekening in strafzaken 
 

6799 R. Terwingen 27.10.2011 Het niet voorradig zijn van verzoekschriften in de  
Nederlandse taal 
 

6859 P. Logghe 3.11.2011 Onregelmatigheden in de gevangenis van 
Hasselt 
 

6955 K. Temmerman 8.11.2011 Het ter plaatse sturen van verkeersdeskundigen 
door het parket 
 

7018 S. Smeyers 15.11.2011 De verjaring van de misdaden gepleegd door de 
Bende van Nijvel 
 

7036 S. Van Hecke 22.11.2011 De veiligheid in de Brusselse metro 
 

7047 C. Van Cauter 17.11.2011 Evaluatie van de wet van 22 april 2010 
 

7170 S. Van Hecke 22.11.2011 Creatie van een bijzondere 
onderzoekscommissie in de zaak-De 
Vleeschauwer 
 

7217 K. Degroote 25.11.2011 De toepassing van artikel 27 van de 
faillissementswet 
 

8144 P. Logghe 12.12.2011 Synthetische drugs 
 

8198 L. Van der Auwera 13.12.2011 De verkoop van verbeurdverklaarde installaties 
van weed- en cannabisplantages 
 

8265 B. Schoofs 15.12.2011 De massale seponering van feiten inzake bezit en 
gebruik van drugs 
 

8307 B. Weyts 16.12.2011 Het onderzoek naar de oorzaken van de ramp in 
Buizingen 
 

8488 M. Doomst 4.1.2012 De omzendbrief van het Brussels parket als 
gevolg van de Salduz-wet 
 

8519 R. Landuyt 4.1.2012 De brand in het justitiepaleis te Brussel op 4 
januari 2012 
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8520 R. Landuyt 4.1.2012 De richtlijn van de procureur des konings te 
Brussel inzake het niet direct oppakken en 
verhoren van betrapte daders van misdrijven 
 

8527 L. Van Biesen 5.1.2012 Lijst van misdrijven waarvoor de overtreder niet 
langer moet worden opgepakt – Salduz-wet 
 

8528 
 

S. Van Hecke 5.1.2012 Toepassing van de Salduz-wet in Brussel 
 

8533 O. Maingain 6.1.2012 De detachering van leden van het openbaar 
ministerie naar ministeriële beleidscellen 
 

8546 D. Ducarme 6.1.2012 Salduz-wet   
 

8553 C. Van Cauter 6.1.2012 Omzendbrief m.b.t. het gerechtelijk 
arrondissement BHV en de Salduz -wet 
 

8564 S. De Wit 6.1.2012 De Brusselse omzendbrief in het kader van de 
Salduz-wet 
 

8602 R. Landuyt 10.1.2012 De diamantoorlog bij het Antwerpse parket 
 

8603 C. Van Cauter 10.1.2012 Brand in het justitiepaleis te Brussel 
 

8610 B. Schoofs 10.1.2012 De problemen bij het Antwerpse parket 
 

8615 K. Degroote 10.1.2012 De rol van de procureur in de zaak-Hazodi 
 

8623 C. Van Cauter 11.1.2012 Brandstichting na vrijlating onder voorwaarden 
 

8695 E. Jadot 13.1.2012 Het anoniem maken van seriemoordenaars in de 
media 
 

8716 C. Van Cauter 16.1.2012 Richtlijnen m.b.t. de minnelijke schikking 
 

8743 B. Schoofs 17.1.2012 Conclusies van het onderzoek inzake de 
Pukkelpop-ramp 
 

8765 M. Doomst 17.1.2012 Het uitblijven van adviezen van het Brusselse 
parket inzake naturalisaties 
 

8788 G. Annemans 18.1.2012 Blijvende publicatie van seksadvertenties in de 
media 
 

8888 S. De Wit 24.1.2012 De benoeming van de nieuwe eerste advocaat-
generaal te Bergen 
 

8894 K. Van Vaerenbergh 24.1.2012 Marktmanipulatie in het Fortis-dossier 
 

8895 J. Boulet 24.1.2012 Het proces m.b.t. het treinongeval te Buizingen 
 

8908 G. Dallemagne 24.1.2012 Het ‘Kashmir Center‘ 
 

8913 S. De Wit 24.1.2012 De blijkbaar reeds lang bestaande conflicten 
binnen het Antwerpse openbaar ministerie 
 

8960 Z. Genot 25.1.2012 De vervolging van malafide syndici 
 

9072 P. Logghe 31.1.2012 Het nijpend tekort aan politiepersoneel dat zich 
bezig houdt met oorlogsmisdadigers, daders van 
genocide, e.d. 
 

9134 S. Van Hecke 1.2.2012 Behandeling van diamantzaken in het Antwerpse 
hof van beroep 
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9149 B. Schoofs 2.2.2012 Het gebruik van het positief injunctierecht in een 
zaak van BTW-fraude door de voorganger van de 
minister 
 

9151 B. Schoofs 2.2.2012 De registratie en de archivering van 
onopgehelderde zware misdrijven 
 

9250 K. Van Vaerenbergh 6.2.2012 Het verbod op het gebruik van leespennen en 
handscans 
 

9273 R. Madrane 6.2.2012 Orgaandonatie na een autopsie 
 

9315 L. Musin 7.2.2012 Malafide syndici 
 

9356 S. Becq 8.2.2012 Het hoge aantal verkrachtingen in België 
 

9412 S. Lahaye-Battheu 10.2.2012 Het terugvorderen van toegekende bedragen bij 
kosteloze rechtsbijstand 
 

9420 P. Logghe 10.2.2012 Procedures m.b.t. asielzoekers voor de 
arbeidsrechtbank 
 

9441 B. Weyts 10.2.2012 Het onderzoek naar de treinramp in Buizingen 
 

9463 S. Lahaye-Battheu 13.2.2012 Het management bij de parketten 
 

9563 S. Becq 14.2.2012 De opvolging van veroordeelde pedofielen 
 

9603 P. Logghe 16.2.2012 Een tweede veroordeling tot levenslang rijverbod 
 

9617 J. Boulet 17.2.2012 Het onderzoek naar de treinramp in Buizingen en 
de door de slachtoffers op burgerlijk vlak 
ingespannen zaken 
 

9621 P. Logghe 20.2.2012 De verjaring van een onderzoek naar drugstrafiek 
 

9626 P. Logghe 20.2.2012 Het beleid betreffende pedofilie 
 

9636 N. Lanjri 20.2.2012 De strijd tegen schijnhuwelijken 
 

9745 R. Madrane 24.2.2012 Niet-publicatie van de vacante betrekking van 
procureur des konings te Aarlen 
 

9805 K. Degroote 27.2.2012 Problemen bij de benoemingen van hoofdgriffiers 
 

9806 K. Van Vaerenbergh 27.2.2012 De informatie aan slachtoffers bij vervroegde 
vrijlatingen 
 

9807 K. Van Vaerenbergh 27.2.2012 De rechtszaak tegen Unisys ten gevolge van het 
mislukte Phenix-project 
 

9845 J. Galant 28.2.2012 De werking van de Naturalisatiecommissie 
 

9938 O. Maingain 2.3.2012 De controles op de leerplicht door de parketten 
 

9944 P. Logghe 2.3.2012 De strijd tegen soft- en harddrugs 
 

9999 N. Sminate 5.3.2012 Strafrechtelijke vervolging van sociale fraude en 
terugvordering van ten onrechte betaalde 
prestaties 
 

10073 S. Becq 6.3.2012 Klacht bij de arbeidsinspectie over het 
justitiepaleis te Brussel 
 

10075 K. Van Vaerenbergh 6.3.2012 Klacht bij de arbeidsinspectie betreffende het 
justitiepaleis te Brussel 
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10096 O. Destrebecq 6.3.2012 De niet-verjaring van misdrijven 
 

10102 O. Destrebecq 6.3.2012 Het Brusselse justitiepaleis – Klacht bij de 
arbeidsinspectie  
 

10150 N. Lanjri 8.3.2012 Het vervolgingsbeleid inzake schijnhuwelijken 
 

10159 B. Schoofs 8.3.2012 Het gerechtelijk onderzoek naar de financiering 
van het mislukte project “Het Land van Ooit” te 
Tongeren 
 

10168 S. Lahaye-Battheu 9.3.2012 Uiteenlopende toepassing van de wet tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het 
Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in de 
raadkamer van gerechtelijke procedures inzake 
familierecht betreft 
 

10206 N. Lanjri 9.3.2012 Het vervolgingsbeleid inzake schijnhuwelijken 
 

10208 S. Becq 9.3.2012 De rechtsplegingsvergoeding 
 

10262 B. Schoofs 12.3.2012 De ontsnapping van een gevaarlijke gedetineerde 
uit het ziekenhuis te Zinnik 
 

10268 J. Van Esbroeck 12.3.2012 De expertises van het NICC 
 

10286 K. Degroote 12.3.2012 Gewelddadig incident in de rechtbank te Brugge 
 

10336 S. De Wit 13.3.2012 Het gebruik van de verruimde minnelijke 
schikking 
 

10409 E. Brems 16.3.2012 Het protocolakkoord inzake gemeentelijke 
administratieve sancties in Brussel Stad-Elsene 
 

10442 Z. Genot 16.3.2012 Effectieve opvolging van klachten tegen syndici 
van gebouwen die van fraude verdacht worden 
 

10455 L. Van der Auwera 19.3.2012 De vertrouwelijkheid van briefwisseling tussen 
twee partijen 
 

10456 N. Lanjri 19.3.2012 De overeenkomst tussen het Brussels parket en 
de Brusselse gemeenten inzake de afhandeling 
van gemengde gemeentelijke administratieve 
sancties 
 

10538 J. Van den Bergh 21.3.2012 Controle op het niet inleveren van het rijbewijs bij 
het verval van het recht tot sturen 
 

10564 J. Boulet 22.3.2012 Het capaciteitstekort in het gerechtelijk 
arrondissement Bergen 
 

10596 P. Logghe 26.3.2012 Fouad Belakcem 
 

10666 J. Van den Bergh 27.3.2012 Het systeem van onmiddellijke inningen en 
minnelijke schikkingen ingeval van recidive en 
zware alcoholovertredingen 
 

10827 P. Logghe 10.4.2012 Het snelrecht 
 

10830 T. Veys 10.4.2012 De creatie van federale administratieve sancties 
inzake treinvervoer 
 

10853 M. Doomst 10.4.2012 Het stijgend geweld tegen personeel van het 
openbaar vervoer 
 

10884 K. Degroote 11.4.2012 Politiezone HaZoDi 
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10895 K. Van Vaerenbergh 12.4.2012 De asymmetrische splitsing van rechtbank en 
parket 
 

10928 G. Gilkinet 16.4.2012 Het onderzoek naar de transfer van voetballer 
Ivica Mornar naar Sporting Anderlecht in 2001 
 

10945 P. Logghe 16.4.2012 Het vervolgingsbeleid inzake winkeldiefstallen 
 

11088 Z. Genot 19.4.2012 Vervolging van personen die postbussen aan 
werklozen verhuren 
 

11098 C. Brotcorne 20.4.2012 Strafrechtelijke misdrijven gepleegd door 
volksvertegenwoordiger Laurent Louis en het 
gebruik van zijn injunctierecht bij het parket 
 

11101 S. Becq 20.4.2012 De gebrekkige evacuatie na een bommelding in 
het Justitiepaleis 
 

11103 S. De Wit 20.4.2012 Het inschakelen van de vredegerechten voor de 
registratie van uitzettingen in de sociale 
huisvesting 
 

11135 G. Gilkinet 23.4.2012 Vermoedens m.b.t. het organiseren van fiscale 
fraude door UBS Brussel 
 

11218 S. De Wit 24.4.2012 Een samenwerking tussen justitie en Wonen 
Vlaanderen voor de detectie van oneigenlijk 
gebruik van sociale woningen 
 

11292 J. Jambon 25.4.2012 Onderzoek naar koersmanipulatie door de 
Nationale Bank van België 
 

11328 F. Lahssaini 26.4.2012 De veiligheidsmaatregelen die getroffen werden 
voor het proces van twee voorstanders van het 
regulariseren van mensen zonder papieren 
 

11366 C. Fonck 2.5.2012 15.000 boetes voor ernstige verkeersinbreuken 
die bij het vuilnis gezet werden 
 

11442 D. Clarinval 3.5.2012 Het beheer van de arbeidsrechtbanken te Namen 
en Dinant 
 

11469 P. Logghe 4.5.2012 Het ontnemen van de Belgische nationaliteit 
 

11492 Z. Genot 7.5.2012 Referentiemagistraat op gebied van homofoob 
geweld 
 

11568 S. Van Hecke 8.5.2012 De strijd tegen fraude in Antwerpen 
 

11593 T. Veys 9.5.2012 Het onderzoek van het parket naar de processen-
verbaal die door de luchtvaartinspectie van het 
directoraat-generaal van de Luchtvaart over de 
stunt ‘Tomtesterom’ opgesteld werden 
 

11598 J. Galant 9.5.2012 Vrijheidsberovende maatregelen die genomen 
werden t.a.v. politieambtenaren die hun wapen in 
een geval van wettige zelfverdediging gebruikt 
hebben 
 

11631 C. Van Cauter 10.5.2012 Evaluatie van de wet van 22 april 2010 
 

11877 B. Slegers 22.5.2012 Gemengde misdrijven en het seponeren van 
processen-verbaal 
 

12028 V. Déom 29.5.2012 Minnelijke schikking in strafzaken 
 

12035 J. Boulet 29.5.2012 Minnelijke schikking in strafzaken 
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12038 S. Van Hecke 29.5.2012 Rondzendbrief betreffende de wet op de 
minnelijke schikking 
 

12072 P. Logghe 30.5.2012 De dubbele nationaliteit van Fouad Belkacem 
 

12101 T. Francken 31.5.2012 De vrijlating van Nizar Trabelsi 
 

12163 E. Jadot 1.6.2012 De balans van de wet die kledij verbiedt die het 
aangezicht geheel of grotendeels verbergt  
 

12193 G. Gilkinet 4.6.2012 De verklaring van het onderzoek naar de 
vervalsing van de Besix-rekeningen 
 

12194 G. Gilkinet 4.6.2012 De verklaring van het onderzoek naar de 
vervalsing van de Besix-rekeningen  
 

12201 P. Logghe 4.6.2012 Een werklastmeting bij de parketten en 
auditoraten 
 

12204 P. Logghe 4.6.2012 De vrijlating van een verdachte van een 
steekpartij tussen asielzoekers 
 

12222 P. Logghe 4.6.2012 De eventuele vrijlating van terrorist Trabelsi 
 

12223 K. Van Vaerenbergh 4.6.2012 De informatie aan slachtoffers of hun familie bij 
vrijlating van de dader 
 

12224 K. Van Vaerenbergh 4.6.2012 Uniformering van statistieken 
 

12225 P. Logghe 4.6.2012 De reacties op de vrijlating van een radicale 
moslima in Molenbeek 
 

12257 K. Van Vaerenbergh 5.6.2012 Het inlichten van slachtoffers bij vrijlating van de 
verdachte 
 

12271 N. Lanjri 5.6.2012 De mogelijke maatregelen tegen de leider van 
Sharia4Belgium 
 

12385 S. Van Hecke 11.6.2012 Contacten tussen bepaalde leden van de zetel en 
parketmagistraten 
 

12393 E. Brems 11.6.2012 Het toenemende politiegeweld 
 

12482 O. Maingain 12.6.2012 Het gerechtelijk profiel van Fouad Belkacem 
 

12543 B. Schoofs 14.6.2012 De mogelijke gevolgen van een paleis- of 
gevangenisverbod voor advocaten 
 

12459 P. Logghe 11.6.2012 De ‘Fondation Astrida’ 
 

12612 P. Logghe 18.6.2012 Het massaal gesjoemel bij regularisaties in 2009 
 

12811 B. Schoofs 27.6.2012 Het tekort aan speurders voor de vervolging van 
criminaliteit in economische en fiscale materies 
 

12818 R. Terwingen 27.6.2012 Het vrijgeven van de lichamen van de broers 
Aygün 
 

12830 R. Terwingen 28.6.2012 De slachtofferverklaring ten aanzien van Michelle 
Martin 
 

12896 P. Logghe 2.7.2012 De bommelding in het justitiepaleis van Charleroi 
 

12897 P. Logghe 2.7.2012 Het injunctierecht 
 

13065 K. Van Vaerenbergh 9.7.2012 De afhandelingsduur van gerechtszaken 
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13158 Z. Genot 13.7.2012 Vervolging van bezoekers van kinderpornosites  
 

13233 A. Mathot 17.8.2012 De aangifte van zaken van handel met 
voorkennis 
 

13244 P. Logghe 21.8.2012 Het geweld tegen politieagenten 
 

13254 K. Degroote 25.8.2012 Agressie jegens agenten 
 

13260 P. Logghe 29.8.2012 Het jongerengeweld tegen een buschauffeur en 
de houding van justitie 
 

???? 
(P0556) 
 

B. Schoofs 25.10.2011 Het falende beleid inzake jeugdcriminaliteit 
 

???? 
(5-280) 

G. De Padt 9.11.2011 De bewijslast van een Youtube-filmpje bij een 
overtreding 
 

???? J.-M. Dedecker 10.11.2011 Het rapport van het OLAF over de subsidiëring 
van het “Land van Ooit” 
 

???? 
(5-292) 
 

F. Bellot 16.11.2011 De relletjes in Luik 
 

???? 
(5-312) 

N. Lijnen 23.11.2011 Het in beslag nemen van vuurwapens bij 
partnergeweld 
 

???? 
(P0612) 

K. Sadin 24.11.2011 De termijn tussen een veroordeling tot een 
gevangenisstraf en de aflevering van een 
gevangenisbriefje 
 

???? 
(P0608) 
 

Z. Genot 24.11.2011 Partnergeweld – Beleid van de regering 

???? 
(P0628) 

H. Bonte 1.12.2011 Verkoop van Citibank België aan Crédit mutuel – 
Gevolgen voor de lopende rechtszaak, het 
personeel en de gedupeerden 
 

???? 
(P0729) 
 

M. Doomst 26.1.2012 DNA-databanken 
 

???? ???? 27.1.2012 Proefproject Drugsbehandelingskamers in Gent 
en Luik 
 

???? 
(5-435) 
 

K. Vanlouwe 16.2.2012 De veiligheid in Brussel 
 

???? 
(P0791) 

R. Madrane 28.2.2012 Het optreden van een privémilitie in het kader van 
een sociaal conflict bij het bedrijf Benelux te 
Sprimont 
 

???? 
P0839 
 

K. Lalieux 20.3.2012 Onderzoeksrechter De Troy – “Operatie Kelk” 
 

???? 
(P0842) 
 

R. Landuyt 22.3.2012 Minnelijke schikking in de zaak-Beaulieu 
 

???? 
(P0912) 

L. Louis 26.4.2012 Censuur en discriminatie op internet t.a.v. een 
democratische politieke partij 
 

???? 
(P0914) 

H. Bonte 26.4.2012 De oproep van de gouverneur van de Nationale 
Bank van België tot meer regulering van de 
financiële instellingen en meer specifiek het 
probleem van systematische seponeringen door 
het parket van de door de inspectiediensten in 
gebreke gestelde kredietverstrekkers 
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???? 
(P 1012) 

F. De Man 31.5.2012 De vrijlating van de verdachte van de brutale 
aanslag op een MIVB-controleur 
 

???? 
(5-603) 

K. Vanlouwe 14.6.2012 Het uitblijven van het rapport over de bijzondere 
opsporings- en onderzoekstechnieken in 2010 
 

???? 
(5-609) 

B. Laeremans 4.6.2012 De uitspraken van de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg in Brussel in “Terzake” 
 

 HERINGEDIEND 

 

  

5-191 
5-3994 

G. De Padt 21.9.2010 
28.12.2011 

Internet – Oplichting – Inbreuken op de privacy –
Ongeoorloofde reclame 
 

5-841 
5-5044 

B. Tommelein 27.1.2011 
28.12.2011 

Geweld tegen holebi’s – Vervolgde incidenten – 
Aantallen 
 

5-1230 
5-4274 

E. Sleurs 8.2.2011 
28.12.2011 

Allochtone bevolking – Intrafamiliaal geweld – 
Aantallen – Registratie van de nationaliteit 
 

5-1339 
5-4626 

B. Anciaux 15.2.2011 
28.12.2011 

VICLAS – Verwaarloosde toestand – 
Maatregelen – Verantwoordelijkheid 
 

5-1706 
5-4456 

B. Laeremans 10.3.2011 
28.12.2011 
 

Brussel – Criminaliteit – Evolutie 
 

5-1923 
5-4350 

D. Claes 30.3.2011 
28.12.2011 

Onrustwekkende verdwijningen – Onopgeloste 
moorddossiers – Aantallen 
 

5-1926 
5-4352 

D. Claes 30.3.2011 
28.12.2011 
 

Vermiste personen – Onderzoeken – Aantallen 
 

5-2116 
5-4457 

B. Laeremans 15.4.2011 
28.12.2011 

Snelheidsovertredingen – Flitscontroles – 
Tolerantiemarges 
 

5-2206 
5-4653 

B. Anciaux 3.5.2011 
28.12.2011 

Dierenmishandeling – Aantal klachten – Duiding 
van de cijfergegevens 
 

5-2734 
5-4678 

B. Anciaux 12.7.2011 
28.12.2011 

Homofobie – Klachten – Gewelddaden gepleegd 
door mensen van niet-Belgische origine 
 

67 
13 

C. Van Cauter 14.9.2010 
14.12.2011 
 

Operatie Kelk 
 

269 
52 

S. Becq 29.12.2010 
15.12.2011 
 

Schoolverzuim – Spijbeldossiers 
 

370 
219 

B. Schoofs 15.3.2011 
16.1.2012 
 

Onopgeloste moordzaken 
 

534 
99 

S. Lahaye-Battheu 30.6.2011 
21.12.2011 

Rijden onder invloed van alcohol of drugs –
Onmiddellijke intrekking van de rijbewijzen 
 

551 
34 

S. De Wit 14.7.2011 
15.12.2011 

Het aantal uitspraken met snelrecht per 
arrondissement 
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Bijlage 2 

 
 

Jaarverslag College Procureurs-generaal 2011-2012 

 

EEVVAALLUUAATTIIEE  FFEEDDEERRAALLEE  PPRROOCCUURREEUURR  

  

((11  JJAANNUUAARRII  TTOOTT  3311  DDEECCEEMMBBEERR  22001111))  
__________________________________________________________________ 

 

 
 
11..  IINNLLEEIIDDIINNGG..  

 
 
 Krachtens artikel 143bis § 3, derde lid Gerechtelijk Wetboek evalueert het College van Procureurs-

generaal op basis van onder meer de rapporten van de federale procureur en na deze laatste te 
hebben gehoord, de wijze waarop de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid door de federale 
procureur worden uitgevoerd, de wijze waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent alsmede de werking 
van het federaal parket. 

 
 Het dient te worden benadrukt dat het enkel gaat om een globale evaluatie vermits het College niet 

mag tussenkomen in de individuele dossiers van de federale procureur en daarover dus geen controle 
heeft. 

 
 Het College nam kennis van het recentste jaarverslag van de federale procureur (rapport over het 

kalenderjaar 2011). 
 
 Het College hoorde federale procureur J. Delmulle op de vergadering van 19 oktober 2012. Het 

College houdt ook rekening met de eigen ervaringen van de procureurs-generaal inzake het 
functioneren van het federaal parket. Tenslotte werden ook alle procureurs des Konings bevraagd 
omtrent hun ervaringen inzake de samenwerking met het federaal parket. 

 
 Het College volgt in dit evaluatieverslag het stramien van het jaarverslag van de federale procureur. 
 
 
22..  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EENN  VVIISSIIEE  VVAANN  HHEETT  FFEEDDEERRAAAALL  PPAARRKKEETT..  

 
 
 Sinds het aantreden van de nieuwe federale procureur Johan Delmulle op 1 april 2007 werd een 

duidelijke strategie en visie ontwikkeld, met aandacht voor de diverse opdrachten van het federaal 
parket en de remediering voor de eventuele beleidsproblemen, een te verwezenlijken 
tienpuntenprogramma en een serieus aantal beleidsinitiatieven (twee nieuwe in 2011). 

 
 In het algemeen kan alleszins worden vastgesteld dat het (ambitieuze) beleidsplan ook in de praktijk 

wordt gerealiseerd, waarbij het federaal parket ook belang hecht aan vorige evaluaties door het 
College van Procureurs-generaal en waar nodig verbeterpunten uitwerkt. 

 
 Zo kan vastgesteld dat het federaal parket steeds prominent aanwezig blijft in de strijd tegen de 

nationale en internationale drugsproblematiek (zie pagina 21 jaarverslag met bijzondere aandacht voor 
de informatiedoorstroming en de gecoördineerde en internationale aanpak) en in de strijd tegen de 
rondtrekkende dadergroepen (zo werd in uitvoering van de omzendbrief COL 1/2008 een 
samenwerkingsprotocol gesloten met Albanië). 

 
 Wat betreft de tien bijzondere aandachtspunten van de federale procureur (pagina 25 e.v. jaarverslag) 

werd de uitvoering daarvan in 2011 verder nagestreefd. In het bijzonder wordt gewezen op de 
gewaardeerde bijdrage van de federale magistraten aan een aantal expertisenetwerken, en op de 
goede informatie en documentatie-uitwisseling naar de magistraten toe (zie pagina 37 jaarverslag: in 
2011 werden 160 dienstnota’s verspreid – de procureur-generaal Gent werd daarvan stelselmatig op 
de hoogte gehouden en apprecieert het belang en de kwaliteit ervan). Ook blijkt uit het jaarverslag dat 
de federale procureur in 2011 blijvend inspanningen geleverd heeft voor de samenwerking met een 
aantal partners zoals de DGJ (pagina 39) en de BIM-Commissie (pagina 40). Zeker inzake de goede 
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contacten met de BIM-Commissie heeft het federaal parket een belangrijke bijdrage geleverd bij de 
redactie van een ontwerp van een nieuwe gemeenschappelijke omzendbrief COL betreffende de 
samenwerking tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de gerechtelijke overheden (ingevolge 
de Wet van 4 februari 2010 betreffende de bijzondere inlichtingenmethoden – zie de toelichting in 
nieuw beleidsinitiatief 23 – pagina’s 97 e.v. jaarverslag). 

 
 Wat betreft een aantal voorgestelde wetswijzigingen kan het College van Procureurs-generaal slechts 

verwijzen naar vorige evaluatieverslagen waarin het standpunt van de federale procureur werd 
onderschreven, en betreuren dat een aantal echt noodzakelijke wetswijzigingen nog steeds niet 
werden gerealiseerd, zoals inzake de taalwet van 15 juni 1935 en inzake artikel 259sexies § 2, derde 

lid Gerechtelijk Wetboek in verband met de verlenging van de mandaten van de federale magistraten. 
 
 Ook de voorgestelde wetgevende initiatieven in het domein van terrorisme en georganiseerde 

criminaliteit (nieuw beleidsinitiatief 8 – pagina’s 65 e.v. jaarverslag) kregen nauwelijks enig gevolg. Wel 
kan gewezen worden op de belangrijke ondersteuning die de federale procureur geleverd heeft bij het 
bepleiten en de redactie van een wetsontwerp om de voorwaarde van artikel 12 V.T.S.V. te laten 
vallen voor terroristische misdrijven alsmede voor zeer zware geweldmisdrijven ten nadele van 
Belgische onderdanen (zie de uitlegging in nieuw beleidsinitiatief 19, pagina’s 85 e.v. jaarverslag). 

 
 Specifiek met betrekking tot beleidsinitiatief 17 kan het College van Procureurs-generaal slechts 

vaststellen dat de federale procureur blijvend inspanningen doet om de gerechtelijke achterstand te 
verminderen en daar ook in slaagt, zoals blijkt uit diens maandelijkse listings van de langdurig 
medegedeelde federale dossiers die ook aan de procureur-generaal Gent worden medegedeeld. 
Bovendien wordt ook als nuttig ervaren het aanvullend toezicht dat de federale procureur ingevoerd 
heeft voor de federale dossiers die langer dan 2 jaar in gerechtelijk onderzoek zijn (zie stand van 
zaken op 31 december 2011 – pagina 81 jaarverslag). 

 
 Specifiek met betrekking tot beleidsinitiatief 20 (de strijd tegen de piraterij) verwijst het College van 

Procureurs-generaal naar het vorige evaluatieverslag en stelt het vast dat ook in 2011 het federaal 
parket zijn engagement verder nagekomen is door de aanpak van de piraterij op zee in de praktijk. 

 
 Specifiek met betrekking tot beleidsinitiatief 21 (informaticacriminaliteit) wordt als nuttig en positief 

ervaren de aanwezigheid van een in deze complexe materie gespecialiseerde federale magistraat 
waarop de lokale parketten beroep kunnen doen, en die in 2011 met het IGO ook een gunstig 
geëvalueerde opleiding gaf in verband met de samenwerking met de USA, onder meer met betrekking 
tot de opvraging van informaticagegevens. 

 
 Specifiek met betrekking tot beleidsinitiatief 24 (coördinatie dossiers seksueel misbruik in pastorale 

relatie) geeft het College van Procureurs-generaal aan dat het federaal parket dienaangaande zware 
inspanningen heeft geleverd (zie de cijfers van het aantal dossiers op pagina 100 van het jaarverslag) 
en dat verschillende procureurs des Konings hebben aangegeven dat de coördinatiefunctie die de 
federale procureur op zich heeft genomen een meerwaarde betekende. 

 
 Het College van Procureurs-generaal beoordeelt alvast als nuttig en opportuun de keuze van de twee 

nieuwe beleidsinitiatieven in 2011, namelijk de aanpak van de criminele motorbendes en van de 
georganiseerde mensenhandel en mensensmokkel. 

 
 Tenslotte, wat de “eco-fin” criminaliteit betreft, stelt het College vast dat de federale procureur reeds 

een belangrijke inspanning levert door sinds 2011 alle aanmeldingen door OLAF inzake fraude met 
EU-gelden en corruptie op zijn niveau te behandelen en een federaal onderzoek terzake te voeren 
(pagina’s 140-142 van het jaarrapport 2011). Ofschoon het College zich zeer goed bewust is van de 
veelheid van opdrachten die het federaal parket reeds met een beperkt kader dient te vervullen, 
verzoekt het de federale procureur te willen nagaan of en in welke mate het federaal parket toch nog 
een bijkomende inspanning, met de hem actueel ter beschikking staande middelen, zou kunnen 
leveren in het domein van de aanpak van de georganiseerde financiële en economische criminaliteit. 

 
 
33..  OORRGGAANNIISSAATTIIEE  EENN  SSTTRRUUCCTTUUUURR  VVAANN  HHEETT  FFEEDDEERRAAAALL  PPAARRKKEETT..  

 
 
 De structuur van het federaal parket (leiding door de federale procureur bijgestaan door de adjunct-

federale procureur en de beleidscel – aanduiding van beleids- en zaakmagistraten – indeling in vijf 
secties) werd in 2011 behouden. Terecht want deze organisatie heeft reeds zijn efficiëntie bewezen. 
De opgebouwde specialisatie staat er alleszins borg voor dat de federale magistraten een waardevolle 
inbreng hebben in diverse overlegorganen, werkgroepen en expertisenetwerken van het College van 
Procureurs-generaal. 
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44..  UUIITTOOEEFFEENNIINNGG  VVAANN  DDEE  SSTTRRAAFFVVOORRDDEERRIINNGG..  

 
 
 De federale procureur heeft in het jaar 2011 beslist de strafvordering uit te oefenen in 299 dossiers, 

wat een stijging inhoudt ten opzichte van het vorig jaar (242 in 2010). Bovendien werd daarbij nog 
geen rekening gehouden met 367 strafdossiers die gevoegd werden bij de reeds bestaande federale 
strafdossiers. Tenslotte dient vastgesteld dat de federale procureur in vergelijking met de vorige jaren 
nog een hoger percentage van de aangemelde dossiers in 2011 onmiddellijk gefederaliseerd heeft: 
419 van de 487 dossiers. Het is aldus duidelijk dat het federaal parket niet alleen steeds meer gekend 
wordt door de lokale parketten maar ook het zijn taken opneemt. 

 
 In het jaarrapport levert de federale procureur alleszins een duidelijk overzicht van de statistieken in 

verband met het aantal federale strafdossiers (pagina’s 124 e.v.) met een opsplitsing naar de meest 
pertinente items – het is enkel in verband met de dringende maatregelen die de federale procureur in 
2011 heeft genomen die noodzakelijk zijn met het oog op het uitoefenen van de strafvordering zolang 
de procureur des Konings / arbeidsauditeur zijn wettelijke bevoegdheden niet heeft uitgeoefend, dat 
geen statistieken kunnen verstrekt worden (zie pagina 134 jaarverslag). 

 
 Ondanks de frappante stijging van het aantal aangemelde en gefederaliseerde dossiers stelt het 

College van Procureurs-generaal vast dat de federale procureur alleszins geen overdreven toepassing 
gedaan heeft van delegaties in toepassing van artikel 144bis § 3, lid 1 Gerechtelijk Wetboek: met 
uitzondering van de delegaties in de federale terrorismeonderzoeken vonden in 2011 slechts 35 
delegaties plaats (ten overstaan van 34 in 2010). Ook de mogelijkheid tot een detachering van een 
magistraat naar het federaal parket in toepassing van artikel 144bis § 3, lid 2 Gerechtelijk Wetboek 
werd in 2011 niet bijkomend aangewend. 

 
 Verschillende procureurs des Konings hebben het College van Procureurs-generaal alvast ter kennis 

gebracht dat de samenwerking met het federaal parket inzake de uitoefening van de strafvordering als 
positief wordt ervaren, op een vlotte en professionele wijze en waarbij het lokale parket als een 
gelijkwaardige partner beschouwd wordt. 

 
 
55..  CCOOÖÖRRDDIINNAATTIIEE  VVAANN  DDEE  SSTTRRAAFFVVOORRDDEERRIINNGG..  

 
 
 Zoals de vorige jaren stelt het College van Procureurs-generaal vast dat het federaal parket ook in 

2011 regelmatig coördinatievergaderingen heeft laten plaatsvinden die als nuttig werden ervaren, niet 
alleen om de verschillende onderzoeken af te lijnen en op elkaar af te stemmen doch ook om een 
snelle en efficiënte informatie-uitwisseling te garanderen. 

 
 De coördinatie kon ook leiden tot de centralisatie van de strafdossiers in één lokaal parket of tot het 

uitoefenen van de strafvordering door de federale procureur zelf. De federale procureur beperkte zich 
daarbij niet tot het met elkaar in contact brengen van de betrokken partijen doch gaf blijk van een 
actieve betrokkenheid. Een en ander is alleszins zonder strubbelingen verlopen gezien de federale 
procureur ook in 2011 geen enkele maal gebruik gemaakt heeft van zijn wettelijke mogelijkheid om in 
het kader van zijn coördinatieopdracht dwingende instructies te geven aan de procureurs des Konings 
of arbeidsauditeurs (zie pagina 153 jaarverslag). 

 
 
66..  DDEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  SSAAMMEENNWWEERRKKIINNGG..  

 
 
 Het federaal parket heeft een hoogwaardige know-how opgebouwd in deze materie. Niet alleen in 

concrete dossiers verleent het federaal parket ondersteuning aan Belgische gerechtelijke autoriteiten 
(95 verzoeken in 2011) én buitenlandse autoriteiten (798 verzoeken in 2011) doch ook op beleidsmatig 
vlak wordt een zeer waardevolle bijdrage geleverd zoals in het kader van het expertisenetwerk 
internationale samenwerking in strafzaken en de permanente nationale overleggroep, de jaarlijkse 
basisopleiding voor magistraten (waar de tussenkomende federale magistraten steevast gunstig 
worden geëvalueerd), en de jaarlijkse bijeenkomst van de Belgische liaisonofficieren in het buitenland. 

 
 Evenzeer is het federaal parket zijn prominente rol blijven vervullen inzake de samenwerking met het 

buitenland en als centraal aanspreekpunt van een aantal Europese instellingen zoals Eurojust, 
Europees Justitieel Netwerk, Europol en Olaf. Alle relevante documenten werden nauwgezet 
medegedeeld aan de procureur-generaal Gent die instaat voor de verspreiding ervan middels memo 
binnen het expertisenetwerk internationale samenwerking. 
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 Er wordt ook aangegeven dat de procureur-generaal Gent, aan wie de recurrente problemen bij de 
uitvoeringen van internationale rogatoire commissies worden gesignaleerd conform de COL 21/2010, 
herhaaldelijk beroep heeft kunnen doen op het federaal parket om de gerezen problemen te 
remediëren. 

 
 Verschillende procureurs des Konings hebben laten weten dat ze de meerwaarde terzake van het 

federaal parket absoluut erkennen bij het faciliteren van concrete rechtshulpverzoeken en het 
beantwoorden van praktische vragen – het federaal parket beschikt over talrijke contactpunten die 
deuren kunnen openen. 

 
 
77..  GGEETTUUIIGGEENNBBEESSCCHHEERRMMIINNGGSSCCOOMMMMIISSSSIIEE..  

 
 
 De procureur-generaal Gent zetelt in de getuigenbeschermingscommissie en ervaart dat de federale 

procureur als voorzitter alle vergaderingen goed voorbereidt, leidt en rapporteert. Bovendien heeft de 
federale procureur ook tijdig in 2011 het jaarverslag overgemaakt omtrent de controle van de provisies 
D (operationele bescherming van de bedreigde getuigen) en E (werkingsfonds van de dienst 
getuigenbescherming). 

 
 Ook de procureur des Konings Brussel die deelneemt aan de vergaderingen van de 

getuigenbeschermingscommissie heeft zijn appreciatie ter kennis gebracht over het functioneren ervan 
zoals verwezenlijkt door de federale procureur. 

 
 
88..  BBIIJJZZOONNDDEERREE  OOPPSSPPOORRIINNGGSSMMEETTHHOODDEENN..  

 
 
 Het federaal parket heeft blijvend zijn bijzondere kennis en ervaring in deze materie verder 

opgebouwd. Het is in staat betrouwbare statistieken aan te leveren van alle door de procureurs des 
Konings gemachtigde observaties en infiltraties (in het jaar 2011 respectievelijk 636 en 38), van de zelf 
door het federaal parket gevorderde observaties in het kader van gefederaliseerde dossiers of niet 
lokaliseerbare internationale rechtshulpverzoeken (in het jaar 2011 respectievelijk 144 en 12), alsmede 
van de bijzondere machtigingen voor de bewaakte doorlevering van goederen en voor de frontstore (in 
het jaar 2011 respectievelijk 2 en 4). 

 
 De federale procureur heeft ook de verslagen van de informantenwerking en de vergaderingen van de 

“commissies 1” en “commissies 2” voor de doorgedreven infiltraties goed opgevolgd, en waar nodig 
correct de procureur-generaal Gent ingelicht. 

 
 Binnen het expertisenetwerk Groot Banditisme en Terrorisme wordt ook blijvend als waardevol ervaren 

de inbreng van het federaal parket in een aantal rapportageplichten, controleopdrachten, opleidingen 
en dergelijke, zoals: 

 
 diens bijdrage aan de vergaderingen van de commissie Millennium die zich buigt over de 

noodzakelijke maatregelen om de anonimiteit en de veiligheid van de undercoveragenten te 
vrijwaren (zie pagina 186 jaarverslag); 

 
 diens bijdrage aan het jaarverslag in uitvoering van artikel 90decies Wetboek van strafvordering 

(zie pagina 189 jaarverslag); 
 

 diens nauwgezette en tijdig uitgevoerde controles conform de vigerende richtlijnen inzake het 
gebruik van fictieve identiteiten en inzake de aanwending van de bijzondere fondsen (zie pagina’s 
190 – 192 jaarverslag); 

 
 diens actieve deelname aan de jaarlijkse BTS-dag en de basisopleiding inzake BOM voor het IGO 

(zie pagina 194 jaarverslag). 
 
 Een aantal procureurs des Konings hebben de goede beschikbaarheid en communicatie met de 

gespecialiseerde BOM magistraat van het federaal parket benadrukt. Steevast werden de voorgelegde 
vragen / problemen adequaat beantwoord / opgelost. 
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99..  TTOOEEZZIICCHHTT  WWEERRKKIINNGG  DDGGJJ..  

 
 
 Ook in 2011 heeft de federale procureur zoals de vorige jaren correct uitvoering gegeven aan diens 

diverse toezichtopdrachten op de algemene en bijzondere werking van de DGJ en heeft hij zijn rol 
gespeeld in de arbitrageprocedure (artikel 8/7 Wet Politieambt) en de embargoprocedure (artikel 44/8 
Wet Politieambt). 

 
 De federale procureur heeft steeds de relevante informatie overgemaakt aan het expertisenetwerk 

Politie, dat de goede samenwerking met de federale procureur echt positief waardeert. 
 
 
1100..  EERRNNSSTTIIGGEE  SSCCHHEENNDDIINNGGEENN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAAALL  HHUUMMAANNIITTAAIIRR  RREECCHHTT..  

 
 
 Artikel 144quater Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door de Wet van 5 augustus 2003 betreffende 

ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht die werd toegelicht in de omzendbrieven 
COL 16/2003, COL 7/2005 en COL 4/2008, maakt de federale procureur exclusief bevoegd voor het 
uitoefenen van de strafvordering. Binnen het federaal parket heeft de gespecialiseerde sectie een zeer 
goede kennis over deze niet eenvoudige materie opgebouwd en goede betrekkingen met de 
internationale instellingen gerealiseerd. 

 
 Het aantal dossiers blijft stijgen (70 opsporingsonderzoeken in 2011 ten overstaan van 67 in 2010, en 

20 gerechtelijke onderzoeken in 2011 ten overstaan van 16 in 2010) zodat terecht de federale 
procureur niet alleen keuzes heeft gemaakt inzake prioriteit, doch ook de onvoldoende 
gespecialiseerde politionele onderzoekscapaciteit heeft voorgelegd aan het College van Procureurs-
generaal en de Minister van Justitie, en op basis van een goed omschreven nota erin geslaagd is een 
(weliswaar nog niet voldoende uitbreiding van de onderzoekscapaciteit te bekomen (plus drie 
onderzoekers). 

 
 

1111..  MMIILLIITTAAIIRREE  BBEEVVOOEEGGDDHHEEDDEENN..  

 
 
 De federale procureur geeft op pagina’s 218 e.v. van zijn jaarverslag een helder overzicht van zijn 

bevoegdheden voor de misdrijven in het buitenland gepleegd door Belgische strijdkrachten, alsmede 
voor nog enkele specifieke misdrijven conform de COL 1/2004 alsmede conform een akkoord met de 
Raad van Procureurs des Konings van 5 maart 2004. Er kon ook verwezen worden naar diens 
beleidsinitiatief 18 (een grotere aanwezigheid van federale magistraten bij de plaatsingen van 
Belgische militairen naar het buitenland – pagina’s 82 e.v. jaarverslag) waarin onder meer aangegeven 
wordt dat werd ingestaan voor een reeks verplaatsingen naar het buitenland. 

 
 Het College van Procureurs-generaal is verheugd over de diverse initiatieven die het federaal parket in 

deze heeft genomen.  
 
 
1122..  TTEERRRROORRIISSMMEE..  

 
 
 De federale procureur vervult een cruciale rol in de prioritaire strijd tegen het terrorisme en oefent de 

facto overeenkomstig de COL 9/2005 exclusief de strafvordering uit inzake de terroristische misdrijven. 
Zoals blijkt in de in het jaarverslag aangeleverde cijfers blijft het aantal dossiers verder stijgen 
(84 opgestarte strafonderzoeken in 2011 ten overstaan van 65 in 2010 – 304 algemene dossiers in 
2011 ten overstaan van 288 in 2010). 

 
 De procureur-generaal Gent werd goed geïnformeerd, zoals middels de monitor terrorisme die een 

constant geactualiseerd overzicht geeft van alle dossiers, de tussengekomen relevante vonnissen en 
arresten, de beantwoorde parlementaire vragen, … 

 
 Zoals blijkt uit het jaarverslag heeft de federale procureur in 2011 waar nodig overleg gepleegd en/of 

informatie uitgewisseld met een aantal partners, waaronder Eurojust, de inlichtingendiensten, de 
gespecialiseerde onderzoeksrechters terrorisme, het OCAD, de BIM-Commissie, het Vast Comité P en 
de Administratie van het Gevangeniswezen. 

 
 Zoals voorheen heeft de federale procureur ook in 2011 op een correcte wijze uitvoering gegeven aan 

de richtlijnen vervat in de COL 9/2005, in het bijzonder door het testen op het terrein van het 
ontworpen draaiboek terroristische gijzelingen. 
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 Ook neemt het College van Procureurs-generaal ervan akte dat de reeds voorheen door de federale 

procureur gesignaleerde capaciteitsproblemen binnen de politie nog steeds bestaan en dat ook de bij 
politionele richtlijn vastgelegde “gereserveerde capaciteit” in de praktijk geen oplossing biedt. Het 
College is van oordeel dat dringend aan deze voor het federaal parket gevaarlijke situatie zou dienen 
geremedieerd en meent dat de huidige hervormingsplannen van de federale politie, in het raam van de 
hervorming van het gerechtelijk landschap, daartoe een opportuniteit bieden. 

 
 Tenslotte kan het College van Procureurs-generaal slechts verwijzen naar zijn vorig jaarverslag 2010-

2011 en betreuren dat de noodzakelijke en uitgewerkte wettelijke aanpassing van de 
terrorismewetgeving nog altijd niet werd ingediend in het Parlement. 

 
 
1133..  PPOOSSIITTIIEE  VVAANN  HHEETT  FFEEDDEERRAAAALL  PPAARRKKEETT  BBIINNNNEENN  HHEETT  OOPPEENNBBAAAARR  MMIINNIISSTTEERRIIEE..  

 
 
 De federale procureur nam in 2011 deel aan 18 vergaderingen van het College van Procureurs-

generaal en aan 4 vergaderingen van de Raad van Procureurs des Konings, en is ook 
vertegenwoordigd in de diverse expertisenetwerken. Dit levert een meerwaarde op en bewerkstelligt 
een goede integratie van het federaal parket binnen het Openbaar Ministerie. 

 
 
1144..  CCOONNCCLLUUSSIIEE.. 

 
 
 Zoals voorheen ervaart het College van Procureurs-generaal opnieuw als zeer positief de uitoefening 

door het federaal parket van zijn vele belangrijke en niet eenvoudige opdrachten, zowel in concrete 
dossiers als in beleidsmatige aangelegenheden. 

 
 Ook de bevraagde procureurs des Konings drukken talrijk hun positieve waardering uit over het 

functioneren van, de samenwerking met en de ondersteuning door het federaal parket. 
 
 In toepassing van het artikel 143bis § 3 van het Gerechtelijk Wetboek geeft het College dan ook een 

gunstig advies (of een schaal van gunstig – onvoldoende). 
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