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Net zoals het vorige gerechtelijk jaar ging een groot deel van de aandacht van het College van 
Procureurs-generaal uit naar de ontwerpen m.b.t. de hertekening van het gerechtelijk landschap. De 
denktank van de beleidscel van de minister van Justitie kwam weliswaar slechts sporadisch samen, 
maar dankzij de deelname van een aantal magistraten aan de pilootgroep van de beleidscel kon het 
openbaar ministerie tegenvoorstellen formuleren over de teksten betreffende de verzelfstandiging 
van het beheer. Het expertisenetwerk “Strafrechtelijk Beleid” en de werkgroep “A1A2” werden zoals 
de voorbije jaren betrokken bij het voorbereiden van de adviezen met betrekking tot deze 
hertekening en de verzelfstandiging van het beheer. Dit aspect biedt mij de gelegenheid in 
herinnering te brengen dat vanuit het expertisenetwerk “Strafrechtelijk Beleid” reeds in 2010 teksten 
werden aangeleverd over de beheersovereenkomsten, hetgeen nogmaals de proactieve werking 
van het College duidelijk maakt. 
 
Ik wens in dit kader de zware werklast van de magistraten in de verf te zetten die deelnemen aan de 
interne structuren van het openbaar ministerie en instaan voor het voorbereiden van diverse 
adviezen en ontwerpen. Al dit werk komt immers bovenop de andere opdrachten die zij uitvoeren 
binnen hun respectievelijk korps. In principe zou een groot deel van die werklast moeten 
overgenomen worden door een goed uitgebouwde steundienst, zoals ook reeds bepaald wordt door 
de wet van 25 april 2007. Op het ogenblik dat ik dit voorwoord schrijf zou deze zolang en zo dikwijls 
beloofde steundienst van het openbaar ministerie eindelijk worden opgenomen in het voorontwerp 
van wet inzake het beheer. De vraag wanneer deze dienst daadwerkelijk een feit zal zijn is echter 
een andere zaak. Deze evolutie onderstreept niettemin de buitenproportionele inspanningen die 
blijvend door de structuren van het College van Procureurs-generaal moeten geleverd worden 
vooraleer een dergelijk voor de werking van het openbaar ministerie en de verdere uitwerking van 
het strafbeleid broodnodig project effectief kan gerealiseerd worden.  
 
Ook wordt reeds jaren benadrukt dat het statuut van de gerechtelijk stagiairs dringend aan 
herziening toe is. Thans mogen de in het examen geslaagde kandidaten immers op grond van hun 
rangschikking nog steeds zelf kiezen in welk arrondissement zij hun stage wensen te lopen, en 
indien zij geen aanstelling in het arrondissement van hun keuze kunnen krijgen, kunnen zij beslissen 
hun stage niet aan te vatten en een jaar te wachten, waardoor ze dan voorrang krijgen op de nieuwe 
kandidaten. Dit systeem maakte het de procureurs-generaal moeilijk om tot een goede verdeling te 
komen binnen hun respectievelijke rechtsgebied en heeft tot gevolg dat jaar na jaar aan sommige 
arrondissementen geen gerechtelijk stagiair kon toegewezen worden. Toch bleef dit euvel 
aanslepen, ondanks de herhaalde vraag om hiervoor een oplossing te vinden. 
 
Gelijklopend met de hertekening van het gerechtelijke landschap kwam de hervorming van de politie 
op de agenda van het College van Procureurs-generaal en namen een aantal magistraten van het 
openbaar ministerie deel aan werkgroepen die binnen de structuren van de Federale Politie moeten 
instaan voor het bestuderen van een mogelijke optimalisering van de politiediensten.  
 
De evolutie van de strafrechtspleging bleef eveneens een prioriteit voor het College. 
 



JAARVERSLAG 2012-2013 

 - 3 - 

Préambule 

  

 
 
 
 

Op 14 februari 2013 velde het Grondwettelijk Hof een arrest met betrekking tot de ingestelde 
beroepen tot nietigverklaring van de wet van 13 augustus 2011, die de bijstand van een advocaat in 
de strafprocedure invoerde. Een aantal bepalingen van deze wet werd bijgevolg gedeeltelijk 
vernietigd. Het arrest bevatte bovendien een aantal interpretaties waarmee rekening moet gehouden 
worden bij de toepassing van deze wet. Het College opteerde ervoor om niet te wachten op de 
tussenkomst van de wetgever maar om de richtlijnen volledig te herwerken overeenkomstig de 
nietigverklaringen en de interpretaties die door het Grondwettelijk Hof werden uitgesproken. Deze 
optie bleek nadien de enige juiste aangezien er begin september 2013 nog steeds geen wet over 
deze materie gestemd was. De werkwijze die eerder werd gevolgd bij het uitschrijven van de 
bestaande  richtlijnen werd verder gezet en de modellen van proces-verbaal werden in 
samenwerking met de politiediensten herwerkt. De denktank “Salduz” van het expertisenetwerk 
“Strafrechtspleging” bleef eveneens operationeel. 
 
In het voorwoord van het jaarverslag 2011–12 van het College van Procureurs-generaal wees ik 
reeds op de problematiek van de informatisering van justitie en op de impact van het gebrek aan 
informatisering op de toepassing van bepaalde wetten, waardoor de door deze wetten toegekende 
rechten niet steeds gewaarborgd kunnen worden. De wetgever heeft bijvoorbeeld de rechten van de 
benadeelde persoon uitgebreid en de mogelijkheid om een verklaring van benadeelde persoon af te 
leggen sterk versoepeld. De praktische toepassing van dergelijke wetsbepalingen is echter in sterke 
mate afhankelijk van de informatisering en vereist dus een geautomatiseerde verwerking, hetgeen 
zou moeten impliceren dat de door de politiediensten in de processen-verbaal ingegeven data de 
parketten zouden bereiken via een automatische gegevensdoorstroming. Dit aspect kon nochtans 
niet onmiddellijk gerealiseerd worden omdat het ICT–luik andermaal niet tijdig beschikbaar was.   
 
Een gelijkaardig probleem deed zich voor in het kader van het bevel tot betalen. Ondanks de 
afwijkende adviezen van het expertisenetwerk “Verkeersveiligheid” van het College kwam een quasi 
ontoepasbare wet tot stand over deze materie. Het bevel tot betalen had in principe een instrument 
moeten aanleveren dat het werk van de politieparketten drastisch zou inperken, maar de praktische 
toepassing ervan veroorzaakte net het tegendeel. Bovendien volgde de nodige informatisering 
evenmin zodat het te verwachten is dat op het moment dat het ICT–luik gerealiseerd zal zijn de wet 
zelf opnieuw zal gewijzigd worden en het werk op ICT-gebied zal moeten overgedaan worden.   
 
Het uitblijven van de steundienst van het openbaar ministerie had op nog andere vlakken gevolgen. 
Bij het verder voorbereiden van het koninklijk besluit inzake de DNA–analyse in strafzaken diende 
vorm gegeven te worden aan de in deze wet vastgelegde Nationale DNA-cel. Normaal gezien 
diende deze cel opgericht te worden binnen de steundienst van het openbaar ministerie, maar bij 
gebrek hieraan werd een noodoplossing gezocht en werd op voorstel van de federale procureur 
beslist deze instantie op het Federaal Parket onder te brengen. Bovendien werd het College 
andermaal geconfronteerd met de moeilijkheid om de nieuwe werkprocessen tijdig in een 
informaticasysteem te kunnen programmeren. 
 
Verleden jaar vermeldde ik dat het strategische ICT-overleg diende stopgezet te worden, en dat na 
een poging tot relancedebat de beleidscel van de minister van Justitie ingeschakeld werd om toch 
vooruitgang te kunnen boeken tijdens het volgende gerechtelijk jaar. Desondanks moet voor elke 
vooruitgang of elke stap op ICT-vlak, zelfs voor de meest elementaire en broodnodige, een ware 
strijd geleverd worden. 
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Daar waar het College van Procureurs-generaal met de voorhanden zijnde beperkte middelen er in 
blijft slagen zijn opdrachten uit te voeren door op talloze domeinen van het strafbeleid richtlijnen uit 
te vaardigen en adviezen te verlenen over de materies die het openbaar ministerie aanbelangen, 
kan men niet onder de mat vegen dat uit het overzicht van de activiteiten van de laatste jaren blijkt 
dat bepaalde problemen steeds terugkomen zonder dat hiervoor een oplossing geboden wordt. Ik 
verwees hiervoor reeds naar de problematiek van het statuut van de gerechtelijk stagairs dat al 
ettelijke jaren aansleept, de gebrekkige informatisering en de moeilijke samenwerking met de 
stafdienst ICT van de FOD Justitie. Wat de informatisering van de arbeidsauditoraten betreft, werd 
evenmin vooruitgang geboekt.  
 
Bovendien werd het openbaar ministerie ook geconfronteerd met lineaire besparingsmaatregelen 
vanwege de regering en met het stelselmatig niet publiceren van vacante plaatsen, waardoor zowel 
op het vlak van het administratief personeel als op dat van het magistratenkader ernstige tekorten 
optreden.  
 
De vraag stelt zich of de verzelfstandiging van het beheer een oplossing kan bieden aan die steeds 
terugkerende problemen, die uiteindelijk te maken hebben met de inertie van andere instellingen of 
staatsmachten en met de diepe financiële en economische crisis waarin het land ondergedompeld 
blijft. Dit is alvast een hoop die ik koester voor de komende generatie en voor het openbaar 
ministerie van morgen. Het openbaar ministerie is immers een onmisbaar kraakbeen tussen de 
rechterlijke macht en de andere staatsmachten, en vult een rol in waarvan het belang voor de 
rechtsstaat niet kan overschat worden. 
 
Met dit voorwoord neem ik met spijt een beetje afscheid van het College van Procureurs-generaal 
aangezien mijn tweede jaar als voorzitter beëindigd werd op 31 augustus 2013 en mijn zevenjarige 
mandaat van procureur-generaal ten einde loopt op 2 april 2014 zonder enige wettelijke mogelijkheid 
tot verlenging. Ik neem deze gelegenheid dan ook te baat om mijn ambtgenoten te bedanken voor 
de jarenlange voortreffelijke samenwerking. Zoals elk jaar wens ik de magistraten die het College 
van Procureurs-generaal hebben bijgestaan door medewerking te verlenen aan de 
expertisenetwerken en ad-hocwerkgroepen, de juristen, statistisch analisten en andere 
medewerkers van het Secretariaat van het College te bedanken voor hun inzet. De samenwerking 
binnen het openbaar ministerie is immers ons sterkste merk en stelt ons in staat ook in moeilijke 
tijden het hoofd te blijven bieden aan de veelheid van problemen die op ons afkomen. Dit aspect 
draagt zeker bij tot de aangename werksfeer, die trouwens meer dan ooit nodig is.  
 
 
De procureur-generaal, 
 
 
Yves Liégeois 
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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 2012-2013 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, bijvoorbeeld 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 allesomvattende prioriteit van het openbaar ministerie, nl. de strijd tegen de gerechtelijke 
achterstand, is het dan ook van belang aan al deze strafbare gedragingen een maatschappelijk relevante 
respons te geven binnen een sociaal aanvaardbare termijn. 
 
 
1) VERDOVENDE MIDDELEN 
 
Algemene vaststelling inzake het strafrechtelijk beleid 
 
Het strafrechtelijk beleid op gebied van drugs wordt geconfronteerd met twee karakteristieken die mekaar 
nog versterken en die de uitwerking van dit beleid bijzonder bemoeilijken, namelijk enerzijds het in het 
algemeen ideologisch getinte karakter ervan en anderzijds de onbeschrijflijke verbrokkeling van de ter zake 
bevoegde overheden. 
 
Initiatieven zijn gericht op de uitwerking van een integraal en geïntegreerd beleid, bijvoorbeeld de oprichting 
van een Algemene Cel Drugsbeleid. De oprichting 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 beleidscel. 
 
De installatie van de controlecel roept ook vele vragen op met betrekking tot de resultaten die ervan mogen 
verwacht worden. De oprichting van deze verliep ook moeizaam als gevolg van problemen die eigen zijn aan 
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. 
 
Er kan een zekere desinteresse van de beleidsverantwoordelijken vastgesteld worden in de materie 
‘verdovende middelen’, bijvoorbeeld omdat de beleidscel van de minister van Justitie niet meer op actieve 
wijze vertegenwoordigd is in de Algemene Cel Drugsbeleid. Vele initiatieven worden in hun voortbestaan ook 
bedreigd door de afwezigheid van langdurige budgettering. Bovendien boet de materie ‘verdovende 
middelen’ ook aan belang in binnen de prioriteiten van het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) 2012-2015. 
 
Er doet zich ook een markante wijziging voor op het vlak van de cannabishandel, waarbij minder 
drugtoerisme is vast te stellen door het gewijzigde beleid in Nederland en een stijging van de kweek in 
België. Een ander probleem bestaat in de toename van synthetische drugs, die sneller op de markt komen en 
die niet strafbaar gesteld kunnen worden. 
 
Er mag niet uit het oog verloren worden dat het beste opsporings- en vervolgingsbeleid maar kan gebeuren 
op basis van een adequaat wettelijk kader. De huidige wetgeving en ministeriële richtlijnen voldoen niet, en 
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de fundamenten van het drugbeleid dienen dringend aangepast te worden aan de actuele evoluties van de 
problematiek, en dan vooral op het vlak van cannabis en synthetische drugs.  
 
Prioriteiten en projecten voor het komende jaar 
 
Het expertisenetwerk “Verdovende Middelen” wil de inwerkingtreding verder zetten van het actieplan dat 
werd opgesteld in uitvoering van het NVP 2008-2011. In het nieuwe NVP 2012-2015 heeft de materie 
‘verdovende middelen’ aan belang ingeboet zodat dat er sprake is van een breuk met het vorige NVP.  
 
De prioriteiten draaien rond de in- en uitvoer van cocaïne, de productie van en handel in synthetische drugs 
en cannabis en de verkoop van verdovende middelen. Het accent ligt in het algemeen op de verschillende 
vormen van georganiseerde criminaliteit. 
 
Concreet blijven de opsporing en vervolging van cannabisplantages, de evaluatie van het strafrechtelijk 
beleid inzake drugtoerisme en de bevordering van de financiële aanpak in de strijd tegen de georganiseerde 
misdaad prioritair. 
 
Het expertisenetwerk heeft aan het College een voorstel geformuleerd, dat nadien ook werd aangenomen, 
om na te denken over de herwerking van de richtlijnen van 16 mei 2003 en 25 januari 2005 op basis van een 
nota waarin een inventaris wordt gemaakt van alle moeilijkheden. Streefdoel is om in de loop van het 
gerechtelijk jaar 2014-2015 te komen tot de ondertekening van een nieuwe richtlijn. 
 
 
2) SLACHTOFFEBELEID 
 
Prioriteiten en projecten voor het komende jaar 
 
Het expertisenetwerk “Slachtofferbeleid” zal het komende gerechtelijk jaar prioritair op volgende materies 
werken: 
 

 verdere evaluatie van omzendbrieven COL 16/2012 en 17/2012; 

 opstarten van een werkgroep m.b.t. de verwittiging van slachtoffers bij vrijlating van een verdachte of van 
een veroordeelde, en i.v.m. de analyse van de eventuele noodzaak tot uitbreiding van lokale richtlijnen op 
het niveau van het College; 

 opvolging 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, en dit 
zowel op technisch (aanpassing van de informatica-applicaties) als op juridisch vlak (evaluatie en 
wijzigingen van de op 20 december 2012 herziene omzendbrief COL 5/2009); 

 uitwerking van de wijzigingen aan de wet van 17 mei 2006 i.v.m. de rechtspositie van veroordeelden; 

 opvolging van de werkgroep die een ontwerprichtlijn moet opstellen inzake de kennisgeving aan 
benadeelden van het gevolg dat gegeven werd aan de feiten waarvan zij het slachtoffer werden. 

 
 
3) ECOFIN 
 
Prioriteiten en projecten voor het komende jaar 
 
Het expertisenetwerk “Ecofinfisc” stelt zich deze prioriteiten voor het volgende gerechtelijk jaar: 
 

 bespreking van de introductie van het ‘una via-principe’ en, daarbij aansluitend, de redactie van een 
circulaire van het College over de ‘una via-wet’; 

 bespreking van het ontwerp van koninklijk besluit tot uitbreiding van de bevoegdheden van het College 
voor de Strijd tegen de Fiscale en Sociale Fraude; 

 voorstel tot oprichting van nieuwe instanties tot verbetering van de strijd tegen het witwassen van illegale 
vermogensvoordelen; 

 bespreking en voorbereiding van een advies over het statuut, de omkadering en de functieomschrijving 
van de naar de parketten afgevaardigde fiscale ambtenaren; 

 discussie over de noodzaak tot oprichting, het statuut en de bevoegdheden van een Europees procureur; 

 reflectie over een project van FOD Economie betreffende de oprichting van een meldpunt voor fraude, en 
voorbereiding van een antwoord vanwege het College; 

 bespreking van het project ‘Vigilance’ (waakzaamheid): protocolakkoord tussen het parket en de politie in 
Charleroi op het vlak van de strijd tegen fictieve maatschappelijke zetels; 

 reflectie over de interpretatie van de circulaire van het College over de verruimde minnelijke schikking. 
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4) CORRUPTIE 
 
Prioriteiten en projecten voor het komende jaar 
 
Het expertisenetwerk “Corruptie” zal volgende aangelegenheden prioritair behandelen: 
 

 verdere afwerking van een circulaire van strafrechtelijk beleid inzake corruptie om de strafrechtelijke 
onderzoeken binnen een redelijke termijn af te kunnen handelen; 

 het up-to-date houden van een overzicht van gerechtelijke uitspraken in deze materie op de intranetsite 
van het openbaar ministerie (‘Omptranet’); 

 evaluatie van de opvolging van de aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO). 

 
 
5) LEEFMILIEU 
 
Het expertisenetwerk “Leefmilieu” formuleert volgende prioriteiten: 
 

 evaluatie van de prioriteitennota en de ‘sorteernota’. Beide documenten zijn essentiële werkstukken die 
met betrekking tot de handhaving van milieudelicten bepalend zijn voor de relatie tussen het openbaar 
ministerie enerzijds en de administratie anderzijds  

 specifiek voor het Vlaams Gewest, het opmaken van Beleidsplan Leefmilieu, dat kan resulteren in een 
proactief antwoord van het openbaar ministerie bij de te verwachten verschuivingen m.b.t. de handhaving 
in het domein van het leefmilieu en voor de noodzakelijke evaluatie van de handhaving inzake ruimtelijke 
ordening na de inwerkintreding van het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 

 de vernietiging van in beslag genomen vuurwerk 

 de problematiek van het beslag op basis van de wet op het dierenwelzijn en de ‘Convention on 
International Trade in Endangered Species (CITES)’ 

 de aanpassing van de nomenclatuur aan de nieuwe wetgeving 

 zo vroeg mogelijk betrokken worden bij de totstandkoming van nieuwe regelgeving en 
handhavingsinstrumenten en bij de omzetting van de Europese regelgeving in nationale en regionale 
wetgeving 

 actieve deelname aan regionale vergaderingen en het uitbouwen van soortgelijk gestructureerde 
vergaderingen in de regio's inzake milieu en stedenbouw 

 uitwerking van een kwatificatieboek in de diverse leefmilieumateries voor de verschillende regio's  

 meewerken aan de opstart van internationale expertisenetwerken 

 uitbouw en coördinatie van de strijd tegen de afvalfraude 
 
 
6) RESIDUEN EN VOEDSELVEILIGHEID 
 
Het expertisenetwerk “Residuen en Voedeselveiligheid” zal zich blijven toespitsen op volgende drie 
doelstellingen: 
 

 de ontwikkeling van deskundigheid bij alle leden ten behoeve van het College van Procureurs-generaal; 

 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. 
 
In 2014 zal de problematiek van het antibioticagebruik en de antibioticaresistentie bij dieren de nodige 
aandacht krijgen. Er zal tevens getracht worden om de problematiek van de fraude met identificatiebewijzen 
van paarden, waardoor behandelde paarden alsnog in de voedselketen terecht komen, op een 
geharmoniseerde wijze in Europa te behandelen. 
 
Naar aanleiding van enkele grote schandalen zal er ook gewerkt worden aan de uitbouw van een Europese 
aanpak van voedselfraude (etiketfraude), waarbij een optimalisering van de samenwerking tussen de 
verschillende nationale overheden wordt beoogd. 
 
Verder zal in 2014 blijvend ingezet worden op onderzoek naar verdelers van anabolica, nu er ook in België 
anabolica geproduceerd worden. 
 
Er zal ten slotte ook bijzondere aandacht worden besteed aan het fenomeen van de verkoop op afstand 
(internet) van allerhande verboden producten. 
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7) GROOT-BANDITISME EN TERRORISME 
 
Het expertisenetwerk “Groot-Banditisme en Terrorisme” heeft volgende prioriteiten: 
 

 de uitwerking, in samenwerking met het expertisenetwerk “Informatica en Statistiek” (werkgroep 
“Internetrecherche”), van de noodzakelijke aanpassingen van artikel 90ter van het Wetboek van 
Strafvordering ten gevolge van de nieuwe technologieën 

 opvolging van de aanpassingen van de wetgeving op de bijzondere opsporingsmethoden (“BOM”), en 
actualisering en bundeling van de toepasselijke omzendbrieven 

 uitwerking van een eventuele aanpassing van de tweejaarlijkse verslaggeving, die vastgelegd wordt in 
omzendbrieven COL 19/2006 en COL 3/2009, naar een vierjaarlijkse verslaggeving  

 afronding van de aanpassingen aan omzendbrief COL 1/2008 inzake rondtrekkende dadergroepen 

 actualiseren en bundelen van de omzendbrieven m.b.t. de zware diefstallen (COL 6/2001 en COL 5/2003, 
en COL 11/2004 inzake home- & carjacking en garagediefstal – COL 13/2002 m.b.t. diefstallen 
gewapenderhand – COL 12/2003 inzake ramkraken – COL 13/2003 i.v.m. Oost-Europese 
misdaadbendes). 

 
 
8) INTERNATIONALE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN 
 
Het expertisenetwerk “Internationale Samenwerking in Strafzaken” werkt op volgende prioriteiten: 
 

 het constant updaten en verspreiden van alle relevante informatie inzake (internationale en nationale) 
regelgeving en rechtspraak 

 het zo vroeg als mogelijk participeren aan de totstandkoming van internationale instrumenten en de 
omzetting ervan in nationale wetgeving 

 opvolgen van de EU-beleidscyclus 2013-2017 

 blijvend opvolgen van noodzakelijke wetswijzigingen m.b.t. de politionele informatie-uitwisseling en 
Eurojust 

 afronden en verspreiden van enkele omzendbrieven over de traditionele uitlevering, rechtshulp en 
uitlevering met de Verenigde Staten, de wederzijdse erkenning van geldboetes en confiscaties, de 
probatiebeslissingen en alternatieven voor de voorlopige hechtenis, alsmede over de verplaatsingskosten 
bij internationale ambtelijke opdrachten 

 optimaliseren van de jaarlijkse basisopleiding in deze materie 
 
 
9) VERKEER 
 
De afhandeling van de verkeersmisdrijven binnen de strafrechtsketen blijft één van de aandachtspunten van 
het College van Procureurs-generaal.  
 
Deze taak moet vooral tot een goed einde worden gebracht via IT-applicaties en betrouwbare geïntegreerde 
procedures (identificatie van de overtreders,  verwerking van de onmiddellijke inningen, de minnelijke 
schikkingen en de bevelen tot betaling).   
 
Zo werd ervoor gekozen om de gerechtelijke doorstroming te organiseren via het door de politieparketten 
gebruikte MACH-programma ter bevordering van de uitvoering van de 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, waarvoor een “Cross Border 
Enforcement-beleid” werd ingevoerd, waaraan het expertisenetwerk “Verkeersveiligheid” heeft meegewerkt.  
 
Deze ontwikkeling zou ook het allesomvattende beheer van de onmiddellijke inningen moeten mogelijk 
maken, wat één van de essentiële prioriteiten van dit expertisenetwerk is. 
 
Daarnaast zal dit expertisenetwerk verder toezien op de effectieve toepassing van de procedure met 
betrekking tot het bevel tot betaling, waarbij de nodige aandacht zal worden besteed aan de aanname van 
een herstelwet en de opvolging van de hiervoor noodzakelijke informatica-aanpassingen.  
 
Er zal eveneens in het bijzonder worden gefocust op het praktisch gebruik van de Kruispuntbank van de 
Rijbewijzen die een hoeksteen vormt bij de controle en de uitvoering van de intrekkingen van de rijbewijzen 
en de vervallenverklaringen van het recht op sturen. 
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10) SOCIAAL STRAFRECHT 
 
Het expertisenetwerk “Sociaal Strafrecht” heeft volgende prioriteiten en projecten voor het komende jaar:  
 

 Informatisering van de arbeidsauditoraten;  

 Herziening van de omzendbrief met betrekking tot de gegevensuitwisseling tussen de arbeidsauditoraten 
en de overheidsdiensten. Er werd vastgesteld dat de werkmethoden van de arbeidsauditoraten niet 
eenvormig zijn op het vlak van de mededeling van inlichtingen aan bepaalde overheidsdiensten. Het 
coördinatieteam heeft de intentie uitgesproken om hierover een omzendbrief op te stellen; 

 Update van de verouderde wetgeving inzake de tachografen aan de hand van een omzendbrief die zal 
worden opgesteld door een werkgroep.  Omzendbrief COL 10/2001 van 14 december 2001 is immers 
achterhaald na de aanname van de nieuwe Europese wetgevende instrumenten hieromtrent, waardoor de 
barema’s aangaande de minnelijke schikkingen zouden moeten worden herbekeken. Er werd overleg 
gepleegd met vertegenwoordigers van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Daarnaast werden de Belgische 
arbeidsauditeurs bevraagd over hun werkmethoden.  Het voorstel tot oprichting van een gemengde 
werkgroep, die zal bestaan uit vertegenwoordigers van het netwerk en van de FOD Mobiliteit en Vervoer, 
werd voorgelegd aan het College van Procureurs-generaal;   

 Niet-betaling van RSZ-bijdragen; 

 Ontwikkeling van synergieën tussen de parketten van de procureur des konings en de arbeidsauditoraten.  
 
 
11) STRAFUITVOERING EN UITVOERING VAN MAATREGELEN EN INTERNERINGEN 
 
Tijdens het gerechtelijk jaar 2013-14 wordt de goedkeuring door het College verwacht van de omzendbrief 
met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. 
 
De uitvoering van de korte gevangenisstraffen, namelijk de vrijheidsstraffen tot en met 6 maanden, zal verder 
worden opgevolgd. 
 
Tevens zal de verdere inwerkingtreding van de wetten van 17 mei 2006 met betrekking tot de 
strafuitvoeringsrechtbank en de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf worden 
begeleid. 
 
 
12) MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL 
 
Het expertisenetwerk “Mensenhandel en Mensensmokkel” formuleert volgende krachtlijnen en prioriteiten 
voor het gerechtelijk jaar 2013-2014: 
 

 Het coördinatieteam zal, in samenwerking met de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (DSB), plenaire 
vergaderingen organiseren op 4 en 17 oktober 2013.  
Verschillende problemen zullen er aan bod komen: kinderbedelarij en seksuele uitbuiting van kinderen, 
het samenwerkingsakkoord tussen de OCMW’s en het arbeidsauditoraat Gent met betrekking tot zowel 
de strijd tegen de sociale fraude als tot de problematiek “slachtoffer-dader (clausule van niet-bestraffing)”.   
De internationale dimensie van de materie zal eveneens ter sprake worden gebracht (met de 
ondersteuning van Eurojust en het Federaal Parket); 

 De organisatie van opleidingen, met de medewerking van het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding 
(IGO), is essentieel en zal een prioriteit blijven van het expertisenetwerk.  
Om de samenwerking tussen de verschillende partijen te perfectioneren, zou het interessant zijn om 
gemeenschappelijke opleidingen te overwegen voor magistraten, politie- en sociale inspectiediensten; 

 De vaak door de sociaal assistenten van de OCMW’s aangehaalde problematiek van het beroepsgeheim 
wanneer ze worden geconfronteerd met gevallen van mensenhandel, zal onder de loep worden genomen 
om hun samenwerking met de politionele en gerechtelijke autoriteiten te verbeteren; 

 De registratie van prostituees door de politie  zal eveneens een belangrijke materie blijven.  
Het is de bedoeling om een eenvormige werkwijze vast te leggen waarbij rekening wordt gehouden met 
zowel de wettelijkheid van de registratie van de politionele gegevens als met de capaciteit van de 
politiediensten om efficiënt de opdrachten van gerechtelijke politie te kunnen vervullen.  

 
> Het expertisenetwerk zal nadenken over de clausule van niet-bestraffing, meer bepaald vanuit het oogpunt 
van de bepaling van de hoedanigheid van dader of slachtoffer in elke situatie met een manifest slachtoffer 
van mensenhandel. 
 

 De problematiek van de georganiseerde bedelarij in de context van de mensenhandel blijft een 
aandachtspunt van het coördinatieteam.  
Een werkgroep buigt zich over deze kwestie en probeert na te gaan of criminele organisaties hun 
toevlucht nemen tot bedelarij om feiten van mensenhandel te plegen.  
Het arrondissement Brussel fungeert in eerste instantie als pilootproject.  
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Deze werkgroep beoogt zo goed mogelijk het fenomeen “bedelarij” in samenhang met mensenhandel af 
te bakenen;  

 Omzendbrief COL 01/2007 inzake het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel zal 
binnenkort moeten worden herzien. Er zal hierbij rekening moeten worden gehouden met de 
wetswijzigingen ten gevolge van de omzetting van de Europese Richtlijn van 5 april 2011 (cf. Belgisch 
Staatsblad van 23 juli 2013) naar Belgisch recht;   

 Het zal ook nuttig zijn om de evaluatie van omzendbrief COL 04/11 houdende bepalingen tot bestrijding 
van mensensmokkel voort te zetten, vooral wat betreft de inhoud.  
De evaluatie van de omzendbrieven die de materie regelen, is namelijk essentieel en verschaft heel wat 
relevante informatie die het mogelijk maakt om tot een betere beeldvorming van het fenomeen te komen.   
Na de eerste evaluatie van de toepassing van de omzendbrief en de bijlagen ervan zal de eigenlijke 
circulaire moeten worden geëvalueerd;  

 De samenwerking met de buitenlandse autoriteiten, meer bepaald zowel in het kader van de 
economische uitbuiting als de rol van de SIOD, zal moeten worden versterkt;  

 Er zal ook aandacht moeten worden blijven besteed aan de nieuwe vormen van economische uitbuiting 
(naamlening, vrijwilligers, frauduleuze tewerkstelling van een uitzendkracht, …) 

 De pagina van het expertisenetwerk “Mensenhandel en Mensensmokkel” op Omptranet zal voortdurend 
worden bijgewerkt om het gebruik ervan te vergemakkelijken en de hoeveelheid beschikbare informatie te 
verhogen (diverse documenten en jurisprudentie).  

 
 
13) JEUGDBESCHERMING 
 
Het expertisenetwerk “Jeugdbescherming” zal focussen op volgende prioriteiten en projecten tijdens het 
komende jaar:   
 

 Opvolging van het project met betrekking tot de ontwikkeling van een tool met het oog op de opmaak van 
de statistieken aangaande de activiteiten van de afdelingen “Gezin-Jeugd”  van de jeugdparketten en –
rechtbanken;   

 Voortzetting van de activiteiten uit het gerechtelijk jaar 2012-2013, in het bijzonder: 
 Uitvoering van het regeerakkoord inzake de communautarisering van het luik “Minderjarigen die een 

als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd”;   
 Problematiek van de medische onderzoeken om de echte leeftijd te proberen schatten van personen 

van wie de geboortedatum onbekend of onzeker is;  
 Denkoefening met betrekking tot de standaardisering van de werkmethoden en de omzendbrieven 

aangaande de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) – Opvolging van de evaluatie 
door de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (DSB) van de omzendbrief inzake de invoering van 
een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van 
bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel van 26 september 2008;  

 Problematiek van de relatie tussen justitie en de pers op het gebied van jeugdbescherming – 
Bescherming van minderjarigen tegen de verspreiding van informatie waaruit hun identiteit kan 
blijken;   

 Evaluatie van omzendbrief COL 12/2011 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 te hebben gepleegd;  

 Analyse van de moeilijkheden betreffende de interpretatie van de wettelijke bepalingen aangaande 
de berekening van de duur van de procedure en van de plaatsing;  

 Opvolging van de activiteiten van de Stafdienst ICT van de FOD Justitie om de PJP-applicatie te 
optimaliseren om te beantwoorden aan de moeilijkheden van de gegevensregistratie (verklaringen 
van benadeelde persoon, doorverwijzing, enz.); 

 Deelname aan een werkgroep die zich zal buigen over de adopteerbaarheid.  
 
 
14) STRAFRECHTELIJK BELEID EN STRAFRECHTSPLEGING 
 

 Luik “Strafrechtspleging” 
 

 Bijstand door een advocaat 
Verdere opvolging van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 
en initiatieven van de wetgever. Opvolging van de nieuwe richtlijnen naar aanleiding van het arrest 
van het Grondwettelijk Hof van 14 februari 2013. 

 Rechtspraak van de hoven van assisen 
Opvolging van de rechtspraak inzake assisen. Rechtzetting van foutieve interpretaties. 
Aanpassen van omzendbrief COL 6/2010 van 29 april 2010 - voorlopige omzendbrief inzake de wet 
tot hervorming van het hof van assisen - aan de arresten van het Grondwettelijk Hof en de wetgeving 
sinds de verspreiding ervan 
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 Huiszoeking: verschillende problemen inzake huiszoekingen 
Verdere opvolging van het begrip “woning”, de toestemming van de minderjarige en de huiszoeking in 
een notariskantoor 

 Inzage door en verlenen van een afschrift van een dossier aan gedetineerden 
Verdere opvolging inzake Justscan en het proefproject 

 Verschillende projecten van het centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring 
(COIV): verdere opvolging 

 Betekening door een gerechtsdeurwaarder: verdere opvolging 
 Begroting van de kosten van de gerechtsdeurwaarders: verdere opvolging 
 Wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake justitie: verdere aanpassing van 

sommige richtlijnen 
 Ontwerpwet houdende dringende diverse bepalingen inzake justitie: verspreiden van de richtlijnen 

 

 Luik “Strafrechtelijk Beleid” 
 
De meest fundamentele opdracht van het expertisenetwerk “Strafrechtelijk Beleid” is 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.  
 
Voorbereiden van de hervorming van het gerechtelijk landschap 
 
Zie verder in de tekst bij de bespreking van de activiteiten van de werkgroep “A1A2” 
 
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. 
 
In meerdere beleidsdocumenten en adviezen wees het openbaar ministerie reeds op de noodzaak om de 
gemeenschappelijke steundienst voor het openbaar ministerie in te richten overeenkomstig deze wet van 25 
april 2007. 
Verschillende ministeriële beslissingen hebben de oprichting van de steundienst bevestigd, en in het voorstel 
van wetsontwerp m.b.t. het beheer wordt uiteindelijk opnieuw dit project overgenomen, dat een van de 
sleutels is van de verdere hertekening van het gerechtelijk landschap. 
 
Het zal van belang zijn om bij de praktische doorvoering van de op til staande hervormingen de visie die het 
openbaar ministerie ontwikkeld heeft rond de werking van de steundienst duidelijk te communiceren en te 
laten opnemen in ofwel het koninklijk besluit houdende de inrichting van de steundienst ofwel in een 
huishoudelijk reglement. 
 
De steundienst is het samenwerkingsverband bij uitstek en staat ten dienste van de ganse organisatie met al 
haar componenten en zal ook ingezet worden in het traject van de beheersautonomie en de ontwikkeling van 
eigentijdse mechanismen met het oog op de toebedeling van de middelen. 
De steundienst zal dan ook de interface zijn met de FOD Justitie in deze hele beweging. 
 
Het huidige Secretariaat levert overigens nu reeds een belangrijke bijdrage aan de modernisering van de 
organisatie en aan het ‘changemanagement’, 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 uit te bouwen. 
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Het expertisenetwerk “Strafrechtelijk Beleid” zal zich verder buigen over de toekomstige structuur en overleg 
voeren met alle betrokken partners, om zo te komen tot de effectieve oprichting van de steundienst. 
 
15. INFORMATICA EN STATISTIEK 
 
Sectie “Statistiek” 
 
Nu het nieuwe “MaCH-registratiesysteem” sinds 2012 in alle politieparketten geïnstalleerd werd, wenst het 
expertisenetwerk “Statistiek” tijdens het volgende gerechtelijk jaar de centrale databank met statistieken van 
het College van Procureurs-generaal uit te breiden via een gegevensextractie uit de “MaCH-applicatie” opdat 
de statistisch analisten statistieken met betrekking tot het strafrechtelijk beleid van de politieparketten zouden 
kunnen voorbereiden.     
 
Sectie “Informatica” 
 

 Samenstelling van de ICT-portfolio 
 
Zoals verder in de tekst aangegeven werd een ICT-portfolio samengesteld. Om de prioriteit van de projecten 
te bepalen werden zij geëvalueerd aan de hand van de bijdrage ervan aan de realisatie van de strategische 
doelstellingen van het openbaar ministerie: 

o het vergroten van de transparante werking van het openbaar ministerie 
o het vergroten van de performante en geïntegreerde werking van het openbaar ministerie 
o het vergroten van de netwerk- en ketengerichtheid van het openbaar ministerie 
o van het openbaar ministerie een kennisgestuurde organisatie maken 

 

 Realisatie van de ICT-portfolio 
 

o ‘Quick win-projecten’ 
 

Deze projecten hadden betrekking een groot aantal projecten voor de arbeidsauditoraten, zoals de verdere 
uitrol van de REA/TPI-applicatie naar de auditoraten, de consultatie en transfer van gegevens uit de 
processen-verbaal van de sociale inspectie, het ‘e-bericht’, de integratie met het programma AR/TT voor 
burgerlijke zaken enz. Na veelvuldig overleg werd besloten de arbeidsauditoraten te betrekken bij het 
migratietraject van de correctionele parketten naar de toepassing van de MACH-applicatie. 
Andere ‘Quick win-projecten’ situeerden zich in een ‘issue tracking-systeem’ voor het opvlogen van alle ICT-
gerelateerde issues van het openbaar ministerie, het opzetten van een omgeving en methodiek zodat het 
openbaar ministerie efficiënter en effectiever lokale applicaties kan ontwikkelen, en het verlenen van toegang 
tot de bedrijfsapplicaties van thuis uit. 
Er werd ook overleg gevoerd en geijverd voor de opstart van verschillende ‘business integrated (BI)-
projecten’, die de statistisch analisten en het management dienen te ondersteunen bij het maken van 
analyses en het beheren van de processen van het openbaar ministerie. 
De behoefteanalyses van deze projecten werden uitgevoerd, en de realisatie ervan is gepland voor het 
gerechtelijk jaar 2013-2014. 
Verder is ook de behoeftenanalyse voor het DNA-project zeer vermeldenswaard. Voor dit project zijn 
aanpassingen nodig om de wijzigingen in de wet m.b.t. de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in 
strafzaken in de praktijk te kunnen omzetten. 
 
 
Doelstellingen van het project zijn: 
 

 het verhogen van de efficiëntie van het procesverloop 

 het vermijden van dubbele aanvragen tot DNA-onderzoek 

 de centralisatie van onderzoeken naar DNA-veroordeelden bij één labo 

 de integratie met Europese DNA-databanken 
 

De behoeftenanalyse omvat een processchema, die opgesteld werd volgens de BPM-methodiek. De 
aanvankelijke ambitie van dit project bestond erin de toepassing ervan te realiseren als een eerste 
bouwsteen van een door het openbaar ministerie nagestreefde ‘Service oriented architecture (SOA)’.    
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 Het garanderen van de continuïteit van de dienstverlening 
Openstaande aanvragen en problemen en de aandachtspunten voor verbetering werden in een voortdurend 
overleg met het ‘accountmanagement’ van de stafdienst ICT van de FOD Justitie besproken en opgevolgd. 
 

 Interoperabiliteit met derden 
Er werd verder aandacht besteed aan de interoperabiliteit met derden. Zo werd bij de behoeftenanalyse voor 
het DNA-project veel aandacht besteed aan de gegevensuitwisseling tussen de DNA-cel van het openbaar 
ministerie, de politiediensten, de labo’s die betrokken zijn bij de DNA-analyse en het Nationaal Centrum voor 
Criminalistiek en Criminologie (NICC). 
Het ‘Assuralia-project’ werd geherdefinieerd en verder gezet en er werd ook overlegd met de Federale Politie 
om kennis te nemen van de wederzijdse informatiearchitectuur en om de mogelijkheden tot samenwerking te 
bepalen.  
 
 
16) MILITAIR STRAFRECHT 
 
Naast de reeds in vorige jaarverslagen uiteengezette prioriteiten, die overigens nog steeds aan de orde zijn, 
werd meer specifiek aandacht besteed aan de zeer complexe materie van de veroordelingen die ten aanzien 
van militairen worden uitgesproken.  
 
Deze problematiek werd in eerste instantie gedurende het afgelopen gerechtelijk jaar onder de loep genomen 
door de op 19 oktober 2011 op verzoek van de minister van Justitie door het College opgerichte werkgroep 
die meer algemeen de veroordelingen van ambtenaren diende te bestuderen.  
 
De opvolging van de veroordelingen die tegen militairen uitgesproken worden, is absoluut cruciaal om het de 
militaire overheid mogelijk te maken een correct management van het personeel van de Krijgsraad te 
garanderen. Sommige straffen uit het Militair Strafwetboek, bijvoorbeeld de degradatie, de afzetting en de 
beroving van de graad, hebben immers op zich een rechtstreekse impact op de bestuurlijke positie van de 
betrokken militair, en hetzelfde geldt voor de straffen uit het gewone Strafwetboek die kunnen leiden tot een 
definitief of tijdelijk verbod om met toepassing van lid 1, 6° van artikel 31 of artikel 33 van laatstgenoemd 
wetboek in de Krijgsmacht te dienen. In dergelijke gevallen heeft Landsverdediging geen andere keuze dan 
de gerechtelijke beslissing toe te passen en aan de veroordeelde op te leggen. Er stelt zich hierbij dus 
tegelijkertijd een probleem op het vlak van de strafuitvoering en met betrekking tot het personeelsbeheer, 
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want het blijven doorbetalen van de verloning in een hogere graad van een militair van wie deze graad bij 
vonnis afgenomen werd, dient beschouwd te worden als misbruik van overheidsgeld! In andere gevallen kan 
een gerechtelijke veroordeling die minder zwaar doorweegt dan het zopas geschetste geval dan weer een 
procedure verantwoorden om statutaire maatregelen ten aanzien van de betrokken veroordeelde militair te 
nemen.  
 
Reeds in het stadium van het opsporings- of het gerechtelijk onderzoek dient de militaire overheid ingelicht te 
kunnen worden over feiten die erop zouden kunnen wijzen dat een bepaalde militair niet geschikt is om op 
een correcte manier een delicate of risicogevoelige taak waar te nemen. Druggebruik zou hier bijvoorbeeld 
een bezwarend element kunnen zijn.  
 
In het vorige jaarverslag werd reeds gewezen op de recente rechtspraak van de Raad van State (en meer in 
het bijzonder het arrest-Darville), die impliceert dat de bestuurlijke overheden voortaan verplicht zijn om hun 
tuchtbeslissingen binnen een redelijke termijn te nemen en hiervoor niet langer een strafrechtelijk vonnis 
dienen af te wachten. Zodra de bestuurlijke overheid over voldoende elementen beschikt, moet zij dus op 
basis hiervan tot een tuchtbeslissing komen.   
 
Het is in dit opzicht van belang dat de gerechtelijke overheid op een correcte manier geïnformeerd wordt over 
de militaire hoedanigheid van de rechtszoekenden. Dit aspect – dat praktisch gezien een correcte toepassing 
veronderstelt van de wet of richtlijnen op grond waarvan de militaire overheid in dergelijke gevallen ingelicht 
moet worden – is al sinds de oprichting van het netwerk “Militair Strafrecht” een belangrijk aandachtspunt.  
 
Hoewel ook het afgelopen gerechtelijk jaar verder op deze materie werd gewerkt, bleek het toch niet mogelijk 
een fundamentele evolutie in dit dossier teweeg te brengen. 
 
Naar aanleiding van een verzoek van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (het zgn. Comité P) 
schreef de procureur-generaal te Bergen, op voorstel van de hoofdcoördinator van het netwerk “Militair 
Strafrecht” en met instemming van zijn ambtgenoten, reeds op 15 januari 2013 de minister van Justitie aan 
om diens aandacht te vestigen op het feit dat het openbaar ministerie verantwoordelijk gehouden zou kunnen 
worden indien er, ten gevolge van een gebrek aan correcte informatie over de door de rechtszoekenden 
uitgeoefende beroepen, nagelaten wordt om de diverse overheden in te lichten over vervolgingen of 
veroordelingen van bepaalde persoonscategorieën.   
 
Bijgevolg werd de piste geopperd om ofwel de reglementering m.b.t. het Rijksregister aan te passen om de 
overheid de mogelijkheid te bieden de gegevens in verband met het beroep van de burgers te controleren en 
desgevallend te verbeteren, ofwel om op het niveau van justitie een specifieke databank te creëren met 
daarin alle personen die onder een professioneel statuut vallen dat impliceert dat alle vervolgingen en 
veroordelingen aan de overheid waarbij zij tewerkgesteld zijn meegedeeld moeten worden, dan wel voor wie 
een veroordeling statutaire gevolgen heeft.  
 
Er werd het afgelopen gerechtelijk jaar niettemin geen gevolg aan dit initiatief gegeven.   
 
Omwille van al deze redenen is het netwerk “Militair Strafrecht” overigens voorstander van een gekruiste 
toegang tussen het Omptranet van het openbaar ministerie en het intranet van Defensie.  
 
Kwalificaties 
 
Wat het bijzonder strafrecht betreft, werd in 2006, op verzoek van de procureur-generaal bij het hof van 
beroep te Bergen, een lijst samengesteld van alle misdrijfgroepen waaronder de militaire misdrijven konden 
worden gerangschikt. De kwalificatieboeken van de voormalige militaire gerechten moesten als basis dienen 
om volgens een boomstructuur kwalificatiefiches i.v.m. het militair strafrecht uit werken. 
 
Tijdens het afgelopen gerechtelijk jaar werden de resterende 2000 fiches die betrekking hebben op het 
misdrijf ‘verraad’ in de daartoe gecreëerde module van Omptranet ondergebracht. Op die manier kon 
tegemoet gekomen worden aan het verzoek van de procureur-generaal te Bergen om, vóór de expertise 
verloren zou gaan, een volledig kwalificatieboek op gebied van militair strafrecht ter beschikking van het 
openbaar ministerie te stellen. 
 
Dit kwalificatieboek i.v.m. het militair strafrecht omvat alle tenlasteleggingen die vastgelegd werden in de 
artikelen 15 tot en met 57bis van het Militair Strafwetboek en de besluitwet van 13 november 1915 met 
betrekking tot de vrijwillige verminkingen in oorlogstijd. Deze tenlasteleggingen werden overeenkomstig de 
structuur en de onderverdelingen van beide wetgevingen gerangschikt onder de misdrijfgroepen ‘verraad’ 
(artikelen 15 en 16 Mil. Sw.), ‘bespieding’ (artikelen 17 en 18bis Mil. Sw.), ‘capitulatie’ (artikelen 19, 20 en 22 
Mil. Sw.), ‘overgave’ (artikelen 21 en 22 Mil. Sw.), ‘postverlating’ (artikelen 21 tot en met 25 Mil. Sw.), 
‘verzuim zich naar zijn post te begeven’ (artikel 26 Mil. Sw.), ‘beledigingen jegens de persoon van de Koning 
of andere beschermde personen of instellingen’ (artikel 27 Mil. Sw.), ‘insubordinatie’ (artikel 28 Mil. Sw.), 
‘muiterij’ (artikelen 29 tot en met 32 Mil. Sw.), ‘gewelddaden tegen een schildwacht’ (artikel 33 Mil. Sw.), 
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‘gewelddaden tegen een meerdere’ (artikelen 34 tot en met 39 Mil. Sw.), ‘doodslag op een meerdere’ (artikel 
40 Mil. Sw.), ‘gewelddaden tegen een bewoner van het huis waar de militair op vordering van de openbare 
overheid is geherbergd’ (artikel 41 Mil. Sw.), ‘smaad jegens een meerdere’ (artikel 42 Mil. Sw.), ‘desertie’ 
(artikelen 43 tot en met 53 Mil. Sw.), ‘verduistering ten nadele van militairen of de Staat’ (artikel 54, lid 1, 2 en 
4 Mil. Sw.), ‘diefstal ten nadele van militairen of de Staat’ (artikel 54 Mil. Sw.), ‘diefstal ten nadele of ten huize 
van de inwoner bij wie de militair op vordering van de openbare overheid is geherbergd’ (artikel 55 Mil. Sw.), 
‘verkwisting of niet-voorbrenging van stukken van de grote uitrusting en van de bewapening’ (artikelen 56 en 
57 Mil. Sw.), ‘overtreding van buitenlandse wetsbepalingen’ (artikel 57bis Mil. Sw.), en ‘vrijwillige 
verminkingen in oorlogstijd’ (besluitwet van 13 november 1915 met betrekking tot de vrijwillige verminkingen 
in oorlogstijd). Het gaat hierbij om 21 misdrijfgroepen, waarvoor grosso modo 5000 fiches per landstaal 
moesten worden aangemaakt. Voor het creëren van deze fiches was dan weer het dubbele aantal codes 
nodig. 
 
Rekening houdend met de omvang van het beheer van de kwalificatiefiches werd ook begonnen met de 
opstart van een database om alle artikelen te inventariseren die in de betrokken kwalificatiefiches vermeld 
staan. Op termijn zou deze database de mogelijkheid moeten bieden het bijhouden van de kwalificatiefiches 
te vergemakkelijken. 
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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. Vergaderingen van het coördinatieteam en het expertisenetwerk 

 
 Het expertisenetwerk “Groot-banditisme en Terrorisme” kwam niet formeel samen in 2012-2013 maar 

handelde alle communicatie schriftelijk of mondeling af. 
 
2. Werkgroepen 

 
 Het expertisenetwerk nam deel aan en leverde bijdragen in het kader van volgende werkgroepen: 
 

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

 de werkgroep “Internetrecherche”; 

 de werkgroep “Informantenwerking – Runnen in de bovenwereld”; 

 de werkgroep “Informantenwerking – Gericht Rekruteren”; 

 de Getuigenbeschermingscommissie (vergaderingen over concrete dossiers + uitwerken van een 
koninklijk besluit inzake de identiteitswijziging); 

 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 van het Wetboek van Strafvordering); 

 de werkgroep “Signaleringen Terrorisme”; 

 de vergaderingen van het Permanent Overlegplatform Bedrijfsbeveiliging (POB); 

 de vergadering van het strategisch platform Veiligheid Zelfstandigen en Ondernemingen; 

 de WTC-III-vergaderingen m.b.t. rondtrekkende dadergroeperingen; 

 de meeting met de projectmanagers i.v.m. ‘rondtrekkers’. 
 
3. Vormingen 

 
 Het expertisenetwerk organiseerde het jaarlijkse seminarie over de bijzondere opsporingsmethoden voor 

de BOM-magistraten en een beperkte delegatie van de Federale Politie, dat 23 en 24 mei 2013 
plaatsvond, met bijzondere aandacht voor de mogelijke onderzoeksdaden op het internet. 

 
 Daarnaast is het expertisenetwerk samengekomen met het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding 

(IGO) om na te denken over een eventuele toekomstige opleiding over de BOM en de materie 
‘terrorisme’ ten behoeve van de onderzoeksrechters. 

 

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

 de ondersteuning van het openbaar ministerie door het verspreiden van relevante informatie en 
documentatie. In het totaal werden, verdeeld per onderwerp, 29 memo’s verspreid en op de 
Omptranetsite geplaatst – bij wijze van voorbeeld kan gewezen worden op de rapporten inzake de 
georganiseerde criminaliteit, BOM en proactieve recherche, op de rechtspraak op gebied van BOM, 
terrorisme en herkomst van de politionele informatie, op nota’s over internationale signaleringen van 
terroristische en ‘CBRN-misdrijven (chemisch, biologisch, radioactief, nucleair)’; 

 

 in overleg en samenwerking met de Federale Politie (DGJ/DJB) werd een ontwerp van actualisering 
van omzendbrief COL 1/2008 m.b.t. de rondtrekkende dadergroeperingen opgesteld – dit document 
dient thans nog in een ruimere overleggroep besproken te worden. 

 

Omzendbrieven en adviezen 
 
1. Omzendbrieven 
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Het expertisenetwerk redigeerde omzendbrief COL 12/2013, waarin toelichting verschaft wordt bij de wet van  
18 februari 2013 inzake terroristische misdrijven, en dan meer in het bijzonder de strafbaarstelling van de  
openbare aanzetting tot het plegen van een terroristisch misdrijf, de rekrutering met het oog op terrorisme en  
de terrorismeopleiding. 
 
2. Adviezen 

 
De hoofdcoördinator en de leden van het coördinatieteam waren steeds beschikbaar om in deze materie 
opzoekingen te verrichten en adviezen, inlichtingen of antwoorden te verstrekken. 
 
Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar de verleende adviezen omtrent de Kadernota Integrale 
Veiligheid, de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, waarbij de 
artikelen 88bis en 90ter van het Wetboek van Strafvordering werden gewijzigd teneinde de procureur des 
konings de mogelijkheid te bieden een telefoontap of een telefoonobservatie of -lokalisatie te bevelen ingeval 
van gijzeling of afpersing zolang de situatie van heterdaad duurt, de wet van 23 mei 2013 tot wijziging van het 
Strafwetboek, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag betreffende de 
bestrijding van daden van nucleair terrorisme en het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, 
het koninklijk besluit van 2 juli 2013 inzake de identiteitswijziging als bijzondere 
getuigenbeschermingsmaatregel. 
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HOOFDSTUK 2 – RESIDUEN EN VOEDSELVEILIGHEID 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk 
 
Er werd door het expertisenetwerk “Residuen en Voedselveiligheid” deelgenomen aan de vergaderingen van 
de Interdepartementale Coördinatiecel voor de Controle op de Voedselveiligheid (ICVV, als voorzitter van 
deze structuur), van de Multidisciplinaire Hormonencel (MHC) en van de Multidisciplinaire 
Fraudebestrijdingscel voor de Veiligheid van de Voedselketen (MFVV). 
 
In het kader van de ICVV werd een platform opgericht om de opsporingen te coördineren over de verkoop op 
afstand van voedsel en geneesmiddelen. De bedoeling hiervan bestaat erin om met de vertegenwoordigers 
van de verschillende betrokken diensten (het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten, de dienst Risicobeheer van de douane, de Federale Overheidsdienst Economie, het 
‘Belgian Internet Service Center’, het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) te overleggen om zo beter 
gecoördineerde en gerichte internetonderzoeken mogelijk te maken. Vanuit dit platform werd vervolgens ook 
de aanzet gegeven tot concrete controleacties op bepaalde postzendingen. Ook de problematiek rond de 
beperkte wettelijke reglementering van de internetverkoop en het uitschakelen van dubieuze websites 
kwamen tijdens deze vergaderingen aan bod. 
 
De leden van het expertisenetwerk werden via verslagen en memo’s op de hoogte gebracht van de laatste 
ontwikkelingen in de strijd tegen de criminaliteit op het vlak van voedsel en geneesmiddelen in de ruime zin 
van het woord. 
 
Er werd bovendien in verschillende reportages op televisie en in dagbladen en magazines duiding gegeven 
bij de problematiek van de toename van het aantal in beslag genomen dopingproducten. 
 
Op 30 november 2012 werd te Gent een vergadering georganiseerd voor alle referentiemagistraten op 
gebied van hormonen, naar aanleiding waarvan toelichting werd gegeven over de via het Omptranet 
beschikbare nieuwe prekwalificaties m.b.t. voedselveiligheid, hetgeen kon leiden tot een vermindering van de 
werklast voor de betrokken magistraten. 
 
Op 22 en 23 oktober 2012 werd deelgenomen aan een internationale conferentie over opsporingsmethodes 
tegen vervalste geneesmiddelen die via het internet verkocht worden. 
 
In april 2013 werd een opleiding gegeven aan de Oost-Vlaamse politieschool i.v.m. hormonen- en 
dopingmisdrijven en werd het beleidskader ter zake toegelicht. In mei en juni 2013 werd dan weer met de 
Federale Gerechtelijke Politie, de Lokale Politie en de Oost-Vlaamse politieschool een gezamenlijke 
controleactie gehouden in 6 fitnesscentra en op twee paardenrenbanen in Oost-Vlaanderen. 
 
Op 26 september 2012, 7 december 2012 en 28 mei 2013 vond een afstemmingsoverleg met de 
tabakscontroledienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu plaats. 
 
Op 3 mei 2013 werd de strijd tegen het groeiende aanbod van dopingproducten toegelicht op een actualiadag 
die georganiseerd werd door de criminologen van de KU Leuven. 
 
De werkgroep “Dopingbestrijding Vlaanderen” kwam tot slot bijeen op 7 juni 2013, en op 14 juni 2013 werd 
de hoofdcoördinator als spreker uitgenodigd op een hoorzitting over het antidopingbeleid in de Commissie 
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement. 
 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk tijdens het afgelopen jaar 

 
De geïntegreerde aanpak van het illegale circuit van humane dopingproducten en (namaak)geneesmiddelen, 
en dan meer in het bijzonder de illegale handel die via het internet verloopt, enerzijds, en het 
vergemakkelijken van vervolging in voedselveiligheidszaken,anderzijds, waren de belangrijkste 
aandachtspunten. 
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Omzendbrieven en adviezen 

 
In het kader van diverse overlegplatforms, waar steeds de hoofdcoördinator of iemand van het 
coördinatieteam aanwezig is, werden talrijke adviezen verstrekt met betrekking tot de wetgeving (onder meer 
de aanpassing van de hormonenwet i.v.m. met dierproeven – het koninklijk besluit m.b.t. doping bij paarden – 
het koninklijk besluit over de identificatie en registratie van paarden – de ‘lex alimentaria’), 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 via memo’s aandacht gevraagd voor relevante rechtspraak en 
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 september 2012 en 7 mei 2013 en 
overlegde overigens dikwijls via e-mail. 
 
2. Vertegenwoordiging van het College op externe vergaderingen en/of deelname van leden van het netwerk 
aan werkgroepen en opleidingen 
 
Advocaat-generaal P. De Wolf, de hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Ecofin”, nam tijdens het 
laatste semester van 2012 en het eerste semester van 2013 deel aan verschillende vergaderingen van de 
werkgroep “Cash Watch” over de problemen die ondervonden worden bij de controle van het verkeer van 
liquide middelen van meer dan € 10 000 ingeval natuurlijke personen de grenzen oversteken (koninklijk 
besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van 
liquide middelen). Er werden verschillende maatregelen genomen en in werking gesteld om het witwassen 
door middel van de internationale overdracht van liquide middelen beter te kunnen bestrijden. 
 
Bij de beleidscel van de staatssecretaris J. Crombez voor de coördinatie van de fraudebestrijding woonde P. 
De Wolf verschillende vergaderingen bij, in het bijzonder om de relevantie van een publiek-private 
samenwerking (PPS) met het Instituut van Forensische Auditoren (IFA) en de toekenning van een uitgebreide 
toegang tot de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voor de magistraten van de rechterlijke orde te 
bespreken. Er werd niet gekozen voor een PPS met de IFA, daarentegen worden stappen ondernomen 
waardoor de magistraten eind 2013-begin 2014 de KBO uitgebreid zouden moeten kunnen raadplegen.  
 
De hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Ecofin” werkte, met de steun van de statistisch analisten van 
het College, eind 2012-begin 2013 mee aan de redactie van het 4

e
 voortgangsrapport van België met 

betrekking tot de 3
e
 gezamenlijke evaluatiecyclus door de Financiële Actiegroep (FAG) voor de strijd tegen 

het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het expertisenetwerk “Ecofin” leverde een bijdrage 
aan verschillende andere internationale evaluaties van België op economisch en financieel vlak en inzake de 
bestrijding van het witwassen van geld. Het netwerk vulde meer bepaald de vragenlijst “Mapping exercise on 
tax crimes as a predicate offence for money laundering” van de FAG in en bereidde de 4

e
 evaluatiecyclus van 

België door de FAG voor meer bepaald over de doeltreffendheid van de in België getroffen maatregelen voor 
de strijd tegen het witwassen van kapitaal van onrechtmatige oorsprong. 
 
P. De Wolf was aanwezig op de “10th Conference for Fraud Prosecutors” van het Europees Antifraudebureau 
(OLAF), die van 7 tot 9 november 2012 in Berlijn georganiseerd werd met als thema “Cooperation of a future 
European Public Prosecutor's Office with National Prosecution Services”. Op 13 en 14 december 2012 
tekende hij in Den Haag eveneens present op de “Meeting of the Consultative Forum of Prosecutors General 
and Directors of Public Prosecutors of the Member States of the European Union” van Eurojust over de 
“European Public Prosecutor’s Office” (EPPO). 

 
Hij woonde de vergaderingen bij van het onderzoeksplatform met betrekking tot financieel-economische 
misdrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 
P. De Wolf was op 13 december 2012 één van de sprekers op de conferentie "De la lutte contre la fraude à 
l’argent du crime : état des lieux". Op 22 februari 2013 gaf hij eveneens een uiteenzetting tijdens een 
opleiding van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) over de verruimde minnelijke schikking in 
strafzaken. 

 
P. De Wolf vertegenwoordigde het College van Procureurs-generaal tijdens de vergaderingen van het 
Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) op 11 januari 2013, 19 februari 2013, 28 maart 2013 en 22 april 2013 
en tijdens de academische zitting van het IBR op 26 april 2013. 

 
Hij tekende present op de vergaderingen van het nationale fraudebestrijdingsplatform waar in het bijzonder 
de oprichting van een meldpunt voor massafraude werd besproken. Ook was hij aanwezig op de 
bijeenkomsten van het Raadgevend Comité Coördinatie Fraudebestrijding (COCOLAF) om de vergaderingen 
van deze instantie in Brussel voor te bereiden. 
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Hij leverde ook een bijdrage aan de gezamenlijke vergadering van de expertisenetwerken 
“Strafrechtspleging” en “Ecofin” over het voorontwerp van wet met betrekking tot de uitbreiding van de 
bevoegdheden van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV). 

 
Hij nam bovendien deel aan de besprekingen van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitbreiding 
van de bevoegdheden van het College inzake de Strijd tegen de Fiscale en de Sociale Fraude en meer 
bepaald de witwaspraktijken om zo te beantwoorden aan twee nieuwe aanbevelingen van de FAG. Er werd 
efficiënt te werk gegaan en er werd besloten voorrang te verlenen aan de oprichting van nieuwe instanties die 
de strijd tegen het witwassen van onrechtmatig verkregen kapitaal moeten verbeteren. Er werd verschillende 
keren vergaderd met de beleidscel van de minister van Justitie, de FOD Justitie, de procureurs-generaal van 
Brussel en Luik en P. Catrice. Deze besprekingen hebben geleid tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad 
op 30 juli 2013 van het koninklijk besluit houdende oprichting van het Ministerieel Comité en van het College 
voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst.  

 
In april 2013 woonde hij de voorbereidende vergadering bij met betrekking tot de opleiding “Financial Crime 
and Financial Investigations” (project van OLAF: Hercule II) die in 2014 zou moeten plaatsvinden. 

 
Op 25 oktober 2012, 12 november 2012, 17 december 2012, 28 januari 2013 en 11 maart 2013 nam P. De 
Wolf deel aan 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. 

 
De hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Ecofin” vertegenwoordigde het College van Procureurs-
generaal tijdens de vergaderingen van de Interministeriële Economische Commissie en van de 
Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding in de Economische Sectoren 
(ICCF). Er werd meer bepaald gesteld dat het noodzakelijk is in elke lidstaat van de Europese Unie een uniek 
meldpunt “Afcos” te creëren waar OLAF zich tot zou kunnen richten in het kader van externe onderzoeken. P. 
De Wolf benadrukte dat strafrechtelijke aangiftes van OLAF in geen enkel geval mogen worden gemeld via 
Afcos, maar dat ze krachtens omzendbrief COL 9/2003 van 23 juli 2003 van het College van Procureurs-
generaal rechtstreeks moeten worden bezorgd aan de federale procureur. Deze omzendbrief bepaalt ook dat 
een kopie van de verzoeken van OLAF ter informatie moet worden bezorgd aan de bijstandsmagistraat voor 
de financiële, economische en fiscale delinquentie. Deze functie wordt waargenomen door de 
hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Ecofin”. Er wordt evenwel vastgesteld dat dit laatste punt van 
deze omzendbrief niet meer wordt nageleefd sinds de afschaffing van de Eenheid van de Magistraten van 
OLAF. 

 
Gedurende het hele gerechtelijk jaar onderhield advocaat-generaal P. De Wolf, als hoofdcoördinator van het 
expertisenetwerk “Ecofin”, op regelmatige basis contact met, onder meer, de verantwoordelijken van de 
Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) van de FOD Financiën, van de algemene directie Controle en 
Bemiddeling van de FOD Economie, van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), van de 
“Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten” (“Financial Services and Markets Authority” (FSMA) in het 
Engels), met de Nationale Bank van België (NBB) en met OLAF. 

 
 

3. Inwerkingtreding van het publiek toezicht op bedrijfsrevisoren  
 
Voor de eerste keer sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 21 april 2007, tot omzetting van 
bepalingen van de richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 
betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van 
de richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van richtlijn 84/253/EEG van 
de Raad, hebben de procureurs-generaal van Antwerpen en Brussel, die vertegenwoordigd werden door 
meer bepaald M. Salden en D. Schoeters en P. De Wolf en A. Verhegge via de oprichting van een systeem 
voor openbaar toezicht op bedrijfsrevisoren hoger beroep ingesteld bij de Nederlandstalige kamer van de 
Commissie van Beroep van het IBR tegen een beslissing van het IBR, krachtens artikel 64, tweede lid van de 
wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het 
publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007. 

 
In een dergelijk geval werd een bedrijfsrevisor op tegenspraak veroordeeld door een arrest van 21 december 
2011 van het hof van beroep te Antwerpen tot een gevangenisstraf van 4 maanden met uitstel van 3 jaar en 
tot een fiscale boete van € 500 wegens valsheid en gebruik van valsheid in geschriften, valsheid en gebruik 
van valse fiscale stukken (inbreuk op art. 450 WIB 1992) en oplichting en fiscale fraude (inbreuk op de 
bepalingen van WIB 1992). De feiten werden gepleegd tijdens het uitoefenen van zijn professionele 
activiteiten. Het cassatieberoep dat de bedrijfsrevisor aantekende werd op 11 september 2012 verworpen 
door een arrest van het Hof van Cassatie. Bijgevolg werd de beslissing van het hof van beroep te Antwerpen 
definitief. 

 
Artikel 8 van de wet van 22 juli 1953, gecoördineerd op 30 april 2007, bepaalt dat de hoedanigheid van 
bedrijfsrevisor kan worden ingetrokken wanneer diens betrouwbaarheid ernstig in het gedrang is gekomen. 
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Het IBR achtte het niet nodig om de hoedanigheid van bedrijfsrevisor van de veroordeelde revisor in te 
trekken. 

 
Daarop stelden de procureurs-generaal bij de hoven van beroep te Antwerpen en te Brussel hoger beroep in 
bij de Nederlandstalige kamer van de Commissie van Beroep van het IBR. 

 
Als bij een dergelijke veroordeling de schrapping uit het register niet wordt uitgesproken lijkt het weinig 
relevant om na te gaan of artikel 5 van de wet wordt nageleefd voordat de eedaflegging wordt gevraagd. Dit 
artikel bepaalt het volgende: 
“De hoedanigheid van bedrijfsrevisor wordt door de Raad toegekend aan iedere natuurlijke persoon die er om 
verzoekt en aan de volgende eisen voldoet: 

 
3° niet beroofd geweest zijn van de burgerlijke en politieke rechten, niet in staat van faillissement verklaard 
geweest zijn zonder eerherstel te hebben bekomen en geen zelfs voorwaardelijke gevangenisstraf van ten 
minste drie maand hebben opgelopen voor een van de strafbare feiten vermeld in artikel 1 van het koninklijk 
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en 
gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, voor een inbreuk op de wet 
van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, voor een inbreuk op het Wetboek van 
vennootschappen, op de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen, hun 
uitvoeringsbesluiten, op de fiscale wetgeving of op buitenlandse bepalingen die hetzelfde voorwerp hebben”. 
 
De Nederlandstalige kamer van de Commissie van Beroep van het IBR ging met het arrest van 5 september 
2013 in op het verzoek van de procureurs-generaal bij de hoven van beroep te Antwerpen en te Brussel. 
Deze beslissing erkent de territoriale bevoegdheid van de twee procureurs-generaal en verklaarde de 
beslissing van het IBR, waarbij de hoedanigheid van bedrijfsrevisor van de veroordeelde revisor niet wordt 
ingetrokken, nietig en verklaart voor recht dat de hoedanigheid van bedrijfsrevisor werd ingetrokken bij 
toepassing van artikel 8, §1 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 
30 april 2007. Er werd nog geen cassatieberoep aangetekend tegen deze beslissing en de termijn 
waarbinnen dit mogelijk is, verstrijkt op 9 december 2013. 

 
Zo bleef de geloofwaardigheid van het systeem dat de betrouwbaarheid van de bedrijfsrevisoren controleert 
onaangetast. 

 
Tijdens dit gerechtelijk jaar heeft de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, die overigens op 
grond van het koninklijk besluit van 6 mei 1997 betreffende de specifieke taken van de leden van het College 
van Procureurs-generaal bepaalde opdrachten met betrekking tot financieel en economisch recht en 
handelsrecht vervult, bij de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten kunnen ondervinden dat wat de wet van 
11 januari 1993 voorschrijft tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme niet correct werd toegepast. 

 
Een kopie van alle tuchtbeslissingen die zowel in eerste aanleg als in hoger beroep worden uitgesproken 
tegen de bedrijfsrevisoren worden hem namelijk bezorgd via een aangetekende brief als de revisor die 
tuchtrechtelijk wordt vervolgd gedomicilieerd is in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel en in 
alle andere gevallen via een gewone brief. 

 
In bepaalde gevallen verklaart de tuchtrechtelijke instantie de inbreuken op de wet van 11 januari 1993 
uitdrukkelijk voor bewezen, bijvoorbeeld door de niet-naleving van de waakzaamheidsplicht zonder geldelijke 
sancties of de publicatie van de beslissingen en maatregelen op te leggen hoewel artikel 39 en 40 van deze 
wet dit mogelijk maken. 

 
De procureur-generaal te Brussel, die instaat voor de controle en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, 
wees de voorzitter van het IBR op de plichten van de bedrijfsrevisoren krachtens de wet van 11 januari 1993 
en op de mogelijke sancties als deze wet niet wordt nageleefd. 

 
Naar aanleiding hiervan publiceerde het IBR op 9 april 2013 omzendbrief 2013/04 waarin de bedrijfsrevisoren 
worden herinnerd aan de verplichtingen om meer bepaald de cliënten te identificeren en hun identiteit te 
verifiëren, aan de  andere verplichtingen die de antiwitwaswet met zich meebrengt en aan de sancties die 
van toepassing zijn als de bepalingen van deze wet worden geschonden. 

 
Deze omzendbrief maakt de leden van het IBR ook attent op het volgende: “Gelet op de interpellatie van het 
College van Procureurs-generaal zal de Raad van het Instituut, ingeval van tuchtverwijzing van een 
bedrijfsrevisor en de aanwezigheid van aanwijzingen van witwassen van geld, de tuchtinstanties erop wijzen 
dat zij een administratieve geldboete kunnen opleggen.” 
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Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk tijdens het afgelopen jaar  
 

 Bespreking van de mogelijkheid om het Una Via-principe in fiscale strafdossiers toe te passen en van de 
redactie van een omzendbrief van het College om de Una Via-wet van 20 september 2012, die op 22 
oktober 2012 werd gepubliceerd, toe te lichten 

 

 Bespreking van het ontwerp van koninklijk besluit tot uitbreiding van de bevoegdheden van het College 
voor de Strijd tegen de Fiscale en Sociale Fraude en de witwaspraktijken met de bedoeling om de twee 
nieuwe aanbevelingen van de FAG op te volgen 

 

 Voorstel tot de oprichting van nieuwe instanties die waken over de optimalisering van de strijd tegen het 
witwassen van illegaal kapitaal dat resulteerde in de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 
2013 van het koninklijk besluit van 23 juli 2013 houdende oprichting van het Ministerieel Comité en van 
het College voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst 

 

 Reflectie over het statuut, de omkadering en de functiebeschrijving van de fiscale ambtenaren bij de 
parketten, op basis van de werknota van de FOD Financiën: voorbereiding van een advies   

 

 Bespreking van de mogelijkheid om de functie van Europees procureur met het bijbehorende statuut en 
de bijbehorende bevoegdheden te creëren 

 

 Reflectie over het project van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie tot 
de oprichting van een meldpunt voor massafraude dat werd voorgesteld tijdens een vergadering van het 
nationaal fraudebestrijdingsplatform op 14 januari 2013 en voorbereiding van een door de voorzitter van 
het College van Procureurs-generaal te ondertekenen antwoord  

 

 Bespreking van het project “waakzaamheid”: protocolakkoord tussen het parket en de politie van 
Charleroi met betrekking tot de strijd tegen fictieve maatschappelijke zetels en dekmantelfirma’s 

 

 Bespreking op verzoek van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie (brief 
van 14 januari 2013) betreffende de wet van 11 januari 1993 met betrekking tot de voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: 
voorbereiding van een door de voorzitter van het College van Procureurs-generaal ondertekend 
antwoord 

 

 Reflectie over de interpretatie van de omzendbrief van het College van Procureurs-generaal betreffende 
de wet van 11 juli 2011 die, naar aanleiding van de brief van 29 april 2013 van een advocaat, artikel 
216bis (verruimde minnelijke schikking in strafzaken) en 216ter (bemiddeling in strafzaken) van het 
Wetboek van Strafvordering wijzigt: voorbereiding van een door de voorzitter van het College van 
Procureurs-generaal te ondertekenen antwoord 

 

 Bijdrage aan de opstelling van voortgangsrapporten over de toepassing door België van de 
aanbevelingen van de FAG met betrekking tot de de strijd tegen het witwassen van kapitaal en tegen de 
financiering van terrorisme (4

e
 rapport van de 3

e
 cyclus en 1

e
 rapport van de 4

e
 cyclus) 

 

 
Omzendbrieven en adviezen  
 
 
-   Omzendbrief COL 11/2012 van 22 oktober 2012 van het College van Procureurs-generaal betreffende de 
wet van 20 september 2012 (B.S. 22 oktober 2012) tot instelling van het “Una Via”-principe in de 
vervolgingen van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes 

 
-   Gemeenschappelijke omzendbrief COL 1/2013 van 15 januari 2013 van de minister van Binnenlandse 
Zaken, de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende de bestrijding van 
valsmunterij (van de euro) 

 
Advies van 28 november 2012 over een voorstel tot wijziging van artikel 34 van de wet van 11 januari 1993 
met betrekking tot de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme. 
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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 2012-2013 werden vergaderingen belegd op 11 september en 9 oktober 2012, 
en op 5 februari, 26 maart en 14 mei 2013. 
 
 
2.  Algemene vergadering van 11 juni 2013 
 

De algemene vergadering vond op de nationale luchthaven te Zaventem plaats met als thema “Cites in 
werking”. 
 
 
3.  Vergaderingen van de regionale werkgroepen en van de werkgroep “Vuurwerk” 

 
In 2011 werd het expertisenetwerk gereorganiseerd en werden regionale werkgroepen en vergaderingen 
opgestart. De werkzaamheden van deze regionale werkgroepen vinden, zoals ook het geval is voor het 
coördinatieteam, plaats binnen het institutionele kader van het College van Procureurs-generaal. 
 
In het Waals Gewest werd een vergadering van de regionale werkgroep belegd op 19 maart 2013 te Bergen. 
De werkgroep van Vlaamse milieumagistraten kwam dan weer samen op 17 oktober 2012 in Brussel, op 7 
maart 2013 in Antwerpen en op 22 mei 2013 te Gent. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden er geen 
vergaderingen georganiseerd, maar was er wel ad-hocoverleg. 
 
De werkgroep “Vuurwerk” vergaderde tot slot op 11 september en 19 november 2012, en op 5 februari en 14 
mei 2013.  
 
 
4.  Vertegenwoordiging van het College op externe vergaderingen en/of deelname van leden van 

het netwerk aan werkgroepen 

 
 
4.1. Verdrag van Aarhus 
 
De hoofdcoördinator participeerde op 12 november 2012 in Brussel aan de expertengroep ‘Meeting of the 
Aarhus Convention Commission Expert Group’, en vervolgens op 6 december 2012 aan de rondetafel die 
georganiseerd werd onder auspiciën van de Interministeriële Conferentie voor Leefmilieu en gewijd werd aan 
de ontwikkelingen in de Belgische rechtspraak op het vlak van de toegang tot de rechter sinds de ratificatie 
van het verdrag van Aarhus.  
 
4.2. ‘Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL)’ 
 
Op de ‘IMPEL-TFS-conferentie’ te Utrecht van 18 tot 20 juni 2013 was een lid van het coördinatieteam 
aanwezig. 
 
Twee vertegenwoordigers van het coördinatieteam namen dan weer deel aan de eerste ‘IMPEL-TSF 
Prosecutors Workshop’ te Segovia (november 2012). 
 
 
4.3. ‘North Sea Network’ te Kopenhagen 
 
Een lid van het coördinatieteam tekende present op de ‘Meeting of the North Sea Network of Investigators 
and Prosecutors’ die op 20 en 21 februari 2013 te Kopenhagen georganiseerd werd en bracht hierover 
verslag uit aan het expertisenetwerk. 
 
 
4.4. Interpol 
 
De hoofdcoördinator bleef nauw betrokken bij de ‘Interpol Pollution Crime Working Group’. 
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4.5. Eurojust 
 
Op 03 december 2012 was de hoofdcoördinator aanwezig op overleg met Eurojust in Den Haag. 
 
 
5.  Uitbouw van nuttige contacten en overleg 

 
5.1. ‘European Network of Prosecutors for the Environment (ENPE)’ 
 
Er werd overgegaan tot de formalisering van een platform voor internationale contacten door de oprichting 
van een vereniging van Europese leefmilieuprocureurs ‘European Network of Prosecutors for the 
Environment (ENPE)’. 
De formele oprichtingsvergadering van het ‘ENPE’ vond plaats te Brussel op 21 september 2012, naar 
aanleiding waarvan de statuten van deze feitelijke vereniging namens het College van Procureurs-generaal, 
dat hiertoe gedelegeerd werd door de minister van Justitie, werden meeondertekend door de 
hoofdcoördinator, die ook tot ondervoorzitter van het ‘ENPE’ verkozen werd. De eerste werkvergadering van 
het ‘ENPE’ vond nadien plaats te Brussel op 30 november 2012. 
 
5.2. Delegatie van Bulgaarse milieuprocureurs 
 
Van 17 tot 20 juni 2013 was een delegatie van zes Bulgaarse milieuprocureurs te gast, die in contact 
gebracht werden met de belangrijkste partners van de Belgische gerechtelijke en administratieve 
milieuhandhaving. 
 
5.3. Administratie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) 
 
Het expertisenetwerk nam via een vertegenwoordiger van zowel de parketten van eerste aanleg als van de 
parketten-generaal deel aan het structurele overleg dat inzake ruimtelijke ordening belegd wordt met alle 
beleidsniveaus die in de Handhavingscommissie RWO aanwezig zijn. Er vonden vergaderingen plaats op 28 
september 2012, en op 28 februari en 14 juni 2013. 
 
5.4. Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) 
 
Op 26 maart 2013 kwam het afdelingshoofd van de AMMC van het departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie de vergadering van het coördinatieteam bijwonen teneinde de afstemming van de boetes van zijn 
instantie en de minnelijke schikkingen van het openbaar ministerie te bespreken. Daarnaast werden ook de 
vragen behandeld die het AMMC aan de politie voorlegt met het oog op bijkomende onderzoeken.  
 
5.5. Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
 
De administrateur-generaal van het ANB was eveneens op de vergadering van 26 maart 2013 aanwezig om 
het standpunt van de administratie toe te lichten m.b.t. de milieumisdrijven die overeenkomstig omzendbrief 
COL 8/2005in aanmerking komen voor afhandeling door de politiediensten middels een vereenvoudigd 
proces-verbaal (VPV). 
 
5.6. Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving (VHRM) 
 
Verschillende leden van het expertisenetwerk, waaronder de hoofdcoördinator, participeren aan de 
vergaderingen bij de VHRM, waarna er een terugkoppeling gebeurt in het expertisenetwerk. 
 
5.7. Overleg met de administratie van het Waals Gewest  
 
Op 7 december 2012 vond in aanwezigheid van een aantal leden van het coördinatieteam overleg plaats bij 
de Waalse gewestadministratie DG04 met betrekking tot de problematiek van de vaste bewoning op 
campings en in weekendverblijven (“Plan Habitation Permanente H.P.”). 
 
5.8. Dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
(beslag  overeenkomstig de wet op het dierenwelzijn) 
 
Op 8 februari en 29 maart 2013 vond m.b.t. de door de wet van 27 december 2012 (B.S. van 31 december 
2012) gewijzigde procedure voor het beslag overeenkomstig de wet op het dierenwelzijn overleg plaats 
tussen de hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Leefmilieu”, de hoofdcoördinator van het 
expertisenetwerk “Residuen en Voedselveiligheid”, de dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ingenieur Paul Van den Meerssche) en de Federale en Lokale 
Politie. 
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5.9. ‘Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)’ 
 
De hoofdcoördinator maakt deel uit van de CITES-toezichtsgroep, zodat deze besprekingen permanent in het 
expertisenetwerk aan bod kunnen komen. 
 
5.10. Notariaat 
 
Op de vergadering van 14 mei 2013 werden de vertegenwoordigers van het Koninklijke Federatie van het 
Belgische Notariaat ontvangen om de verzoeken van notarissen aan de parketten te bespreken met de 
bedoeling om opzoekingen te kunnen verrichten naar eventuele stedenbouwkundige inbreuken m.b.t. 
bepaalde onroerende goederen.  

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk tijdens het afgelopen jaar 
 

- De samenwerking met de gewestelijke milieuadministratie en de evaluatie van de prioriteiten- en 
triagenota’s m.b.t. de dossiers die ter afhandeling aan de administratie kunnen worden voorgelegd. 

- De verdere uitbouw van de prioriteitennota en de sorteernota, zowel voor het Vlaams als het Waals 
Gewest. 

- De aanpassing van de nomenclatuurcodes inzake leefmilieu aan de nieuwe noden en nieuwe 
wetgeving. 

- De vernietiging van in beslag genomen vuurwerk. 
- De problematiek van het beslag overeenkomstig de wet op het dierenwelzijn, enerzijds, en ‘CITES’, 

anderzijds. 
 
 

Adviezen en omzendbrieven 
 

- Gedragscode voor de magistraten van het openbaar ministerie die een bijdrage wensen te leveren 
aan de “E-groep milieumagistraten” op Yahoo! Deze gedragscode werd voorbereid door het 
expertisenetwerk “Leefmilieu” en op 21 december 2012 goedgekeurd door het College van 
Procureurs-generaal. 

 
- De prioriteitennota m.b.t. het vervolgingsbeleid op gebied van milieurecht in het Vlaams Gewest 

werd op 18 maart 2013 ondertekend door de minister van Justitie en de Vlaamse minister van 
Leefmilieu.  

 
- “Note de politique criminelle en droit de l’environnement et en droit de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire en région wallonne”, die op 20 juni 2013 goedgekeurd werd door het 
College van Procureurs-generaal. 
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HOOFDSTUK 5 – VERKEERSVEILIGHEID 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk 
 

1.   Vergadering van de expertisecel 

 
Op 19 maart 2013 werd een vergadering gewijd aan het ‘Crossborder Enforcement’ en de inning van 
verkeersboetes. 

 

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  

 Federale Commissie Verkeersveiligheid 

 Varia: 
- ‘MOBIVIS-project (Mobility Vehicle Information System)’ 
- toepassing van de wet van 12 juli 2009 wat het invoeren van het alcoholslot betreft 
- bestrijding van verzekeringsfraude en fraude bij de technische controle 
- 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   

 Studiedag over verkeersveiligheid voor de magistraten, politieagenten en het personeel van de 
rechterlijke orde, die op 20 september 2012 in samenwerking met het Instituut voor Gerechtelijke 
Opleiding (IGO) georganiseerd werd 

 

 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk tijdens het afgelopen jaar 
 

 Toepassing van de wet van 12 juli 2009 wat het invoeren van het alcoholholslot betreft; 

 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; 

 Preventiecodes – Uniformering; 

 Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs – Rijverbod – Artikelen 55, 60, 61ter van de wet betreffende 
de politie over het wegverkeer (WPW) – Termijn – Aanvang; 

 Buitenlandse verkeersovertreders – Identificatie – Kopieën van processen-verbaal – Artikel 62 WPW;  

 Verval van het recht op sturen – Artikelen 40 en 49/1 WPW, die gewijzigd werden door de wet van 18 
juli 2013; 

 Niet-verzekering; 

 Wijzigingen van de graad voor het dragen van een (kinder-)gordel; 

 Bevel tot betalen – Wet van 22 april 2012 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968; 

 Problemen i.v.m. de toepassing van omzendbrief COL 8/2012 m.b.t. alcoholslot; 

 Doorlooptijden voor de behandeling van verkeersmisdrijven; 

 Antwoordformulier dat aan de processen-verbaal in verkeerszaken toegevoegd wordt. 
 

Omzendbrieven en adviezen 
 
Omzendbrieven 

 

 Omzendbrief COL 4/2013 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 

 Omzendbrief COL 8/2006 – Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het 
College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig vaststellings-, opsporings- en 
vervolgingsbeleid betreffende het sturen onder invloed van alcohol, in staat van dronkenschap of in 
een soortgelijke staat, onder meer ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen, 
alsook betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de 
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rijvaardigheid beïnvloeden – Sturen onder invloed van alcohol–drugs – Herziene versie van 28 mei 
2013 

 Omzendbrief COL 10/2006 – Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de betaling de 
strafvordering doet vervallen – Wegverkeer – Herziene versie van 16 mei 2013 

 Omzendbrief COL 11/2006 – Strafrechtelijk beleid inzake de opsporing van snelheidsovertredingen en 
de richting te geven aan de vervolging ervan – Snelheid – Herziene versie van 28 mei 2013 

 Omzendbrief COL 15/2013 m.b.t. de niet-verzekering – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – 
Opsporing – Melding – Politiediensten 

 
 
Adviezen 
 

 Advies van 13 september 2012 aan de directeur-generaal van de bestuurlijke politie m.b.t. de 
investeringen die door de geïntegreerde politie voorgesteld werden in het kader van het 
Verkeersveiligheidsfonds 2012 

 Talrijke adviezen, zowel schriftelijk, per e-mail als mondeling, aan ministers, collega-
verkeersmagistraten, personeelsleden van de parketten, politiediensten en andere instellingen 
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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 tweemaal, 
namelijk op 30 november 2012 en 8 maart 2013. De agenda’s, verslagen en documentatie van alle 

vergaderingen kunnen worden geraadpleegd op Omptranet. 
 
2. Werkgroepen 

 

De volgende thema’s kwamen aan bod in de werkgroepen: 

 
 Wetsevaluatie en aanpassing van de wet van 10 augustus 2005 vanuit het oogpunt van de EU-

richtlijn van 5 april 2011 inzake mensenhandel; 
 Mensensmokkel; 
 Bedelarij in samenhang met mensenhandel;  
 Plenaire vergadering van het expertisenetwerk;                                                                                                                   
 Opleidingen op gebied van mensenhandel en –smokkel;  
 Statistieken betreffende artikel 77 van de wet van 15 december 1980;  
 “European Anti-trafficking Day” van 18 oktober 2012;  
 Problematiek van het beroepsgeheim; 
 Ressortelijke omzendbrieven van strafrechtelijk beleid met betrekking tot mensenhandel;  
 Preventie en sensibilisering van ziekenhuizen, scholen, OCMW’s en vluchtelingencentra voor het 

fenomeen mensenhandel.  
 

 
3. Contacten met het buitenland 
 

 Ontmoeting met de delegatie van de Groep van deskundigen inzake de strijd tegen de 
mensenhandel (GRETA) in oktober 2012 in Brussel; 

 Ontmoeting met de Benelux-autoriteiten op 14 december 2012 in Antwerpen om de 
grensoverschrijdende samenwerking m.b.t. mensensmokkel te bevorderen; 

 Deelname aan het seminarie “Towards an European approach to judicial training on trafficking in 
human beings – The victim” dat van 25 tot 26 oktober 2012 in Rome plaatsvond; 

 Contacten en bespreking met het Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 
van het Nederlands ministerie van Justitie m.b.t. het statuut van de slachtoffers van mensenhandel, 
betreffende het verblijf op het grondgebied, en meer bepaald inzake de getroffen maatregelen om 
misbruiken te vermijden die gepleegd worden door personen die verklaren het slachtoffer ervan te 
zijn of die onrechtmatig een beroep doen op rechten die aan dit statuut verbonden zijn (oktober–
november 2012);  

 Aanwezigheid op de “Roundtable discussion on current law enforcement initiatives to combat 
trafficking in human beings in the United States and the European Union” op 29 januari 2013 te 
Brussel;   

 Participatie aan het Europese programma  “Strengthening the fight  against forced begging: a 
multidisciplinary approach” en seminaries in Roemenië, Oostenrijk, Frankrijk en België van februari 
2013 tot september 2013;  

 Deelname aan het seminarie “Putting Rantsev into practice – a conference on strengthening 
multidisciplinary operational cooperation to fight trafficking in human beings”  dat plaatsvond van 16 
tot 18 april 2013 in Amsterdam; 

 Werkvergadering met twee Franse senatoren over de sociale situatie van personen die zich 
prostitueren, op 22 april 2013 te Brussel;  

 Ontmoeting met een delegatie Servische magistraten “Exchange experiences with colleagues in 
Belgium  in the area suppression of Human Trafficking” die op 14 mei 2013 te Brussel plaatsvond;  

 Participatie aan de “Roundtable on National Referral Mechanisms for victims of trafficking” in 
Istanboel op 21 mei 2013; 

 Deelname aan de eerste vergadering van de “Thematische werkgroep over mensenhandel in het 
kader van het Bureau voor Euregionale Samenwerking” op 2 september 2013;  
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 Aanwezigheid op de vergadering met de magistraten van het Nederlandse openbaar ministerie die 
gespecialiseerd zijn in mensenhandel en op de uiteenzitting “De strijd tegen de mensenhandel in 
België: opsporing – identificatie – vervolgingen: krachtlijnen” die plaatsvonden te Maastricht op 20 
september 2013.   

 
Verschillende magistraten van het expertisenetwerk “Mensenhandel en Mensensmokkel” hebben een 
bijdrage geleverd.  
 
 

4. Andere activiteiten 

 
Participatie aan de interministeriële conferentie “La Convention de New-York 65 ans après : constats et 
perspectives”, Brussel, 30 september 2013. 

 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk tijdens 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 kunnen de volgende belangrijke missies van het expertisenetwerk worden vermeld.  
 

 De omzetting van de richtlijn van 5 april 2011 naar Belgisch recht was een prioriteit van het 
expertisenetwerk. Een werkgroep die wordt voorgezeten door het DG Wetgeving, Fundamentele 
Rechten en Vrijheden van de FOD Justitie en die verschillende vertegenwoordigers van het 
expertisenetwerk telt heeft verschillende voorstellen gedaan om de Belgische wet te wijzigen.   

 De omzendbrief houdende bepalingen tot bestrijding van mensenhandel is voortaan een belangrijk 
instrument (COL 04/11). Om de omzendbrief en de bijhorende bijlagen in de praktijk om te zetten, 
werd er een vragenlijst opgesteld die werd voorgelegd aan de magistraten en de politieambtenaren 
op het terrein.  

 Het coördinatieteam heeft op grond van een planning alle gegevens verzameld die nodig zijn voor 
de kwalitatieve evaluatie van de omzendbrief COL 01/2007 (voor het jaar 2012).   
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 
gegevens verder kunnen worden verfijnd.  

 

 De permanente vorming van magistraten, die georganiseerd wordt door plenaire vergaderingen of 
door specifieke opleidingen in samenwerking met het Instituut voor Gerechtelijk Opleiding, blijft 
belangrijk. Deze vergaderingen maken het mogelijk dat de verschillende partijen die actief zijn op 
het terrein elkaar kunnen ontmoeten.  

 

 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 en mensensmokkel door 
vergaderingen te organiseren of op verschillende manieren gegevens uit te wisselen (e-mails, 
telefoongesprekken, enz.).  
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.  
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Varia 

Zoals in dit jaarverslag wordt uiteengezet, 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.  
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HOOFDSTUK 7 – VERDOVENDE MIDDELEN 

____________________________________________________________ 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk 
 

1. Vergaderingen van het coördinatieteam 
 

Omwille van de verplichtingen van de hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Verdovende Middelen” in 
het kader van de zittingen van het hof van assisen, heeft het coördinatieteam slechts tweemaal kunnen 
vergaderen tijdens het gerechtelijk jaar 2012-2013, namelijk op 20 september 2012 en 31 mei 2013.   

 
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 coördinatoren 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” 
- Werkgroep die de reductie van de vraag behandelt   

 

 Interdepartementaal overleg in het kader van de uitwerking van het “afsprakenkader voor de 
hennepteelt” 

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

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

 “Hazeldonk-overleg” (overleg BE-NE-LUX-FR met betrekking tot drugstoerisme) 

 Begeleidingscomités bij wetenschappelijke onderzoeken op gebied van verdovende middelen:  
  

 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 substitutiebehandelingen in België  

 CANMARKT: marktstudie over de cannabisproductie in België   
 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk tijdens het afgelopen jaar  
 
De uitwerking en de toepassing van het actieplan van het expertisenetwerk “Verdovende Middelen” van het 
College van Procureurs-generaal waren de belangrijkste aandachtspunten van het coördinatieteam. In het 
kader van de prioritaire thema’s uit dit plan werden hoofdzakelijk volgende activiteiten opgestart:  
 

 Overleg, coördinatie en informatie-uitwisseling  
 

- Opvolging van de activiteiten van de werkgroepen waarin het expertisenetwerk “Verdovende 
Middelen” is vertegenwoordigd (cf. supra)  

- Opvolging van pilootprojecten (“Proefzorg”, “Drugsbehandelingskamer”, “Strategisch drugsadviseur”, 
enz.) 

- Opvolging van de rapporten 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 Toxciologists and European Societies 
of Toxicology”, “Drugs in de gevangenis”, … ), de digitale nieuwsbrief “Drugsnews”, …   

- Reorganisatie van de pagina’s van het netwerk op Omptranet 
- Mededeling van veroordelingen met betrekking tot verdovende middelen aan de werkgevers (vraag 

van de ad-hocgroep)  
 

 Financiële aanpak 
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- In het kader van de voorstellen tot wetswijziging met betrekking tot cannabisplantages werd 
bijzondere aandacht besteed aan de evaluatie van de opbrengsten ervan en aan de 
verbeurdverklaringen. Het wetenschappelijke onderzoek “YILCAN” zal worden voortgezet met de 
bedoeling een preciezer instrument te ontwikkelen voor de berekening van het financiële rendement 
van een cannabisplantage  

- Er werd een overzicht opgesteld 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”, “DRUGCRIM”, “GEOCAN”, “YILCAN”, enz.)   

 

 Synthetische drugs 
 

- Bespreking van de problematiek van de strafbaarstelling van nieuwe substanties en deelname aan 
de werkgroep “Legal Highs”; opstellen van een voorstel tot wetswijziging  

 
- Evaluatie van de omzendbrief COL 2/2010 inzake de analyse van amfetaminemonsters: opstellen 

van een lijst met dossiers waarop de omzendbrief had moeten worden toegepast 
 

 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  

- Opstellen van een overzicht met betrekking tot het vervolgingsbeleid inzake cannabisplantages op 
grond van een bevraging van de parketten 

- Voorbereiding van een omzendbrief inzake de evaluatie van de vermogensvoordelen die het gevolg 
zijn van een cannabisplantage  

- Voorbereiding en bespreking van het afsprakenkader voor de hennepteelt, dat werd goedgekeurd 
door het College van Procureurs-generaal  

 

 Drugs in de gevangenis 
 

- Evaluatie van omzendbrief COL 1/2009 op basis van een bevraging van de parketten  
- Versturen van een brief naar de parketten-generaal om hen te herinneren aan de inhoud van 

omzendbrief COL 1/2009 en 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    

 

 Strafrechtelijk beleid t.a.v. druggebruikers  
 

- Opvolging van de pilootprojecten “Proefzorg”, “Drugsbehandelingskamer” en “Strategisch 
drugsadviseur”  

- Juridische vragen met betrekking tot het medisch gebruik van cannabis  
 

Omzendbrieven en adviezen 
 

In de loop van het gerechtelijk jaar 2012-2013 bekrachtigde het expertisenetwerk volgende teksten: 
 
 

 Brief met betrekking tot de evaluatie van de omzendbrief COL 1/2009: drugs in de gevangenis  

 Omzendbrief COL 16/2013 inzake het afsprakenkader voor de hennepteelt, met daarin de richtlijnen 
van het strafrechtelijk beleid    

 Voorstellen tot wetswijzigingen met betrekking tot cannabisplantages (bis)  
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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 tijdens de 
referentieperiode niet. 
 

2. Werkgroepen: 
 

De hoofdcoördinator leverde een bijdrage aan een aantal “gemengde” werkgroepen, die weliswaar 
niet onder de bevoegdheid van het netwerk zelf vallen, maar toch parallelle doelstellingen nastreven, 
namelijk: 

- de VZW Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht; 
- de werkgroep die de veroordelingen van ambtenaren analyseert. 

 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar 
 
Naast de reeds in vorige jaarverslagen van het College uiteengezette prioriteiten, die overigens nog steeds 
aan de orde zijn, werd meer specifiek aandacht besteed aan de zeer complexe materie van de 
veroordelingen die t.a.v. militairen uitgesproken worden. 
 
Deze problematiek werd in eerste instantie gedurende het afgelopen gerechtelijk jaar onder de loep genomen 
door de op 19 oktober 2011 op verzoek van de minister van Justitie door het College opgerichte werkgroep 
die meer algemeen de veroordelingen van ambtenaren dient te bestuderen.  
 
De opvolging van de veroordelingen die aan militairen opgelegd worden is absoluut cruciaal om het de 
militaire overheid mogelijk te maken een correct management van het personeel van de Krijgsmacht te 
garanderen. Sommige straffen uit het Militair Strafwetboek, bijvoorbeeld de degradatie, de afzetting en de 
beroving van de graad, hebben immers op zich een rechtstreekse impact op de bestuurlijke positie van de 
betrokken militair, en hetzelfde geldt voor de straffen uit het gewone Strafwetboek die kunnen leiden tot een 
definitief of tijdelijk verbod om met toepassing van lid 1, 6° van artikel 31 of artikel 33 van laatstgenoemd 
wetboek in de Krijgsmacht te dienen. In dergelijke gevallen heeft Landsverdediging geen andere keuze dan 
de gerechtelijke beslissing toe te passen en op te leggen aan de veroordeelde. Er stelt zich hierbij dus 
tegelijkertijd een probleem op het vlak van de strafuitvoering én m.b.t. het personeelsbeheer, want het blijven 
doorbetalen van de verloning in de hogere graad van een militair van wie deze graad bij vonnis afgenomen 
werd, dient beschouwd te worden als misbruik van overheidsgeld ! In andere gevallen kan een gerechtelijke 
veroordeling die minder zwaar doorweegt dan het zopas geschetste geval dan weer een procedure 
verantwoorden om statutaire maatregelen t.a.v. de betrokken veroordeelde militair te nemen. 
 
Reeds in het stadium van het opsporings- of het gerechtelijk onderzoek dient de militaire overheid ingelicht te 
kunnen worden over feiten die erop zouden kunnen wijzen dat een bepaalde militair niet geschikt is om op 
een correcte manier een delicate of risicogevoelige taak waar te nemen. Druggebruik zou hier bijvoorbeeld 
een bezwarend element kunnen zijn.  
 
In het jaarverslag over het gerechtelijk jaar 2011-2012 werd reeds gewezen op de recente rechtspraak van 
de Raad van State (en dan meer in het bijzonder het arrest-Darville), op basis waarvan de bestuurlijke 
overheden voortaan verplicht zijn om hun tuchtbeslissingen binnen een redelijke termijn te nemen en hiervoor 
niet langer een strafrechtelijk vonnis dienen af te wachten. Zodra de bestuurlijke overheid over voldoende 
elementen beschikt, moet zij dus op basis hiervan tot een tuchtbeslissing komen.  
 
Het is in dit opzicht van belang dat de gerechtelijke overheid op een correcte manier geïnformeerd wordt over 
de militaire hoedanigheid van de rechtszoekenden. Dit aspect – dat praktisch gezien een correcte toepassing 
veronderstelt van de wet of richtlijnen op grond waarvan de militaire overheid in dergelijke gevallen op de 
hoogte gebracht moet worden – is al sinds de oprichting van het netwerk “Militair Strafrecht” een belangrijk 
aandachtspunt.  
 
Hoewel ook het afgelopen gerechtelijk jaar verder op deze materie gewerkt werd, bleek het toch niet mogelijk 
een fundamentele evolutie in dit dossier teweeg te brengen.  
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Naar aanleiding van een verzoek van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (het zgn. Comité P) 
schreef de procureur-generaal te Bergen, op voorstel van de hoofdcoördinator van het netwerk “Militair 
Strafrecht” en met instemming van zijn ambtgenoten, op 15 januari 2013 de minister van Justitie aan om 
diens aandacht te vestigen op het feit dat het openbaar ministerie verantwoordelijk gehouden kan worden 
indien er, ten gevolge van een gebrek aan correcte informatie over de door de rechtszoekenden uitgeoefende 
beroepen, nagelaten zou worden om de diverse overheden in te lichten over vervolgingen of veroordelingen 
van bepaalde persoonscategorieën.  
 
Bijgevolg werd de piste geopperd om ofwel de reglementering m.b.t. het Rijsregister aan te passen om de 
overheid de mogelijkheid te bieden om de gegevens i.v.m. het beroep van de burgers te controleren en 
desgevallend te verbeteren, ofwel om op het niveau van justitie een specifieke databank te creëren met 
daarin alle personen die onder een professioneel statuut vallen, dat zou inhouden dat alle vervolgingen en 
veroordelingen aan de overheid waarbij zij tewerkgesteld zijn meegedeeld moeten worden, dan wel voor wie 
een veroordeling statutaire gevolgen impliceert.  
 
Er werd het afgelopen gerechtelijk jaar niettemin geen gevolg aan dit initiatief gegeven. 
 
Omwille van al deze redenen is het netwerk voorstander van een gekruiste toegang tussen Omptranet en het 
intranet van Landsverdediging. 
 
 

 Kwalificaties 
 
Wat het bijzonder strafrecht betreft, werd in 2006, op verzoek van de procureur-generaal bij het hof van 
beroep te Bergen, een lijst samengesteld van alle misdrijfgroepen waaronder de militaire misdrijven konden 
worden gerangschikt. De kwalificatieboeken van de voormalige militaire gerechten moesten als basis dienen 
om volgens een boomstructuur kwalificatiefiches i.v.m. het militair strafrecht uit werken. 
 
Tijdens het afgelopen gerechtelijk jaar werden de resterende 2000 fiches die betrekking hebben op het 
misdrijf ‘verraad’ in de daartoe gecreëerde module van Omptranet ondergebracht. Op die manier kon 
tegemoet gekomen worden aan het verzoek van de procureur-generaal te Bergen om, vóór de expertise 
verloren zou gaan, een volledig kwalificatieboek op gebied van militair strafrecht ter beschikking van het 
openbaar ministerie te stellen. 
 
Dit kwalificatieboek i.v.m. het militair strafrecht omvat alle tenlasteleggingen die vastgelegd werden in de 
artikelen 15 tot en met 57bis van het Militair Strafwetboek en de besluitwet van 13 november 1915 met 
betrekking tot de vrijwillige verminkingen in oorlogstijd. Deze tenlasteleggingen werden overeenkomstig de 
structuur en de onderverdelingen van beide wetgevingen gerangschikt onder de misdrijfgroepen ‘verraad’ 
(artikelen 15 en 16 Mil. Sw.), ‘bespieding’ (artikelen 17 en 18bis Mil. Sw.), ‘capitulatie’ (artikelen 19, 20 en 22 
Mil. Sw.), ‘overgave’ (artikelen 21 en 22 Mil. Sw.), ‘postverlating’ (artikelen 21 tot en met 25 Mil. Sw.), 
‘verzuim zich naar zijn post te begeven’ (artikel 26 Mil. Sw.), ‘beledigingen jegens de persoon van de Koning 
of andere beschermde personen of instellingen’ (artikel 27 Mil. Sw.), ‘insubordinatie’ (artikel 28 Mil. Sw.), 
‘muiterij’ (artikelen 29 tot en met 32 Mil. Sw.), ‘gewelddaden tegen een schildwacht’ (artikel 33 Mil. Sw.), 
‘gewelddaden tegen een meerdere’ (artikelen 34 tot en met 39 Mil. Sw.), ‘doodslag op een meerdere’ (artikel 
40 Mil. Sw.), ‘gewelddaden tegen een bewoner van het huis waar de militair op vordering van de openbare 
overheid is geherbergd’ (artikel 41 Mil. Sw.), ‘smaad jegens een meerdere’ (artikel 42 Mil. Sw.), ‘desertie’ 
(artikelen 43 tot en met 53 Mil. Sw.), ‘verduistering ten nadele van militairen of de Staat’ (artikel 54, lid 1, 2 en 
4 Mil. Sw.), ‘diefstal ten nadele van militairen of de Staat’ (artikel 54 Mil. Sw.), ‘diefstal ten nadele of ten huize 
van de inwoner bij wie de militair op vordering van de openbare overheid is geherbergd’ (artikel 55 Mil. Sw.), 
‘verkwisting of niet-voorbrenging van stukken van de grote uitrusting en van de bewapening’ (artikelen 56 en 
57 Mil. Sw.), ‘overtreding van buitenlandse wetsbepalingen’ (artikel 57bis Mil. Sw.), en ‘vrijwillige 
verminkingen in oorlogstijd’ (besluitwet van 13 november 1915 met betrekking tot de vrijwillige verminkingen 
in oorlogstijd). Het gaat hierbij om 21 misdrijfgroepen, waarvoor grosso modo 5000 fiches per landstaal 
moesten worden aangemaakt. Voor het creëren van deze fiches was dan weer het dubbele aantal codes 
nodig. 
 
Rekening houdend met de omvang van het beheer van de kwalificatiefiches werd ook begonnen met de 
opstart van een database om alle artikelen te inventariseren die in de betrokken kwalificatiefiches vermeld 
staan. Op termijn zou deze database de mogelijkheid moeten bieden het bijhouden van de kwalificatiefiches 
te vergemakkelijken. 
 
 

 Deelname aan de werkgroep die de veroordeling van ambtenaren analyseert 
 
Deze door het College van Procureurs-generaal reeds op 19 oktober 2011 opgerichte werkgroep vatte pas in 
januari 2013 zijn werkzaamheden aan.  
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Het belang van deze problematiek voor de materie van het militair strafrecht werd in het hoofdstuk m.b.t. de 
prioriteiten beklemtoond.  
 
Deze werkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf parketten-generaal, dient een omzendbrief 
van het College op te stellen. 
 
De hoofdcoördinator nam op 18 januari, 18 maart en 17 mei 2013 aan drie vergaderingen van de werkgroep 
deel, die ook het volgende gerechtelijk jaar actief zal blijven. Hij werd hierbij voor de technische aspecten die 
specifiek voor de militaire hoedanigheid zijn bijgestaan door een hogere officier van de algemene directie 
Human Ressources van de FOD Landsverdediging.  
 
 

 Deelname aan de activiteiten van de VZW Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht 
 
De hoofdcoördinator van het netwerk was op 8 november 2012 en 14 maart 2013 aanwezig op twee 
vergaderingen van de raad van bestuur van de VZW Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht te 
Brussel. 
 
Hij leverde in dit kader ook een bijdrage aan een werkgroep die dient na te gaan of er geen specifieke 
procedure in het leven geroepen moet worden op grond waarvan een militair die twijfels heeft bij de 
wettelijkheid van een bevel dat hij krijgt, de rechtsgeldigheid ervan zou moeten kunnen nagaan bij zijn 
overste zonder dat hij daarbij het risico loopt dat hem tekortkomingen verweten kunnen worden. 
Deze werkgroep kwam op 25 april 2013 samen. 
 
 

 Beheer van de archieven van de opgeheven militaire rechtscolleges 
 
Nadat Luc De Vidts, advocaat-generaal bij het Krijgshof met delegatie naar het parket bij het Brusselse hof 
van beroep, op 30 juni 2012 op pensioen gesteld werd, nam de hoofdcoördinator van het netwerk zijn taken 
over m.b.t. het beheer van de archieven van de opgeheven militaire rechtscolleges die krachtens het 
koninklijk besluit van 17 december 2003 aan het College van Procureurs-generaal overgedragen werden.  
 
Deze opdracht impliceert op regelmatige basis verplaatsingen naar Brussel. 
 
De hoofcoördinator tekende tot slot ook present op twee werkvergaderingen m.b.t. de archieflokalen. 
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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 “Jeugdbescherming” vergaderde op 26 oktober 2012, 8 
februari 2013 en 7 juni 2013.  

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

het netwerk aan werkgroepen en opleidingen  

 
Sommige leden van het coördinatieteam hebben verschillende vergaderingen van de werkgroep 
bijgewoond die op initiatief van de minister van Justitie werd opgericht om de jeugdbeschermingswet van 
8 april 1965 te evalueren.  

 

Een aantal leden van het coördinatieteam was aanwezig op de door de Vlaamse Gemeenschap en de 
Federatie Wallonië-Brussel georganiseerde overlegvergaderingen over de uitvoering van het 
regeerakkoord en de communautarisering van het luik “minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 
hebben gepleegd”.   
 
Enkele leden van het coördinatieteam hebben deelgenomen aan een aantal werkgroepen waarin de bij 
de volgende materies betrokken partijen samengebracht werden: 

  
- Bedelende minderjarigen; 
- Tenlasteneming van minderjarigen met psychische problemen; 
- Beheer van de wachtlijsten en de dringende opvang in de instellingen voor jeugdbescherming  

(IPPJ)  van de Federatie Wallonië-Brussel;  
- l'observatoire des articles 36, 37 et 38 du décret; 
- Overlegplatform tussen de gerechtelijke autoriteiten, de administratie en de diensten voor de 

jeugdzorg van de Federatie Wallonië-Brussel;  
- Opstelling van een nieuw decreet inzake de jeugdzorg in de Vlaamse Gemeenschap;  
- Internationale ouderlijke ontvoeringen; 
- Hervorming van de adoptie;   
- Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV); 
- Kindermisbruik. 

  
Een lid van het coördinatieteam van het netwerk heeft in de hoedanigheid van opleider deelgenomen 
aan de door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding georganiseerde vorming voor de huidige en 
toekomstige jeugdmagistraten.  

 
 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk tijdens het afgelopen jaar  
 

 Uitvoering van het regeerakkoord inzake de communautarisering van het luik “minderjarigen die een 
als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd”; 

 Reflectie over de relatie tussen justitie en de pers op gebied van jeugdbescherming – Bescherming 
van minderjarigen tegen de verspreiding van informatie waaruit hun identiteit kan blijken (artikel 
433bis van het Belgisch Strafwetboek); 

 Studie van het voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het 
oog op de bestrijding van overlast;  

 Problematiek van de berekening van de termijnen en de duur van de plaatsing;   
 Mogelijkheid van een Europees aanhoudingsbevel ten aanzien van een minderjarige – studie van de 

jurisprudentie;  
 Reflectie aangaande de situatie van NBMV – test(en) met het oog op de leeftijdsbepaling; 
 Studie van de evolutie van het project met het oog op de opmaak van de 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 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 2006-2012; 
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 Studie en herziening van de wetsevaluatiefiches betreffende het jeugdrecht.  
 
 

Omzendbrieven en adviezen 
 

 Omzendbrief COL 15/2012 – 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;  

 
 Advies van het expertisenetwerk “Jeugdbescherming” aangaande het voorontwerp van wet 

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de bestrijding van overlast.  
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HOOFDSTUK 10 – SLACHTOFFERBELEID 

____________________________________________________________ 

 

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

Het coördinatieteam van het expertisenetwerk vergaderde op 27 september en 7 december 2012, en op 6 
februari, 22 maart en 14 juni 2013.    

 
2. Werkgroepen 

 
Het coördinatieteam heeft de activiteiten van twee werkgroepen opgevolgd die reeds enkele jaren actief zijn: 
 

 de werkgroep “Richtlijnen aan de Slachtoffers” kwam samen op 4 juni 2013;  

 de werkgroep “Informatie aan de Slachtoffers” vergaderde op 14 september, 21 september, 4 oktober en 
6 december 2012, en op 16 januari, 4 februari, 1 maart, 24 april, 26 april en 30 mei 2013.  

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

coördinatieteam van het expertisenetwerk aan werkgroepen en opleidingen  

 
Een aantal leden van het coördinatieteam was aanwezig op het “15th World Society of Victimology 
International Symposium” dat op 20 mei 2013 in Den Haag georganiseerd werd.     
 
4. Opleidingen (studiedagen, colloquia, enz.) die door het expertisenetwerk georganiseerd werden  

 
Op 23 november 2012 werd een plenaire vergadering georganiseerd via een studiedag naar aanleiding van 
de verspreiding van de omzendbrieven COL 16/2012 en COL 17/2012 (cf. infra). Meer dan 370 personen 
hebben hieraan deelgenomen (verbindingsmagistraten op het gebied van slachtofferonthaal, 
justitieassistenten die instaan voor slachtofferonthaal, politieambtenaren en leden van de diensten die belast 
zijn met de politionele slachtofferbejegening en vertegenwoordigers van de diensten voor bijstand aan de 
slachtoffers). De omzendbrieven werden ook voorgelegd aan het publiek tijdens een persconferentie die 
georganiseerd werd door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.  
 
In januari 2013 hebben de hoofdcoördinator van het expertisenetwerk en andere leden van het 
coördinatieteam een opleiding verstrekt aan het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, met als thema “De 
plaats van het slachtoffer in het strafrechtelijk bestel” die vooral gericht was tot magistraten en gerechtelijke 
stagiairs.   
 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk tijdens het afgelopen jaar 
 

   Opvolging van de activiteiten van de werkgroep “Richtlijnen aan de Slachtoffers”:  
 
- Afwerking van omzendbrief COL 17/2012 aangaande het respectvol omgaan met de overledene, de 

mededeling van zijn overlijden, het waardig afscheid nemen en de schoonmaak van de plaats van de 
feiten, in geval van tussenkomst door de gerechtelijke overheden en evaluatie van deze omzendbrief na 
de inwerkingtreding ervan op 23 november 2012;   

 
- Opstarten van het onderzoek over de informatie aan de slachtoffers bij de invrijheidstelling van een 

beklaagde of een verdachte en in het kader van de strafuitvoering en voorbereiding van een synthese 
van de documentatie hieromtrent;  

 

  Opvolging van de activiteiten van de werkgroep “Informatie aan de Slachtoffers”: 
 
- Studie van de concrete te nemen maatregelen in het kader van de uitvoering van het nieuwe artikel  5bis 

VTSV tot wijziging van de procedure inzake de verklaring van benadeelde persoon, zowel op technisch 
(aanpassingen van de IT-toepassingen) als op juridisch (wijzigingen van COL 5/2009) vlak;  

 
- Besprekingen met betrekking tot de opportuniteit om de verklaring van benadeelde persoon af te 

schaffen.  
 

  Andere behandelde thema’s: 
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- Toepassing van artikel 162 Sv. dat voorziet in de veroordeling van de burgerlijke partij tot betaling van 

alle kosten wanneer een gerechtelijk onderzoek werd geopend ten gevolge van de 
burgerlijkepartijstelling;    

 

- COL 5/2013 - ADDENDUM V COL 12/1998 – De wet van 27 december 2012 houdende diverse 
bepalingen betreffende Justitie, inzonderheid: TITEL VI – Machtiging tot inzage van het strafdossier of tot 
het verkrijgen van een afschrift ervan – Bijlagen: 2 modellen 

 
- Richtlijn 2012/29/UE van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van 

minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare 
feiten: ter informatie en eventueel gevolg; 

 
- De documentatie die op de Omptranet-pagina van het expertisenetwerk verschijnt.  
 

Omzendbrieven en adviezen 
 
Twee omzendbrieven die werden voorbereid door het expertisenetwerk werden op 12 november 2012 
ondertekend door het College van Procureurs-generaal en de ministers van Justitie en/of Binnenlandse 
Zaken en deze omzendbrieven zijn op 23 november 2012 in werking getreden:  
 
- Gemeenschappelijke omzendbrief COL 16/2012 van de minister van Justitie en van het College van 

Procureurs-generaal bij de hoven van beroep betreffende het slachtofferonthaal op parketten en 
rechtbanken; 

 
- Gemeenschappelijke omzendbrief COL 17/2012  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, in geval van tussenkomst door de gerechtelijke overheden. 

 

Omzendbrief COL 5/2009 houdende verschillende richtlijnen met betrekking tot (1°) de attesten van 
klachtneerlegging en (2°) de registratie van de verklaringen van benadeelde persoon werd gereviseerd door 
het expertisenetwerk en ondertekend door het College van Procureurs-generaal op 20 december 2012 en 
deze omzendbrief is op 1 januari 2013 in werking getreden.   

Het expertisenetwerk heeft reeds deze drie omzendbrieven geëvalueerd tijdens de vergadering van 6 februari 
2012 waaraan alle verbindingsmagistraten “slachtofferonthaal” hebben deelgenomen.  
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HOOFDSTUK 11 – INTRAFAMILIAAL GEWELD EN EXTRAFAMILIALE 
KINDERMISHANDELING 

____________________________________________________________ 

Werkgroep “Intrafamiliaal geweld” (IFG) 

De werkgroep die opgericht werd om omzendbrief COL 4/2006 te evalueren zette zijn activiteiten verder om 
alle op grond van deze evaluatie noodzakelijk of relevant geachte wijzigingen aan dit document aan te 
kunnen brengen. Er werd op twee verschillende manieren te werk gegaan: enerzijds in duo (één 
referentiemagistraat van respectievelijk de parketten-generaal Luik en Brussel), dat zorgde voor de 
aanpassing van de tekst, en anderzijds via plenaire vergaderingen, waarop alle nieuwigheden voorgesteld en 
vervolgens besproken werden.  

De werkgroep analyseerde eveneens de wetten van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval 
van huiselijk geweld, en 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 met succes aan de minister van Justitie gevraagd om de publicatie van beide wetten uit te stellen, 
die namelijk een aantal problemen stelden die absoluut uit de wereld geholpen moesten worden, en het bleek 
bovendien nodig een omzendbrief voor te bereiden om een coherente en uniforme toepassing van alle 
nieuwe wettelijke bepalingen te garanderen.  

De werkgroep kwam herhaaldelijk en met hoogdringendheid samen om deze circulaire op te kunnen maken.  

Naast de parketten-generaal en de parketten van eerste aanleg waren ook de vredegerechten, de politie, de 
justitiehuizen, de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (DSB), het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en 
Mannen en de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken in deze werkgroep vertegenwoordigd.  

In desbetreffende omzendbrief worden alle problemen behandeld die door voornoemde wetten gesteld 
worden, en wordt hier op een overlegde, eenduidige, afgewogen en beredeneerde manier een oplossing voor 
geboden. Aangezien het de bedoeling is om dit document ook in de praktijk te kunnen gebruiken, werd als 
bijlage bij de tekst ook een aantal modellen van bevel tot huisverbod en kennisgeving toegevoegd. 

Deze gemeenschappelijke omzendbrief van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en het College 
van Procureurs-generaal betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (COL 18/2012) 
werd uiteindelijk op 20 december 2012 officieel ondertekend en onmiddellijk verspreid met het oog op 
inwerkingtreding op 1 januari 2013.  

Werkgroep “Evaluatie van de seksuele agressieset (SAS) 

In 2011 kreeg de procureur-generaal te Luik van het College van Procureurs-generaal de opdracht om de 
omzendbrief m.b.t. de seksuele agressieset te evalueren. De DSB en het Nationaal Centrum voor 
Criminalistiek en Criminologie (NICC) leverden eveneens een aanzienlijke bijdrage aan deze evaluatie.  

Zo analyseerde de DSB de vragenlijsten die aan de parketten, onderzoeksrechters, politie en justitiehuizen 
voorgelegd werden, terwijl het NICC dan weer de enquêteformulieren onder de loep nam die de laboratoria 
van technische en wetenschappelijke politie en de instituten voor wetsgeneeskunde/de wetsgeneesheren 
invulden die in de praktijk met de SAS werken.  

Naast deze bevraging werden daarenboven meer gerichte gesprekken gevoerd om de analyse nog verder uit 
te kunnen diepen en te nuanceren.  
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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 2012 en 7 mei 2013 en 
overlegde overigens dikwijls via e-mail. 

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

het netwerk aan werkgroepen en opleidingen 

 
Op 26 oktober 2012 en 18 februari 2013 nam de hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Corruptie”, 
advocaat-generaal P. De Wolf bij de FOD Buitenlandse Zaken deel aan een vergadering van COORMULTI 
(het Overlegorgaan Multilaterale Coördinatie) betreffende de evaluatie van België (derde cyclus) door de 
OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) van de opvolging van het Verdrag 
Inzake de Bestrijding van Corruptie van Buitenlandse Ambtenaren in Internationale Zakelijke Transacties, van 
de anticorruptieaanbeveling van 2009 en van de aanbevelingen die van kracht zijn sinds de tweede cyclus. 

 
In het kader van deze evaluatie kwamen de evaluatoren van de OESO van 23 tot 25 april 2013 naar België. 
Dit evaluatieteam sprak met de vertegenwoordigers van de verschillende betrokken instanties en 
organisaties. Ook het expertisenetwerk “Corruptie” van het College van Procureurs-generaal, 
vertegenwoordigd door C. Badot, P. De Wolf, P. Catrice en J-P. Thoreau en bijgestaan door D. 
Vandermeersche, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, werd gehoord. Het evaluatieverslag van 
België werd besproken en goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van de OESO in oktober 2013. P. De 
Wolf  en J-P. Thoreau beantwoordden de vragen van het team dat België evalueerde en namen als 
deskundigen deel aan de activiteiten van de werkgroep “Corruptie” van de OESO. Tijdens het gerechtelijk 
jaar 2012-2013 woonden P. De Wolf en J-P. Thoreau afwisselend in Parijs bij de OESO de vergaderingen 
“Informal Meeting of Law Enforcement Officials” bij. 

 
Het expertisenetwerk “Corruptie” diende eveneens mee te werken aan de evaluatie van België door de 
GRECO (Groep van Staten tegen Corruptie) van de Raad van Europa. 

Op 28 februari 2013 verzocht de minister van Justitie per brief de hoofdcoördinator van het expertisenetwerk 
“Corruptie” om zo snel mogelijk de vragenlijsten van de derde evaluatiecyclus en meer bepaald de vragen uit 
het tussentijds conformiteitsrapport van België inzake de “Strafbaarstellingen” (ETS 173 en 191, GPC 2) te 
beantwoorden. Op vraag van de minister van Justitie gaf het expertisenetwerk “Corruptie” op 18 maart 2013 
uitgebreid advies over de aanbevelingen van de GRECO in het kader van de derde evaluatiecyclus van 
België.  

Het expertisentwerk “Corruptie” moest ook bijdragen aan de vierde evaluatiecyclus van de GRECO over de 
preventie van corruptie ten aanzien van parlementsleden, rechters en onderzoeksrechters. Een 
evaluatieteam van de GRECO dat bestaat uit J-P. Dreno, procureur-generaal van het Vorstendom Monaco 
en J-B. Parlos, de eerste ondervoorzitter van het “Tribunal de Grande Instance” te Parijs en dat wordt 
bijgestaan door C. Speckbacher van het secretariaat van de GRECO kwam ter plaatse van 21 tot 25 oktober 
2013 en luisterde naar alle bij deze evaluatie betrokken instanties en organisaties. P. De Wolf werd als 
hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Corruptie” van het College van Procureurs-generaal en J-P. 
Thoreau werd als federaal magistraat die toezicht houdt op CDBC (de Centrale Dienst voor de Bestrijding 
van Corruptie) van de Federale Politie uitgenodigd om deel te nemen aan de ondervragingen van het 
evaluatieteam van de GRECO. 
 
Gedurende het ganse gerechtelijk jaar stond P. 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 COORMULTI, die door de FOD 
Buitenlandse Zaken voorgezeten worden en de vergaderingen met het Europese Antifraudebureau OLAF. Hij 
was van 7 tot 9 november 2012 ook aanwezig op de tiende “Conference of Fraud Prosecutors” van OLAF in 
Berlijn. 

 
Hij nam deel aan de bijeenkomsten met “Transparency International Belgium” en hij leverde een bijdrage aan 
het onderzoek “Evaluatie van het Nationale Integriteitssysteem België” (NIS (National Integrety System)) 
(http://www.transparencybelgium.be/nl/studies/nis-nationaal-integriteitssysteem/nis-publicaties.html) dat 
verschillende professoren en assistenten van diverse Belgische universiteiten op initiatief van “Transparancy 
International Belgium” hebben gevoerd. 

http://www.transparencybelgium.be/nl/studies/nis-nationaal-integriteitssysteem/nis-publicaties.html
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Dit rapport bespreekt de integriteitsmechanismen in België en de doeltreffendheid ervan. In totaal werden 13 
“pijlers” of instanties geëvalueerd op vlak van hun onafhankelijkheid, transparantie, integriteit en hun bijdrage 
aan de strijd tegen corruptie en meer bepaald de rechterlijke macht en de autoriteiten die instaan voor 
corruptiebestrijding. 

 
In het raam van de vorming van het IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding) voor de delegatie van het NIJ 
(National Institute of Justice) van Bulgarije heeft P. De Wolf op 19 november 2012 enerzijds de rechterlijke 
organisatie in België en anderzijds de strijd tegen corruptie en financieel-economische misdrijven toegelicht. 

 
Op initiatief van het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie heeft P. De Wolf bij de FOD Budget en 
Beheerscontrole tijdens de conferentie met betrekking tot de strijd tegen corruptie op 22 maart 2013 een 
uiteenzetting gegeven voor integriteitsambtenaren van verschillende federale en gewestelijke 
overheidsdiensten, gemeenschapsoverheidsdiensten en POD’s. 
 
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 met 
betrekking tot deze materies worden hierin per rechtsgebied en per rechtscollege opgenomen als de kopieën 
ervan worden bezorgd aan de hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Corruptie”, zoals de brief van 25 
juni 2012 van de voorzitter van het College van Procureurs-generaal aan de vijf procureurs en de federale 
procureur uitdrukkelijk bepaalt 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 aan de hand van 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 deze materies te raadplegen 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 met betrekking tot bijvoorbeeld de duur van de 
procedures, en de uitgesproken straffen, de rechtsbeginselen en de bij deze materie geldende regels van 
rechtspleging. De DJF (Directie van de Bestrijding van de Economische en Financiële Criminaliteit) van de 
Federale Politie kreeg eveneens de toestemming van de voorzitter van het College van Procureurs-generaal 
om deze gerechtelijke documentatie te raadplegen, die een betere identificatie mogelijk maakt van de 
problemen met betrekking tot 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. 
Ook de CDBC van de Federale Politie kan de rechtspraak in deze materie raadplegen. 

 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk tijdens 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. Deze 
omzendbrief beantwoordt aan een aanbeveling van meer bepaald de OESO en zou begin 2014 
afgewerkt moeten zijn.  

     Evaluatie van de opvolging van de aanbevelingen die de OESO gaf in het kader van de derde 
evaluatiecyclus (Bijgewerkte evaluatie van de, door de landen die het Verdrag Inzake de Bestrijding 
van Corruptie van Buitenlandse Ambtenaren in Internationale Zakelijke Transacties ondertekenden, 
ingevoerde structuren voor de toepassing van de wetgevende en reglementaire teksten tot omzetting 
van deze overeenkomst). Het in oktober 2013 goedgekeurde verslag bepaalt dat er in oktober 2014 
een verslag van de opvolging van de aanbevelingen beschikbaar zou moeten zijn. 

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

Omzendbrieven en adviezen 
 

   Advies van het expertisenetwerk “Corruptie” van 18 maart 2013 op verzoek van de minister van 
Justitie betreffende de aanbevelingen van de GRECO in het kader van de derde evaluatiecyclus 
“Strafbaarstellingen” (ETS 173 en 191, GPC 2). 
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HOOFDSTUK 13 – INTERNATIONALE SAMENWERKING IN 
STRAFZAKEN 

____________________________________________________________ 

 

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

 
Het expertisenetwerk “Internationale Samenwerking in Strafzaken” hield een algemene vergadering, 
die samenging met de nationale meeting van de aanspreekpunten van het Europees Justitieel 
Netwerk (EJN) op 12 oktober 2012. 

 
2. Werkgroepen 

 
Het expertisenetwerk nam deel aan de werkzaamheden van verschillende externe werkgroepen, 
bijvoorbeeld het Bureau voor Euregionale Samenwerking (BES), het Scheldemond-overleg, de 
bilaterale samenwerking met Frankrijk, m.b.t. de ‘best practices’ in de grensregio’s, het netwerk van 
verbindingsofficieren (LO) (jaarlijkse ontmoeting + deelname aan het selectiecomité voor de vacant 
verklaarde plaatsen) en de informatie-uitwisseling met Eurojust. 

 
Naast deze specifieke werkgroepen leverde het expertisenetwerk ook een actieve bijdrage aan de 
algemene overleggroep “Internationale Samenwerking in Strafzaken”, die zich buigt over alle 
aspecten van deze materie en vergaderde op 21 september 2012 en 11 januari en 31 mei 2013. 

 
Binnen de Europese Unie was het expertisenetwerk ook aanwezig op de vergaderingen van 2 
oktober 2012 en 11 februari, 11 april en 12 juni 2013 van het Permanent Comité voor de 
Operationele Samenwerking op het Gebied van de Binnenlandse Veiligheid (COSI), dat streeft naar 
het faciliteren, promoten en versterken van de operationele veiligheid, enerzijds, en op de 
vergadering van 26 april 2013 van het ‘Consultative Forum of the Prosecutors General’, anderzijds, 
dat als doel heeft het justitiële aspect in het EU-veiligheidsbeleid te promoten. Het expertisenetwerk 
werd ook betrokken bij de ontwikkeling van een Belgisch standpunt in het kader van het initiatief van 
de EU-commissie om een ‘European Public Prosecutors Office (EPPO)’ op te richten in de strijd 
tegen de EU-fraude. 

 
Ook in concrete dossiers waar de procureur-generaal te Gent als algemeen beheerder van het 
expertisenetwerk in kennis gesteld werd van gevallen van problematische rechtshulp (toepassing 
van omzendbrief COL 21/2010 – inventarisatie van de problematische internationale ambtelijke 
opdrachten) heeft deze laatste via het Federaal Parket, Eurojust of via een buitenlandse ambtgenoot 
getracht te remediëren aan de opgedoken problemen. 

 
3. Vormingen 

 
Het expertisenetwerk staat in samenwerking met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) in 
voor de op regelmatige basis georganiseerde opleiding van de magistraten. 

 
De jaarlijkse basisopleiding, die gefocust is op de beginnende magistraten, werd na een evaluatie en 
een voorbereidende vergadering op 21 september 2012 nog verder opgesplitst in een 
Nederlandstalig en Franstalig luik, die plaatsvonden op 14 (Nl), 16 (Fr), 21 (Nl), 23 (Fr) en 28 
(gemengd) januari 2013, met in essentie aandacht voor de interne wetgeving en de internationale 
instrumenten inzake de internationale samenwerking in strafzaken, het Europees aanhoudingsbevel 
en de traditionele uitlevering, de kleine rechtshulp en de toepassing van het beginsel van de 
wederzijdse erkenning, en verder ook de rol en opdrachten van bijzondere partners zoals het 
Federaal Parket, het EJN, Eurojust, de verbindingsmagistraten en verbindingsofficieren. 

 
 

Daarnaast was het expertisenetwerk betrokken bij twee gespecialiseerde opleidingen: 
 

- een opleiding in Nederland op 10 en 11 december 2012 in verband met de samenwerking 
in strafzaken tussen België en Nederland; 

- een training in de ‘europaïsche Rechtsakademie (ERA)’ te Trier op 16-17 april en 3-4 juni 
2013 in verband met het grensoverschrijdend opsporen, waarbij de hoofdcoördinator van 
het expertisenetwerk uiteenzettingen gegeven heeft over de overlevering, de overname 
van de strafvervolging en de grensoverschrijdende bijzondere opsporingsmethoden. 
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Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk tijdens 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 2012 tot 31 augustus 2013 werden via mail in totaal 100 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 over 
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’, enz. 

  
Bij wijze van voorbeeld kan gewezen worden op de ontworpen draaiboeken m.b.t. het Europees 
aanhoudingsbevel (nieuw draaiboek voor de actieve overlevering + actualisering van het document 
m.b.t. de passieve overlevering), en de toelichting die gegeven werd bij de internationale 
signaleringen (‘Schengen Information System (SIS)’ + Interpol). 

 
 
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, en heeft dan ook actief 
bijgedragen aan de redactie van een aantal wetsontwerpen en circulaires waarin hierover een 
toelichting gegeven wordt. In het bijzonder kan gewezen worden op de omzetting van en de 
toelichting bij een aantal EU-kaderbesluiten: 

 
 Kaderbesluit 2009/948/JBZ m.b.t. het voorkomen en beslechten van geschillen over de 

uitoefening van rechtsmacht bij strafprocedures. Het expertisenetwerk heeft meegewerkt 
aan de omzendbrief waarin gefocust wordt op de tenuitvoerlegging van alle verplichtingen 
uit dit Kaderbesluit. 

 Kaderbesluit 2008/909/JBZ inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse 
erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende 
maatregelen zijn opgelegd. Het expertisenetwerk, dat reeds een bijdrage geleverd had aan 
de omzettingswet van 15 mei 2012, heeft ook ingestaan voor de omzendbrief aan de hand 
waarvan deze wet toegelicht wordt. 

 Kaderbesluit 2008/947/JBZ i.v.m. de toepassing van het beginsel van wederzijdse 
erkenning op probatiebeslissingen. Het expertisenetwerk heeft meegewerkt aan de 
omzettingswet van 21 mei 2013 en aan de redactie van een toelichtende omzendbrief (die 
nog in ontwerp is ). 

 Kaderbesluit 2005/214/JBZ over de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning 
op geldelijke sancties, en Kaderbesluit 2006/783/JBZ betreffende de toepassing van het 
beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie. De wet van 5 augustus 
2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke 
beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie werd reeds 
aangepast, en het expertisenetwerk stelde een ontwerpcirculaire op ter actualisatie van 
omzendbrief COL 5/2007. 

 Kaderbesluit 2009/829/JBZ m.b.t. de toepassing van het beginsel van wederzijdse 
erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen die uitgesproken worden als 
alternatief voor voorlopige hechtenis. Het expertisenetwerk heeft bijgedragen aan het 
voorontwerp van omzettingswet. 
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Omzendbrieven en adviezen 
 
1.  Omzendbrieven 

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

 
 de gemeenschappelijke omzendbrief COL 2/2013 met betrekking tot de 

samenwerkingsmodaliteiten tussen de verbindingsmagistraten en de verbindingsofficieren; 
 de gemeenschappelijke omzendbrief COL 3/2013 inzake de toepassing van het beginsel 

van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken 
in een lidstaat van de Europese Unie; 

 de gemeenschappelijke omzendbrief inzake de wederzijdse rechtshulp in strafzaken – Het 
voorkomen van jurisdictiegeschillen. 

 
2. Adviezen 

 
De hoofdcoördinator was steeds beschikbaar om in deze materie opzoekingen te verrichten en 
adviezen of inlichtingen te verschaffen aan de referentiemagistraten, gespecialiseerde 
politiediensten 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, bijvoorbeeld m.b.t 
parlementaire vragen, de nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid, universitaire studies, verzoeken 
vanwege 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.    Werkgroepen  
 
De methodologie van het expertisenetwerk “Strafrechtelijk Beleid” bestaat erin de uitwerking van concrete 
voorstellen aan een aantal werkgroepen toe te vertrouwen, waarna deze projecten 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 alle geledingen van het openbaar 
ministerie betrokken zijn bij de opvolging van deze hervorming. De werkgroep bestaat zo uit 
vertegenwoordigers 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 26 februari 2013 ter voorbereiding van een nota betreffende het wetsontwerp 
m.b.t. het beheer en de autonomie van de rechtelijke orde in het kader van de hervorming van het 
gerechtelijk landschap.  
 
Op 29 mei 2013 kwam de werkgroep dan weer samen om een overzicht op te stellen van de kerntaken en de 
niet-essentiële opdrachten van het openbaar ministerie.  
 

 Werkgroep “B1” – Werkgroep belast met de besprekingen in het kader van 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 opzicht tevens over statutaire vraagstukken betreffende het personeel 
van het huidige Secretariaat van het College.  
 
De voltallige werkgroep kwam niet samen tijdens het gerechtelijk jaar 2012-2013. 
 
De resultaten omtrent de visie, de missie, de organisatie en de werking ten behoeve van alle geledingen van 
het openbaar ministerie voor de jaren 2008-2009 bleken echter nog steeds actueel en werden gebruikt bij het 
opstellen van een aantal adviezen aan de beleidsmakers, bijvoorbeeld het advies van 21 maart 2013. 
 

 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 (voor een lijst van 
veel voorkomende misdrijven) besloten de gevolgverleningen in het algemeen te analyseren. Er werd in dit 
raam een statistische analyse betreffende de afhandelingsstandaarden uitgevoerd en verspreid binnen het 
openbaar ministerie. 
 
Deze bevraging, die werd uitgewerkt met de medewerking van onder meer de Dienst voor het Strafrechtelijk 
Beleid en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, werd via een brief van de voorzitter van 
de Raad van Procureurs des Konings van 5 april 2013 echter algemeen afgewezen. Capaciteitsproblemen en 
de wens om de hervorming van de arrondissementen af te wachten lagen aan de basis van deze beslissing. 
 
De werkgroep kwam het afgelopen gerechtelijk jaar overigens niet formeel samen. 
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 Werkgroep “Veelplegers” 
 
Deze werkgroep werd opgericht in opdracht van de minister van Justitie om een structurele aanpak mogelijk 
te maken m.b.t. de problematiek van de veelplegers, en dit enerzijds door een definiëring van deze categorie 
van delinquenten, en anderzijds door het opstellen van richtlijnen voor de politie en over het 
vervolgingsbeleid.  
 
De werkgroep kwam samen op 12 oktober 2012 en 29 maart 2013 en stelde een ontwerpomzendbrief op, die 
op 18 april 2013 werd goedgekeurd door het College en op 22 april 2013 werd verzonden naar de minister 
van Justitie. 
 

 Werkgroep “APO/VPV” 
 
Met als doel het herwerken van het beheer van de informatiedoorstroming  tussen politie en parket en de 
daarbij samenhangende werkprocessen, werd in samenwerking met het expertisenetwerk “Politie” besloten 
tot de oprichting van een werkgroep “APO/VPV“, die samenkwam op 19 december 2012 en 29 mei 2013. De 
werkgroep werkte gedurende dit gerechtelijk jaar aan een aanpassing van omzendbrief COL 8/2005 
betreffende het ambtshalve politioneel onderzoek (APO) en het vereenvoudigd proces-verbaal (VPV). Het 
College keurde op 20 juni 2013 de door de werkgroep voorgestelde basisprincipes voor het herwerken van 
deze circulaire goed. De werkgroep zal in het gerechtelijk jaar 2013-2014 zijn activiteiten voortzetten. 
 

 Werkgroep “Koperdiefstallen” 
 
Deze werkgroep kwam samen op 8 maart 2013. 
 
Er zal een plan van aanpak voorgelegd worden aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.  
 

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, evenals het formuleren van adviezen aan de minister van Justitie in deze materie.  
 
Voorbereiden van de hervorming van het gerechtelijk landschap 
 
Zie hierboven bij de bespreking van de activiteiten van de werkgroep “A1A2”. 
 
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 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. 
 
In meerdere beleidsdocumenten en adviezen wees het openbaar ministerie niettemin op de noodzaak om 
deze gemeenschappelijke steundienst overeenkomstig de wet van 25 april 2007 ook daadwerkelijk te 
creëren. 
Verschillende ministeriële beslissingen hebben deze oprichting bevestigd, en in het voorstel van wetsontwerp 
m.b.t. het beheer wordt uiteindelijk opnieuw dit project over genomen, dat één van de sleutels is van de 
verdere hervorming van het gerechtelijk landschap. 
 
Het zal van belang zijn bij de praktische invoering van de op stapel staande hervormingen de visie die het 
openbaar ministerie ontwikkeld heeft over de werking van de steundienst duidelijk te naar buiten uit te 
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communiceren en te laten opnemen in ofwel het koninklijk besluit tot oprichting van deze dienst ofwel in een 
huishoudelijk reglement. 
 
De steundienst moet het samenwerkingsverband bij uitstek worden, zal ten dienste staan van alle geledingen 
van de organisatie en zal ook ingezet worden in het traject van de beheersautonomie en de ontwikkeling van 
eigentijdse mechanismen met het oog op de toebedeling van de middelen. 
De steundienst zal in deze context dan ook als ‘interface’ met de FOD Justitie fungeren. 
 
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 
 
- Ontwerpomzendbrief m.b.t. de veelplegers, die op 22 april 2013 verzonden werd aan de minister van 
Justitie, samen met een begeleidende brief waarin wordt verzocht tot het minimaal invullen van de 
randvoorwaarden alvorens overgegaan kan worden tot het publiceren van deze circulaire. 
 
- Advies met betrekking tot het wetsontwerp over het beheer, dat op 18 april 2013 aan de minister van Justitie 
werd voorgelegd.  
 
- Advies aan het College van Procureurs-generaal van 29 mei 2013 met betrekking tot de aanpassing van 
omzendbrief COL 8/2005. 
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 LUIK “STRAFRECHTSPLEGING” 
 

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

 
Het coördinatieteam van het expertisenetwerk “Strafrechtspleging” vergaderde op 6 december 2012, en op 1 
en 25 maart en 14 mei 2013. 
 
2.  Werkgroepen 

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

het netwerk aan werkgroepen 

 
Er werden meerdere opleidingen inzake Salduz door heel het land georganiseerd. Ook de denktank Salduz 
vergaderde op 23 januari, 16 april, 15 mei en 11 juni 2013 met vertegenwoordigers van de parketten-
generaal, de parketten, de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, de FOD Justitie, en de Lokale en Federale 
Politie.  
 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk tijdens 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 

Er werd gezorgd voor de verdere opvolging van de Salduz-problematiek, door onder meer de evaluatie van 
de wet en het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 februari 2013. Alle omzendbrieven dienden te worden 
aangepast, en er werden dan ook ontwerpteksten voorgelegd en besproken.  

 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. 

 Problematiek van het bevel tot medebrenging 

Omzendbrief COL 5/2010 werd opnieuw besproken omdat niet in alle rechtsgebieden dezelfde werkwijze 
wordt gehanteerd. Er werd een ontwerpbrief opgemaakt die aan alle arrondissementen zal worden bezorgd. 

 Teruggave van medische dossiers die in beslag genomen werden door onderzoeksrechter 

Een in 2011 opgestelde ontwerprichtlijn werd verder aangevuld met enkele verduidelijkingen en 
voorwaarden. Deze richtlijn werd goedgekeurd door het College van Procureurs-generaal en nadien 
verspreid op 20 december 2012. 

 Artikelen 23, lid 2 en 62bis, lid 2 van het Wetboek van Strafvordering – Advies aan de procureur 
des konings van het arrondissement waar de onderzoeksdaad moet worden gesteld 

De vraag werd gesteld om de werkmethodes te standaardiseren, want er werden in deze context 
verschillende problemen opgeworpen. Er werd dus voorgesteld in de richtlijn te vermelden dat desbetreffende 
artikelen in hoofdzaak opleggen de nodige maatregelen te treffen om een lopend onderzoek niet te hinderen. 
Er zal een ontwerpaddendum aan omzendbrief COL 12/98 en een fiche voor het verslag m.b.t. de 
wetsevaluatie worden opgesteld. 

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

Er werd een ad-hocwerkgroep opgericht om het voorliggende wetsvoorstel te bespreken. 

 Huiszoeking: verschillende problemen inzake huiszoekingen 
 

o Toestemming van de minderjarige 
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 De nota die werd besproken in samenwerking met het expertisenetwerk “Jeugdbescherming” 
werd mits enkele aanpassingen goedgekeurd. Op 23 januari 2013 werd het standpunt van het 
College van Procureurs-generaal ter zake aan de vraagsteller voorgelegd. 

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. 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. 

 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. 

 Verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom (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 het grote bevoegdheidsdomein waarvoor zij aansprakelijk kunnen worden 
gesteld anderzijds. Dit aspect wordt verder opgevolgd. 
 
 Artikel 125 – Koninklijk besluit 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. Deze materie wordt eveneens verder 
opgevolgd. 

 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. De Nationale Kamer 
van Gerechtsdeurwaarders zal de ontwerpteksten opstellen voorleggen aan het College van Procureurs-
generaal. Deze problematiek wordt  verder opgevolgd. 

 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. 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. Dit punt zal verder 
opgevolgd worden. 

 Patrimoniumonderzoek 
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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. Het 
College van procureurs-generaal keurde hierover een advies goed, dat samen met een brief van de 
procureur-generaal te Bergen van 7 mei 2013 aan de minister van Justitie werd voorgelegd. 
 
 Tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten houdende verbeurdverklaring 

Er wordt een nota besproken die opgesteld werd door het COIV m.b.t. de begripsomschrijving, de 
uitvoerbaarheid van strafrechtelijke veroordelingen en de concrete tenuitvoerlegging van 
verbeurdverklaringen. Er zal worden nagegaan op welke wijze dit document eventueel kan verspreid worden 
in de parketten (richtlijn, nota, …). De nota zal eerst herwerkt worden door het COIV. Dit punt wordt verder 
opgevolgd. 
 
 Borgsom 

Er werd een nota uitgewerkt naar aanleiding van een vraag over de verbeurdverklaring van borgsommen. 
 
 Wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie 

 
Bespreking van verschillende richtlijnen uit deze wet: 

o Addendum V aan omzendbrief COL 12/98 – TITEL VI – Machtiging tot inzage van het 
strafdossier of tot het verkrijgen van een afschrift ervan 
Door de grondige wijzigingen die de wet heeft aangebracht in het Wetboek van Strafvordering, 
onder meer door de invoeging van een algemene bepaling m.b.t. het recht op inzage en/of het 
nemen van een afschrift tijdens zowel het opsporingsonderzoek als het gerechtelijk onderzoek, 
enerzijds, en de wijziging van de procedure van artikel 61ter van het Wetboek van 
Strafvordering, anderzijds, werd een hoofdstuk uit omzendbrief COL 12/98 volledig 
herschreven. Dit document werd voorgelegd aan het College van Procureurs-generaal en 
goedgekeurd en verspreid op 13 maart 2013. 

o Wijzigingen aan de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis – 
Terbeschikkingstelling van het dossier in elektronische vorm – Wijzigingen van de bepalingen 
m.b.t. de persoonlijke verschijning van de verdachte 
Alle wijzigingen werden besproken en er werd hierover een ontwerprichtlijn goedgekeurd, die 
werd voorgelegd aan het College van Procureurs-generaal en verspreid op 13 maart 2013. 

o Wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie 
Artikel 31 van de wet van 27 december 2012 vult artikel 1, §2 van de probatiewet aan met de 
woorden “en omvatten zij tenminste de voorwaarden vermeld in §2bis.” Aan deze nieuwe 
paragraaf zijn voorwaarden verbonden. Er werd dan ook een ontwerpomzendbrief opgesteld. 
Na goedkeuring door het College van Procureurs-generaal werd dit document verspreid op 13 
maart 2013. 

o Wijziging van de artikelen 88bis en 90ter van het Wetboek van Strafvordering – Bevoegdheid 
van het openbaar ministerie bij heterdaad 
Door de wet van 27 december 2012 werden beide artikelen gewijzigd. Er werd hierover 
uitgebreid een ontwerpomzendbrief besproken. Na goedkeuring door het College van 
Procureurs-generaal werd deze richtlijn verspreid op 13 maart 2013. 

 

 
Omzendbrieven en adviezen 
 
 Omzendbrief COL 19/2012 van 20 december betreffende de teruggave van in beslag genomen 

medische dossiers 
 Omzendbrief COL 5/2013 van 13 maart 2013 betreffende addendum V aan omzendbrief COL 12/1998 – 

Wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, inzonderheid – TITEL VI 
– Machtiging tot inzage van het strafdossier of tot het verkrijgen van een afschrift ervan 

 Omzendbrief COL 6/2013 van 13 maart 2013 betreffende de wet van 27 december 2012 houdende 
diverse bepalingen betreffende justitie, inzonderheid: de wijzigingen aan de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis – Titel III: Terbeschikkingstelling van het dossier in elektronische 
vorm – Titel IV: Wijzigingen van de bepalingen inzake de persoonlijke verschijning van de verdachte 

 Omzendbrief COL 7/2013 van 13 maart 2013 betreffende de wet van 27 december 2012 houdende 
diverse bepalingen betreffende justitie, inzonderheid Titel VIII – Wijziging van de wet van 29 juni 1964 
betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie 

 Omzendbrief COL 8/2013 van 13 maart 2013 betreffende de wet van 27 december 2012 houdende 
diverse bepalingen betreffende justitie, inzonderheid Titel VII – Wijziging van het Wetboek van 
Strafvordering – Wijziging van de artikelen 88bis en 90ter – Bevoegdheid van het openbaar ministerie bij 
heterdaad 
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 Omzendbrief COL 9/2013 van 13 maart 2013 betreffende de richtlijn inzake de organisatie van de 
bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht 
– Addendum V 

 Advies aan minister van Justitie van 22 mei 2013 betreffende het voorontwerp van wet houdende diverse 
maatregelen betreffende de verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de 
gerechtskosten in strafzaken  

 Omzendbrief COL 8/2011 (versie van 13 juni 2013) – Richtlijn inzake de organisatie van de bijstand door 
een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht, die herwerkt 
werd na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 februari 2013 

 Omzendbrief COL 10/2011 (versie van 13 juni 2013) – Addendum I aan omzendbrief COL 8/2011 inzake 
de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het 
Belgisch strafprocesrecht – Modellen 

 Omzendbrief COL 13/2011 (versie van 3 juni 2013- – 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 – Permanentiedienst van de balie voor gearresteerde verdachten – 
Legitimatiekaart 
 

 

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 te begeleiden met richtlijnen en modellen, en 
anderzijds, door advies uit te brengen i.v.m. wetsontwerpen en/of -voorstellen die betrekking hebben op de 
strafrechtspleging. 
 
Uit de evolutie van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) volgt dat het 
inquisitoriaal strafproces steeds meer onder druk komt te staan door input van zonevreemde accusatoire 
principes. 
 
Het expertisenetwerk “Strafrechtspleging”, dat daarin gevolgd werd door het College van Procureurs-
generaal, heeft zich dan ook ingespannen om voor elk onderwerp bijzondere aandacht te besteden aan de 
rechten van de in een strafproces betrokken personen.  
 
Momenteel wordt enorm ingezet op de praktische toepassing van de wet van 13 augustus 2011 inzake de 
bijstand van de advocaat, die slechts een eerste stap was in de evolutie naar een ruimere participatie van de 
verdediging – de advocaat – in de strafrechtspleging. De hoofdcoördinator vertegenwoordigde het College in 
het Salduz-forum en n.a.v. de evaluatie van de wet en de omzendbrieven door de Dienst voor het 
Strafrechtelijk Beleid. De bestaande richtlijnen dienden namelijk herwerkt te worden gelet op het arrest van 
14 februari 2013 van het Grondwettelijk Hof. Er werd geopteerd om niet te wachten op de wetgever, wat 
achteraf de juiste keuze bleek omdat deze laatste toch niet tijdig reageerde. 
 
Nu wordt nagedacht over de toepassing van de op stapel staande richtlijn C en kunnen reeds enkele 
verbeteringen doorgevoerd worden, waarbij de toestand van een aangehoudene na bevel tot aanhouding aan 
de orde is. 
 
Voor de toekomst moet echter geopteerd worden voor een volledig nieuw Wetboek van Strafvordering, 
waarin de richting van het EHRM wordt doorgetrokken. Zoniet moet gevreesd worden voor een volledig 
faillissement en het strop lopen van het bestaande Belgische systeem. De hoofdcoördinator van het netwerk 
maakt tot slot deel uit van het begeleidingscomité van het academisch onderzoek naar de knelpunten van het 
strafprocesrecht en het huidige Wetboek van Strafvordering. 
 

 
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 2012-2013 vier maal, nl. op 14 september en 30 november 2012, en op 4 februari en 19 april 2013. 
 
Deze vergaderingen hadden voornamelijk betrekking op het verder uitwerken van een ontwerpomzendbrief 
inzake de informatieplicht van het openbaar ministerie over de bemiddeling (artikel 553 §2 van het Wetboek 
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van Strafvordering). In deze omzendbrief werd tevens een praktische afstemming tussen, enerzijds, de 
bemiddeling in strafzaken krachtens artikel 216ter van het Wetboek van Strafvordering, en anderzijds, de 
herstelbemiddeling overeenkomstig artikel 553 e.v. van het Wetboek van Strafvordering uitgewerkt.  
 
Omtrent de praktische haalbaarheid van deze omzendbrief werd advies gevraagd aan de Raad van 
Procureurs des Konings, waarna de tekst op basis van dit advies van 22 mei 2012, herwerkt. Met de 
stafdienst ICT van de FOD Justitie moet de automatische aanmaak van documenten in de REA/TPI-
applicatie nog verder uitgewerkt worden, en nadien zal de omzendbrief voor goedkeuring aan het College 
kunnen worden voorgelegd.  
 
Op de vergadering van 19 april 2013 werd ook het op cijfers voor 2011 gebaseerde jaarverslag van de 
justitiehuizen m.b.t. de bemiddeling in strafzaken geanalyseerd en besproken. 
 
 
- De werkgroep “BPR–Justitiehuizen” – Overleg en structurele samenwerking tussen het openbaar 

ministerie en het directoraat-generaal Justitiehuizen 

 
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 ter bespreking voorgesteld, zodat in het gerechtelijk jaar 2012-2013 niet vergaderd werd. 

 Werkgroepen “Minnelijke Schikking” en “Algemeen Strafrechtelijk Beleid” 

 
Een beperkte werkgroep “Minnelijke Schikking” vergaderde op 27 februari 2013 om de richtlijnen uit 
omzendbrief COL 1/2011 inzake de VSBG aan te passen aan de wetten van 14 april en 11 juli 2011 en aan 
omzendbrief COL 6/2012 m.b.t. de VSBG .  
 
- Ad-hocwerkgroep “Bevel tot Betalen” 

 
De ad-hocwerkgroep “Bevel tot Betalen” werd samengesteld uit leden van de expertisenetwerken 
“Strafrechtspleging” en “Verkeersveiligheid” en vergaderde op 12 december 2012 en 24 januari 2013. 
 
- Ad-hocwerkgroep “Invordering van Vermogensstraffen” 

 
De ad-hocwerkgroep “Invordering van Vermogensstraffen” bestaat uit vertegenwoordigers van de 
expertisenetwerken “Strafrechtspleging” en “Ecofin” en kwam samen op 25 maart 2013. 



JAARVERSLAG 2012-2013 

 - 60 - 

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 voert zijn opdrachten uit overeenkomstig artikel 143bis, §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.  
 
Marie-Anne Franquinet, eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Luik, coördineert het expertisenetwerk 
“Sociaal Strafrecht” sinds 2012.    
 

1. Vergaderingen van het coördinatieteam en van het expertisenetwerk  
 

In de loop van het gerechtelijk jaar 2012-2013 vergaderde het coördinatieteam op 20 september 2012, 27 
november 2012 en 17 december 2012.   
 
Het coördinatieteam vergaderde niet in 2013 wegens de verschillende vergaderingen van de werkgroep die 
de omzendbrief betreffende de strijd tegen de sociale fraude ten gevolge van fictieve domiciliëringen 
voorbereidt. Sommige leden van het coördinatieteam hebben aan deze werkzaamheden deelgenomen.  
 
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  

 

Bepaalde leden van het coördinatieteam hebben deelgenomen aan vergaderingen van de werkgroep 
waarvan de activiteiten uitsluitend betrekking hebben op de voorbereiding van een omzendbrief betreffende 
de strijd tegen de sociale fraude ten gevolge van fictieve domiciliëringen.  
 
 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk tijdens het afgelopen jaar  
 

Er werden heel wat technische problemen voorgelegd aan het coördinatieteam, meer bepaald: 
 

 De ontwerpomzendbrief met betrekking tot het strafrechtelijk beleid op het gebied van het sociaal 
strafrecht  

 

 De verruimde minnelijke schikking  – COL 06/2012  
 

 De strijd tegen de sociale fraude ten gevolge van fictieve domiciliëringen  
 
 

Omzendbrieven en adviezen  
 

De omzendbrief van het College van Procureurs-generaal met betrekking tot het strafrechtelijk beleid op het 
gebied van het sociaal strafrecht werd goedgekeurd op 19 oktober 2012 (COL 12/2012).   
 

Het doel van deze omzendbrief bestaat erin een instrument uit te werken aan de hand waarvan een 
eenvormig opsporings- en vervolgingsbeleid kan worden gegarandeerd voor inbreuken op alle 
sociaalrechtelijke strafbepalingen in het kader van de momenteel bestaande wetteksten en omzendbrieven.   
 
Deze omzendbrief vervangt de gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College 
van Procureurs-generaal inzake het strafrechtelijk beleid van de auditoraten (COL 3/2007).  
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Tijdens de vergadering van het coördinatieteam van het netwerk van 17 december 2012 werd er een 
werkgroep opgericht die alle betrokken partijen bij deze strijd tegen de sociale fraude vertegenwoordigt. De 
activiteiten die begonnen op 17 december 2012, werden afgerond op 20 juni 2013, de datum waarop de 
omzendbrief werd goedgekeurd door het College van Procureurs-generaal, waarna de betrokken ministers 
en staatssecretaris ook dit document hebben bekrachtigd.  
 
De omzendbrief is in werking getreden vanaf 1 september 2013 (COL17/2013). 
 

Deze omzendbrief beoogt de informatiedoorstroming en –uitwisseling te verbeteren met betrekking tot de 
inschrijving op een fictief domicilieadres, enerzijds, en de controles op de domiciliefraude te versterken, 
anderzijds.  
 
Dit gebeurt op grond van vier invalshoeken:  
 
- het toekennen van een centrale rol aan de arbeidsauditoraten in de opsporing en de vervolging van sociale 
fraude die het gevolg is van fictieve domiciliëringen; 
- het verbeteren van de informatiedoorstroming tussen de gerechtelijke overheden, de politiediensten en de 
sociale instellingen die sociale voordelen toekennen;  
- het sensibiliseren van alle bij deze strijd betrokken partners teneinde hen de mogelijkheid te bieden 
aanwijzingen van domiciliefraude beter te kunnen ontdekken; 
- het afbakenen van het strafrechtelijk beleid. 
 
Het is nodig het fenomeen in zijn totaliteit te benaderen door op te treden tegen zowel de primaire fraudeurs 
(de begunstigden van uitkeringen) als de secundaire fraudeurs (die de fraude vergemakkelijken, waaronder 
de eigenaars).  Het is daarentegen weinig efficiënt om deze problematiek enkel vanuit de invalshoek van de 
primaire fraudeurs aan te pakken omdat dit ertoe leidt hetgeen achter dit fenomeen verborgen zit buiten schot 
blijft, namelijk het ter beschikking stellen van adressen voor fictieve inschrijvingen.  Zonder deze adressen is 
het immers veel moeilijker om fraude te plegen. 
 
Een controlemethodologie en een procedure met betrekking tot de informatie-uitwisseling werden ingevoerd 
tussen de voornaamste spelers op het terrein, met name de instellingen van sociale zekerheid die sociale 
voordelen toekennen, de OCMW’s, de politiediensten (vooral de Lokale Politie die in de eerste plaats wordt 
geconfronteerd met dit fenomeen, de burgemeesters en de diensten Bevolking van de gemeente, de sociale 
inspectiediensten en de magistraten van het openbaar ministerie, m.a.w in eerste instantie de 
arbeidsauditeurs maar ook de procureurs des konings.   
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HOOFDSTUK 3 – EXPERTISENETWERK “STRAFUITVOERING EN 
UITVOERING VAN VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN 
INTERNERINGEN” 

____________________________________________________________ 

 

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

 
Het coördinatieteam van het expertisenetwerk kwam tijdens het gerechtelijk jaar 2012-2013 samen op 25 
januari en 19 maart 2013. 
 
2.  Omzendbrieven 

 
De omzendbrief met betrekking tot enerzijds de opvolging van personen in vrijheid mits naleving van 
voorwaarden en anderzijds de procedure voor de opsporing van veroordeelde of geïnterneerde personen die 
voortvluchtig of ontsnapt zijn, werd afgewerkt en door het College goedgekeurd. Dit document werd 
vervolgens op 7 juni 2013 ondertekend door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en de leden 
van het College van Procureurs-generaal. 
 
Een omzendbrief met betrekking tot de inwerkingtreding van de wet van 26 april 2007 betreffende de 
terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank werd eveneens afgerond en ter bekrachtiging aan het 
College voorgelegd. Deze goedkeuring werd echter nog niet verleend. 
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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. 
 
Het aantal vergaderingen en de duurtijd ervan in het kader van de werking van OmpICT lag dit jaar zo’n 15% 
lager dan vorig jaar.   Er werd minder vergaderd in het kader van het opstellen van een strategisch ICT plan.  
Nieuw was het frequent overleg  met de Rechtbanken en de Stafdienst ICT over het bepalen  van een 
methodiek voor een degelijk ICT- projectportfolio beheer.  Er werd ook veel overleg gepleegd in verband met 
het samenstellen van de ICT projectportfolio voor het OM waarin een deel van de in 2011-2012 ingediende 
projectvoorstellen opnieuw werden opgenomen.  19 van deze projecten werden geïdentificeerd als ‘quick win’ 
projecten, dit zijn projecten binnen de huidige ICT architectuur te realiseren en met, ten opzichte van de te 
leveren inspanning, een belangrijke toegevoegde waarde voor de werking van het OM. 
 
In de loop van dit jaar werden ook daadwerkelijk een aantal van deze projecten opgestart (infra) waarbij 
leden van OmpICT vertegenwoordigd waren in de projectgroep en/of  stuurgroep. 
 
2. 
 
Voor de concrete opvolging van de bestaande ICT-applicaties werden de werkzaamheden van de 
applicatiegroepen “MACH” (politieparketten) en “REA/TPI”(correctioneel parket en 4 auditoraten) verder 
gezet.   Voor beide toepassingen werden een aantal functionaliteiten toegevoegd of verbeteringen aan 
bestaande functionaliteiten aangebracht.   De kinderziekten van de toepassing MACH werden weggewerkt en 
er is nu algemene tevredenheid over de functionaliteit en performantie van de toepassing MACH. 
 
Wegens de onbeschikbaarheid van de medewerkers van de Stafdienst ICT en de onmogelijkheid om de 
huidige applicatie PJP aan te passen was de activiteit van de twee andere APG groepen, “PAGE”  voor de 
parketten-generaal en “PJP” voor de jeugdparketten ook in 2012-2013 eerder  beperkt. 
 
Er werd voor het opvolgen en coördineren van de werkzaamheden van de verschillende APG groepen het  
‘ticketing systeem’ GLPI geïntroduceerd.  Dit ticketing systeem laat toe om issues in verband met het beheer 
van de verschillende operationele ICT systemen systematisch te registreren en de behandeling ervan op te 
volgen. 
 
Vanuit de APG groepen werd over de werking van de APG groepen ook een nieuwsbrief aan alle 
medewerkers en magistraten van het OM verzonden. 
 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk tijdens het afgelopen jaar 
 

 De samenstelling van de ICT Portfolio 

Zoals aangegeven (supra) werd een ICT Portfolio samengesteld.  Om de prioriteit van de projecten te 
bepalen werden deze geëvalueerd aan de hand van hun bijdrage aan de realisatie van de strategische 
doelstellingen van het OM : 

o Vergroten van de transparante werking van het OM 
o Vergroten van de performante en geïntegreerde werking van het OM 
o Vergroten van de netwerk- en ketengerichtheid van het OM 
o Van het OM een kennisgestuurde organisatie maken 

 

 De realisatie van de ICT Portfolio 
 

o Quick win projecten 
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Deze projecten betroffen een groot aantal projecten voor de Arbeidsauditoraten zoals verdere uitrol van 
REA/TPI naar de AA’s, consultatie- en transfer van PV gegevens sociale inspectiediensten, e-bericht, 
integratie met Artt voor burgerlijke zaken enz… Na veelvuldig overleg werd besloten de Arbeidsauditoraten te 
betrekken bij het project van Parket eerste aanleg om de toepassing MACH te gaan gebruiken". Andere 
Quick win projecten betroffen een issue tracking systeem voor het opvlogen van alle ICT gerelateerde issues 
van het OM, het opzetten van een omgeving en methodiek opdat het OM efficiënter en effectiever lokale 
applicaties kan ontwikkelen, het verlenen van toegang tot de bedrijfsapplicaties van thuis uit.    
Er werd ook overleg gevoerd en geijverd voor de opstart van verschillende BI projecten welke de stat. 
analysten en het management dienen te ondersteunen in het voeren van analyses en het beheer van de 
processen van het OM.   
De behoefteanalyses van deze projecten werden uitgevoerd, maar de realisatie ervan wordt voorzien voor 
het gerechtelijke jaar 2013-2014. 
Verder achten we de behoeftenanalyse voor het DNA project als zeer vermeldenswaard.  De context van dit 
project zijn de aanpassingen nodig om de wijzigingen in de wet “Identificatieprocedure via DNA onderzoek in 
strafzaken” uit te voeren. 
 

Doelstellingen van het project zijn : 
 

 Verhogen efficiëntie procesverloop 

 Vermijden dubbele aanvragen DNA-onderzoek 

 Centralisatie onderzoek DNA-veroordeelden bij één labo 

 Integratie met Europese DNA databanken 

De  behoeftenanalyse bevat een processchema, opgesteld volgens BPM methodiek.  De 
aanvankelijke ambitie van dit project was de toepassing te realiseren als een eerste bouwsteen van 
een door het OM nagestreefde SOA architectuur.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Het garanderen van de continuïteit van de dienstverlening 

Openstaande aanvragen en problemen en de aandachtspunten voor verbetering werden in een voortdurend 
overleg met het accountmgt. van de Stafdienst ICT besproken en opgevolgd.  
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 Het garanderen van de continuïteit van de dienstverlening 

Openstaande aanvragen en problemen en de aandachtspunten voor verbetering werden in een voortdurend 
overleg met het accountmgt. van de Stafdienst ICT besproken en opgevolgd.  

 

 Interoperabiliteit met derden 

Er werd verder aandacht besteed aan de interoperabiliteit met derden.   Zo werd bij de behoeftenanalyse 
voor het project DNA veel aandacht besteed aan de gegevensuitwisseling tussen de DNA cel van het OM, de 
politiediensten, de labo’s betrokken in de DNA analyse en het NICC. 
Het project Assuralia werd geherdefinieerd en verder gezet.    Er was ook een overleg met de Federale politie 
om kennis te nemen van elkaars informatiearchitectuur en mogelijkheden tot samenwerking te bepalen.  

 
Omzendbrieven en adviezen 

 
“OmpICT” heeft het afgelopen jaar het College van Procureurs-generaal verschillende malen geadviseerd in 
verband met het vertalen van het “Strategisch Plan ICT 2012-2014” naar een ICT projectportfolio.  Ook werd 
naar het College van Procureurs-generaal de voortgang van de ICT projecten gerapporteerd.    
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SECTIE “STATISTIEK” 

 

Kort overzicht van de activiteiten van het expertisenetwerk  

1. Vergaderingen  

Het expertisenetwerk “Statistiek” kwam niet formeel samen in 2012-2013 maar handelde de meeste dossiers 
en communicatie schriftelijk of mondeling af. Daarnaast werden er ook veel dossiers/projecten  rechtstreeks 
op de interne vergaderingen van het College van Procureurs-generaal behandeld.  

2. Behandelde onderwerpen 

De belangrijkste projecten/dossiers van het expertisenetwerk “Statistiek” waren: 
o Jaarstatistieken 2012 van de correctionele parketten, het Federaal Parket en de jeugdparketten; 
o Persberichten met betrekking tot de jaarstatistieken 2012;  
o Doorlooptijden van de gerechtelijke onderzoeken; 
o Doorlooptijden van de opsporingsonderzoeken. 

3. Vertegenwoordiging van het College op externe vergaderingen en deelname van leden van het 
netwerk aan interne werkgroepen  

De hoofdcoördinator en leden van het expertisenetwerk “Statistiek” namen deel aan en leverden bijdragen in 
het kader van volgende werkgroepen/begeleidingscomités: 
 

o Begeleidingscomité in het kader van het onderzoek betreffende “de evaluatie van de 
jeugddelinquentie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” dat werd opgestart op initiatief van het 
Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV);    

o Begeleidingscomité in het kader van het onderzoek aangaande “Stedelijke jeugd in conflict met 
politie: een analyse van de betekenissen van jeugd deviant gedrag in de Brusselse publieke 
ruimte”, dat geleid wordt door de professoren J. Christiaens en E. Enhus (VUB), en dat 
gesubsidieerd wordt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO). 

 
o Werkgroep “Intrafamiliaal Geweld” van het College van Procureurs-generaal; 
o Werkgroep “Informatie aan de Slachtoffers” van het College van Procureurs-generaal; 
o Werkgroepen die door het College van Procureurs-generaal werden opgericht om het beleids- en 

beheerplan van het Openbaar Ministerie in de praktijk om te zetten: 
- Werkgroep “A1-A2”: Hertekening van het gerechtelijk landschap; 
- Werkgroep “B1”: Gemeenschappelijke steundienst van het Openbaar Ministerie;  
- Werkgroep “B2”: Parketbeleidsplan; 

o Begeleidingscomité van het project “Werklastmeting van het Openbaar Ministerie”; 
o Expertisenetwerk “Strafrechtspleging” van het College van Procureurs-generaal; 
o Expertisenetwerk “Strafrechtelijk Beleid”; 
o Expertisenetwerk  “Mensenhandel en Mensensmokkel” ; 
o Expertisenetwerk  “Verdovende Middelen”. 

4. Opleidingen (studiedagen) 

Het expertisenetwerk “Statistiek” nam deel aan de volgende studiedagen: 
o 'Evaluatie van de Salduz-wet en vooruitblik naar de toekomst, 18.09.2012 
o “Criminaliteit in de strafrechtsketen: verhalen achter cijfers”, 08.11.2012 
o “’t Salduz beter gaan ?!, 27.03.2013  
o How Big Data will play a fundamental role in the future of public services, 16.04.2013 
o Geïntegreerd dossierbeheer – Mi-Case”, 25.04.2013 
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HOOFDSTUK 5 – EXPERTISENETWERK “POLITIEHERVORMING” 

____________________________________________________________ 

 
 

Inleidende nota 
 
Eerste advocaat-generaal Jean-Claude Leys was hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Politie” tot aan 
zijn overlijden op 16 maart 2013. Daarna nam Léon-Hubert Oldenhove, voormalig adjunct-hoofdcoördinator 
van het netwerk, deze taak over.  
 

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

 
Tijdens het gerechtelijk jaar 2012-2013 is het coördinatieteam van het expertisenetwerk “Politie” drie maal 
samengekomen, met name op 11 september 2012, 20 februari en 25 april 2013.   

 
2. Overlegvergadering tussen het College van Procureurs-generaal en de Federale Politie 

 
De hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Politie” heeft de overlegvergadering van 25 september 2012 
tussen het College van Procureurs-generaal en de vertegenwoordigers van de Federale Politie, 
gestructureerd op twee niveaus, voorbereid en bijgewoond. In hoofdzaak werden hierbij volgende 
onderwerpen besproken: 
 

- controle van de telecommunicatie – problemen op het vlak van de lokalisatie en de interceptie van 
ICT-middelen; 

- aanbevelingen van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) ten gevolge van het onderzoek naar de 
moord op Annick Van Uytsel;  

- drieledige gerechtelijke identificatie - wijziging van omzendbrief COL 20/2010 ten gevolge van de 
nieuwe fiches BO3, BO4 en BO5 van de richtlijn MFO-3; 

- wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld; 
- impact van de bouw van gevangenissen op het personeelscontingent van de betrokken politiezones; 
- beheer van de doorstroming van processen-verbaal. 

 
De tweede vergadering op 12 maart 2013 moest in extremis geannuleerd worden wegens een 
agendaprobleem en hevige sneeuwval die de toegangswegen tot Brussel versperde. Na het overlijden op 16 
maart 2013 van eerste advocaat-generaal Jean-Claude Leys, hoofdcoördinator van het expertisenetwerk 
“Politie”, werd deze vergadering in onderlinge overeenstemming tussen het College en de 
vertegenwoordigers van de politie uitgesteld tot het najaar. 
 
3. Wetenschappelijke Politie 

 
De hoofdcoördinatoren van het expertisenetwerk “Politie” werden door het College belast met de supervisie 
op de activiteiten van de wetenschappelijke adviseur. In dit kader werd niet enkel vergaderd, maar ook 
overlegd via e-mail. 

  
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 met betrekking tot 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.  
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Eerste advocaat-generaal Jean-Claude Leys, hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Politie”, heeft het 
voorzitterschap overgenomen van de werkgroep “Artikel 44 WPA” en heeft hiervoor heel wat inspanningen 
geleverd. De bijdragen van deze werkgroep hebben geleid tot de opstelling van een voorontwerp van wet dat 
werd voorgelegd aan het College van Procureurs-generaal dat hierover advies verleende op 2 oktober 2013. 

 
Advocaat-generaal Léon-Hubert Oldenhove, die de taken van eerste advocaat-generaal Jean-Claude Leys 
op dit vlak heeft overgenomen, nam deel aan drie vergaderingen om het voorontwerp af te werken en 
bereidde het advies van het College voor. 
 

 Federale Politieraad 
 

Eerste advocaat-generaal Jean-Claude Leys nam als expert deel aan de vergaderingen van de Federale 
Politieraad die op 30 oktober en 18 december 2012 werden georganiseerd. 

De procureur-generaal te Bergen was aanwezig op de vergaderingen van de Federale Politieraad van 26 
februari (bijgestaan door advocaat-generaal Léon-Hubert Oldenhove) en 26 maart 2013. 

 Optimalisatie 
 

Eerste advocaat-generaal Jean-Claude Leys heeft bijgedragen aan de activiteiten van de werkgroep onder 
leiding van Willy Bruggeman die ter voorbereiding van een “masterplan” voor de reorganisatie van de 
Federale Politie werd aangesteld door de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en die op 
18 januari 2013 het intern rapport “Optimalisatie van de federale politie” publiceerde. 
 
Dit uitvoerig besproken document oogste heel wat kritiek. Advocaat-generaal Léon-Hubert Oldenhove 
woonde in dit verband verscheidene vergaderingen bij, waaronder een werklunch op 28 juni 2013 met de 
ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, de procureurs-generaal van Gent, Luik en Brussel en de 
federale procureur met betrekking tot de resterende mogelijkheden in het kader van dit project (het behoud 
van een gerechtelijk directeur en bestuurlijk directeur-coördinator die, zoals werd vastgelegd bij de hervorming 
in 1998, binnen elk arrondissement onafhankelijk van elkaar optreden of, zoals werd voorgesteld door de 
werkgroep onder leiding van Willy Bruggeman, de vereniging van deze twee functies in één persoon). 
 
De vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken lichtte een door de regering op 24 juli 2013 
goedgekeurd optimalisatieplan toe, dat de basis zal moeten vormen voor een wetsontwerp “houdende 
optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten” dat op 26 maart 2014 door het parlement gestemd zal 
worden. 
 

 Vergaderingen met betrekking tot het wetsontwerp en het ontwerp van koninklijk besluit betreffende DNA 
 

De hoofdcoördinator van het expertisenetwerk “Politie” heeft als expert een bijdrage geleverd aan 
verscheidene vergaderingen. 
 

 Geweld tegen politieagenten 
 

Verscheidene feiten van geweld tegen politieagenten hebben voor heel wat wrevel gezorgd onder de 
agenten. De vakbonden hebben dit probleem aangekaart en hebben onder andere geëist dat er meer 
rekening wordt gehouden met dit fenomeen in het strafrechtelijk beleid van de parketten. 

Advocaat-generaal Léon-Hubert Oldenhove heeft het openbaar ministerie vertegenwoordigd op de 
vergadering van 6 september 2012 waar de voornaamste politievakvonden hun ontevredenheid hierover 
kenbaar hebben gemaakt aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. De ministers hebben een 
dertiendelig actieplan aangekondigd om dit probleem aan te pakken.  

Advocaat-generaal Léon-Hubert Oldenhove tekende present op alle werkvergaderingen van de subgroep 
“Justitie”, namelijk op 12 en 26 september 2012. Na afloop van een nieuwe onderhandelingsronde met de 
vakbonden heeft de beleidscel van de minister van Justitie zich ertoe verbonden een geweldsprotocol tussen 
politie en justitie op te stellen. 

Advocaat-generaal Léon-Hubert Oldenhove vertegenwoordigde binnen deze werkgroep het openbaar 
ministerie, bijgestaan door procureur des konings Christian Henry. 

 

 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 2012-2013 vonden op 20 november 2012 en 13 juni 2013 twee dergelijke 
vergaderingen plaats. 
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Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk gedurende het afgelopen 
jaar 
 
Eén van de taken van het expertisenetwerk “Politie” bestaat in de voorbereiding van de vergaderingen van 
het College van Procureurs-generaal met de top van de geïntegreerde politie, met andere woorden 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 “Politie” 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 
met betrekking tot 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. Dit dossier werd afgerond in 2013 (zie hieronder). 
 
 
3. De verbetering van de kwaliteit en de opleiding van de politieagenten 

  
Het expertisenetwerk “Politie” 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: 
 

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

 de exploitatie van de VICLAS-databank; 

 de anonimiteit van de onderzoekers; 

 de praktische organisatie van de overbrenging van gedetineerden; 

 het toezicht door de federale procureur op de Algemene Directie van de Federale Gerechtelijke Politie 
(DGJ); 

 de studie met betrekking tot de opvolging van de aanbevelingen van de HRJ ten gevolge van het 
onderzoek naar de moord op Annick Van Uytsel; 

 het beheer van de doorstroming van processen-verbaal; 

 de controle van de telecommunicatie – problemen op het vlak van de lokalisatie en de interceptie van 
ICT-middelen. 

 

 

Omzendbrieven en adviezen 
 
Tijdens het afgelopen gerechtelijk jaar heeft het expertisenetwerk “Politie” de volgende omzendbrieven van 
het College herzien: 
  

- Omzendbrief COL 4/2003 van 20 mei 2003 – Tuchtstatuut van de personeelsleden van de 
politiediensten – Wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de 
politiediensten;  
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- Omzendbrief COL 20/2010 van 4 oktober 2010 – Drieledige gerechtelijke identificatie – Herwerking 
van het voorblad van de oorspronkelijke processen-verbaal. 

 
Het expertisenetwerk “Politie” heeft eveneens de werkzaamheden opgevolgd van de werkgroep die instaat 
voor de redactie van een ontwerpomzendbrief met betrekking tot de plaatsopneming in geval van significante 
misdrijven. Overigens maakte het netwerk deel uit van een werkgroep die een interministeriële 
ontwerpomzendbrief bestudeert met betrekking tot de exploitatie van de VICLAS-databank. 
 

De leden van het expertisenetwerk “Politie” verdiepten zich eveneens in verscheidene aan hen ter advies 
voorgelegde kwesties, maar ze werden niet verzocht officiële adviezen te verschaffen of voor te bereiden 
tijdens het afgelopen gerechtelijk jaar.
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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, van september 2012 tot juli 2013: 

 
Het totale aantal pagina's dat werd bezocht: 
 
 

Maand Bezoekers 

2013-07 41574 

2013-06 85415 

2013-05 82683 

2013-04 80121 

2013-03 92946 

2013-02 89156 

2013-01 90744 

2012-12 75833 

2012-11 91485 

2012-10 96916 

2012-09 81023 
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Overzicht unieke bezoekers per maand 

 
 

Maand Unieke 
bezoekers 

2012-09 1817 

2012-10 1951 

2012-11 1913 

2012-12 1832 

2013-01 1991 

2013-02 1998 

2013-03 2023 

2013-04 1907 

2013-05 1928 

2013-06 1914 

2013-07 1508 
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Opmerking: De maand juli wordt steeds gekenmerkt door een lager aantal bezoekers, hetgeen uiteraard 

verklaard wordt door het gerechtelijk verlof. 
 
ln het gerechtelijk jaar 2012-2013 werden in totaal 4 vergaderingen gehouden rond het project m.b.t. de 
migratie van Omptranet naar een Sharepointplatform. Daarnaast werd er frequent overlegd met de stafdienst 
ICT van de FOD Justitie en met vertegenwoordigers van de beleidscel over het migratietraject. 
 
Het project ‘Omptranet' 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. Dit overleg zal nog uitbreiden wanneer een definitieve keuze zal zijn gemaakt over het 
te volgen migratietraject. 

 
2.2. Huisstijl van het openbaar ministerie 

 
Met de accountmanagers van Bpost werd op 28 mei 2013 overleg gepleegd over de door het openbaar 
ministerie gebruikte lay-out van de brieven en briefomslagen, teneinde na te gaan of dit voldoet aan de 
vereisten om een verdergaande geautomatiseerde verwerking te kunnen realiseren. 
 
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. De website kende in vergelijking met het gerechtelijk jaar 2011-
2012 een sterke toename van het aantal bezoekers en van het aantal unieke bezoekers (bijna een 
verdubbeling). 
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sep/12 4855 2701 

okt/12 6073 3479 

nov/12 5928 3637 

dec/12 4958 3139 

jan/13 6842 4147 

feb/13 6344 3993 

mrt/13 6467 4070 

apr/13 5956 3782 

mei/13 6449 4154 

jun/13 5701 4182 
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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 dat op 18 januari 2011 afgesloten werd 
tussen de rechterlijke orde (openbaar ministerie en zetel) en de FOD Justitie 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) opgericht, 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. Deze doelstelling werd echter niet bereikt. De strategische 
krachtlijnen werden weliswaar vastgelegd, maar de operationele invulling in overleg met de rechterlijke orde 
bleef achterwege. Als gevolg hiervan vergaderde het CSO niet langer tijdens het gerechtelijk jaar 2012-2013.  
 
In september 2012 hebben de vertegenwoordigers van de rechterlijke orde ermee ingestemd om deel te 
nemen aan een werkgroep “Portfoliobeheer.” Deze werkgroep heeft tot doel een portfoliodefinitieproces vast 
te leggen voor de ICT-projecten van de rechterlijke orde. De inventaris van de door de rechtelijke orde 
ingediende projectvoorstellen vormde daarbij het vertrekpunt. Er werden criteria uitgewerkt om al deze 
projecten te definiëren (uitwerking tot op business-case-niveau), te ‘scoren’ en ze volgens prioriteit te 
rangschikken, zodat op elk moment duidelijk is welke projecten eerst dienen te worden opgestart wanneer de 
budgettaire ruimte zou beschikbaar worden, enerzijds, en zodat alle voorbereidingen gebeurd zijn om deze 
projecten op dat moment ook daadwerkelijk op te starten, anderzijds.  
Door de hoofdcoördinator werd deelgenomen aan 9 vergaderingen van deze werkgroep “Portfoliobeheer” en 
2 aanvullende vergaderingen met betrekking tot de samenstelling van de portfolio 2013 voor het openbaar 
ministerie 
 
Op tactisch niveau maakt de hoofdcoördinator deel uit van “OmpICT”, de instantie van het openbaar 
ministerie die instaat voor het dagelijks bestuur m.b.t. ICT-aangelegenheden, en van “OmpICT+”, dat 
fungeert als een uitgebreide raad van bestuur voor deze ICT-aangelegenheden. Vanuit die hoedanigheden 
wordt ook deelgenomen aan de vergaderingen van de diverse applicatiegroepen (“APG’s”) en thematische 
projectgroepen (“TPG’s”) en van verschillende stuurgroepen voor lopende ICT-projecten  
 
Onder meer de TPG’s “Collaboratieve Omgeving”, “Communicatie”, “Informatieveiligheid”, de APG 
“Portaalapplicaties”, de werkgroep “Mobiele Communicatie” en de stuurgroep van het project ‘Vonnissen en 
arresten (VAJA)’ worden actief aangestuurd/opgevolgd vanuit het expertisenetwerk “IHOM”. 
 

Belangrijkste prioriteiten van het expertisenetwerk tijdens het afgelopen jaar 
 
Het expertisenetwerk boog zich voornamelijk over de volgende aangelegenheden: 
 

- De geplande migratie van het Omptranet van Oracle 10g naar MS Sharepoint 2013, omwille van het 
feit dat het Oracle 10g-platform technisch niet langer wordt ondersteund: 

o Evaluatie “Proof of Concept” door de firma T-systems 
o Opvolging van de opmaak van een bestek voor de aanbesteding en de problematiek van 

de hosting 
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- Overschakeling van het agendabeheer op Omptranet naar Outlook-add-in met het oog op het 
realiseren van een werklastmeting en de synchronisatie tussen de Omptranetkalender en de 
exchange-kalender 

- 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 voor het 
externe ICT-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 vergaderingen. 
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Deel IV 
 

Activiteitenoverzicht 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 2012-2013 zestien maal samen met 
toepassing van artikel 143bis, § 5, van het Gerechtelijk Wetboek. Deze vergaderingen vonden plaats onder 

het voorzitterschap van de procureur-generaal van Antwerpen op 19 september 2012, 28 september 2012, 
19 oktober 2012, 5 november 2012, 22 november 2012, 20 december 2012, 16 januari 2013, 22 februari 
2013, 13 maart 2013, 21 maart 2013, 18 april 2013, 29 april 2013, 16 mei 2013, 6 juni 2013, 13 juni 2013 en 
20 juni 2013. 
 
Met uitzondering van de vergadering van 20 december 2012 nam de federale procureur 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 vier maal onder het voorzitterschap van de minister van Justitie. Deze bijeenkomsten 
werden georganiseerd op 28 september 2012, 30 november 2012, 22 februari 2013 en 10 juni 2013. 
 
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 2012-2013 werd echter slechts één overlegvergadering belegd op 19 
oktober 2012.  
 
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 2012-2013 vonden echter geen overlegvergaderingen plaats.   
 
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 25 september 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 2012-2013 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 11/2012 22/10/2012 Omzendbrief met betrekking tot de wet van 20 september 2012 
(B.S. 22 oktober 2012) tot instelling van het “una via”-principe in de 
vervolgingen van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot 
verhoging van de fiscale penale boetes 
 

COL 12/2012 22/10/2012 Omzendbrief met betrekking tot het strafrechtelijk beleid op het 
gebied van het sociaal strafrecht 
 

COL 13/2012 22/10/2012 Omzendbrief met betrekking tot het beheer van in beslag genomen 
gelden door het COIV - opheffing beslag - overdracht naar de 
Deposito- en Consignatiekas 

 

COL 14/2012 22/10/2012 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en 
van het College van Procureurs-generaal betreffende de 
gerechtelijke aanpak van de illegale wapentrafiek 
 

COL 15/2012 05/11/2012 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 

 

COL 16/2012 12/11/2012 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en 
van het College van Procureurs-generaal betreffende het 
slachtofferonthaal op parketten en rechtbanken 

 

COL 17/2012 12/11/2012 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, in geval van tussenkomst 
door de gerechtelijke overheden 

 

COL 18/2012 20/12/2012 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, van 
de minister van Binnenlandse Zaken en van het College van 
Procureurs-generaal betreffende het tijdelijk huisverbod in geval 
van huiselijk geweld  

 

COL 19/2012 20/12/2012 Omzendbrief met betrekking tot de teruggave van in beslag 
genomen medische dossiers 
 

COL 1/2013 15/01/2013 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van 
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Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie en het College van 
Procureurs-generaal betreffende de bestrijding van valsmunterij 
(van de euro) 

 

COL 2/2013 15/01/2013 Addendum aan de gemeenschappelijke omzendbrief COL 9/2008 
van de minister van Justitie en het College van Procureurs-
generaal inzake de verbindingsmagistraat: gemeenschappelijke 
omzendbrief m.b.t. de samenwerkingsmodaliteiten tussen de 
verbindingsmagistraten en de verbindingsofficieren 

 

COL 3/2013 22/02/2013 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en 
het College van Procureurs-generaal inzake de toepassing van het 
beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende 
straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de 
Europese Unie 
 

COL 4/2013 22/02/2013 Omzendbrief met betrekking tot 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 
 

COL 5/2013 13/03/2013 ADDENDUM V aan omzendbrief COL 12/1998 - De wet van 27 
december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, 
inzonderheid: 
- TITEL VI – Machtiging tot inzage van het strafdossier of tot 

verkrijgen van een afschrift ervan 
- Bijlagen: 2 modellen 
 

COL 6/2013 13/03/2013 Omzendbrief met betrekking tot de wet van 27 december 2012 
houdende diverse bepalingen betreffende justitie, inzonderheid:  
WIJZIGINGEN AAN DE WET VAN 20 JULI 1990 BETREFFENDE 
DE VOORLOPIGE HECHTENIS 
- Terbeschikkingstelling van het dossier in elektronische vorm 

(TITEL III wet van 27 december 2012) 
- Wijzigingen van de bepalingen inzake de persoonlijke 

verschijning van de verdachte (TITEL IV wet van 27 december 
2012) 

 

COL 7/2013 13/03/2013 Omzendbrief met betrekking tot de wet van 27 december 2012 
houdende diverse bepalingen betreffende justitie, inzonderheid:  
TITEL VIII Wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie 
 

COL 8/2013 13/03/2013 Omzendbrief met betrekking tot de wet van 27 december 2012 
houdende diverse bepalingen betreffende justitie, inzonderheid:  
TITEL VII Wijziging van het Wetboek van Strafvordering 
Wijziging van de artikelen 88bis en 90ter – Bevoegdheid van het 
openbaar ministerie bij heterdaad 

 

COL 9/2013 13/03/2013 Omzendbrief met betrekking tot de organisatie van de bijstand door 
een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het 
Belgisch strafprocesrecht – ADDENDUM V  
 

COL 10/2013 27/03/2013 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en 
het College van Procureurs-generaal – Europese Unie – 
Wederzijdse rechtshulp in strafzaken – Voorkomen van 
jurisdictiegeschillen 
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COL 11/2013 07/06/2013 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, de 
minister van Binnenlandse Zaken en het College van Procureurs-
generaal met betrekking tot de uitvoering van straffen en 
maatregelen - Informatie-uitwisseling met betrekking tot:  
- de opvolging van personen in vrijheid mits naleving van 
voorwaarden  
- de procedure voor de opsporing van de veroordeelde of 
geïnterneerde personen die voortvluchtig of ontsnapt zijn 
 

COL 12/2013 20/06/2013 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en 
het College van Procureurs-generaal betreffende terroristische 
misdrijven – Addendum aan omzendbrief COL 9/2005 

 

COL 13/2013 17/06/2013 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, de 
minister van Binnenlandse Zaken en het College van Procureurs-
generaal betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake 
discriminatie en haatmisdrijven (met inbegrip van discriminaties op 
grond van het geslacht) 

 

COL 14/2013 20/06/2013 Omzendbrief met betrekking tot de wet van 7 mei 1999 op de 
kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de 
bescherming van de spelers (B.S. van 3 december 1999), zoals 
gewijzigd door de twee wetten van 10 januari 2010 (B.S. van 1 
februari 2010) 
 

COL 15/2013 20/06/2013 Omzendbrief met betrekking tot niet-verzekering – 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Opsporing – Melding – 
Politiediensten 
 

COL 16/2013 20/06/2013 Omzendbrief met betrekking tot het afsprakenkader voor de 
hennepteelt 
 

COL 17/2013 03/07/2013 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, de 
minister van Binnenlandse Zaken, de staatssecretaris voor de 
bestrijding van de sociale en fiscale fraude en het College van 
Procureurs-generaal betreffende de strijd tegen de sociale fraude 
ten gevolge van fictieve domiciliëringen 
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HOOFDSTUK 3 – ADVIEZEN 

____________________________________________________________ 

 
In de loop van het gerechtelijk jaar 2012-2013 heeft het College van Procureurs-generaal in volgende 
materies advies uitgebracht:  

 
12 september 2012:  het dossier met betrekking tot de investeringen die werden voorgesteld door 

de geïntegreerde politie in het kader van het Verkeersveiligheidsfonds 2012 
 

25 september 2012:  het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 5 “Regeling 
van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen 
de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude” van 
titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek  
 

9 oktober 2012: de strafprocedure – nietigheden en evenredigheidsregels 
 

7 november 2012: de aanwijzing voor het mandaat van directeur-generaal van de gerechtelijke 
politie van de Federale Politie 
 

8 januari 2013: de voorbereiding van de kadernota integrale veiligheid 
 

25 januari 2013: het voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties met het oog op de bestrijding van de overlast 
 

25 februari 2013: het voorontwerp van wet tot wijziging van het lopende systeem van fiscale 
regularisatie  
 

22 mei 2013: het voorontwerp van wet houdende diverse maatregelen betreffende de 
verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de 
gerechtskosten in strafzaken  
 

14 juni 2013: het wetsontwerp tot de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen 
en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere 
mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde 

 

27 juni 2013: het artikel 16 van de wet betreffende de hervorming van het gerechtelijk 
arrondissement Brussel 

 

28 juni 2013: het voorontwerp van wet houdende omzetting van richtlijn 2010/64/EU 
betreffende het recht op vertolking en vertaling in de strafprocedure 

 

2 juli 2013: de omzendbrief inzake de wet van 2 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten 
en de consulaire rechtsmacht, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek 
en de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, met het oog op de strijd tegen de schijnhuwelijken en de 
schijnwettelijke samenwoningen 

 

8 juli 2013: het ontwerp van samenwerkingsprotocol met betrekking tot het onderzoek 
van ongevallen en ernstige incidenten in de burgerluchtvaart   
 

6 augustus 2013: de optimalisering van de werking van de geïntegreerde politie  
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HOOFDSTUK 4 – PARLEMENTAIRE VRAGEN 

____________________________________________________________ 

 
1.  

 
Tijdens het gerechtelijk jaar 2012-2013 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 309 parlementaire (176 mondelinge – 133 schriftelijke) vragen. In tegenstelling tot de afgelopen 
jaren is het interessant op te merken dat het aantal parlementaire vragen dat het College van Procureurs-
generaal tijdens de gerechtelijke jaren 2011-2012 en 2012-2013 behandelde aanzienlijk afgenomen is.  
 
De schriftelijke vragen van de parlementsleden werden systematisch 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 vragen in strijd zijn met het 
reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers).  
 
Voor 114 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 32 
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 (onder andere gerechtelijke dwalingen, 
autopsieën, verhoren van getuigen en huiszoekingen). Twintig vragen betroffen het terrorisme en het 
radicalisme (meer bepaald Sharia4Belgium, de jonge Belgen die naar Syrië trokken om er zich aan te sluiten 
bij de radicale moslimgroeperingen en de internationale financiering van het terrorisme).  
 
Met betrekking tot de faillissementen en de fiscale fraude in het algemeen werden vijftien vragen behandeld. 
Tien vragen kaderden binnen de strafuitvoering (met name de invrijheidstellingen en het herstel in eer en 
rechten). Bij tien andere vragen kwamen het wegverkeer en de verkeersveiligheid aan bod (bijvoorbeeld de 
verjaringstermijn op verkeersinbreuken). Op het vlak van computercriminaliteit werden acht vragen 
beantwoord, terwijl dit ook het geval was voor zes vragen over verdovende middelen.  
 
Andere parlementaire vragen hielden verband met de jeugd (waaronder het fenomeen ‘schoolverzuim’), 
seksuele delinquentie (recidivisten, verkrachtingen en andere seksuele delicten), corruptie in de sport, het 
dierenwelzijn, namaak (valsmunterij van de euro), homofobie, enz.  
 
3. 

 
Zoals steeds stelt het College van Procureurs 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 en werkt nauw samen met de cel van de FOD Justitie die zich 
bezighoudt met de parlementaire vragen.  
 
Het automatische e-mailsysteem 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 tijdens het gerechtelijk jaar 2012-2013 behandelde parlementaire vragen wordt als 
bijlage 1 bij dit jaarverslag gevoegd.  



JAARVERSLAG 2012-2013 

 - 84 - 

Deel V 
 

Betrekkingen met het federaal parket 
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HOOFDSTUK I – KANDIDATEN VOOR HET AMBT VAN FEDERAAL 
MAGISTRAAT DIE DOOR HET COLLEGE WERDEN GEHOORD  

____________________________________________________________ 

 
In het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2013 werd een vacature bekendgemaakt voor het ambt van federaal 
magistraat.  
 
De kandidaten werden op 20 juni 2013 door het College van Procureurs-generaal gehoord.  
 
Op 5 juli 2013 verzond het College de adviezen met betrekking tot deze kandidaten overeenkomstig artikel 
259sexies van het Gerechtelijk Wetboek naar 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 in verband met de periode van 1 
januari tot en met 31 december 2012 en hoorde de federale procureur hierover op zijn vergadering van 3 
oktober 2013.  
 
Dit evaluatieverslag met betrekking tot de federale procureur en de werking van het Federaal Parket werd bij 
brief van de voorzitter van het College van 4 oktober 2013 toegezonden aan de minister van Justitie. 
 
Overeenkomstig artikel 143bis, § 3, lid 3 van het Gerechtelijk Wetboek wordt dit document als bijlage aan dit 

jaarverslag toegevoegd (cf. bijlage 2).  
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Deel VI 
 

Betrekkingen met Eurojust 
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Jaarverslag van het College van procureurs-generaal 
2012-2013 

Luik Eurojust 
________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Krachtens artikel 9 van de wet van 21 juni 2004 tot omzetting van het besluit van de Raad 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 20 februari 2014, waarbij zij een helder overzicht gegeven heeft van haar vele 
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/haar 
werkzaamheden binnen deze instantie voorleggen en dient de federale procureur in kennis te worden 
gesteld van 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, ook via de “Seconded National Expert (SNE)”, 

efficiënt tussenkomt in Belgische dossiers met internationale aspecten. De procureur-generaal te Gent, 
aan wie recurrente problemen bij de uitvoering van internationale ambtelijke opdrachten worden 
gesignaleerd conform omzendbrief COL 21/2010, heeft verschillende malen met succes een beroep 
kunnen doen op de Belgische desk bij Eurojust. 

 
 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 en waarbij zij steeds haar activiteiten goed schetst, en heeft zij ook frequente 
contacten met het Federaal Parket, waarvoor zij vlot bereikbaar is. 

 
 
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 als zeer positief. 

 
 
 In het bijzonder wordt erop gewezen dat: 
 
  zij een grote inzet vertoont en werkbestendig is; 
 
  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), en doortastend en 

efficiënt optreedt; 
 
  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 28 januari 2013 

tijdens de basisopleiding inzake de internationale samenwerking in strafzaken en politiezaken een 
goed beoordeelde uiteenzetting gegeven over de opdrachten, organisatie en werking van 
Eurojust; 



JAARVERSLAG 2012-2013 

 - 88 - 

 
 zij in staat is gebleken een goede taakverdeling vast te leggen met de “SNE” voor België; 

 
 zij als voorzitter van Eurojust een belangrijke rol speelt bij de positieve progressie van de 

samenwerking tussen de lidstaten, bijvoorbeeld in het kader van zowel de nuttige 
coördinatievergaderingen en gemeenschappelijke onderzoeksteams, als bij het uitwerken van 
diverse projecten zoals het “On-Call Coordination (OCC)” en het “Eurojust National Coordination 
System (ENCS)”. 

 
 
4. Het College van Procureurs-generaal kan slechts herhalen dat de Belgische vertegenwoordiging bij 

Eurojust onderbemand is, want zij bestaat enkel uit M. Coninsx als nationaal Belgisch lid en uit G. Van 
Beselaere, die bij ministerieel besluit van 25 oktober 2013 aangewezen werd als “SNE” bij het 
Belgische lid. Deze situatie is echt precair gezien de steeds stijgende werklast: 

 
  M. Coninsx is voorzitter van Eurojust én van het “Counter-Terrorism Team”, zodat zij nauwelijks 

tijd heeft voor haar operationele taken als Belgisch lid: als voorzitter van Eurojust vervult zij veel 
representatieopdrachten binnen én buiten de EU, werkt zij aan de reorganisatie van Eurojust en is 
zij uiteraard ook betrokken bij de toekomst van het “European Public Prosecutor Office (EPPO)”; 

 
 de “SNE” kan enkel de operationele taken van de Belgische desk voor zijn rekening nemen maar 

mag het Belgische lid niet vervangen op het College van Eurojust; 
 
 uit het jaarverslag 2012 van Eurojust blijkt een blijvende stijging van de activiteiten (bij wijze van 

voorbeeld: het aantal zaken waarbij Eurojust om bijstand werd verzocht steeg van 1.441 in 2011 
naar 1.533 in 2012 – het aantal coördinatievergaderingen, waarbij België één van de meest 
aangezochte staten is, ging omhoog van 41 in 2011 naar 53 in 2012 – het aantal zaken met 
betrekking tot België als verzoekend land kende een stijging van 59 in 2011 naar 74 in 2012); 

 
 het EU-kaderbesluit 2002/187/JBZ betreffende Eurojust werd gewijzigd door het EU-kaderbesluit 

2009/426/JBZ, dat de bevoegdheden van Eurojust en van de nationale vertegenwoordigers 
uitbreidt en waarin een versterking van de nationale delegaties vooropgesteld wordt (deadline 
voor de omzetting in Belgische wetgeving was 4 juni 2011). 

 
 Het College van Procureurs-generaal blijft dan ook aandringen op de snelle afhandeling van het 

wetsontwerp, dat al zeer lang geleden is uitgewerkt en waarin in het bijzonder voorzien is in de 
uitbreiding van de Belgische vertegenwoordiging (nationaal lid én adjunct én assistent). Een impuls voor 
de praktische toepassing van het nieuwe EU-kaderbesluit vormt bovendien de zesde ronde van 
wederzijdse evaluaties, gewijd aan de praktische uitvoering en werking in de lidstaten van het Eurojust-
besluit, waar in het evaluatieverslag over België gewezen wordt op het bijzondere belang van Eurojust 
voor België en de nog steeds niet aangepaste Belgische wetgeving. 

 
 In afwachting van de wetswijziging kan de noodzakelijke uitbreiding van de Belgische delegatie reeds 

plaatsvinden op basis van de huidige wet van 21 juni 2004: in artikel 2 §2 werd immers vastgelegd dat 
de minister van Justitie een assistent van het Belgische lid bij Eurojust KAN aanwijzen. 
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Deel VII 
 

Rapport opgesteld in toepassing van artikel 
47undecies Sv. 
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Kalenderjaar 2013 
 
 
1. Artikel 47undecies, lid 1 van het Wetboek van Strafvordering: geseponeerde dossiers – Punt 

VII.5.1 omzendbrief COL 13/2006 
 
 
 Ressort Antwerpen: 

 
- Antwerpen: 16 geseponeerde dossiers met observatie: 

- 2 dossiers inzake mededaderschap aan: 
 - mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting, misbruik makend van de kwetsbare 

positie van het slachtoffer, met geweld of bedreiging, in vereniging, met gewoonte; 
- exploitatie van prostitutie, misbruik makend van de kwetsbare positie van het slachtoffer, 
met geweld of bedreiging, in vereniging, met gewoonte. 

 - 1 dossier inzake mededaderschap aan bendevorming. 
 - 4 dossiers inzake mededaderschap aan: 
  - invoer van, handel in en bezit van verdovende middelen in vereniging; 
  - deelname aan een criminele organisatie. 
 - 2 dossiers inzake: 
  - diefstal met braak, inklimming of valse sleutels; 
  - gewone diefstal; 
  - bendevorming. 
 - 1 dossier inzake: 

- mensenhandel met het oog op exploitatie van prostitutie, misbruik makend van de 
kwetsbare positie van het slachtoffer, t.a.v. een minderjarige; 
 - exploitatie van prostitutie t.a.v. een minderjarige. 

 - 2 dossiers inzake mededaderschap aan: 
  - zware diefstallen; 
  - bendevorming. 
 - 1 dossier inzake mededaderschap aan heling. 
 - 1 dossier inzake mededaderschap aan: 
  - zware diefstal; 
  - deelname aan een criminele organisatie. 
 - 1 dossier inzake handel in en bezit van verdovende middelen in vereniging. 
 - 1 dossier inzake mededaderschap aan: 

- exploitatie van prostitutie van minderjarigen, met geweld of bedreiging, misbruik makend 
van de kwetsbare positie van het slachtoffer, in vereniging; 

  - verkrachting van minderjarigen. 
Daarnaast werden 2 onderzoeken van de Administratie der Douane en Accijnzen, waarin toepassing werd 
gemaakt van observatie, voorgelegd met het oog op wettigheidscontrole: 
 - 1 onderzoek handelde over sluikinvoer van sigaretten; 
 - 1 onderzoek had betrekking op: 
  - de invoer van goederen zonder voorlegging van de vereiste aangiften; 
  - het onwettige bezit van producten onder de schorsingsregeling; 
  - het onwettige bezit van sigaretten. 
- Mechelen: geen geseponeerde dossiers. 
- Turnhout: 4 geseponeerde dossiers met observatie: 

- 1 dossier inzake: 
- handel in, invoer en/of bezit van verdovende middelen en/of psychotrope stoffen, in 
vereniging; 
 - criminele organisatie. 

 - 1 dossier inzake: 
  - criminele organisatie; 
  - mensenhandel. 
 - 1 dossier inzake mededaderschap aan: 
  - zware diefstal; 
  - bendevorming. 
 - 1 dossier inzake diefstal. 
- Hasselt: 4 geseponeerde dossiers met observatie: 

- 1 dossier inzake inbreuken op de wetgeving m.b.t. verdovende middelen en psychotrope stoffen, in 
vereniging. 
- 1 dossier inzake bezit, invoer en vervaardigen van cannabis, in vereniging. 
- 1 dossier inzake inbreuken op de wetgeving m.b.t. verdovende middelen. 
- 1 dossier inzake diefstal met braak en/of valse sleutels. 

- Tongeren: 2 geseponeerde dossiers met observatie: 
 - 1 dossier inzake handel in en bezit van verdovende middelen, in vereniging. 
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 - 1 dossier inzake handel in en bezit van verdovende middelen en psychotrope stoffen, in vereniging 
of bende. 

 
Over alle arrondissementen heen houden de meeste onderzoeken verband met feiten van verdovende 
middelen en diefstal, en geldt bovendien dat de meeste sepots gemotiveerd werden op grond van een 
technisch motief, zoals ‘dader onbekend’, of wegens onvoldoende bewijs. In het algemeen kan worden 
gesteld dat het nazicht aantoonde dat de diverse toepasselijke wettelijke bepalingen werden nageleefd. 
 
Occasioneel heeft de procureur-generaal bij het nazicht wel vastgesteld dat: 

- in 1 geseponeerd strafdossier het proces-verbaal van uitvoering conform artikel 47septies van het 
Wetboek van Strafvordering ontbrak; 
- in 1 vertrouwelijk dossier m.b.t. de bijzondere opsporingsmethoden (BOM) de ondertekende 
machtiging tot observatie en verlenging niet aanwezig was. 

 
Aan de procureur des konings werd in beide gevallen gevraagd het dossier te vervolledigen. 
 
 
 Ressort Brussel: 

 
- Nijvel: geen geseponeerde dossiers. 
- Leuven: 1 dossier m.b.t. feiten die een inbreuk op de drugwetgeving vormen. De uitgevoerde observaties 

leverden echter geen relevante resultaten op (de bestaande informatie kon niet worden bevestigd). De 
controle van dit dossier gaf ook geen aanleiding tot opmerkingen. 

- Brussel: 18 geseponeerde dossiers met observatie inzake: 
- illegale vuurwapenhandel; 
- illegaal bezit van en illegale handel in verboden vuurwapens en/of springstoffen, vereniging van 
misdadigers; 
- vereniging van misdadigers; 
- vereniging van misdadigers, koperdiefstal en witwassen; 
- vereniging van misdadigers en mondelinge bedreigingen met bevel of voorwaarde; 
- gijzeling; 
- vereniging van misdadigers met het oog op het plegen van diefstal(len) met braak: 6 dossiers; 
- vereniging van misdadigers met het oog op het plegen van diefstallen met geweld: 2 dossiers; 
- poging tot diefstal met geweld, met gebruikmaking van een wapen; 
- inbreuken op de drugwetgeving in het kader van een vereniging: 2 dossiers; 
- inbreuken op de drugwetgeving en criminele organisatie. 

 
De observaties leverden in de betrokken dossiers geen of geen nuttige resultaten op (geen bevestiging van 
de vermoedens, of de targets konden niet aangetroffen worden). In één dossier werd de machtiging 
onmiddellijk terug ingetrokken toen bleek dat er geen sprake van strafbare feiten was (het betrof namelijk 
geen situatie van gijzeling/wederrechtelijke vrijheidsberoving, maar het ging integendeel over een koppel dat 
weggevlucht was om in het buitenland te gaan trouwen). Technische problemen lagen aan de oorzaak van 2 
andere beslissingen tot sepot (slechte kwaliteit van de camerabeelden, defect baken waardoor er geen 
registraties mogelijk waren). In één dossier leverde de BOM-maatregel wél relevante resultaten op (er 
kwamen namelijk ook nieuwe feiten aan het licht), maar konden de daders niettemin niet meer worden 
aangetroffen. 
 
Het nazicht toonde aan dat de diverse toepasselijke wettelijke bepalingen werden nageleefd en dat met name 
het open en het vertrouwelijk dossier correct werden ingevuld. Slechts in één dossier ontbrak (door een 
vergetelheid) de bevestiging van het bestaan van een verlenging van de BOM-maatregel, hoewel het dossier 
wel degelijk het door de Federale Politie opgestelde proces-verbaal bevatte waarin verwezen werd naar het 
bestaan van de vereniging van misdadigers. Er dient dus vastgesteld te worden dat de vigerende richtlijnen 
werden gerespecteerd. 
 
 
 Ressort Gent: 

 
- Gent: 8 geseponeerde dossiers met observatie: 

- 1 dossier inzake aanranding van de eerbaarheid en verkrachting; 
- 1 dossier inzake brandstichting; 
- 1 dossier inzake diefstal door middel van braak; 
- 2 dossiers inzake productie van/handel in verdovende middelen in vereniging;  
- 3 dossiers inzake productie van/handel in verdovende middelen. 

- Dendermonde: 2 geseponeerde dossiers met observatie: 
- 1 dossier inzake handel in verdovende middelen; 
- 1 dossier inzake poging tot diefstal door middel van braak. 

- Oudenaarde: geen enkel geseponeerd dossier.  
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- Brugge: 1 geseponeerd dossier met observatie inzake diefstal door middel van braak en bendevorming. 
- Kortrijk: 11 geseponeerde dossiers met observatie: 

- 1 dossier inzake heling; 
- 1 dossier inzake diefstal door middel van braak; 
- 1 dossier inzake diefstal door middel van braak en criminele organisatie; 
- 1 dossier inzake handel in psychotrope stoffen en bendevorming; 
- 4 dossiers inzake productie van/handel in verdovende middelen; 
- 3 dossiers inzake productie van/handel in verdovende middelen in vereniging. 

- Ieper: 7 geseponeerde dossiers met observatie: 
- 2 dossiers inzake productie van/handel in verdovende middelen; 
- 1 dossier inzake productie van/handel in verdovende middelen en criminele organisatie; 
- 1 dossier inzake productie van/handel in verdovende middelen in vereniging; 
- 1 dossier inzake diefstal door middel van braak en criminele organisatie; 
- 1 dossier inzake enkelvoudige diefstal, heling en criminele organisatie; 
- 1 dossier inzake een criminele organisatie. 

- Veurne: geen enkel geseponeerd dossier. 
 

De redenen voor de zondergevolgstellingen hadden quasi uitsluitend betrekking op het feit dat de observaties 
geen of onvoldoende resultaten opleverden. In één enkel geval werden wel gegevens verzameld maar bleek 
dat de verdachte enkel cannabis bezat voor eigen gebruik, waardoor de zaak afgehandeld werd met een 
minnelijke schikking.  
 
Bij het nazicht werd vastgesteld dat de regelgeving gerespecteerd werd en dat de proportionaliteit en 
subsidiariteit steeds in acht werden genomen, zodat geconcludeerd kon worden dat geen lichtzinnig beroep 
werd gedaan op de observatie/infiltratie.  
 
Bij de controle van de 29 geseponeerde dossiers werden slechts twee onvolkomenheden opgemerkt, die ook 
aan het betrokken parket ter kennis werden gebracht:  
 

- 1 mondelinge machtiging tot verlenging (die volgens de wet zo spoedig mogelijk schriftelijk dient 
bevestigd te worden) werd daarentegen laattijdig bevestigd; 
- 1 proces-verbaal van de uitvoering van de observatie ontbrak. 

 
 
 Ressort Luik: 
 

- Luik: 3 geseponeerde dossiers met observatie of infiltratie: 
- 1 dossier met observatie in het kader van een vereniging van misdadigers (criminele organisatie, 
plannen voor het plegen van overvallen en het plaatsen van merktekens hiertoe, wapens); 
- 1 dossier met infiltratie m.b.t. mensenhandel (internetprostitutie); 
- 1 dossier met observatie voor feiten i.v.m. gewapende diefstal (vereniging van misdadigers, 
criminele organisatie). 

- Dinant: 4 geseponeerde dossiers met observatie: 
- 1 dossier (met gebruik van een camera en een warmtecamera) voor drugsfeiten 
(cannabisplantage); 
- 1 dossier (met inzet van bakens) voor drugsfeiten; 
- 1 dossier (met gebruik van een camera)  in het kader van fiscale misdrijven (vermoedens van 
illegale slachtingen); 
- 1 dossier (met gebruik van een warmtecamera en bakens) m.b.t. drugshandel. 

- Eupen: geen enkel geseponeerd dossier. 
- Verviers: 4 geseponeerde dossiers met observatie: 

- 1 dossier in het kader van een vereniging van misdadigers (criminele organisatie, 
woningdiefstallen); 
- 1 dossier (met gebruik van een camera) voor feiten (8) van vrijwillige brandstichting; 
- 1 dossier inzake een vereniging van misdadigers (criminele organisatie, diefstal van oldtimers); 
- 1 dossier (met een uitgestelde interventie) in het kader van een vereniging van misdadigers 
(criminele organisatie, voertuigdiefstal).  

- Namen: 3 geseponeerde dossiers met observatie: 
- 1 dossier (met inzet van bakens) in het kader van een vereniging van misdadigers (criminele 
organisatie, gekwalificeerde diefstallen); 
- 1 dossier (met gebruik van een camera) m.b.t. de vernietiging van een voertuig (kwaadwillige 
belemmering); 
- 1 dossier (met gebruik van een camera en bakens) betreffende een vereniging van misdadigers 
(criminele organisatie, diefstallen door rondtrekkende daderbendes). 

- Hoei: 1 dossier met observatie (met inzet van een warmtecamera) voor drugsfeiten (plantages). 
- Marche-en-Famenne: geen enkel geseponeerd dossier. 
- Neufchâteau: 1 dossier met observatie i.v.m. een drugshandel. 
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- Aarlen: geen enkel geseponeerd dossier. 
 
In het merendeel van de gevallen werden de dossiers geseponeerd omwille van een gebrek aan bewijslast of 
omdat geen strafbare feiten gepleegd werden. Bij de controle van deze dossiers werden geen 
onregelmatigheden vastgesteld, met uitzondering van één dossier van het arrondissement Dinant, hetgeen 
verband hield met het vertrek van de procureur des konings omwille van gezondheidsredenen.  
 
 
 Ressort Bergen: 

 
- Doornik: geen enkel geseponeerd dossier. 
- Charleroi: 5 geseponeerde dossiers met observatie: 

- 1 dossier in het kader van verschillende feiten van brandstichting in een appartementsgebouw; 
- 1 dossier inzake een poging tot doodslag; 
- 1 dossier m.b.t. verdachte handelingen; 
- 1 dossier betreffende een poging tot moord tegen een magistraat; 
- 1 dossier i.v.m. feiten van gekwalificeerde diefstal in woningen tijdens de nacht. 

 
De dossiers werden geseponeerd omwille van de motieven ‘onvoldoende bewijslast’ en ‘dader onbekend’. Bij 
de controle werd vastgesteld dat twee dossiers op 30 juli 2012 zonder gevolg gesteld maar pas op 30 april 
2013 aan de procureur-generaal voorgelegd werden. De aandacht van de procureurs des konings te 
Charleroi werd bijgevolg op deze onregelmatigheid gevestigd.  
 
- Bergen: 4 geseponeerde dossiers met observatie of infiltratie: 

- 1 dossier met infiltratie inzake drugshandel; 
- 1 dossier met observatie m.b.t. drugshandel; 
- 1 dossier met observatie in het kader van een vereniging van misdadigers en heling; 
- 1 dossier met observatie betreffende een geplande overval op een transport van maaltijdcheques. 
 

De dossiers werden geseponeerd omwille van het gebrek aan bewijslast of omdat geen misdrijf gepleegd 
werd. Bij de controle werd vastgesteld dat één dossier op 28 augustus 2012 zonder gevolg gesteld maar pas 
op 16 januari 2014 aan de procureur-generaal voorgelegd werd. De procureur des konings te Bergen werd 
hier bijgevolg over gecontacteerd. 
 
 
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, mogen 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 

____________________________________________________________ 

 

1/ Algemeen 
 

Het College van Procureurs-generaal 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 werkzaamheden heeft uiteraard een belangrijke impact op de 
inspanningen die op het vlak van ondersteuning geleverd moeten worden. 

Reeds verschillende jaren werd 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 was geworden om binnen een redelijke 
termijn aan alle aanvragen te voldoen. Het onverwachte vertrek van mevrouw Marie Ronsmans (attaché 
vertaler-revisor) op 7 september 2012 bevestigde deze situatie alleen maar, hoewel zij op 1 februari 2013 wel 
vervangen kon worden t.g.v. de aanwerving van dhr. Bart Philips (attaché vertaler-revisor). 

Het afgelopen gerechtelijk jaar vertrokken ook drie medewerkers op pensioen: dhr. Guy Hanuse (assistent, 
op 30 december 2012), dhr. Daniel Reynaerts (medewerker, eveneens op 30 december 2012), en dhr. 
Martial Maryn (griffier, op 28 februari 2013). Zij werden door twee nieuwe personeelsleden vervangen, 
namelijk mevrouw Diane Liétart (assistent, op 29 april 2013) en dhr. Thibault Daoût (administratief 
deskundige, op 1 maart 2013). Overigens kwamen ook dhr. Tanguy De Blauwe (attaché-jurist, op 11 maart 
2013) en mevrouw Mélanie Bera (assistent, op 29 april 2013) de rangen van het Secretariaat van het College 
vervoegen ter vervanging van twee personeelsleden die tijdens het gerechtelijk jaar 2011-2012 reeds de 
dienst verlieten.  

Het Vast Bureau Werklastmeting en Organisatieontwikkeling werd dan weer versterkt door dhr. Quentin 
Duvivier (attaché, op 28 september 2012). 
 
In afwachting van de effectieve oprichting van de gemeenschappelijke steundienst van het openbaar 
ministerie (overeenkomstig artikel 185 van het Gerechtelijk Wetboek) kon het College ook tot een aantal 
aanwervingen overgaan dankzij een budget uit het OPTIFED-actieplan. Met het oog op het vervullen van de 
taken die essentieel zijn voor de goede werking van het Secretariaat werden dus volgende personen via een 
contract van bepaalde duur voor twee jaar in dienst genomen: dhr. Romain Landmeters (administratief 
deskundige, op 11 januari 2013), mevrouw Wivine Bardiaux (administratief deskundige, op 17 januari 2013), 
dhr. Karel Spitaels (attaché, op 28 januari 2013), mevrouw Lynn Janssens (assistent, op 30 januari 2013), 
dhr. Quinten Ouvry (attaché-jurist, op 1 februari 2013), mevrouw Marjan Bauwens (attaché vertaler-revisor, 
op 5 februari 2013) en mevrouw Laetitia Palmaerts (attaché vertaler-revisor, op 18 februari 2013). Tot slot 
werd ook mevrouw Tanja Dubelloy, griffier, met ingang van 1 februari 2013 naar het Secretariaat 
gedetacheerd. 
 
Aangezien het College dus zoals gezegd een steeds groter worden activiteitendomein bestrijkt, kon de 
aanwerving van al deze medewerkers ervoor zorgen dat het werk van het reeds aanwezige personeel 
voortgezet en zelfs wat verlicht werd, zodanig dat het Secretariaat niet alleen maximale ondersteuning aan 
de expertisenetwerken en werkgroepen kan blijven bieden, maar ook alle andere activiteiten van het College 
– zowel intern als t.a.v. externe gesprekspartners – permanent kan blijven opvolgen. Er kan dan ook alleen 
maar verhoopt worden dat alle voornoemde tijdelijke contracten vernieuwd zullen worden. 
 
Tot slot dient nog aangestipt te worden dat, de loyaliteit en motivatie ter wille, best nog een ultieme 
inspanning gedaan wordt voor de beroepssituatie van de contractuele medewerkers van het Secretariaat, 
van wie het statuut zoals bekend geen enkele loopbaanmogelijkheid biedt.  
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2/ Beheer van de archieven van de opgeheven militaire rechtscolleges  
 
In de loop van het gerechtelijk jaar 2012-2013 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 te 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 2012-2013 hebben ongeveer 80 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. 
 

3/ Kwalificatieboeken en -codes 
 
Alle misdrijven van het gemeen strafrecht kunnen thans via één of meerdere kwalificatiefiches op Omptranet 
geconsulteerd worden en werden hiertoe in 192 misdrijvengroepen ondergebracht. Het gaat hierbij om 
16.950 fiches per landstaal, of een totaal van 33.900 fiches, waarvoor 67.800 codes moesten worden 
vastgelegd.  De ingebrachte fiches worden dagelijks op hun bruikbaarheid getoetst en bijgehouden of 
aangevuld telkens er zich wetswijzigingen voordoen.  Voor het gerechtelijk jaar 2012-2013 kwam dit neer op 
10.000 fiches, of grosso modo 30% van het totale aantal kwalificatiefiches die op Omptranet voorhanden zijn. 
 
Zo is sinds 1 januari 2012 onder meer de wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank in werking getreden.  In boek I, hoofdstuk II, afdeling V van het Strafwetboek werd 
een onderafdeling Ibis 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 



JAARVERSLAG 2012-2013 

 - 97 - 

maatschappij tegen personen 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 deze wetgeving geen nieuwe tenlasteleggingen of wijzigingen aan bestaande 
tenlasteleggingen met zich mee bracht, en rekening houdend met de omvang van de input op Omptranet, 
werd ervoor geopteerd om deze actualisering met ingang van het afgelopen gerechtelijk jaar stapsgewijs 
door te voeren.  Het spreekt voor zich dat de gebruikers via een korte mededeling van deze wetswijziging op 
de hoogte werden gebracht, hetgeen ook gebeurde telkens een misdrijfgroep aan de nieuwe wetgeving werd 
aangepast. 

Voor de actualisering van het kwalificatieboek moesten er in totaal 4886 fiches worden aangepast.  Het ging 
hierbij om fiches die verband houden met ‘herhaling’, ‘ernstige schendingen van het internationaal humanitair 
recht’ (misdaden van genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden), ‘terroristische 
misdrijven’, ‘gijzeling’, ‘aanranding van de eerbaarheid’, ‘verkrachting’, ‘doodslag’, ‘moord’, ‘oudermoord’, 
‘kindermoord’, ‘vergiftiging’, ‘foltering’, ‘onmenselijke behandeling’, ‘ontvoering van minderjarigen en 
kwetsbare personen’, ‘verberging van ontvoerde minderjarigen en ontvoerde kwetsbare personen’, 
‘mensenhandel’, ‘diefstal’, ‘afpersing’, ‘opzettelijke brandstichting’, ‘vernieling door ontploffing’, ‘vernieling of 
onbruikbaarmaking van andermans bouwwerken en vervoermiddelen’, ‘vernieling of onbruikbaarmaking van 
rijtuigen, wagons en motorvoertuigen’, ‘vernietiging van registers, akten, titels, biljetten, bescheiden en 
andere papieren’, en ‘vernieling of beschadiging met geweld of bedreiging van andermans roerende 
eigendommen’. 
 
Op 11 januari 2013 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 10 december 2012 gepubliceerd tot wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de 
onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de 
plaatsvervulling.  Deze wet voorziet in een ambtshalve of facultatieve uitsluiting van de nalatenschap van het 
slachtoffer in geval van strafrechtelijke veroordeling wegens bepaalde welomschreven misdrijven. 
Voor de actualisering van het kwalificatieboek moesten er in totaal 1278 fiches worden aangepast.  Het ging 
hierbij om fiches die verband houden met ‘aanranding van de eerbaarheid’, ‘verkrachting’, ‘doodslag’, 
‘moord’, ‘oudermoord’, ‘kindermoord’, ‘vergiftiging’, ‘opzettelijke slagen en verwondingen’, ‘opzettelijk 
toedienen van schadelijke stoffen’, ‘verminking van vrouwelijke genitaliën’, en ‘schuldig verzuim’. 
 
In het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2013 verscheen de wet van 27 december 2012 houdende diverse 
bepalingen betreffende justitie. 
 
Via artikel 20 van deze wet werden de personeelsleden die door de FOD Justitie tewerkgesteld worden in 
een penitentiaire inrichting of binnen het veiligheidskorps als nieuwe categorie van slachtoffers aan lid 1 van 
artikel 410bis van het Strafwetboek toegevoegd.  Door de invoeging van een derde lid aan artikel 410bis van 
het Strafwetboek voorziet artikel 20 eveneens in een ingewikkeld systeem van strafverzwaringen ten aanzien 
van alle categorieën van slachtoffers die in lid 1 en 2 van artikel 410bis van het Strafwetboek zijn 
opgenomen.  Door deze nieuwe strafverzwaringen diende a.h.v. artikel 21 de in het bestaande lid 3 van 
artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden opgenomen lijst van misdrijven 
aangevuld te worden die voor correctionalisering vatbaar zijn. 
 
Voor het actueel houden van het kwalificatieboek moesten er per landstaal 69 fiches worden aangepast of 
toegevoegd, die allemaal betrekking hebben op de misdrijvengroepen ‘opzettelijke slagen en verwondingen’, 
en ‘opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen’. 
 
Verder werden er via artikel 27 wijzigingen aan artikel 460ter van het Strafwetboek aangebracht.  Deze 
wijzigingen hadden een impact op de kwalificatiefiches die onder de misdrijvengroep ‘misbruik van uit het 
strafdossier verkregen inlichtingen’ gerangschikt zijn. 
 
In hetzelfde Belgische Staatsblad van 31 januari 2013 werd de wet van 14 januari 2013 tot wijziging van 
artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende 
omstandigheden gepubliceerd. 
 
A.h.v. artikel 2 werd de discriminerende drijfveer van artikel 405quater van het Strafwetboek uitgebreid tot 
personen die een geslachtsverandering hebben ondergaan.  Artikel 2 voorziet verder in een ingewikkeld 
systeem van strafverzwaringen ten aanzien van alle slachtoffers die in artikel 405quater van het Strafwetboek 
omschreven zijn.  Door deze nieuwe strafverzwaringen moest in lid 3 van artikel 2 van de wet van 4 oktober 
1867 op de verzachtende omstandigheden nogmaals de lijst van misdrijven die voor correctionalisering 
vatbaar zijn worden aangevuld.  Voor de actualisering van het kwalificatieboek moesten er in totaal 94 fiches 
worden aangepast of toegevoegd, die verband houden met de misdrijvengroepen ‘doodslag’, ‘opzettelijke 
slagen en verwondingen’, en ‘opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen’. 
 
Een zesde actualisering van het kwalificatieboek gebeurde op 1 maart 2013 naar aanleiding van de 
inwerkingtreding van de wet van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 458bis teneinde dit uit te breiden 
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voor misdrijven van huiselijk geweld.  Hiertoe dienden de kwalificatiefiches die betrekking hebben op de 
schending van het beroepsgeheim te worden aangepast. 
 
Op 4 maart 2013 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 18 februari 2013 gepubliceerd tot wijziging van 
boek II, titel ter van het Strafwetboek.  Om het Belgisch recht in overeenstemming te brengen met de 
normatieve bepalingen van het Verdrag van de Raad van Europa van 16 mei 2005 ter voorkoming van 
terrorisme en het Kaderbesluit 2008/919/JBZ van 28 november 2008 tot wijziging van het Kaderbesluit 
2002/475/JBZ van 13 juni 2002, werd de poging, in de zin van de artikelen 51 tot 53, tot het plegen van de in 
artikel 137 §1 van het Strafwetboek bedoelde wanbedrijven, strafbaar gesteld.  Daarenboven dienden 
bepaalde handelingen die verband houden met terroristische activiteiten, zoals de openbare aanzetting tot 
het plegen van een terroristisch misdrijf, de rekrutering voor terrorisme en het verstrekken van 
terrorismeopleiding, door een aanpassing van het Strafwetboek in nationaal recht te worden omgezet.  
Hiertoe werden de artikelen 140bis, 140ter, 140quater en 140quinquies in titel 1ter van het Strafwetboek 
ingevoegd.  Om tegemoet te komen aan artikel 2 van het herziene Kaderbesluit met als opschrift 
“Fundamentele beginselen betreffende de vrijheid van meningsuiting”, moest ook het bestaande artikel 
141ter van het Strafwetboek gewijzigd worden. 
 
Voor de actualisering van het kwalificatieboek werden er in totaal 1734 fiches aangepast of toegevoegd, die 
verband houden met ‘terroristische misdrijven’, ‘misdrijven betreffende een terroristische groep’, en 
‘misdrijven in verband met terroristisch activiteiten’. 
 
In het Belgisch Staatsblad van 22 april 2013 verscheen de wet van 14 december 2012 tot verbetering van de 
aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie.  Via de artikelen 4 en 5 van 
deze wet werden er twee bijkomende straffen ingevoerd die facultatief kunnen worden opgelegd in geval van 
strafrechtelijke veroordeling wegens bepaalde welomschreven misdrijven.  A.h.v. artikel 4 werd de 
facultatieve overzending van een rechterlijke beslissing aan de werkgever, rechtspersoon of autoriteit die een 
tuchtrechtelijke bevoegdheid over de dader uitoefent mogelijk gemaakt door de invoeging van een nieuw 
artikel 382quater aan het Strafwetboek.  Bovendien werd door artikel 5 het bestaande lid 1 van artikel 382bis 
van het Strafwetboek met een 4° aangevuld, waardoor het tevens mogelijk wordt een woonverbod uit te 
spreken. 
Om deze wetswijziging te concretiseren moesten er in totaal 1450 fiches worden aangepast.  Het gaat hierbij 
om fiches die betrekking hebben op ‘aanranding van de eerbaarheid’, ‘verkrachting’, ‘bederf van de jeugd’, 
‘ontucht en prostitutie’, ‘openbare schennis van de goede zeden’ en ‘kinderpornografie’. 
 
Op 6 juni 2013 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 23 mei 2013 gepubliceerd tot wijziging van het 
Strafwetboek om het in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag betreffende de 
bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005, en met de 
wijziging van het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, dat op 8 juli 2005 aangenomen werd 
te Wenen door de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag.  Door deze wet werden een aantal 
internationale verplichtingen in nationaal recht omgezet.  Hiertoe diende artikel 331bis 1° van het 
Strafwetboek te worden aangepast teneinde de dreiging met een aanslag op personen of eigendommen, 
door gebruik te maken van kernmateriaal, uit te breiden naar radioactief materiaal, radioactieve instrumenten 
en nucleaire installaties.  Verder werden er een aantal nieuwe definities aan artikel 487bis van het 
Strafwetboek toegevoegd, en werd artikel 488bis met een § 4 aangevuld, waardoor naast het 
wederrechtelijke bezit van kernmateriaal ook de sabotage van kernmateriaal en installaties met 
kernmateriaal, en de verstoring van de werking van installaties met kernmateriaal strafbaar worden gesteld. 
Met de invoeging van de artikelen 488ter, 488quater en 488quinquies in het Strafwetboek werden ook een 
aantal nieuwe strafbaarstellingen met betrekking tot het wederrechtelijke bezit en de sabotage van radioactief 
materiaal of radioactieve instrumenten, de afpersing van radioactief materiaal of radioactieve instrumenten, 
en van nucleaire installaties, en het niet-toegestaan of frauduleus binnendringen in de meest gevoelige 
gedeeltes van een nucleaire site, aan het wetgevende arsenaal toegevoegd. 
Als gevolg van deze wetgeving moesten er 36 nieuwe kwalificatiefiches in Omptranet worden ondergebracht, 
die verband hielden met de misdrijvengroepen ‘bedreigingen’ en ‘externe beveiliging van kernmateriaal en 
ander radioactief materiaal’. 
 
In het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2013 verschenen respectievelijk de wet van 29 april 2013 tot wijziging 
van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een 
slachtoffer van huisjesmelkerij, de wet van 29 april 2013 tot wijziging van artikel 433quinquies van het 
Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel, en de 
wet van 24 juni 2013 houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel 
en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers.  Aan de hand van de eerste wetgeving dienden 
de kwalificatiefiches m.b.t. huisjesmelkerij te worden aangepast.  De tweede wet verduidelijkte dan weer de 
draagwijdte van het misdrijf ‘mensenhandel’ en bracht het in overeenstemming met de Europese en nationale 
reglementering ter zake.  De wet van 24 juni 2013 legt ten slotte een vermenigvuldiging van de geldboete op 
in verhouding tot het aantal slachtoffers.  Hiertoe dienden alle fiches die betrekking hebben op ‘ontucht en 
prostitutie’, ‘uitbuiting van bedelarij’, en ‘mensenhandel’ te worden aangepast, wat neerkwam op een totaal 
van 382 fiches. 
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Wat het bijzonder strafrecht betreft, werd in 2006, op verzoek van de procureur-generaal bij het hof van 
beroep te Bergen, een lijst samengesteld van alle misdrijvengroepen waaronder de militaire misdrijven 
konden worden gerangschikt.  De kwalificatieboeken van de voormalige militaire gerechten moesten als basis 
dienen om volgens een boomstructuur kwalificatiefiches met betrekking tot het militair strafrecht uit werken. 
 
Tijdens het afgelopen gerechtelijk jaar werden de resterende 2000 fiches die betrekking hebben op het 
misdrijf ‘verraad’ in de daartoe voorziene module van Omptranet ondergebracht.  Op die manier kon 
tegemoet gekomen worden aan het verzoek van de procureur-generaal te Bergen om, vóór de expertise 
verloren zou gaan, een volledig kwalificatieboek op gebied van militair strafrecht ter beschikking van het 
openbaar ministerie te stellen. 
 
Dit kwalificatieboek op gebied van militair strafrecht omvat alle tenlasteleggingen die vastgelegd werden in de 
artikelen 15 tot en met 57bis van het Militair Strafwetboek en de besluitwet van 13 november 1915 met 
betrekking tot de vrijwillige verminkingen in oorlogstijd.  Deze tenlasteleggingen werden overeenkomstig de 
structuur en de onderverdelingen van beide wetgevingen gerangschikt onder de misdrijvengroepen ‘verraad’ 
(artikelen 15 en 16 Mil. Sw.), ‘bespieding’ (artikelen 17 en 18bis Mil. Sw.), ‘capitulatie’ (artikelen 19, 20 en 22 
Mil. Sw.), ‘overgave’ (artikelen 21 en 22 Mil. Sw.), ‘postverlating’ (artikelen 21 tot en met 25 Mil. Sw.), 
‘verzuim zich naar zijn post te begeven’ (artikel 26 Mil. Sw.), ‘beledigingen jegens de persoon van de Koning 
of andere beschermde personen of instellingen’ (artikel 27 Mil. Sw.), ‘insubordinatie’ (artikel 28 Mil. Sw.),’ 
muiterij’ (artikelen 29 tot en met 32 Mil. Sw.), ‘gewelddaden tegen een schildwacht’ (artikel 33 Mil. Sw.), 
‘gewelddaden tegen een meerdere’ (artikelen 34 tot en met 39 Mil. Sw.), ‘doodslag op een meerdere’ (artikel 
40 Mil. Sw.), ‘gewelddaden tegen een bewoner van het huis waar de militair op vordering van de openbare 
overheid is geherbergd’ (artikel 41 Mil. Sw.), ‘smaad jegens een meerdere’ (artikel 42 Mil. Sw.), ‘desertie’ 
(artikelen 43 tot en met 53 Mil. Sw.), ‘verduistering ten nadele van militairen of de Staat’ (artikel 54, lid 1, 2 en 
4 Mil. Sw.), ‘diefstal ten nadele van militairen of de Staat’ (artikel 54 Mil. Sw.), ‘diefstal ten nadele of ten huize 
van de inwoner bij wie de militair op vordering van de openbare overheid is geherbergd’ (artikel 55 Mil. Sw.), 
‘verkwisting of niet-voorbrenging van stukken van de grote uitrusting en van de bewapening’ (artikelen 56 en 
57 Mil. Sw.), ‘overtreding van buitenlandse wetsbepalingen’ (artikel 57 bis Mil. Sw.), en ‘vrijwillige 
verminkingen in oorlogstijd’ (besluitwet 13 november 1915 met betrekking tot de vrijwillige verminkingen in 
oorlogstijd).  Het gaat hierbij om 21 misdrijvengroepen, waarvoor grosso modo 5000 fiches per landstaal 
moesten worden aangemaakt.  Voor het creëren van deze fiches moest het dubbele aantal codes worden 
vastgelegd. 
 
Rekening houdend met de omvang van het beheer van de kwalificatiefiches werd begonnen met de opstart 
van een database om alle artikelen te inventariseren die in de betrokken kwalificatiefiches vermeld staan.  Op 
termijn zou deze database de mogelijkheid moeten bieden het bijhouden van de kwalificatiefiches te 
vergemakkelijken. 
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HOOFDSTUK 2 – DE DIENST STATISTISCH ANALISTEN 

____________________________________________________________ 

 
De statistisch analisten van het Openbaar Ministerie staan in voor de productie van betrouwbare, relevante 
en geduide statistische gegevens die kaderen in het strafrechtelijk beleid van deze instantie. Met hun 
statistische analyses ondersteunen zij het College van Procureurs-generaal bij de voorbereiding, uitvoering 
en evaluatie van het strafrechtelijk beleid en dragen zij actief bij tot de transparante werking van het 
Openbaar Ministerie. 
 
Naar analogie met de productie van statistieken over de correctionele parketten bij de rechtbanken van 
eerste aanleg en het federaal parket hebben de statistisch analisten van het Openbaar Ministerie zich tot doel 
gesteld om ook statistieken te genereren voor de jeugd- en de politieparketten, de parketten-generaal, de 
arbeidsauditoraten en de auditoraten-generaal

5
. De belangrijkste verwezenlijking van de statistisch analisten 

tijdens het gerechtelijk jaar 2012-2013 situeerde zich in het domein van de jeugdparketstatistieken: het 
statistisch instrument voor de instroom van de protectionele zaken op de jeugdparketten, dat reeds 

uitgebouwd werd tijdens het gerechtelijk jaar 2011-2012, werd verder verfijnd en vervolgens - met het oog op 
een transparante werking - via de website van het Openbaar Ministerie ter beschikking van de 
geïnteresseerde burger gesteld. Naar aanleiding van deze online publicatie van de jeugdparketstatistieken 
verspreidde het College van Procureurs-generaal een persbericht via de website van het Internationaal 
Perscentrum (IPC).  
 

Kort overzicht van de kernactiviteiten van de statistisch analisten  
 
In wat volgt overlopen we het geheel van de activiteiten van de statistisch analisten tijdens het gerechtelijk 
jaar 2012-2013 aan de hand van twee hoofdassen: 

1. Bron van gegevens: de statistische databank van het College van Procureurs-generaal  

o De statistisch analisten beheren een centrale statistische databank met halfjaarlijkse 
gegevensextracties op basis van de nationale registratiesystemen van het Openbaar Ministerie 
(REA/TPI voor de correctionele parketten en het Federaal Parket, PJP voor de jeugdparketten). 

o De statistisch analisten nemen deel aan de vergaderingen van de verschillende “applicatie-
projectgroepen (APG)” van het Openbaar Ministerie (REA/TPI, PJP, MaCH, PaGe), met de 
bedoeling de kwaliteit van de geregistreerde gegevens te verbeteren en te waarborgen.  

o Daarnaast werd met het oog op het efficiënte beheer van de databanken ook op regelmatige basis 
overlegd met de cel Datamanagement van de stafdienst ICT van de FOD Justitie. Tijdens dit 
overleg werden niet alleen de mogelijke pistes besproken om de procedures voor de 
gegevensextractie (REA/TPI en PJP) te verfijnen, maar ook de eventuele toegang tot een 
statistisch te exploiteren kopie van de MaCH-databank van de politieparketten.  

2. Statistische exploitatie  

2.1 Jaarstatistiek 2012 

De jaarstatistiek 2012 werd opgemaakt, goedgekeurd en gepubliceerd op de website van het Openbaar 
Ministerie [www.om-mp.be/stat].  
 
Correctionele parketten en Federaal Parket: www.om-mp.be/stat/corr  

o De publicatie van de jaarstatistieken van de correctionele parketten en het Federaal Parket werd op 
27 juni 2013 extern gecommuniceerd d.m.v. een persbericht via de website van het IPC: 
www.presscenter.org/nl/pressrelease/20130627/college-van-procureurs-generaal-stelt-
jaarstatistiek-2012-van-de-correctionele. 

o Bijdrage van het Openbaar Ministerie, wat de correctionele parketten betreft, aan de brochure 
“Justitie in Cijfers 2012”.  

 
 
Jeugdparketten – Instroom van de protectionele zaken: www.om-mp.be/stat/jeu/n 

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

informaticatoepassing beschikken. 

http://www.om-mp.be/stat
http://www.om-mp.be/stat/corr
http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20130627/college-van-procureurs-generaal-stelt-jaarstatistiek-2012-van-de-correctionele
http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20130627/college-van-procureurs-generaal-stelt-jaarstatistiek-2012-van-de-correctionele
http://www.om-mp.be/stat/jeu/n
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o De publicatie van de jaarstatistieken van de jeugdparketten (2006-2012) werd op 26 juni 2013 extern 
gecommuniceerd d.m.v. een persbericht via de website van het IPC: 
www.presscenter.org/nl/pressrelease/20130626/college-van-procureurs-generaal-stelt-
jaarstatistiek-2012-van-de-jeugdparkette. 

o Bijdrage van het Openbaar Ministerie, wat de jeugdparketten betreft, aan de brochure “Justitie in 
Cijfers 2012”. 

2.2 Statistische analyses op basis van het strafrechtelijk beleid  

Bijdrage aan de uitvoering van de prioriteiten die in het beleidsplan van het Openbaar Ministerie 
vastgelegd werden: analyse van de doorlooptijden van de gerechtelijke onderzoeken 
o 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 uitgebouwd om de evolutie van 
de doorlooptijden van de gerechtelijke onderzoeken op vaste tijdstippen voor alle parketten van 
het land in kaart te brengen. Op 17 april 2013 presenteerden de statistisch analisten samen met 
de leden van het College een vervolganalyse (referentieperiode 2007-2011) aan de Commissie 
voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

o Ten behoeve van de procureurs-generaal en de procureurs des konings werd een update gemaakt 
van de gegevenstabellen van de analyse m.b.t. de doorlooptijden van de gerechtelijke 
onderzoeken voor de referentieperiode 2008-2012. 

 
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 2012-2013 
de noodzakelijke correctionele gegevens aan en voerden ze een koppeling uit met de politionele data 
voor het arrondissement Dendermonde (politiezone Aalst). 

 
De statistisch analisten bieden ook ondersteuning aan de korpschefs (procureurs des konings, 
procureurs-generaal), bijvoorbeeld: 
o aanleveren van cijfergegevens voor de plechtige openingsredes van de procureurs-generaal; 
o voorleggen 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; 
o presentaties van en duiding bij de nationale analyses, vb. de doorlooptijden van de gerechtelijke 

onderzoeken of de opsporingsonderzoeken; 
o deelname aan overlegvergaderingen tussen de procureur-generaal en de procureurs des konings; 
o opstellen van periodieke statistieken betreffende de instroom, uitstroom en stock van correctionele 

beroepen op de parketten-generaal. 

2.3 Beantwoorden van gerichte statistische vragen  

In de loop van het gerechtelijk jaar 2012-2013 heeft het Secretariaat van het College van Procureurs-
generaal 309 parlementaire vragen ontvangen. Het coördinatiebureau heeft 112 adviezen opgesteld waarin 

de mogelijkheden werden uiteengezet om deze vragen te beantwoorden. De analisten hebben uiteindelijk 
statistische elementen aangereikt voor de beantwoording van 32 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20130626/college-van-procureurs-generaal-stelt-jaarstatistiek-2012-van-de-jeugdparkette
http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20130626/college-van-procureurs-generaal-stelt-jaarstatistiek-2012-van-de-jeugdparkette
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Vraagsteller Datum 
vraag 

Onderwerp 

Eurojust 25.07.2012 Internationale drugshandel 

Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid 25.07.2012 Partnergeweld 

Universite Libre de Bruxelles (Chloé Brière) 19.09.2012 Mensensmokkel 

VRT Radionieuws (Liesbeth Indeherberge) 19.09.2012 Burgerlijkepartijstellingen 

VRT Radionieuws (Thomas Ortegat-Traen) 20.09.2012 Snelrecht 

De Morgen (Maud Oeyen) 24.09.2012 Snelrecht 

Rechtbank van koophandel Antwerpen (Frederic 
Blockx) 

15.10.2012 Schending van het beroepsgeheim 

FOD Justitie  
(Veerle Van Crombrugge) 

25.10.2012 Geweld tegen beroepen van openbaar 
nut 

VTM Nieuws 12.11.2012 Ramkraken 

FOD Justitie (Nancy Colpaert) 16.01.2013 Minnelijke schikkingen 

Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding 

17.01.2013 Racisme 

Federale Politie (Martine Pattyn) 17.01.2013 Corruptie 

Europese Commissie tegen Racisme en 
Intolerantie  (ECRI) 

23.01.2013 Racisme, xenofobie en homofobie 

RTL Info (Clémentine Dubuisson) 01.02.2013 Vervolging van bijzitters die verstek laten 
gaan (kieswet) 

Federale Politie (Johan Denolf) 07.02.2013 Economische, financiële en 
informaticacriminaliteit 

Financiële Actiegroep (FAG) – Cel voor 
Financiële Informatieverwerking (CFI) (Jean-
Claude Delepière) 

22.02.2013 Witwassen van geld en terrorisme 

Ambassade van de Verenigde Staten 11.03.2013 Mensenhandel 

RTBF (Jeremy Giltaire) 24.04.2013 Minnelijke schikkingen 

“TRAFSTAT (Statistics on Human Trafficking)” 14.06.2013 Mensensmokkel 

Omkadering van en ondersteuning aan statistische projecten van andere 
diensten 

Net zoals dat tijdens de voorgaande jaren het geval was, hebben de statistisch analisten hun 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: 
 

o Deelname aan het begeleidingscomité van het onderzoek m.b.t. de evaluatie van de 
jeugddelinquentie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat opgestart werd op initiatief van het 
Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV) en uitgevoerd werd door het 
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC).  

o Participatie aan het begeleidingscomité van het onderzoek “Stedelijke jeugd in conflict met politie: 
een analyse van de betekenissen van jeugddeviant gedrag in de Brusselse publieke ruimte”, onder 
de leiding van de professoren J. Christiaens en E. Enhus (VUB) en gesubsidieerd door het Fonds 
Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO). 

o Overlegvergadering met de coördinatoren van de jeugdcriminologen van het Openbaar Ministerie. 
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o Project tot wijziging van de officiële tenlasteleggingscodelijst van het Openbaar Ministerie, in 
samenwerking met de voorzitter van de Nomenclatuurcommissie.  

o Ondersteuning aan het Vast Bureau Werklastmeting en Organisatieontwikkeling (VBWO) in het 
kader van de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. De statistisch 
analisten gingen op 10 april 2013 in de lokale REA/TPI-databank over tot een gegevensextractie 
voor het correctioneel parket Brussel en bezorgden deze gegevens aan de analisten van het 
VBWO. A.h.v. verschillende vergaderingen werd bovendien een bijdrage geleverd aan de 
kennisuitdieping van de leden van het VBWO op het vlak van de in de REA/TPI-applicatie 
geregistreerde gegevens.  

o Op regelmatige basis georganiseerd overleg en informatie-uitwisseling met het Vast Bureau 
Statistiek en Werklastmeting van de Zetel.  

Opleidingen en vorming (studiedagen/colloquia) 

De coördinator van de statistisch analisten volgde de open opleiding “Beleidsevaluatie” aan de KU Leuven 
(Instituut voor de Overheid) en werkte op vraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) ook mee 
aan de gespecialiseerde vorming voor toekomstige jeugdmagistraten. Daarnaast leverde het 
coördinatiebureau van de statistisch analisten een bijdrage over de “Verticale integratie tussen de politioneel 
geregistreerde criminaliteit en de parketstatistieken” op de studiedag “Criminaliteit in de strafrechtsketen: 
verhalen achter cijfers”. 
 
De statistisch analisten namen eveneens deel aan de volgende studiedagen: 

o “Evaluatie van de Salduz-wet en vooruitblik naar de toekomst”, 18 september 2012  
o “SAS forum BeLux”, 11 oktober 2012 
o “Criminaliteit in de strafrechtsketen: verhalen achter cijfers”, 8 november 2012 
o “Vierde Criminologisch Forum: Criminologisch onderzoek in Vlaanderen”, 8 februari 2013 
o “’t Salduz beter gaan ?!”, 27 maart 2013 
o “How Big Data will play a fundamental role in the future of public services”, 16 april 2013 
o “Geïntegreerd dossierbeheer – Mi-Case”, 25 april 2013 
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HOOFDSTUK 3 – HET VAST BUREAU WERKLASTMETING EN 
ORGANISATIEONTWIKKELING 

____________________________________________________________ 

 
Het Vast Bureau Werklastmeting en Organisatieontwikkeling (VBW&O)vervult een dubbele missie binnen 

het openbaar ministerie, nl. (1) het coördineren, het beheren en het uitvoeren van de werklastmeting, en (2) 
het ontwikkelen van de organisatie naar een hoger kwaliteitsniveau op het gebied van de werking ervan. Het 
bureau voert hiertoe verscheidene projecten met een afgebakende scope, die gericht zijn op het behalen 

van concrete resultaten op korte of middellange termijn. Bij deze projecten wordt nauw samengewerkt met 
verantwoordelijkheden op het terrein en met diverse externe partners (FOD Justitie, beleidscel van de 
minister van Justitie). Hierna volgt een kort overzicht van uitgevoerde activiteiten (gerechtelijk jaar 2012-
2013), gegroepeerd per project. Er kunnen 5 W&O-projecten onderscheiden worden. 
 
 

Kort overzicht van de activiteiten van het VBW&O 
 
 
1. Project ‘Werklastmeting Brussel-Halle-Vilvoorde (parket)’ 

 

 Doelstellingen: De werklast binnen het parket van Brussel (politieafdeling, correctionele en afdeling 
koophandel en bijzondere zaken) objectief meten en in kaart brengen voor het kalenderjaar 2012, 
gedifferentieerd volgens (beleids)relevante BHV-splitsingscriteria (Brussel – Halle-Vilvoorde, Nederlands 
– Frans).  
 

 Activiteiten:  

- meerdere vergaderingen met de stuurgroep, de opdrachtgever en projectleiders van het BHV-project. 
- meerdere vergaderingen en overleg met de firma KPMG en met de leidinggevenden van het parket 
Brussel teneinde de scope van het project duidelijk af te bakenen en gemeenschappelijke 
aangelegenheden te bespreken.  
- meerdere vergaderingen en overleg met relevante betrokkenen personen (statistici, leidinggevenden…) 
die betrokken zijn bij de werklastmeting binnen het parket Brussel, met het oog op een analyse van de 
registratiepraktijken en het maken van afspraken over de toelevering van bepaalde gegevens die lokaal 
dienden geteld te worden. 
- inventarisatie (update) van de werkprocessen, met diverse aanpassingen op maat van het parket, en 
nazicht en validatie van de procesbeschrijvingen (incl. tijden, uitvoerder,…). 
- actualisatie en optimalisatie van de volumetellingen aan de hand van de REA/TPI-databank, in 
samenwerking met diverse technici en experts (systeembeheerders van het parket Brussel, statistisch 
analisten). 
- uitvoeren van een ‘AS IS-analyse’ van de werklast met het oog op het bepalen van een verdeelsleutel 
voor de splitsing van het parket in het hervormde gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. 
- het binnen geplande termijn voorleggen van een rapport aan de opdrachtgever (21 juni 2013). 
- het binnen de vastgelegde termijn aanleveren van bijkomende gegevens ten behoeve van de firma 
KPMG.   
 

2. Project ‘Werklastmeting parketten-generaal’ 

 

 Doelstellingen: De werklast binnen de 5 parketten-generaal objectief meten en in kaart brengen voor een 
vastgelegde referentieperiode.  
 

 Activiteiten:  

- meerdere vergaderingen en overleg met de hoofdsecretarissen van de parketten-generaal teneinde 
een nieuwe werklastmeting voor te bereiden en uit te voeren voor deze instanties. 
- een begin van actualisatie van de werkprocessen naar aanleiding van de introductie van het PaGe-
systeem bij de parketten-generaal van Antwerpen, Brussel, Gent en Bergen.  
- invoeren van de gewijzigde werkprocessen in de WLM-applicatie. 
- aandacht schenken aan de registratieproblemen en het stimuleren van oplossingen. De APG “PaGe” 
en het PaGe-team activeren om bepaalde WLM-relevante ontwikkelingen in het PaGe-systeem te 
integreren. 
- afstemmen en zoeken naar oplossingen voor het meten van de werklast binnen het parket-generaal 
Luik, dat PaGe (nog) niet gebruikt. 
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3. Project ‘Werklastmetingsapplicatie’ 

 

 Doelstellingen: (1) De WLM-applicatie onderhouden en vernieuwen, zodat ze (zowel centraal als lokaal) 
gebruikt kan worden voor het uitvoeren van werklastmetingen en de vereiste functionaliteiten en 
kenmerken bevat op grond van de geformuleerde behoeften; (2) zorgen dat de import en export van 
gegevens in/uit de webapplicatie zo gebruiksvriendelijk en geautomatiseerd mogelijk kunnen verlopen; 
(3) strategisch aandacht schenken aan nieuwe behoeften op het vlak van werklastmeting en 
organisatieontwikkeling (o.a. BPM, ICT), en nagaan in welke mate het WLM-instrument 
inhoudelijk/vormelijk moet aangepast worden teneinde op een effectieve en efficiënte wijze een antwoord 
te kunnen bieden op de actuele behoeften. 
 

 Activiteiten:  
- meerdere ‘supportvergaderingen’ en overleg met de firma die instaat voor de ontwikkeling en het 
onderhoud. 
- begeleiding bieden bij het extern brengen van de hosting van de WLM-applicatie (‘in the cloud’). Hiertoe 
diende een migratieproces te worden doorlopen met de firma,en moesten diverse testen worden 
uitgevoerd.  
- formuleren van nieuwe behoeften en bieden van ondersteuning bij het doorvoeren van aanpassingen 
en realisaties op het gebied van de ‘client-applicatie’ (o.a. ontwikkeling van een nieuwe module 
‘scenario’s’), waarmee de werklast en capaciteit kunnen worden berekend op grond van de ‘TO BE-
analyses’ en a.h.v. scenario’s). 
- formuleren van behoeften en ondersteuning bieden bij het optimaliseren van de ‘administrator-
applicatie’.  
- melden en oplossen van bugs en onderhoud, testen van nieuwe functionaliteiten + geven van 
feedback. 
- opvolgen van de nieuwe ontwikkelingen en toetsen aan de geformuleerde behoeften. 

 
4. Project ‘Agendabeheer’ 

 

 Doelstellingen: (1) het uitbouwen van een systeem dat de mogelijkheid biedt om diverse gegevens 

(m.b.t. niet-dossiergebonden activiteiten, werkroosters, verloven, zittingen, afstappingen ter plaatse, etc.) 
de relevant zijn voor de werklastmeting en het ‘human resources management’ in de Outlookagenda’s 
van de medewerkers op te nemen (en ze in beperkte mate voor anderen zichtbaar te maken); (2) het 
produceren van statistieken (op basis van de agendagegevens) die een antwoord bieden op vragen 
m.b.t. het personeelsbeheer, de werklastmeting,…  
 

 Activiteiten:  
- meerdere (strategische) vergaderingen met interne en externe partners (stafdiensten ICT en Personeel 
en Organisatie van de FOD Justitie) teneinde te onderzoeken wat een haalbare oplossing zou zijn om op 
korte termijn de gestelde doelstellingen te bereiken. 
- meerdere (operationele) vergaderingen met interne en externe partners,met het oog op het bepalen 
van functionele en vormelijke vereisten waaraan het systeem dient te voldoen.   
- meerdere vergaderingen met verantwoordelijken van diverse entiteiten (parket-generaal Gent, parket 
Gent en arbeidsauditoraat Gent) binnen het ressort Gent, die (sinds maart 2013) fungeren als testsite 
voor het project ‘Agendabeheer’. 
- behoeften formuleren en ondersteuning bieden bij het verder ontwikkelen in Outlook (categorieën e.a.).  
- behoeften formuleren en ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van een ‘agendabeheerapplicatie’  
- helpen voorzien in een systeem voor de export en synchronisatie van gegevens naar een 
Outlookdatabank. 
- aanpassingen voorstellen aan het agendasysteem op basis van testresultaten en ontvangen feedback. 
- opmaken en verspreiden van documentatie (handleidingen, ‘release notes’) bij het agendasysteem.  
 

5. Project ‘Business Process Management-programma (BPM)’ 

 

 Doelstellingen: (1) het invoeren van een BPM-programma dat het mogelijk maakt om diverse projecten 

(ICT, WLM, procesaudit, etc.) op te zetten die zich richten op bepaalde processen en gebruik maken van 
bepaalde methoden en technieken op het vlak van BPM.  
 

 Activiteiten:  

- Overschakeling naar het gebruik van ‘BPMN’ en het BPM-tool “Aris Express” bij het beschrijven van 
nieuwe werkprocessen in het kader van de werklastmeting. 
- Construeren van hiërarchisch gelaagde proceslandschappen voor de geïdentificeerde werkprocessen 
van de politieparketten, de correctionele parketten en de parketten-generaal. 
- Aanvraag van een BPM-dataserver met het oog op uitwisseling van BPM-data op nationale schaal. 
- Overleg met diverse interne en externe partners over de stand van zaken van het project. 
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Belangrijkste prioriteiten van het VBW&O gedurende het afgelopen jaar 
 
Gezien het staatsbelang te kunnen beschikken over een objectief beeld van de werklastverdeling binnen het 
parket van Brussel werd prioritair gefocust op het BHV-werklastmetingsproject. Tussendoor werd getracht om 
een zekere vooruitgang te (blijven) boeken op de andere lopende projecten, ondanks de beperkte personele 
capaciteit van het bureau, die hiertoe weinig ruimte biedt.   
 

Omzendbrieven, adviezen en rapporten 
 

 Rapport over de werklastverdeling binnen het parket van eerste aanleg te Brussel (correctionele 
afdeling) 

 Rapport over de werklastverdeling binnen het parket van eerste aanleg te Brussel (afdelingen 
politie/verkeer) 

 
 

Krachtlijnen en prioriteiten van het bureau voor het komende jaar 
 
 
1. Rapport m.b.t. de werklastmeting van de parketten-generaal 

 
Tijdens het gerechtelijk jaar 2013-2014 zal het bureau topprioriteit verlenen aan het opmaken van een 

rapport over de actuele werklast van de magistraten binnen de parketten-generaal – een vereiste met het oog 
op het verlengen van de tijdelijke kaders (Project ‘Werklastmeting parketten-generaal’). 

 
2. Agendabeheer 

 
Zodra opnieuw personele capaciteit vrijkomt, zal er ten volle geïnvesteerd worden in het project 
‘Agendabeheer’, met de finale bedoeling om het ontwikkelde en gevalideerde agendasysteem (Outlook + 

agendabeheer) binnen de gehele organisatie van het openbaar ministerie uit te rollen (planning: 2014-Q2). 
Dit project zal absolute prioriteit genieten vanaf 2014.  
 
3. Werklastmeting van de correctionele parketten 

 
De voorbereidende fase van een werklastmeting uit te voeren op grotere schaal (2015) houdt onder meer in 
dat de bestaande werkprocessen geüpdatet moeten worden en dat in enkele testsites de eerste metingen 
zullen worden uitgevoerd. 
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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 

 
P1128 

 
L. Louis 

 
13/10/2012 

 
De verdwijning van PV’s die werden opgemaakt 
in het kader van het onderzoek naar seksueel 
misbruik in de Kerk  
 

5-673 Z. Khattabi 18/10/2012 De strafrechtelijke schikkingen 
 

0000 K. Lalieux 18/10/2012 De verdwijning van stukken in het kader van het 
dossier met betrekking tot “Operatie Kelk” 
 

5-703 Ch. Defraigne 08/11/2012 De invrijheidstelling van een dealer bij gebrek aan 
een vertaler 
 

P1302 F. De Man 14/11/2012 Acties van het parket m.b.t. de “kopstootmoslima” 
 

0000 L. Van Biesen 29/11/2012 Vervolging van verkrachting 
 

5-737 B. Laeremans 06/12/2012 Het zwakke vervolgingsbeleid inzake 
schijnhuwelijken in Brussel 
 

0000 W.-F. Schiltz 09/10/2012 De export, import en handel in puppy’s 
 

5-796 Y. Vastersavendts 17/01/2013 De wet betreffende de anonimiteit van de 
getuigen 
 

5-878 A. Laaouej 07/03/2013 De impact van de problemen bij het Antwerpse 
parket op de fraudedossiers in de diamantsector 
 

5-906 Fr. Bellot 20/03/2013 De minnelijke schikking in strafzaken 
 

5-981 G. Deprez 15/05/2013 De seponering van bijna één op twee 
groepsverkrachtingszaken tussen 2009 en 2011 
 

5-998 B. Anciaux 23/05/2013 De turbulenties in het onderzoek naar de Bende 
van Nijvel  
 

5-1003 R. Daems 23/05/2013 Het blokkeren van de toegang tot websites 
 

5-1022 B. Laeremans 30/05/2013 De radicalisering in Marokkaanse kringen en de 
toegenomen kans op aanslagen in België 
 

P1835 R. Landuyt 06/06/2013 Jaarverslag van het parket-generaal – de trage 
werking van het gerecht 
 

5-1056 A. Vandermeersch 13/06/2013 Het optreden van de overheid tegen de 
teruggekeerde Syriëstrijders 
 

5-1064 L. Maes 20/06/2013 De seponering van dossiers van fiscale fraude 
die door de Cel voor Financiële 
Informatieverwerking werden doorgegeven  
 

P1888 R. Landuyt 20/06/2013 De controle op de werking van het hof van 
beroep te Brussel naar aanleiding van een 
onbestrafte megafraude 
 

P1889 K. Van Vaerenbergh 20/06/2013 De controle op de werking van het hof van 
beroep te Brussel naar aanleiding van een 
onbestrafte megafraude 
 

5-1060 B. Anciaux 20/06/2013 De verbranding van dossiers uit het onderzoek 
naar de Bende van Nijvel 
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P1973 F. De Man 17/07/2013 Het eventuele gerechtelijke optreden tegen 

Sharia Sisters  
 

89 B. Schoofs 21/05/2013 De onaanvaardbare praktijken in private 
rusthuizen 
 

52 S. Becq 15/12/2011 Schoolverzuim – Spijbeldossiers 
 

83 F. Seminara 17/01/2012 Beheer van overtuigingsstukken – Implementatie 
van het PACOS-project  
 

349 S. De Wit 22/01/2013 Aangiftes van verkrachtingen binnen het huwelijk 
(actualisering van de cijfers) 
 

615 M. Almaci 08/05/2013 De minnelijke schikking in het kader van de 
regeling die werd uitgewerkt voor de 
diamantfraude 
 

660 P. Logghe 28/08/2012 Veroordeeld wegens kinderprostitutie 
 

683 W.-F. Schiltz 03/09/2012 Handel in puppy’s 
 

687 P. Logghe 20/09/2012 Vervolging van internationale corruptie in België 
 

712 E. Thiébaut 25/10/2012 Vernietiging door sommige politierechtbanken 
van processen-verbaal naar aanleiding van 
snelheidsovertredingen 
 

713 S. Smeyers 25/10/2012 Verjaring van de misdaden gepleegd door de 
Bende van Nijvel 
 

715 S. Smeyers 25/10/2012 Het strafrechtelijk vervolgen van syndici 
 

720 P. Logghe 26/10/2012 Seksuele inbreuken 
 

725 F. Seminara 07/11/2012 Seponering van diefstallen met geweld 
 

740 N. Sminate 20/11/2012 Sociale controleurs en inspecteurs bij de federale 
sociale inspectiediensten – Onderzoeken door de 
dienst Enquêtes P of het Vast Comité van 
Toezicht op de politiediensten 
 

744 P. Logghe 21/11/2012 Veroordelingen voor namaakgoederen 
 

746 Z. Demir 22/11/2012 Klachten bij de arbeidsauditeur en rechtszaken 
voor pesten op het werk 
 

749 P. Logghe 29/11/2012 Banken – Personeel – Veroordelingen wegens 
rommelkredieten en ander financieel gesjoemel 
 

753 S. De Wit 05/12/2012 Veroordelingen waarvan de straf nog niet in 
uitvoering is 
 

754 S. Becq 06/12/2012 Het misdrijf van familieverlating – Het niet-betalen 
van onderhoudsgelden 
 

756 Z. Genot 06/12/2012 Verkrachtingen – Klachten, rechtsvervolging en 
sancties  
 

762 J. Van Esbroeck 12/12/2012 De kosten veroorzaakt door Sharia4Belgium 
 

767 L. Van Biesen 14/12/2012 Huiszoekingen – Toestemming van de 
verdachten 
 

771 K. Uyttersprot 19/12/2012 De oprichtersaansprakelijkheid 
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774 K. Uyttersprot 21/12/2012 Toepassing van de faillissementswet van 8 
augustus 1997 
 

779 K. Uyttersprot 14/01/2013 Het effect van de wet betreffende de continuïteit 
van de ondernemingen 
 

782 P. Logghe 14/01/2013 Uitleveringen met betrekking tot ernstige 
inbreuken door België aan andere staten 
 

785 F. Wilrycx 17/01/2013 De drug GHB – Voorleidingen en veroordelingen 
van personen  
 

788 O. Maingain 22/01/2013 De doeltreffendheid van de verruimde minnelijke 
schikking in strafzaken 
 

795 N. Sminate 31/01/2013 Sociaal inspecteurs – Controles in bewoonde 
ruimten – Machtiging tot visitatie uitgereikt door 
de  onderzoeksrechter 
 

798 L. Dierick 01/02/2013 Hof van Assisen – Assisenzaken – Burgerlijke 
partijen 
 

808 K. Van Vaerenbergh 06/02/2013 De uitvoering van de werkstraffen 
 

809 B. Clerfayt 11/02/2013 Parket – Behandeling van prostitutiedossiers  
 

811 P. Logghe 13/02/2013 Bestraffing en sanctionering van schijnhuwelijken 
en schijnsamenlevingscontracten 
 

812 P. Logghe 13/02/2013 Processen-verbaal – Seponeringen 
 

817 S. De Wit 20/02/2013 Het verlies van bewijsmateriaal in een 
verkrachtingszaak 
 

818 B. Schoofs 22/02/2013 Opsporings- en gerechtelijke onderzoeken per 
gerechtelijk arrondissement 
 

819 B.Schoofs 22/02/2013 Opsporingsonderzoeken – Seponeringen 
 

825 S. Smeyers 26/02/2013 Schijnhuwelijken in 2012 
 

853 B. Weyts 27/03/2013 Aanpak van spijbelaars en niet-ingeschreven 
leerplichtigen 
 

863 S. Lahaey-Battheu 05/07/2013 Strafwetboek - Het verlaten of in behoeftige 
toestand achterlaten van kinderen of 
onbekwamen 
 

864 S. Lahaey-Battheu 05/07/2013 Het niet-afgeven van kinderen aan de personen 
die het recht hebben het kind op te eisen 
 

869 F. De Man 11/04/2013 De telefoonfaciliteiten voor een meervoudige 
moordenaar 
 

870 P. Logghe 19/08/2013 Gedetineerden – Penitentiair verlof 
 

876 F. Seminara 16/04/2013 Ontmijningsopdrachten – Valse bommeldingen  
 

877 B. Slegers 16/04/2013 Gewapende overvallen op handelaars langs de 
grens met Frankrijk 
 

881 P. Logghe  17/04/2013 Spionnen in België 
 

883 P. Logghe 17/04/2013 Procedures tegen mensenhandelaars en 
mensensmokkelaars 
 

884 J.-M. Dedecker 18/04/2013 Ordemaatregelen bij de politie 
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897 P. Logghe 24/04/2013 Antiterrorismewet – Vervolgingen 

 
904 S. Smeyers 25/04/2013 De economische en financiële dossiers bij 

parketten 
 

905 S. Smeyers 25/04/2013 Bestrijding van de exploitatie van bedelarij 
 

924 G. D’Haeseleer 07/05/2013 Moorden in de gevangenissen 
 

926 G. D’Haseleer 07/05/2013 Strafrechtelijke sancties in het kader van het 
LIMOSA-systeem 
 

942 S. Van Hecke 17/05/2013 Toepassing van de wet op de verruimde 
minnelijke schikking 
 

982 T. Veys 25/06/2013 Veroordelingen wegens illegaal verblijf op grond 
van artikel 75 van de Vreemdelingenwet 
 

986 W.-F. Schiltz 26/06/2013 Haven van Antwerpen – Doorvoerhandel – 
Cocaïne – Gerechtelijke vervolging 
 

1016 G. D’Haeseleer 08/07/2013 Anti-pestwet – Dossiers overgemaakt aan de 
rechtbanken 
 

1018 P. Logghe  08/07/2013 Internationale arrestatiebevelen 
 

1019 S. Van Hecke 08/07/2013 Fraudedossiers 
 

1021 G. D’Haeseleer 11/07/2013 Beteugeling van mobbing 
 

1031 P. Logghe 17/07/2013 Gokverslaving bij jongeren 
 

1065 L. Devin 16/07/2013 Mogelijke detachering van medewerkers van het 
parket naar de lokale politiezones 
 

13319 P. Logghe 17/09/2012 Een actieplan inzake de strijd tegen de 
financiering van het terrorisme 
 

13371 P. Logghe 24/09/2012 Sharia4Belgium 
 

13372 P. Logghe 24/09/2012 De vrijlating van een meervoudige dief 
 

13542 B. Weyts 17/10/2012 Het overtreden van de taalwetten en het 
kiesdecreet door een vrederechter 
 

13745 L. Van Biesen 25/10/2012 Vermogensvoordelen die rechtstreeks met een 
misdrijf te maken hebben 
 

13814 R. Landuyt 05/11/2012 De behandeling van de fouten gemaakt in de 
zaak Davy Simons 
 

13818 B. Schoofs 05/11/2012 De vrijlating van een Braziliaanse drugskoerier bij 
gebrek aan een Portugese tolk 
 

13852 K. Van Vaerenbergh 05/11/2012 De vrijlating van een drugskoerier ten gevolge 
van de onbeschikbaarheid van een tolk 
 

13867 S. Van Hecke 06/11/2012 De toepassing van de wet op de verruimde 
minnelijke schikking 
 

13998 J. Van den Bergh 12/11/2012 De controle van het rijden spijts verval 
 

14048 D. Dumery 13/11/2012 De mogelijkheid tot het ontvangen van een 
duplicaat van een ingetrokken rijbewijs 
 

14067 P. Logghe 14/11/2012 Het niet-samenvoegen van belangrijke 
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fraudedossiers 
 

14203 D. Clarinval 21/11/2012 Oneerlijke syndici 
 

14212 K. Degroote 21/11/2012 Het optreden van de procureur des konings 
Rubens in de afhandeling van de zaak HaZoDi 
 

14309 K. Van Vaerenbergh 26/11/2012 Het rapport van de statistisch analisten 
 

14372 J. George 28/11/2012 De belangenvermenging in het dossier 
betreffende de vzw Brussels Irisport  
  

14373 J. George 28/11/2012 De vordering tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank van verscheidene bekende figuren uit 
de voetbalwereld 
 

14374 J. George 28/11/2012 Bepaalde uitspraken over de bobo’s van het 
Belgische voetbal 
 

14448 S. De Wit 03/12/2012 De nakende vrijlating van Fouad Belkacem 
 

14562 P. Logghe 06/12/2012 De verjaring van een internationale drugszaak 
 

14589 M. Gerkens 06/12/2012 Een procedure bij de Nationale Tuchtraad  
 

14601 K. Lalieux 07/12/2012 De weigering van het parket te Brussel een 
advies uit te brengen in verband met de 
naturalisatieaanvragen ingediend bij de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers 
 

14641 W.-F. Schiltz 10/12/2012 De drugstrafiek in Antwerpen 
 

14700 J. Galant 10/12/2012 Het aantal autopsieën per jaar en het beroep van 
wetsdokter  
 

14930 D. Dumery 21/12/2012 De Blankenbergse trucker die beschoten werd in 
Frankrijk 
 

14957 P. Logghe 03/01/2013 Recidive 
 

14958 P. Logghe 03/01/2013 Vrijlating door procedurefouten 
 

14959 P. Logghe 03/01/2013 Vrijlating van de opdrachtgever van een moord 
 

15000 K. Van Vaerenbergh 07/01/2013 Het rapport van de statistisch analisten 
 

15093 P. Logghe 11/01/2013 De keuze tussen het hof van assisen of een 
jeugdinstelling 
 

15176 O. Maingain 15/01/2013 De uitspraken van de procureur des konings van 
Antwerpen betreffende het systematisch 
verklikken en de inmenging in het privéleven van 
families  
 

15263 Z. Genot 18/01/2013 Statistieken over het geslacht van de slachtoffers 
van misdrijven  
 

15331 G. Gilkinet 22/01/2013 Private stichtingen 
 

15347 T. Veys 22/01/2013 Het onderzoek naar de stunt van Tomtesterom 
 

15348 T. Veys 22/01/2013 Het onderzoek naar de treinramp in Buizingen 
 

15518 D. Ducarme 29/01/2013 Verenigingen die het schoolsysteem in ons land 
publiekelijk beschimpen  
 

15660 D. Dumery 04/02/2013 De betrokkenheid van Vietnamezen bij de 
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cannabisteelt in ons land 
 

15838 O. Maingain 11/02/2013 Het door het Europees Waarnemingscentrum 
voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD) en 
Europol gezamenlijk opgestelde rapport over de 
drugsmarkt in de EU 
 

15986 S. Lahaye-Battheu 19/02/2013 De kennisgeving aan kinderbijslagfondsen 
 

16070 C. Van Cauter 22/02/2013 Panoramareportage over het gebruikte geweld 
door Bijzondere Bijstandteams 
 

16079 L. Musin 22/02/2013 Het gerechtelijk onderzoek naar de treinramp in 
Buizingen 
 

16103 S. Van Hecke 25/02/2013 De rol van het parket bij het politiegeweld in 
Mortsel 
 

16105 K. Degroote 25/02/2013 Het politiegeweld in Mortsel 
 

16107 O. Ozen 25/02/2013 Het politiegeweld in Mortsel  
 

16113 G. Gilkinet 25/02/2013 De keuzes van het parket in het Fortis-dossier  
 

16131 K. Van Vaerenbergh 25/02/2013 De rol van het parket en de psychiatrie (Mortsel) 
 

16146 J. George 25/02/2013 De mogelijke vervolging door het parket van 
gewezen topmannen van Fortis 
 

16155 B. Slegers 25/02/2013 Samenwerking tussen de opsporingsdiensten 
langs de grens 
 

16214 S. Becq 27/02/2013 De toepassing van de wet betreffende de 
bescherming van de persoon van de 
geesteszieke in spoedeisende gevallen 
 

16295 G. Gilkinet 01/03/2013 De beslissing van de raadkamer in het 
Fortisdossier 
 

16358 J. Boulet 04/03/2013 Het tragische vliegtuigongeval te Gosselies en 
het beheer van het dossier door het parket van 
Charleroi  
 

16380 S. Smeyers 05/03/2013 De aanpak van rechterlijke dwalingen 
 

16387 C. Van Cauter 05/03/2013 Het Antwerpse parket 
 

16414 J. Van den Bergh 05/03/2013 Verjaring van verkeersovertredingen 
 

16472 K. Temmerman 08/03/2013 De behandelingstermijn van 
verkeersovertredingen 
 

16484 B. Valkeniers 08/03/2013 Belgische jongeren als huurlingen voor de 
radicale moslims in Syrië 
 

16917 D. Ducarme 25/03/2013 Het uitblijven van wettelijke sancties tegen 
Belgen die geronseld worden voor de strijd of 
individueel gaan vechten in Syrië  
 

16936 T. Veys 26/03/2013 Het onderzoek naar de stunt van Tomtesterom 
 

16965 J. Galant 27/03/2013 Dodelijke schietpartij op de A8-autosnelweg en 
ontdekking van een wapenarsenaal in de woning 
van de neergeschoten gangster  
 

17053 T. Veys 03/04/2013 Het onderzoek naar de stunt van Tomtesterom 
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17127 S. Van Hecke 10/04/2013 De bewijsvoering bij een nummerplaatherkenning 
door camera’s 
 

17161 F. Lahssani 11/04/2013 Een groepsverkrachting in de gevangenis van 
Bergen 
 

17184 J. Galant 12/04/2013 De opheffing van de pool-Polfin in Jumet op 1 
mei 2013 
 

17256 B. Somers 16/04/2013 De arrestatie van Fouad Belkacem 
 

17258 B. Schoofs 16/04/2013 De aanpak van hardleerse recidive 
zedendelinquenten 
 

17279 B. Schoofs 16/04/2013 De antiterreuractie in de omgeving van Brussel 
en Antwerpen 
 

17416 S. De Clerck  22/04/2013 De niet-invulling van het kader van magistraten 
 

17444 D. Ducarme 23/04/2013 Aanhoudingen van personen die betrokken zijn 
bij het rekruteringsnetwerk voor de strijd in Syrië 
en maatregelen tegen de gerekruteerde personen  
 

17465 P. Goffin 23/04/2013 Het seponeren van 587000 overtredingsdossiers  
 

17565 S. Van Hecke 26/04/2013 Diamantfraude 
 

17586 D. Ducarme 29/04/2013 Sharia4Belgium, de terugkeer van Belgische 
Syriëstrijders en de communicatie van gegevens 
van Justitie aan het departement Buitenlandse 
Zaken  
 

17587 D. Ducarme 29/04/2013 Belgen die zich hebben aangesloten bij 
gewapende groepen in het buitenland  
 

17590 T. Francken 29/04/2013 Het ontnemen van de nationaliteit van Fouad 
Belkacem 
 

17601 P. Logghe 29/04/2013 De Belgische nationaliteit van Fouad Belkacem 
 

17683 B. Schoofs 02/05/2013 Het inlichten van nabestaanden en 
naastbestaanden van personen die het 
slachtoffer geworden zijn van een misdrijf met 
betrekking tot de feiten en de identiteit van de 
daders en verdachten, alsook met betrekking tot 
de rechtshandelingen van daders en verdachten 
inzake de procedures als gevolg van de feiten 
 

17732 S. De Wit 06/05/2013 De gevolgen van de meubelsaga in de 
politierechtbank en het vredegerecht te Sint-
Niklaas 
 

17828 B. Schoofs 07/05/2013 De gerechtelijke afwikkeling van het 
Pukkelpopdossier 
 

17829 B. Schoofs 07/05/2013 Het onderzoek naar seksueel misbruik binnen 
noodopvangcentrum Den Heuvel 
 

17859 T. Veys 10/05/2013 Het onderzoek naar de treinramp in Buizingen 
 

18023 E. Jadot 15/05/2013 De onafhankelijke en snelle follow-up van het 
dossier-TECTEO 
 

18046 B. Schoofs 21/05/2013 Misdaadbendes uit de Servische stad Kacak die 
de provincie Limburg als wingewest hebben 
uitgekozen 
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18048 P. Logghe 21/05/2013 Valse euromunten 
 

18227 D. Ducarme 28/05/2013 De gerechtelijke opvolging van Syriëstrijders na 
hun terugkeer naar België  
 

18232 K. Van Vaerenbergh 28/05/2013 Het verstrekken van informatie aan slachtoffers 
 

18243 R. Mouton 28/05/2013 De jeugdprocedure van het hof van beroep 
 

18305 P. Logghe 31/05/2013 Terrorismeverdachten in België 
 

18307 P. Logghe 31/05/2013 De evaluatie van police-on-web  
 

18333 B. Schoofs 03/06/2013 De interne verwikkelingen en de stand van zaken 
in het onderzoek naar de Bende van Nijvel 
 

18335 B. Schoofs 03/06/2013 Het onderzoek naar seksueel misbruik binnen 
noodopvangcentrum Den Heuvel 
 

18366 C. Van Cauter 03/06/2013 Nieuwe bloedanalyses in Wetteren 
 

18382 D. Ducarme 04/06/2013 De dreiging met terreur van Sharia4UK aan het 
adres van België  
 

18403 D. Dumery 05/06/2013 De cultuur van het geheim bij 
terrorismeonderzoek 
 

18560 S. De Wit 12/06/2013 De stand van zaken in Operatie Kelk 
 

18649 B. Schoofs 14/06/2013 De vervolging van de Syriëstrijders 
 

18683 B. Schoofs 17/06/2013 De mogelijke problemen die zich stellen inzake 
inbeslagnames in het kader van de wet op het 
dierenwelzijn 
 

18718 D. Reynders 18/06/2013 De opvang van gedetineerden uit Guantanamo 
 

18720 S. Van Hecke 18/06/2013 Het onderzoek naar de Bende van Nijvel 
 

18734 T. Francken 19/06/2013 Het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke 
terroristische feiten door mensen uit het 
Brusselse anarchistische milieu 
 

18756 P. Logghe 20/06/2013 De internationale financiële stromen van het 
terrorisme 
 

18970 G. Gilkinet 28/06/2013 De vermoedens dat de Belgische 
dochtermaatschappij van de Generale 
Maatschappij fiscale fraude zou hebben 
georganiseerd  
 

19021 B. Schoofs 01/07/2013 Vrijlating van een verdachte wegens gebrek aan 
togadracht door diens raadsman 
 

19126 S. Van Hecke 03/07/2013 De repressiearchieven 
 

19219 S. Van Hecke 08/07/2013 Toepassing van de wet op de verruimde 
minnelijke schikking 
 

19238 J. Galant 09/07/2013 Het indrukwekkend aantal geseponeerde 
processen-verbaal, meer bepaald in het 
rechtsgebied Bergen 
  

19245 B. Schoofs 08/07/2013 De diefstallen vanwege georganiseerde bendes 
op muziekfestivals 
 

19332 P. Logghe 15/07/2013 Sharia4Belgium en kleuterschool “De 
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Blokkendoos” 
 

19340 P. Logghe 15/07/2013 Oost-Europese daderbendes en vervolging in 
eigen land 
 

19355 S. Van Hecke 15/07/2013 Manipulatie in het onderzoek naar de Bende van 
Nijvel 
 

19369 K. Van Vaerenbergh 16/07/2013 Het KISS-programma van de Federale 
Gerechtelijke Politie Turnhout 
 

5-2485 B. Anciaux 04/10/2012 De uitbreiding van de minnelijke schikking 
 

5-2488 B. Anciaux 04/10/2012 De verjaring van de misdaden van de Bende van 
Nijvel 
 

5-2490 B. Anciaux 04/10/2012 De bedenkelijke ontwikkelingen in de 
zogenaamde diamantoorlog bij het Antwerpse 
parket 
 

5-2492 B. Anciaux 08/10/2012 De onbeheersbare werklast van het gerecht 
 

5-2508 R. Miller 09/10/2012 De repatriëring van de lichamen van de broers 
Aygün 
 

5-2577 P. De Groote 25/10/2012 De Belgische F2000-aanvalswapens in handen 
van de Palestijnse terroristische organisatie 
“Islamitische Jihad” 
 

5-2586 F. Delpérée 26/10/2012 De gerechtelijke achterstand bij de 
arbeidsrechtbank van Namen-Dinant inzake 
collectieve schuldenregeling 
 

5-2611 P. Van Rompuy 22/11/2012 De omzendbrief met betrekking tot de minnelijke 
schikking 
 

5-2654 G. Deprez 09/11/2012 De vermindering van het aantal verzoeken tot 
herstel in eer en rechten 
 

5-2674 G. Deprez 22/11/2012 De vzw “10 de conduite” en een alternatief voor 
de onmiddellijke inning  
 

5-2677 G. Deprez 29/11/2012 De vzw “10 de conduite” en een alternatief voor 
de onmiddellijke inning 
 

5-2693 C. Franssen 30/11/2012 Het nultolerantiebeleid inzake verkrachtingen 
 

5-2728 B. Anciaux 05/12/2012 De verjaring van superboetes 
 

5-2730 B. Anciaux 30/11/2012 De evaluatie van de gemeentelijke 
administratieve sancties 
 

5-2737 R. Miller 30/11/2012 De verduistering van diamanten in Antwerpen 
 

5-2741 K. Vanlouwe 18/12/2012 De aanwezigheid van een spionageprogramma 
op een computer van de militaire 
inlichtingendienst 
 

5-2793 I. Faes 07/12/2012 De forensische polygrafie 
 

5-2796 I. Faes 07/12/2012 De “cold cases” 
 

5-2857 B. Laeremans 14/12/2012 Het bloedbad in Luik 
 

5-2902 K. Vanlouwe 11/03/2013 De werklastmeting bij de hoven van assisen 
 

5-2905 K. Vanlouwe 10/01/2013 De vragen tot onttrekking van een rechtszaak 
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5-2906 K. Vanlouwe 10/01/2013 De verhoren door de politie, het parket en de 

onderzoeksrechters 
 

5-2907 K. Vanlouwe 10/01/2013 De aanvragen tot taalwijziging bij burgerlijke 
rechtszaken 
 

5-2918 B. Laeremans 14/01/2013 De aanpak van zwaar pestgedrag in Vlaams-
Brabant en in het arrondissement Dendermonde 
 

5-2932 G. Deprez 17/01/2013 De mogelijke wijzigingen van de strafrechtelijke 
eerherstelprocedure 
 

5-3021 B. Anciaux 01/02/2013 Het aantal gedwongen opnames 
 

5-3036 B. Laeremans 01/02/2013 Het grote verschil in aanpak van 
jeugddelinquenten tussen de Nederlandse en 
Belgische Justitie 
 

5-3055 B. Anciaux 07/02/2013 De beslissing om een slachtoffer van verkrachting 
de gerechtskosten te laten betalen 
 

5-3070 
 

B. Anciaux 07/02/2013 De gebrekkige vervolging van huisjesmelkers 
 

5-3137 M. Arena 25/02/2013 De vervalste voetbalwedstrijden in België 
 

5-3180 B. Laeremans 22/02/2013 Het laten begaan van autodieven en andere 
criminelen 
 

5-3197 B. Anciaux 28/02/2013 De nakende verjaring van de feiten rond de 
Bende van Nijvel 
 

5-3251 B. anciaux 14/03/2013 Het vrijlaten van een verdachte omdat hij niet 
tijdig werd verhoord 
 

5-3267 B. Laeremans 14/03/2013 De sluipende invoering van godslastering in het 
strafrecht 
 

5-3268 B. Anciaux 14/03/2013 De verjaring van een grootschalig fraudedossier 
omwille van de inertie van de onderzoeksrechter 
 

5-3447 B. Anciaux 13/05/2013 Het filmen van de arrestatie van een vermeend 
terrorist 
 

5-3508 B. Laeremans 29/05/2013 De moeilijke strijd tegen cybercriminaliteit 
 

5-3525 B. Anciaux 22/05/2013 De dading die werd gesloten met een grote 
diamantfraudeur 
 

5-3600 B. Anciaux 24/05/2013 Het wettelijke kader voor autoloze zondagen 
 

5-3891 I. Faes 10/07/2013 De beboeting van een verlopen keuringsbewijs 
 

5-4347 D. Claes 28/12/2011 Penitentiaire gevangenisinstellingen – Aantal 
aanwezige gevangenen – Belgische nationaliteit 
– Andere nationaliteiten 
 

5-6694 N. Lijnen 04/07/2012 Kindersekstoerisme – Voorkomen en bestrijden – 
Nederlandse website – Beleid – Strafzaken - 
Meldpunt 
 

5-6741 B. Anciaux 12/07/2012 Cannabis – Plantages – Telers – Veroordelingen 
– Evolutie – Straffen - Recidive 
 

5-7031 B. Anciaux 20/09/2012 Klacht met burgerlijke partijstelling – Weigering – 
Onderzoeksrechter – Politie 
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5-7126 Z. Khattabi 05/10/2012 Artikel 216bis van het Wetboek van 
Strafvordering – Verruimd verval van de 
strafvordering tegen betaling van een geldsom 
(VVSBG) – Toepassing  - Cijfers 
 

5-7262 Y. Vastersavendts 22/11/2012 Digitale gegevens – Diefstal – Heling – 
Strafwetboek – Veroordelingen – Klachten – 
Nederland 
 

5-7265 Y. Vastersavendts 05/11/2012 Telefoonfraude – Gemiste oproepenfraude – 
Preventie – Maatregelen 
 

5-7365 B. Anciaux 23/11/2012 Persoonsverwisseling – Onterechte 
gevangenisstraf – Onderzoek – Maatregelen 
 

5-7391 H. Bousetta 23/11/2012 Wetboek van Strafvordering – Artikel 47bis – 
Verhoren – Beroep op een beëdigd tolk – 
Evolutie – Stand van zaken 
 

5-7453 G. De Padt 29/11/2012 Internetaanbieders – Wettelijke verplichtingen – 
Aangiftes van auteursrechtelijke inbreuken 
 

5-7476 C. Defraigne 04/12/2012 Invrijheidstelling bij gebrek aan een tolk – 
Frequentie – Stand van zaken 
 

5-7480 K. Vanlouwe 07/12/2012 Terrorisme – Onderzoeken – Stand van zaken 
 

5-7490 K. Vanlouwe 07/12/2012 Het onderzoek naar de voormalige ambassadeur 
in Parijs 
 

5-7497 B. Anciaux 07/12/2012 Armoede – Winkeldiefstallen gericht op 
voedingswaren – Evolutie – Maatregelen 
 

5-7503 G. De Padt 07/12/2012 Nooddiensten – Politie – Stomme oproepen – 
Stand van zaken – Gevolgen 
 

5-7520 Y. Vastersavendts 10/12/2012 Cybercriminaliteit – Malware – Losgeld – 
Klachten – Maatregelen 
 

5-7655 N. Lijnen 08/01/2013 Verkrachtingen – Aantallen – Seponeringen – 
Veroordelingen 
 

5-7656 N. Lijnen 08/01/2013 Homofobie - Homofoob geweld – Klachten – 
Juridische procedures – Gevolgen -  
Registratiebeleid – Maatregelen  
 

5-7739 Y. Vastersavendts 15/01/2013 Inbeslagneming en verbeurdverklaring in 
strafzaken – Cijfers 
 

5-7744 I. Faes 15/01/2013 Agressie tegen politieambtenaren – 
Verdenkingen – Veroordelingen 
 

5-7746 I. Faes 15/01/2013 Inbraken – Verdenkingen – Veroordelingen 
 

5-7748 I. Faes 15/01/2013 Diefstallen – Ramkraken – Verdenkingen – 
Veroordelingen 
 

5-7765 Y. Vastersavendts 16/01/2013 Sociale media – Nepaccounts – Identiteitsdiefstal 
– Regelgeving – Juridische aanpak - Uitbreiding 
 

5-7770 Y. Vastersavendts 16/01/2013 “Kaalplukken” van criminelen – Systematische 
vergoedingseis voor de slachtoffers – Nederlands 
standpunt – Aanpak 
 

5-7793 B. Anciaux 17/01/2013 Onderzoeksrechter – Onwettige telefoontap – 
Vrijspraak van negen wapenhandelaars 
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5-7811 I. Faes 18/01/2013 Eerherstel – Aanvragen – Resultaten 
 

5-7908 I. Faes 23/01/2013 Getuigen – Dagvaardingen – Minderjarigen – 
Vergoedingen – Stand van zaken 2012 
 

5-7984 B. Anciaux 25/01/2013 Gemeentelijke administratieve sancties – 
Evaluatie – Opvolging – College van Procureurs-
generaal 
 

5-8015 F. Dewinter 04/02/2013 Openbaar vervoer – Misdrijven - Vlaanderen – 
Veroordelingen – Stand van zaken 
 

5-8062 K. Vanlouwe 08/02/2013 Brussel – Misdrijven op openbaar vervoer en 
metro – Gevolgen – Cijfers 2012 
 

5-8064 K. Vanlouwe 08/02/2013 Europol – Terrorismedreiging – Aanslagen – 
Statistieken 2012 
 

5-8070 H. Stevens 11/02/2013 Geweld tegen personen met een handicap – 
Klachten – Processen-verbaal – Opvolging 
 

5-8168 G. De Padt 16/02/2013 Rijbewijs – Sanctie bij niet tijdig inleveren – 
Cijfergegevens – Vervolging 
 

5-8278 I. Faes 22/02/2013 Fysiek intrafamiliaal geweld – Cijfergegevens 
 

5-8414 W. Demeyer 08/03/2013 Staatloosheid – Vaststelling bij de gerechten – 
Vraag van het UNHCR en het CGKR 
 

5-8420 B. Anciaux 08/03/2013 Dossiers van schijnhuwelijken overgemaakt door 
de staatssecretaris voor Asiel en Migratie – 
Parket – Opvolging van de onregelmatige 
dossiers 
 

5-8511 Y. Vastersavendts 14/03/2013 Werklozen – Vacaturefraude - Fraude met 
sollicitatiecursussen – Maatregelen 
 

5-8518 Y. Vastersavendts 18/03/2013 Internationale criminele netwerken – Valse 
internetbankiers – Fraude met aandelen  
 

5-8521 B. De Nijn 18/03/2013 Verkoop van drugstoebehoren – Juridisch kader -  
Juridische vervolgingen 
 

5-8548 N. Lijnen 20/03/2013 Geweld tegen holebi’s – Aangiftes – 
Aangiftebereidheid – Vervolging voor homofobe 
motieven - Overzicht 
 

5-8560 G. De Padt 20/03/2013 Fraude met maatschappelijke zetels – Fictieve 
adressen van vennootschappen  
 

5-8572 D. Pieters 25/03/2013 Terbeschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank 
 

5-8574 D. Pieters 25/03/2013 Opening gerechtelijk onderzoek door 
burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter - 
Overzicht  
 

5-8575 D. Pieters 25/03/2013 Klachtmisdrijf – Belaging - Overzicht 
 

5-8712 B. De Nijn 12/04/2013 ICT-criminaliteit - Werking Federal Computer 
Crime Unit  
 

5-8748 M. Taelman 17/04/2013 Jeugd- en stadsbendes  
 

5-8760 B. Laeremans 17/04/2013 De vrijlating van de Bulgaarse verdachte van de 
moord op een Lembeekse cafébaas 
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5-8762 D. Pieters 17/04/2013 Eretekens, linten en onderscheidingstekens van 
vreemde orden 
 

5-8764 D. Pieters 17/04/2013 Niet uitgevoerde straffen ten gevolge van de 
verjaring van de straf 
 

5-8954 M. Taelman 03/05/2013 Valse politieagenten – Diefstallen – Wetsontwerp 
verbod op verkoop oude uniformen 
 

5-8956 M. Taelman 03/05/2013 Kunstdiefstal – Inboedeldiefstal bij particulieren – 
Publieke databank gestolen kunst 
 

5-8966 B. Laeremans 07/05/2013 Verkrachtingszaken - Zogenaamde 
metroverkrachter – Genetisch profiel – 
Vergelijkend onderzoek 
 

5-8967 B. Laeremans 07/05/2013 Overvallen op apothekers – Albanees – Vrijlating 
- Recidive 
 

5-9091 M. Taelman 23/05/2013 Veiligheidsdiensten – Afluisteren van 
onlinecommunicatiediensten – Skype – Voice-
over-IP (VOIP) – Wetgevend initiatief 
 

5-9106 Y. Buysse 24/05/2013 Meldpunt voetbalfraude – Resultaten 
 

5-9155 B. De Nijn 27/05/2013 Uithuiszettingen – Gerechtelijke aanvragen en 
beslissingen 
 

5-9432 I. Faes 28/06/2013 Geweld tegen beroepen van algemeen belang – 
Overzicht 
 

5-9529 E. Sleurs 10/07/2013 Euthanasie – Strafrechtelijke vervolging voor 
actieve levensbeëindiging – Klachten 
 

5-9566 I. Faes 16/07/2013 Gerechtelijke onderzoeken – Opstarting – 
Adiëring – Aantallen 
 

5-9567 I. Faes 16/07/2013 Buitenvervolgingstelling – Aantallen 
 

5-9574 R. Daems 17/07/2013 Patenten – Misbruiken – “Patent trolls” – 
Bescherming 
 

5-9589 I. Faes 19/07/2013 Netwerkzoeking – Cijfergegevens 
 

5-9591 I. Faes 19/07/2013 Huiszoekingen – Cijfergegevens 
 

5-9592 I. Faes 19/07/2013 Strafonderzoek – Databeslag – Cijfergegevens 
 

5-9594 I. Faes 19/07/2013 Inverdenkingstelling van een verdachte – 
Cijfergegevens 
 

5-9595 I. Faes 19/07/2013 Nietigheid – Zuiveringen – Aantallen 
 

5-9596 I. Faes 19/07/2013 Vonnisgerecht – Verwijzingen – Aantallen 
 

5-9597 I. Faes 19/07/2013 Strafrechtelijk onderzoek – 
Deskundigenonderzoeken – Cijfergegevens 
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BIJLAGE 2 

Jaarverslag College Procureurs-generaal 2012-2013 

EEVVAALLUUAATTIIEE  FFEEDDEERRAALLEE  PPRROOCCUURREEUURR  

((11  JJAANNUUAARRII  TTOOTT  3311  DDEECCEEMMBBEERR  22001122))  

  
  

 

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 2012). 
 
 Het College hoorde federale procureur J. Delmulle op de vergadering van 3 oktober 2013. Het College 

houdt ook rekening met de eigen ervaringen van de procureurs-generaal inzake het functioneren van 
het federaal parket. Eind 2012 werden alle procureurs des Konings bevraagd omtrent hun ervaringen 
inzake de samenwerking met het federaal parket. Hun waardering, die samengevat als zeer positief 
kan worden beschouwd, werd opgenomen in het vorig evaluatieverslag. Aangezien deze waardering 
zich ook uitstrekte over het jaar 2012 geldt deze uiteraard ook voor huidige evaluatie. Na de voorbije 
bevraging hebben de procureurs des Konings alvast zelf geen opmerkingen meer overgemaakt 
omtrent het functioneren van het federaal parket. Een volgende bevraging van de procureurs des 
Konings zal in 2014 plaatsvinden. 

 
 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 32 nieuwe beleidsinitiatieven (drie nieuwe in 2012). 

 
 In het algemeen kan alleszins worden vastgesteld dat het beleidsplan, dat getuigt van tegelijk zin voor 

realisme, maar ook van creativiteit en vernieuwingsdrang, met veel daadkracht door de federale 
procureur ook in 2012 in de praktijk is omgezet en steeds de leidraad is gebleven voor de werking van 
het federaal parket. De federale procureur heeft evenwel in 2012 andermaal aangetoond ook open te 
staan voor en rekening te houden met de aanbevelingen van het College van Procureurs-generaal in 
vorige evaluatieverslagen. 

 
 Zo kan wordt vastgesteld dat het federaal parket daadwerkelijk de aanzet genomen heeft voor een 

meer intensieve aanpak van de georganiseerde financiële en economische criminaliteit en de ernstige 
en georganiseerde sociale fraude (zie pagina 18 jaarverslag), zonder extra middelen en bovenop de 
reeds hoge bestaande werklast, daarmee onmiddellijk rekening houdende met de aanbevelingen 
hieromtrent door het College van procureurs-generaal bij zijn vorige evaluatie. 

 
 Het federaal parket heeft eveneens intensief samengewerkt in de aanpak van de 

grensoverschrijdende drugsproblematiek (zie pagina 23 jaarverslag) en blijvend inspanningen levert in 
de strijd tegen de rondtrekkende dadergroepen (zo werd in 2012, na de vorige overeenkomsten met 
Roemenië, Servië en Albanië, een vierde samenwerkingsovereenkomst met Moldavië gesloten, welke 
akkoorden in de praktijk echt productief zijn, en werd ook het project “BAOBAB” opgestart voor de 
federale aanpak van en samenwerking met Frankrijk voor de plaag van home- en carjacking in Zuid-
West-Vlaanderen – zie pagina’s 27-28 jaarverslag). 
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 Wat betreft de tien bijzondere aandachtspunten van de federale procureur (pagina’s 29 e.v. 

jaarverslag) stelt het College van Procureurs-generaal vast dat niet alleen een groot aantal objectieven 
werden gerealiseerd of bijna gefinaliseerd doch dat bovendien een aantal nieuwe objectieven werden 
toegevoegd. Zoals voorheen ontving de procureur-generaal Gent alle door de federale procureur 
verspreide dienstnota’s (148 in 2012) die zeer nuttig zijn voor de informatie- en 
documentatieuitwisseling, zoals inzake rechtspraak, nieuwe wetgeving, … Ook kan vastgesteld 
worden dat de federale procureur een intensieve medewerking verleend heeft aan de werkzaamheden 
van de werkgroep voor de reorganisatie / optimalisering van de federale politie. Inzake het tiende 
bijzondere aandachtspunt, namelijk de vooropgestelde wetswijziging van artikel 259sexies § 2, derde 

lid Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bieden van zekerheid aan de federale magistraten en het 
tegengaan van expertiseverlies, betreurt het College van Procureurs-generaal, verwijzend naar de 
vorige evaluatieverslagen, dat dit volledig terechte en echt noodzakelijk voorstel om de mandaten van 
de federale magistraten ook na een tweede verlenging nog te kunnen verlengen mits positief advies 
van het College, nog steeds niet gerealiseerd werd. 

 
 
 Het College herhaalt daarbij een andere mogelijke denkpiste, met name om van het federaal parket 

een autonoom korps te maken, naar het voorbeeld van de andere parketten en parketten-generaal. 
 
 Wat betreft de 32 andere beleidsinitiatieven wordt op pagina’s 56 e.v. van het jaarverslag een helder 

overzicht gegeven van de stand van zaken. Het College van Procureurs-generaal verwijst specifiek 
naar volgende beleidsinitiatieven: 

 
 Beleidsinitiatief 3: 

 
 Het College van Procureurs-generaal kan slechts herhalen dat het standpunt bijgetreden wordt 

dat de federale procureur en alle wettelijk tweetalige federale magistraten (zonder plafonnering) 
recht hebben op de taalpremie. Overigens is de plafonnering ook in het algemeen betwistbaar in 
het licht van het gelijkheidsbeginsel. 

 
 
 Beleidsinitiatief 8: 

 
 Het College van Procureurs-generaal apprecieert de actieve bijdrage van de federale procureur in 

het uitwerken en promoten van een aantal noodzakelijke wetgevende initiatieven in het domein 
van terrorisme en georganiseerde criminaliteit. In 2012 konden twee voorstellen worden 
gerealiseerd, namelijk de Wet van 6 februari 2012 tot wijziging van de VTSV voor wat betreft de 
vervolging van bepaalde in het buitenland gepleegde misdrijven, en de Wet van 27 december 
2012 waarbij de artikelen 88bis en 90ter Wetboek van strafvordering werden gewijzigd teneinde 
het Openbaar Ministerie toe te laten een telefoonobservatie / lokalisatie of een telefoontap te 
bevelen ingeval van een gijzeling of afpersing zolang de heterdaad-situatie duurt. 

 
 Beleidsinitiatief 17: 

 
 Het College van Procureurs-generaal waardeert de blijvende inspanningen die worden geleverd 

om de gerechtelijke achterstand te bestrijden. Ook in 2012 heeft de procureur-generaal Gent van 
de federale procureur regelmatig het overzicht gekregen van de langdurig medegedeelde 
dossiers. De federale procureur heeft ook correct gevolg gegeven aan de vraag van de Voorzitter 
van het College van Procureurs-generaal voor nazicht van de langdurige onderzoeken en de 
registratie ervan in het informaticasysteem. Hij heeft ook een opvolgingssysteem uitgewerkt en 
toegepast inzake de doorlooptijden van de internationale rechtshulpverzoeken afkomstig van het 
buitenland en de tijdige afhandeling ervan (niet alleen intern het federaal parket, maar ook ten 
aanzien van de lokale parketten belast met de uitvoering ervan). 

 
 Beleidsinitiatief 19: 

 
 Na de wettelijke aanpassing begin 2012 van artikel 12 VTSV, waardoor de voorwaarde om de 

verdachte vóór elke daad van vervolging in België te vinden weggelaten werd voor terroristische 
misdrijven en voor de allerzwaarste misdaden, heeft het federaal parket een adequate 
samenwerking uitgebouwd met de federale politie, de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse 
Zaken, en werden eind 2012 niet minder dan 42 zaken opgevolgd. 
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 Beleidsinitiatief 20: 

 
 Gezien de exclusief toegekende bevoegdheid heeft het federaal parket gedreven alle dossiers 

inzake piraterij op zee aangepakt en werd met succes tot vervolging voor de Belgische 
rechtbanken en hoven overgegaan. De relevante uitspraken werden aan de procureur-generaal 
Gent medegedeeld. Naast deze dossiers heeft het federaal parket op basis van de 
praktijkervaring ook bestaande dienstnota’s verfijnd, en pertinente adviezen geformuleerd nopens 
twee wetsontwerpen aangaande de bescherming van schepen onder Belgische vlag door private 
maritieme bewakingsondernemingen. 

 
 
 Beleidsinitiatief 24: 

 
 Zoals vorig jaar heeft het federaal parket blijvend grote inspanningen geleverd voor de coördinatie 

van de dossiers inzake feiten van seksueel misbruik in het pastorale relatie: tot juni 2013 kwam 
het federaal parket tussen in niet minder dan 619 dossiers (coördinatietaak). Bovendien werd in 
2012 ook de procedureslag verder gezet over de regelmatigheid van het gevoerde onderzoek in 
het federaal gerechtelijk onderzoek inzake schuldig verzuim. 

 
 
 Nieuw beleidsinitiatief 32: 

 
 In de gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van 

Procureurs-generaal COL 14/2012 betreffende de gerechtelijke aanpak van de illegale 
wapentrafiek werd een belangrijke rol voor het federaal parket ingeschreven. Het College van 
Procureurs-generaal stelt vast dat het federaal parket zich goed ingeschreven heeft in deze 
richtlijn en van de aanpak van de illegale wapentrafiek een beleidsprioriteit gemaakt heeft. 

   

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 2012 niet gewijzigd. 

 
 Deze structuur en de organisatorische maatregelen staan alvast garant voor de efficiënte werking van 

het federaal parket. Door de ontwikkelde specialisatie bij de federale procureur, zijn adjunct en de 
beleidsmagistraten, daarin ondersteund door de zaakmagistraten, leveren zij een zeer gewaardeerde 
inbreng in diverse overlegplatformen en permanente werkgroepen, zeker in zeer specifieke domeinen 
waar het federaal parket een cruciale kennis heeft opgebouwd, zoals onder meer inzake terrorisme, 
bijzondere opsporingsmethoden en internationaal humanitair recht. 

 

44..  UUIITTOOEEFFEENNIINNGG  VVAANN  DDEE  SSTTRRAAFFVVOORRDDEERRIINNGG  
 
 
 De federale procureur heeft in het jaar 2012 beslist de strafvordering uit te oefenen in 387 dossiers, 

wat opnieuw een stijging inhoudt ten opzichte van het vorig jaar (299 in 2011). Bovendien werd daarbij 
nog geen rekening gehouden met 635 strafdossiers die gevoegd werden bij de reeds bestaande 
federale strafdossiers. 

 
 Ook wordt vastgesteld dat ook veel meer dossiers dan voorheen aan het federaal parket aangemeld 

werden: 1024 in 2012 ten opzichte van 487 in 2011. Aldus wordt het federaal parket nog meer gekend 
en heeft het federaal parket ook zijn verantwoordelijkheden opgenomen: van de 1024 aangemelde 
dossiers werden 721 ervan onmiddellijk gefederaliseerd. 

 
 Wat het aantal federale strafdossiers betreft geeft het jaarrapport van de federale procureur bovendien 

een helder beeld van alle dossiers, met onder meer een overzicht van de stand van de onderzoeken, 
de herkomst van de onderzoeken en de opsplitsing naar bevoegdheidsgrond (zie pagina’s 146 e.v.). 

 
 Ondanks het steeds stijgend aantal dossiers stelt het College van Procureurs-generaal vast dat de 

federale procureur slechts beperkt toepassing gemaakt heeft van zijn wettelijke bevoegdheid om over 
te gaan tot delegatie (artikel 144bis § 3, lid 1 Gerechtelijk Wetboek) en detachering (artikel 144bis § 3, 
lid 2 Gerechtelijk Wetboek) – zie de cijfers pagina’s 169 e.v. jaarrapport). 
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55..  CCOOÖÖRRDDIINNAATTIIEE  VVAANN  DDEE  SSTTRRAAFFVVOORRDDEERRIINNGG  
 
 
 Ook in 2012 werd veelvuldig beroep gedaan op het federaal parket voor de coördinatie van de 

strafvordering. Het federaal parket heeft daarbij een aantal coördinatievergaderingen belegd en de 
nodige initiatieven genomen met het oog op coördinatie van de onderzoeken, informatie-uitwisseling, 
en mogelijke centralisatie. De federale procureur is daarbij steeds diplomatisch te werk gegaan gezien 
hij in 2012 zoals voorheen geen gebruik gemaakt heeft van zijn wettelijke mogelijkheid om dwingende 
instructies te geven aan één of meerdere procureurs des Konings. 

 
 In 2012 springen vooral de grote coördinatieinspanningen van het federaal parket in de dossiers 

inzake seksueel misbruik in een pastorale relatie en in de problematiek van de grensoverschrijdende 
home – en carjackings in Zuid-West-Vlaanderen in het oog. 

 

66..  DDEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  SSAAMMEENNWWEERRKKIINNGG  
 
 
 Het federaal parket heeft door de jaren heen in deze materie een zeer grondige kennis opgebouwd en 

er wordt dan ook regelmatig op het federaal parket beroep gedaan om de internationale samenwerking 
te vergemakkelijken. Zo ontving in 2012 het federaal parket 104 verzoeken tot ondersteuning van 
Belgische gerechtelijke autoriteiten, 636 verzoeken vanwege buitenlandse gerechtelijke autoriteiten en 
172 grensoverschrijdende observaties. Het federaal parket heeft ook een uitgebreid netwerk van 
buitenlandse homologen die een en ander kunnen faciliteren, en is ook het centraal aanspreekpunt 
voor diverse justitiële Europese instellingen zoals Eurojust en het Europees Justitieel Netwerk. 

 
 Naast de concrete dossiers kan steeds en met succes beroep gedaan worden op het federaal parket 

om oplossingen te zoeken voor terugkerende problemen met andere landen, is het federaal parket de 
drijvende kracht in een aantal overlegplatformen met buurlanden, en wordt het federaal parket 
stelselmatig bevraagd voor het beantwoorden van parlementaire vragen, het invullen van E.U. 
enquêtes en vragenlijsten, het verlenen van adviezen of bijdragen aan het redigeren van 
wetsinitiatieven. 

 
 De procureur-generaal Gent waardeert ook ten volle de bijdrage van de federale magistraten aan de 

overleggroep internationale samenwerking alsmede de jaarlijkse basisopleiding voor de nieuwe 
magistraten. 

 

77..  GGEETTUUIIGGEENNBBEESSCCHHEERRMMIINNGGSSCCOOMMMMIISSSSIIEE  
 
 
 In 2012 heeft de federale procureur als voorzitter twee vergaderingen van de 

getuigenbeschermingscommissie goed voorbereid en geleid. Bovendien heeft hij de voorgeschreven 
controle van en de rapportage over de provisies D (operationele bescherming van bedreigde getuigen) 
en E (werkingfonds dienst getuigenbescherming) correct uitgevoerd. Tenslotte kan erop gewezen 
worden dat het federaal parket een belangrijke bijdrage geleverd heeft bij het uitwerken van het 
Koninklijk Besluit tot uitvoering van de Wet van 14 juli 2011 die de Getuigenbeschermingswet van 7 juli 
2002 heeft gewijzigd. 

 

88..  BBIIJJZZOONNDDEERREE  OOPPSSPPOORRIINNGGSSMMEETTHHOODDEENN  
 
 
 Zoals de voorbije jaren heeft het federaal parket opnieuw betrouwbare statistieken aangeleverd van 

alle door de procureurs des Konings gemachtigde observaties en infiltraties (in het jaar 2012 
respectievelijk 700 en 23), van de zelf door het federaal parket gevorderde observaties en infiltraties in 
het kader van gefederaliseerde dossiers of niet lokaliseerbare internationale rechtshulpverzoeken (in 
het jaar 2012 respectievelijk 162 en 21), alsmede van de bijzondere machtigingen voor de bewaakte 
doorlevering van goederen en voor de frontstore (in het jaar 2012 respectievelijk 4 en 4). 

 
 Inzake de infiltraties stelt het College van Procureurs-generaal vast dat het federaal parket zoals 

voorgeschreven steevast aan alle vergaderingen “commissie 1” en “commissie 2” heeft deelgenomen, 
alsmede vier maal het wegingsysteem heeft toegepast om de prioriteiten vast te leggen. 

 
 Het federaal parket heeft nauwgezet verslag uitgebracht in uitvoering van artikel 47undecies Wetboek 

van strafvordering (over geseponeerde dossiers waarin observatie en/of infiltratie werd aangewend), in 
uitvoering van artikel 90decies Wetboek van strafvordering (over de toepassing van de artikelen 90ter 
tot en met 90novies) en in uitvoering van de omzendbrief betreffende de controle over de aanwending 
van de bijzondere fondsen en het gebruik van fictieve identiteiten. 
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 Tenslotte kon steeds teruggevallen worden op de gespecialiseerde federale magistraten voor vragen 
omtrent de praktijk en heeft het federaal parket ook bijgedragen aan het BOM seminarie voor het IGO 
op 3-4 mei 2012. 

 

99..  TTOOEEZZIICCHHTT  WWEERRKKIINNGG  DDGGJJ  
 
 
 De federale procureur heeft in 2012 nauwgezet zijn toezichtopdrachten waargenomen op de werking 

van de federale politie en heeft, in overleg met de parketten, auditoraten, onderzoeksrechters en 
procureurs-generaal, geoordeeld over 83 embargodossiers (krachtens artikel 44/8 Wet Politieambt dat 
het akkoord van de federale procureur voorziet). Door zijn aanwezigheid in de talrijke overlegorganen 
binnen de federale politie (bv van de centrale directeurs, van de gerechtelijke directeurs, enz.) kon het 
federaal parket goed voeling houden met wat leeft binnen de gerechtelijke politie, zodat daarop, 
desgewenst, kon ingespeeld worden. 

 
 De federale procureur heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de activiteiten van de federale 

politie, van de werkgroep optimalisering van de federale politie en van het expertisenetwerk Politie. 
 
 Ook in 2012 was er een goede en vlotte samenwerking tussen het federaal parket en het 

expertisenetwerk Politie. 
 

1100..  EERRNNSSTTIIGGEE  SSCCHHEENNDDIINNGGEENN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAAALL  HHUUMMAANNIITTAAIIRR  RREECCHHTT  
 
 
 Op basis van artikel 144quater Gerechtelijk Wetboek is de federale procureur exclusief bevoegd voor 

de uitoefening van de strafvordering in het domein van de ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht. Het gaat om gecompliceerde dossiers die bovendien jaarlijks in aantal stijgen (79 
opsporingsonderzoeken in 2012 ten overstaan van 70 in 2011 en 22 gerechtelijke onderzoeken in 
2012 ten overstaan van 20 in 2011). Ook inzake het aantal aan het federaal parket gerichte 
rechtshulpverzoeken uitgaande van de internationale strafrechtbanken is er een stijging (38 in 2012 
ten overstaan van 32 in 2011).  

 
 Gelet op het aantal dossiers en de ontoereikende gespecialiseerde onderzoekscapaciteit heeft de 

federale procureur ook in 2012 terecht een prioriteitenlijst moeten opstellen. Het College van 
procureurs-generaal ondersteunt ook de in 2012 terecht herhaalde vraag van de federale procureur 
aan de federale politie om aan het probleem van de onvoldoende recherchecapaciteit te verhelpen. 

 
 
 De binnen de sectie “internationaal humanitair recht en militaire bevoegdheden” uitgebouwde 

expertise wordt alleszins gewaardeerd, zoals onder meer blijkt uit de gevraagde deelname van de 
beleidsmagistraat aan diverse nationale én internationale opleidingen / seminaries (zie pagina’s 242-
243 jaarverslag). 

 

1111..  MMIILLIITTAAIIRREE  BBEEVVOOEEGGDDHHEEDDEENN  
 
 
 Het College van Procureurs-generaal apprecieert het in het jaarverslag (pagina’s 244 e.v.) 

aangegeven duidelijk overzicht van de diverse bevoegdheden van de federale procureur alsmede van 
de statistieken (128 dossiers geopend in 2012 ten overstaan van 91 in 2011). 

 
 Naast de concrete dossiers hebben de gespecialiseerde federale magistraten ook hun medewerking 

verleend aan verschillende opleidingen, en werd het reeds bestaande algemeen militair vademecum in 
2012 met drie nuttige addenda aangevuld (zie ook pagina 97 jaarverslag). Tenslotte heeft het federaal 
parket ook het goede initiatief genomen met de aanvang van het uitwerken van een vademecum voor 
de Belgische militaire luchtvaartongevallen. 

 
 Door zijn volgehouden grotere aanwezigheid bij de Belgische strijdkrachten tijdens militaire operaties 

en oefeningen in het buitenland, heeft het federaal parket ook in 2012 onmiskenbaar bijgedragen tot 
een grotere gerechtelijke zichtbaarheid en dus een groter ‘omgevingsbewustzijn’ (‘situational 
awareness’) in en door het militair milieu. Deze aanwezigheid wordt door Defensie zeer gewaardeerd 
en is steeds probleemloos verlopen. Ook de wijze waarop de andere magistraten van het openbaar 
ministerie hierbij betrokken worden, acht het College zeer positief. 
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1122..  TTEERRRROORRIISSMMEE  
 
 
 De federale procureur oefent de facto nog steeds exclusief de strafvordering uit inzake de 

terroristische misdrijven en levert in het jaarverslag duidelijke cijfers aan (60 nieuwe opgestarte 
federale strafonderzoeken en 394 nieuwe algemene dossiers in 2012).  

 
 
 De procureur-generaal Gent wordt goed op de hoogte gehouden van de werking van de sectie 

terrorisme van het federaal parket, onder meer middels de monitor terrorisme die constant wordt ge-
updated en middels het overmaken van alle relevante uitspraken met het oog op de verspreiding ervan 
binnen het expertisenetwerk GBT.  

 
 Ook in 2012 is duidelijk gebleken dat de sectie terrorisme van het federaal parket in de 

multidisciplinaire strijd tegen het terrorisme een zeer belangrijke en niet meer weg te denken partner is 
voor de talrijke andere betrokken overheidsdiensten en sterk gewaardeerd wordt voor zijn inzet en 
professionalisme. De federale procureur en de federale magistraat, hoofd van de sectie, hebben ook in 
2012 goede beleidsmatige relaties onderhouden met alle andere betrokken overheidsdiensten en 
hebben aan al hun verplichtingen inzake informatie-uitwisseling voldaan, zoals met Eurojust en de 
inlichtingendiensten. In dit verband kan worden beklemtoond dat het federaal parket een constructieve 
bijdrage heeft geleverd bij de totstandkoming van de omzendbrief COL 9/2012 inzake de 
samenwerking tussen de gerechtelijke overheden en de inlichtingendiensten onder meer inzake de 
bijzondere inlichtingenmethoden. 

 
 Het College van Procureurs-generaal ondersteunt de visie van de federale procureur (zie punt 

6.Prioriteitenstelling, pagina’s 277 e.v. van het jaarverslag) dat er nog steeds capaciteitsproblemen zijn 
binnen de federale politie en dat de creatie van een nationale onderzoekseenheid terrorisme binnen 
de federale politie wenselijk is. 

 

1133..  PPOOSSIITTIIEE  VVAANN  HHEETT  FFEEDDEERRAAAALL  PPAARRKKEETT  BBIINNNNEENN  HHEETT  OOPPEENNBBAAAARR  MMIINNIISSTTEERRIIEE  
 
 
 De federale procureur nam in 2012 deel aan 20 vergaderingen van het College van Procureurs-

generaal en aan 4 vergaderingen van de Raad van Procureurs des Konings. Aldus blijft het federaal 
parket goed geïntegreerd in het volledige Openbaar Ministerie. 

  
Illustratief voor deze wil tot integratie is de organisatie door de federale procureur en het federaal 
parket van de eerste nationale teambuilding van het openbaar ministerie in 2012, naar aanleiding van 
de tiende verjaardag van het federaal parket. De massale opkomst van parketmagistraten van alle 
geledingen van het openbaar ministerie en van overal uit het land en hun enthousiaste deelname, 
hebben duidelijk aangetoond hoe goed geslaagd deze integratie wel is. 

 

1144..  CCOONNCCLLUUSSIIEE 
 
 
 De federale procureur heeft een duidelijke strategie en visie ontwikkeld, met een goed werkende 

organisatie en structuur, met duidelijke objectieven en prioriteiten. Hij heeft zijn ambitieus én realistisch 
beleidsplan systematisch gerealiseerd en daarbij het federaal parket probleemloos uitgebouwd tot een 
onmisbare en gewaardeerde schakel in het Openbaar Ministerie, met een duidelijke meerwaarde.  

 
 Ook in 2012 getuigde het federaal parket, geconfronteerd met specifieke en complexe materies, van 

een zeer goede en efficiënte werking, zowel in de aanpak van concrete dossiers als in de 
ondersteuning van beleidsmatige aangelegenheden, waarbij het zich volkomen inschreef in het 
opsporings –en vervolgingsbeleid van het College van procureurs-generaal. 

 
 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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