
 

 
Omzendbrieven van het College van Procureurs-generaal 

(1997 – vandaag ) 
 

 
DATUM 

 

 
N° 

 
ONDERWERP 

 

 
ADDENDUM 

 
OPMERKINGEN 

26.03.1997 COL. 1/1997 Regeling van de samenwerking en de coördinatie 
tussen de politiediensten inzake opdrachten van 
gerechtelijke politie 
 

 Opgeheven door  
COL. 02/2002 
 

 COL. 2/1997 Vertrouwelijk 
 

  

03.07.1997 COL. 3/1997 Artikelen 103 en 125 van de Grondwet - Vervolging 
en inbeschuldigingstelling van ministers en 
staatssecretarissen van de Federale Regering en 
van leden van de Gemeenschaps- en 
Gewestregeringen. 
 

 Gedeeltelijk opgeheven door 
COL. 05/2001 
 

03.09.1997 COL. 4/1997 Bewaring op de griffies van in beslag genomen 
geldsommen en titels in strafzaken - minimale 
richtlijnen voor de griffies m.b.t. het deponeren van 
deze geldsommen en titels bij een financiële 
instelling 
 

  

15.09.1997 COL. 5/1997 Gemeenschappelijke omzendbrief met betrekking tot 
de ministeriële richtlijnen omtrent de opsporing van 
vermiste personen. 
 

 Herroepen door  
COL. 09/2002 
 

18.09.1997 COL. 6/1997 Parlementaire onschendbaarheid - Vervolging van 
parlementsleden - Nieuw artikel 59 van de Grondwet 
- Aanbieden van minnelijke schikkingen aan 
parlementsleden 
 

Addendum 
26.06.2006 

(COL. 15/2006) 

 



27.09.1997 COL. 7/1997 Internationale uitwisseling van gegevens met 
gerechtelijke finaliteit door Belgische  politiediensten 
aan het buitenland. 
 

  

03.10.1997 COL. 8/1997 Gemeenschappelijke omzendbrief met betrekking tot 
de ministeriële richtlijn inzake het onthaal van 
slachtoffers op parketten en rechtbanken. 
 

  

 COL. 1/1998 Vertrouwelijk 
 

  

02.03.1998 COL. 2/1998 Ministeriële richtlijnen met betrekking tot de 
opsporing van vermiste personen. Aanwijzing van de 
bevoegde referentiemagistraat bij verdwijning, van 
een geplaatste minderjarige, uit een instelling of 
opvangcentrum. 
 

  

16.03.1998 COL. 3/1998 Aanvulling en  wijziging van de gemeenschappelijke 
circulaire (Nr. 12/95) van 15/11/95 inzake het 
Koninklijk Besluit van 17/06/94 betreffende de 
inwerkingtreding van bepalingen van de wet van 
24/07/92 tot wijziging van sommige bepalingen 
betreffende de rechtstoestanden van het personeel 
van het actief kader van de rijkswacht en tot wijziging 
van het Koninklijk Besluit van 25/04/79 betreffende 
het ambt en de ambtsontheffing van het personeel 
van het operationeel korps van de rijkswacht (B.S., 
28/06/94, 17363). 
 

  

 COL. 4/1998 Vertrouwelijk 
 

  

15.05.1998 COL. 5/1998 Verdovende middelen - Opsporings- en 
vervolgingsbeleid inzake druggebruikers - Algemene 
richtlijn van 8 mei 1998. 
 

  

25.06.1998 COL. 6/1998 Nieuwe faillissementswet en wet inzake het  Aangepast door COL 10/2003 



gerechtelijk akkoord. 
 

 

25.06.1998 COL. 7/1998 Meldingsplicht aan de Europese Commissie van 
strafdossiers inzake Europese Unie of anti-
communautaire fraude. 
 

  

30.06.1998 COL. 8/1998 Adviezen omtrent aanvragen tot vergunning van 
privé-detectives. 
 

  

 COL. 9/1998 Vertrouwelijk 
 

  

30.06.1998 COL. 10/1998 Rechtsbijstand inzake de afgifte van stukken uit het 
gerechtsdossier in strafzaken. 
 

  

01.07.1998 COL. 11/1998 Vorderingen tot overbrenging van gedetineerden. 
 

  

01.10.1998 COL. 12/1998 Wet van 12 maart 1998 (B.S. 2 april 1998) tot 
verbetering van de strafrechtspleging in het stadium 
van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk 
onderzoek. 
 

Addendum 
10.07.2000 

(COL. 9/2000) 
Addendum 2 
09.07.2001 

(COL. 9/2001) 
Addendum 3 
18.05.2010 

(COL. 11/2010) 
Addendum 4 
15.12.2011 

(COL. 14/2011) 
Addendum 5 
13.03.2013 

COL. 5/2013 

 

01.10.1998 COL. 13/1998 Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van de Wet van 30 
juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en 
opnemen van privé-communicatie en -

  



telecommunicatie (B.S. 22 september 1998). 
 

15.10.1998 COL. 14/1998 Ministeriële richtlijn inzake het waardig afscheid 
nemen van een overledene in geval van interventie 
door de gerechtelijke overheden. 
 

  

02.11.1998 COL. 15/1998 Eenvormige tarieven van minnelijke schikkingen voor  
inbreuken op de EEG-verordeningen 3820/85 van de 
Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van 
bepaalde voorschriften van sociale aard voor het 
wegvervoer en 3821/85 van de Raad van 20 
december 1985 betreffende het controle-apparaat in 
het wegvervoer 
 

 Opgeheven door  
COL. 11/2000 
 

14.12.1998 COL. 16/1998 Eenvormig vervolgingsbeleid betreffende het sturen 
onder invloed, in staat van dronkenschap of in een 
soortgelijke staat onder meer ten gevolge van het 
gebruik van drugs of van geneesmiddelen. 
 

  

21.12.1998 COL. 17/1998 Eenvormig strafrechtelijk beleid inzake onmiddellijke 
intrekking van het rijbewijs. 
 

  

 COL. 1/1999 Vertrouwelijk 
 

  

10.02.1999 COL. 2/1999 Artikel 10 van Koninklijk Besluit van 17 februari 1998 
betreffende het Commissariaat-generaal, de Raad 
van Bestuur en de Raad van Overleg van de 
gerechtelijke politie bij de parketten. 
 

  

12.02.1999 COL. 3/1999 Het vervolgingsbeleid in faillissementen. 
 

  

15.02.1999 COL. 4/1999 De huidige mogelijkheden tot samenwerking tussen 
de gerechtelijke overheden en de politiediensten 
enerzijds en de ambtenaren van de 
belastingsadministraties anderzijds bij de 

 Wijziging 
COL. 5/2000 



behandeling van fiscale strafzaken. 
 

24.02.1999 COL. 5/1999 Ministeriële richtlijn betreffende de Seksuele 
Agressie Set (S.A.S.). 
 

 Opgeheven door  
COL. 10/2005 
 

16.04.1999 COL. 6/1999 Ministeriële richtlijn tot regeling van de 
samenwerking, de coördinatie en de taakverdeling 
tussen de lokale politie en de federale politie inzake 
de opdrachten van gerechtelijke politie. 
 

 Opgeheven door  
COL. 02/2002 
 

03.05.1999 COL. 7/1999 Informatieverstrekking aan de pers door de 
gerechtelijke overheden en de politiediensten 
gedurende de fase van vooronderzoek - 
Gemeenschappelijke omzendbrief van 30 april 1999. 
 

  

07.05.1999 COL. 8/1999 Bemiddeling in strafzaken - Gemeenschappelijke 
omzendbrief van 30 april 1999. 
 

  

17.05.1999 COL. 9/1999 Wet van 5 maart 1998 betreffende de 
voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging  van 
de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de 
maatschappij tegen de abnormalen en de 
gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 
juli 1964 (B.S. 2 april 1998, blz. 10.017 e.v.) 
Wet van 18 maart 1998 tot instelling van de 
commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling 
(B.S. 2 april 1998, blz. 10.041 e.v.) 
Koninklijk Besluit van 10 februari 1999 houdende 
uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke 
invrijheidstelling (B.S. 23 februari 1999, blz. 5.270 
e.v.). 
 

  

20.05.1999 COL. 10/1999 Politie over het wegverkeer - Onmiddellijke inning bij 
lichte alcoholintoxicatie.  
 

  



01.06.1999 COL. 11/1999 Artikel 125 van het Tarief in Strafzaken - Artikel 6 van 
de Wet van 16 november 1972 - Delegatie aan de 
Arbeidsauditeurs en Procureurs des Konings om 
machtiging te verlenen tot kennisname of tot de 
aflevering van kopie van de strafdossiers. 
Circ. nr. 41/70 van 10 november 1970 (LUIK). 
Dienstbrief nr. DA 680 en DA 100 van 12 november 
1970 (GENT). 
Circ. nr. 3/70 van 19 november 1970 (BRUSSEL). 
Circ. nr. 12-7/90 van 14 februari 1990 (BERGEN). 
Circ. nr. 14/90 van 6 april 1990 (ANTWERPEN). 
 

  

03.06.1999 COL. 12/1999 Ministeriële richtlijn houdende het opsporings- en 
vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel en 
kinderpornografie. 
 

 Aangepast door  
COL. 10/2004 
 

 COL. 13/1999 Vertrouwelijk 
 

  

27.10.1999 COL. 14/1999 De wet van 21 december 1998 betreffende de 
veiligheid bij voetbalwedstrijden. 
 

Addendum 
02.05.2000 

(COL. 3/2000) 

Opgeheven door  
COL. 13/2004 
 

22.11.1999 COL. 15/1999 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister 
van Justitie en het College van Procureurs-generaal 
met betrekking tot de goede praktijken inzake 
internationale rechtshulp in strafzaken tussen de Lid-
Staten van de Europese Unie. 
 

  

19.11.1999 COL. 16/1999 Dierenvoeding - Wet van 15 juli 1985 betreffende het 
gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-
hormonale, beta-adrenergische of productie-
stimulerende werking - Vervolgingsbeleid hormonen 
Addendum COL. 1/1999 
 

  

15.02.2000 COL. 1/2000 Gebruik van elektronisch berichtenverkeer (e-mail), 
Intranet, Fedenet en Internet door de 

  



parketmagistraat. 
 

18.02.2000 COL. 2/2000 Gezamenlijke omzendbrief van de Minister van 
Justitie en het College van Procureurs-generaal 
betreffende de internationale politiesamenwerking 
met een gerechtelijke finaliteit. 
 

  

02.05.2000 COL. 3/2000 De wet van 21 december 1998 betreffende de 
veiligheid bij voetbalwedstrijden 
Addendum COL. 14/1999 
 

 Opgeheven door  
COL. 13/2004 

 COL. 4/2000 Vertrouwelijk 
 

  

15.05.2000 COL. 5/2000 De huidige mogelijkheden tot samenwerking tussen 
de gerechtelijke overheden en de politiediensten 
enerzijds en de ambtenaren van de 
belastingsadministraties anderzijds bij de 
behandeling van fiscale strafzaken 
 

 Wijziging aan 
COL 4/1999 

25.05.2000 COL. 6/2000 De wet van 28 maart 2000 tot invoeging van een 
procedure van onmiddellijke verschijning in 
strafzaken - De wet van 28 maart 2000 tot wijziging 
van de rechtelijke organisatie ten gevolge van de 
invoering van een procedure van onmiddellijke 
verschijning 
 

Addendum 
10.07.2000 

(COL. 8/2000) 

 

15.06.2000 COL. 7/2000 Toepassing van artikel 182 van het Gerechtelijk 
Wetboek  - Handtekening van de (hoofd)secretaris 
 

  

10.07.2000 COL. 8/2000 De wet van 28 maart 2000 tot invoeging van een 
procedure van onmiddellijke verschijning in 
strafzaken - De wet van 28 maart 2000 tot wijziging 
van de rechtelijke organisatie ten gevolge van de 
invoering van een procedure van onmiddellijke 
verschijning 

  



Addendum COL. 6/2000 
 

10.07.2000 COL. 9/2000 Wet van 12 maart 1998 (B.S. 2 april 1998) tot 
verbetering van de strafrechtspleging in het stadium 
van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk 
onderzoek. 
Addendum COL. 12/1998 
 

  

 COL. 10/2000 Vertrouwelijk 
 

  

13.11.2000 COL. 11/2000 Eenvormige tarieven van minnelijke schikkingen 
(VSBG) voor inbreuken op de EEG - Verordeningen 
3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot 
harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale 
aard voor het wegvervoer en 3821/85 van de Raad 
van 20 december 1985 betreffende het controle-
apparaat in het wegvervoer. 
 

 Heft COL. 15/1998 op 
Opgeheven  
door COL. 10/2001 

 COL. 12/2000 Vertrouwelijk 
 

  

18.12.2000 COL. 13/2000 Probatiewet 
 

  

20.12.2000 COL. 14/2000 Richtlijn van de Minister van Justitie dd.5 december 
2000 gericht aan de parketten - Rijden onder invloed 
van andere stoffen dan alcohol 
 

 Vervangen door  
COL. 19/2010 

20.12.2000 COL. 15/2000 Richtlijn van de Minister van Justitie dd.5 december 
2000 gericht aan de politiediensten - Rijden onder 
invloed van andere stoffen dan alcohol 
 

 Vervangen door  
COL. 19/2010 

 COL. 1/2001 Vertrouwelijk  
 

  

06.02.2001 COL. 2/2001 Wet van 14 november 2000 tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst van het 
openbaar ministerie in de procedure voor het Hof van 

  



Cassatie en, in burgelijke zaken, voor de 
feitenrechters en tot wijziging van de artikelen 420bis 
en 420ter van het Wetboek van Strafvordering. 
 

06.03.2001 COL. 3/2001 Politiehervorming - Follow-up van de toepassing van 
de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus. 
 

  

 COL. 4/2001 Vertrouwelijk 
 

  

07.05.2001 COL. 5/2001 Strafrechtelijke vervolging van ministers 
 

 Heft Col. 03/1997 gedeeltelijk op 

 COL. 6/2001 Vertrouwelijk 
 

  

03.07.2001 COL. 7/2001 Kennisgeving aan de Minister van Justitie van 
internationale strafzaken en internationale 
strafrechtshulp met een politiek aspect 
 

  

06.07.2001 COL. 8/2001 De gevolgen van de invoering van de Euro voor 
Justitie en de rechterlijke orde 
 

  

09.07.2001 COL. 9/2001 Wet van 12 maart 1998 (B.S. 2 april 1998) tot 
verbetering van de strafrechtspleging in het stadium 
van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk 
onderzoek 
Addendum 2 COL. 12/1998 
 

  

14/12/2001 COL. 10/2001 Eenvormige tarieven van minnelijke schikkingen 
(V.S.B.G.) voor inbreuken op de E.E.G.-
verordeningen van 20 december 1985 nr. 3820/85 tot 
harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale 
aard voor het wegvervoer en nr. 3821/85 betreffende 
het controleapparaat in het wegvervoer 
 

 Heft Col. 11/2000 op 



14/02/2002 COL. 1/2002 Wet inzake de informaticacriminaliteit 
 

Addendum 
23.12.2004 

(COL. 16/2004) 

 

07.03.2002 COL. 2/2002 Ministeriële richtlijn tot regeling van de taakverdeling, 
de samenwerking, de coördinatie en de integratie 
tussen de lokale en de federale politie inzake de 
opdrachten van gerechtelijke politie  
 

 Heft COL. 01/1997 en COL. 
06/1999 op 

 COL. 3/2002 Vertrouwelijk 
 

  

27.05.2002 COL. 4/2002 Gemeenschappelijke omzendbrief van het College 
van Procureurs-generaal en de Minister van Justitie 
inzake de positie van het slachtoffer in de procedure 
tot voorwaardelijke invrijheidstelling 
 

  

 COL. 5/2002 Vertrouwelijk 
 

  

 COL. 6/2002 Vertrouwelijk 
 

  

14.06.2002 COL. 7/2002 Gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van 
Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het 
informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke 
politie 
 

  

24.06.2002 COL. 8/2002 De informatie-uitwisseling in het kader van de 
uitoefening van de strafvordering door het federaal 
parket tussen, enerzijds, de procureurs des Konings, 
de arbeidsauditeurs en de procureurs-generaal en, 
anderzijds de federale procureur 
 

  

26.06.2002 COL. 9/2002 Ministeriële richtlijn omtrent de opsporing van 
vermiste personen 
 

 Herroept  
COL. 05/1997 

28.06.2002 COL. 10/2002 Europol - Analysis Work File (AWF) "Case" 
 

  



05.07.2002 COL. 11/2002 Richtlijn tot opschorting van de ministeriële richtlijn 
van 20 februari 2002 tot regeling van de 
taakverdeling, de samenwerking, de coördinatie en 
de intgratie tussen de lokale en de federale politie 
inzake de opdrachten van gerechtelijke politie, wat 
betreft de financieel-economische onderzoeken 
 

  

18.10.2002 COL. 12/2002 Stroomlijning procedure Hof van Assisen.  
 

  

04.11.2002 COL. 13/2002 Het begrip diefstal gewapenderhand en de politionele 
en gerechtelijke reactie inzake diefstallen 
gewapenderhand in het kader van de zware en/of 
georganiseerde criminaliteit 
 

 Vervangen door COL 8/2015. 

19.11.2002 COL. 14/2002 Wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige 
plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd 
 

  

03.02.2003 COL.  1/2003 Strafrechtelijk beleid inzake de opsporing van 
snelheidsovertredingen en de richting te geven aan 
de vervolging ervan 
 

  

14.03.2003 COL. 2/2003 Dierenvoeding – Wet van 15 juli 1985 betreffende het 
gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-
hormonale, beta-adrenergische of productie-
stimulerende werking – Bijkomende bestraffing – 
Bedrijfssluiting – Verbod tot het verhandelen van 
landbouwdieren of tot het exploiteren van een 
veebedrijf 
 

  

06.05.2003 COL. 3/2003 Ministeriële omzendbrief betreffende het gebruik van 
de polygraaf in de strafrechtspleging.  Toepassing 
van artikel 112 ter van het Wetboek van 
Strafvordering. 
 

  



20.05.2003 COL. 4/2003 Tuchtstatuut van de personeelsleden van de 
politiediensten – Wet van 13 mei 1999 houdende het 
tuchtstatuut van de personeelsleden van de 
politiediensten 
 

  

30.05.2013 COL. 5/2003 Gerechtelijke aanpak van diefstallen van goederen 
uitgerust met een volgsysteem (“na-diefstal-systeem) 
 

  

11.06.2003 COL. 6/2003 Wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere 
opsporingsmethoden en enige andere 
onderzoeksmethoden 
 

 Opgeheven door 
COL. 13/2006 

13.06.2003 COL. 7/2003 Beroepsgeheim van de commissie voor het bank- en 
financiewezen 
 

  

18.06.2003 COL. 8/2003 Het Koninklijk besluit n°22 van 24 oktober 1934 
betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde 
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde 
ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen 
 

  

23.07.2003 COL. 9/2003 Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) 
 

  

23.07.2003 COL. 10/2003 Wet van 4 september 2002 tot wijziging van de 
faillissementswet van 8 augustus 1997, het 
gerechtelijk wetboek en het wetboek van 
vennootschappen 
 

 Past COL.6/1998 aan 

23.07.2003 COL. 11/2003 Nagemaakte of door piraterij verkregen goederen – 
mededeling van de identiteit van de declarant of de 
geadresseerde van de goederen aan de merkhouder 
 

  

 COL. 12/2003 Vertrouwelijk 
 

  

01.10.2003 COL. 13/2003 Oost-Europese misdaadbendes – beleid inzake 
denunciatie 

  



 

03.11.2003 COL. 14/2003 Mededeling aan de NMBS door de politiediensten 
van de identiteit van de slachtoffers van 
vermoedelijke wanhoopsdaden gepleegd op het 
spoorwegdomein 
 

 Herzien door  
COL. 8/2010 

01.12.2003 COL. 15/2003 Voedingsmiddelen (en sommige andere producten) – 
Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het 
federaal agentschap voor de veiligheid van de 
voedselketen – Operationaliseren van het federaal 
agentschap van de voedselketen 
 

  

 COL. 15bis/2003 Vertrouwelijk 
 

  

22.12.2003 COL. 16/2003 Wet van 5 augustus 2003- Schendingen van het 
internationaal humanitair recht of enig ander 
internationaal misdrijf – Exclusieve bevoegdheid van 
de federale procureur – Beheer van de klachten 
 

Addendum  
13.06.2005 

(COL. 7/2005) 
Addendum 
10.03.2008 

(COL. 04/2008) 

 

24.12.2003 COL. 17/2003 Opheffing van de militaire rechtscolleges – 
Politiedienst gespecialiseerd in de delinquentie in 
militair milieu (DJMM). 
 

  

05.01.2004 COL. 1/2004 Afschaffing van de militaire rechtscolleges in 
vredestijd alsmede het behoud ervan in oorlogstijd – 
wetten van 10 april 2003 
 

  

 COL. 2/2004 Vertrouwelijk 
 

  

27.02.2004 COL. 3/2004 Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de 
betaling de strafvordering doet vervallen – 
Wegverkeer 
 

  

27.02.2004 COL. 4/2004 Eenvormig vervolgingsbeleid betreffende het sturen   



onder invloed, in staat van dronkenschap of in een 
soortgelijke staat onder meer ten gevolge van het 
gebruik van drugs of van geneesmiddelen, alsook 
betreffende het sturen onder invloed van andere 
stoffen 
 

27.02.2004 COL. 5/2004 Ministeriële richtlijn houdende een eenvormig 
strafrechtelijk beleid inzake onmiddellijke intrekking 
van het rijbewijs 
 

  

01.03.2004 COL. 6/2004 Berscherming van bedreigde personaliteiten, 
overheidsfunctionarissen en privé-personen  
 

  

02.04.2004 COL. 7/2004 Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de 
Verbeurdverklaring (COIV) – Voorlopige en 
praktische richtlijnen 
 

  

09.04.2004 COL. 8/2004 Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de 
kansspelinrichtingen en de bescherming van de 
spelers (B.S. 3 december 1999). 
 

  

22.04.2004 COL. 9/2004 Strafrechtelijk beleid inzake de opsporing van 
snelheidsovertrdingen en de richting te geven aan de 
vervolging ervan – Snelheid 
 

  

30.04.2004 COL. 10/2004 Opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende 
mensenhandel – Aanpassing van de richtlijn van de 
Minister van Justitie 
 

 Aanpassing  
COL. 12/1999 

 COL. 11/2004 Vertrouwelijk 
 

  

 COL. 12/2004 Vertrouwelijk 
 

  

06.07.2004 COL. 13/2004 Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid 
bij voetbalwedstrijden, gewijzigd door de wet van 10 

 Heft COL. 14/1999 en COL. 
03/2000 op 



maart 2003 
 

 COL. 14/2004 Vertrouwelijk 
 

 Opgeheven door COL 12/2016 

08.11.2004 COL. 15/2004 Internationale samenwerking instrafzaken – Eurojust 
 

 Heft COL. 6/2002 op 

 COL. 16/2004 Vertrouwelijk 
 

  

24.01.2005 COL. 1/2005 Ondersteuningscel BTW-fraude 
 

  

01.02.2005 COL. 2/2005 Gemeenschappelijke richtlijn van de minister van 
Justitie en het College van procureurs-generaal 
omtrent de vaststelling, registratie en vervolging van 
inbreuken inzake het bezit van cannabis 
 

  

 COL. 3/2005 Vertrouwelijk 
 

  

 COL. 4/2005 Vertrouwelijk 
 

  

10.02.2005 COL. 5/2005 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister 
van Justitie en het College van Procureurs-generaal 
betreffende de internationale rechtshulp in 
strafzaken. 
 

Addendum 
21.11.2005 

(COL. 14/2005) 
Addendum 
20.03.2006 

(COL. 5/2006) 

 

20.05.2005 COL. 6/2005 Gemeentelijke administratieve sancties. 
 

 Opgeheven door  
COL. 1/2006 

13.06.2005 COL. 7/2005 De ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht of enig ander internationaal misdrijf 
– Wetswijziging – Arresten Arbitragehof. 
Addendum COL. 16/2003 
 

  

15.06.2005 COL. 8/2005 Het Ambtshalve Politioneel Onderzoek (A.P.O.) en 
het Vereenvoudigd Proces-Verbaal (V.P.V.) 
 

  



 COL. 9/2005 Vertrouwelijk 
 

  

15.09.2005 COL. 10/2005 Ministeriële richtlijn betreffende de Seksuele 
Agressie Set (S.A.S.). 
 

 Heft COL. 5/1999 op 

 COL. 11/2005 Vertrouwelijk 
 

  

 COL. 12/2005 Vertrouwelijk 
 

  

09.11.2005 COL. 13/2005 Uitwisseling van informatie tussen de parketten en de 
auditoraten en de sociale inspectiediensten. 
  

  

21.11.2005 COL. 14/2005 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister 
van Justitie en het College van Procureurs-generaal 
betreffende de internationale rechtshulp in strafzaken 
Addendum COL. 5/2005 
 

  

28.12.2005 COL. 15/2005 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister 
van Justitie en het College van Procureurs-generaal 
betreffende de E.U.-Overeenkomst inzake de 
wederzijdse rechtshulp in straf zaken tussen de 
lidstaten van de Europese Unie 
 

  

10.02.2006 COL. 1/2006 Gemeentelijke administratieve sancties 
 

 Heft  
COL. 6/2005 op 
Herziene versie op 21.11.2007 
Herziene versie op 23.11.2011 
Herziene versie op 30.01.2014 
 

24.02.2006 COL. 2/2006 Kansspelen – Clandestiene inrichtingen 
 

  

01.03.2006 COL. 3/2006 Definitie van het intrafamiliaal geweld en de 
extrafamiliale kindermishandeling, de identificatie en 
de registratie van de dossiers door de politiediensten 
en de parketten 

  



 

01.03.2006 COL. 4/2006 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister 
van Justitie en het College van Procureurs-generaal 
betreffende het strafrechtelijk beleid inzake 
partnergeweld 
 

 Herziene versie op 12.10.2015 

20.03.2006 COL. 5/2006 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister 
van Justitie en het College van Procureurs-generaal 
betreffende de internationale rechtshulp in strafzaken 
Addendum COL. 5/2005 
 

  

21.03.2006 COL. 6/2006 Racisme en xenofobie. 
 

  

23.03.2006 COL. 7/2006 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister 
van Justitie en het College van Procureurs-generaal 
betreffende de voeding van het Europol Informatie 
Systeem (EIS) 
 

 Opgeheven door 
COL. 9/2011 

31.03.2006 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 rijvaardigheid 
beïnvloeden – Sturen onder invloed van alcohol – 
Drugs 
 

 Herziene versie op 16.10.2007 
Herziene versie op 29.09.2010 
Herziene versie op 28.05.2013 
Herziene versie op 03.11.2014 
Herziene versie op 15.06.2017 

31.03.2006 COL. 9/2006 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister 
van Justitie en het College van Procureurs-generaal 
houdende een eenvormig strafrechtelijk beleid inzake 
onmiddellijke intrekking van het rijbewijs 
 

 Herziene versie op 29.09.2010 



31.03.2006 COL. 10/2006 Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de 
betaling de strafvordering doet vervallen – 
Wegverkeer – Uniforme tarifering van de minnelijke 
schikkingen 
 

 Herziene versie op 27.08.2007 
Herziene versie op 28.05.2008 
Herziene versie op 16.05.2013 
Herziene versie op 11.05.2017 

31.03.2006 COL. 11/2006 Strafrechtelijk beleid inzake de opsporing van 
snelheidsovertredingen en de richting te geven aan 
de vervolging ervan – Snelheid 
 

 Herziene versie op 27.08.2007 
Herziene versie op 28.05.2008 
Herziene versie op 03.01.2012 
Herziene versie op 28.05.2013 
Herziene versie op 03.11.2014 
Herziene versie op 24.08.2017 

 COL. 12/2006 Vertrouwelijk 
 

  

 COL. 13/2006 Vertrouwelijk   

26.06.2006 COL. 14/2006 Strijd tegen de homofobe daden 
 

  

26.06.2006 COL. 15/2006 Parlementaire onschendbaarheid – Vervolging van 
parlementsleden – Artikel 59 van de Grondwet 
Addendum COL. 6/1997 
 

  

06.09.2006 COL. 16/2006 Vaststellings- en vervolgingsbeleid inzake 
verkeersmisdrijven gepleegd door bestuurders van 
prioritaire voertuigen en voertuigen in opdracht. 
 

 Herziene versie van 19.10.2017 

 COL. 17/2006 Vertrouwelijk 
 

  

 COL. 18/2006 Vertrouwelijk 
 

  

 COL. 19/2006 Vertrouwelijk 
 

  

17.01.2007 COL. 1/2007 Mensenhandel – Ministeriële richtlijn inzake het 
opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende 
mensenhandel 
 

  

 COL. 2/2007 Vertrouwelijk   



 

18.01.2007 COL. 3/2007 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister 
van Justitie en het College van PGs inzake het 
strafrechtelijk beleid van de auditoraten 
 

  

02.02.2007 COL. 4/2007 Wegverkeer bij het leger   

14.03.2007 COL. 5/2007 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister 
van Justitie en het College van PGs betreffende de 
toepassing van het beginsel van de wederzijdse 
erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken 
– Tenuitvoerlegging van beslissingen tot 
inbeslagneming. 
 

  

27.03.2007 COL. 6/2007 
Addendum 1 
Addendum 2 

 

Strafuitvoeringsrechtbanken 
 

  

 COL. 7/2007 Vertrouwelijk 
 

  

01.07.2007 COL. 8/2007 
Addendum 1 

Functiebeschrijving van de parketcriminologen 
aangeworven bij de afdelingen “jeugd en gezin” 
 

  

 COL. 9/2007 Vertrouwelijk 
 

  

01.07.2007 COL. 10/2007 Audiovisuele opname van het verhoor 
 

  

27.08.2007 COL. 11/2007 Opsporings- en vervolgingsbeleid – wegverkeer – 
jonge bestuurders “minder dan 2 jaar rijbewijs” 
 

 Herziene versie op 28.05.2008 

22.11.2007 COL. 12/2007 Strafprocesrecht – Heropening van de rechtspleging 
in strafzaken 
 

  

10.12.2007 COL. 13/2007 K.B. 27 april 2007 houdende algemeen reglement op 
de gerechtskosten in strafzaken 
 

  



 COL. 14/2007 Vertrouwelijk 
 

  

 COL. 1/2008 Vertrouwelijk 
 

  

25.02.2008 COL. 2/2008 Informatiseringshuishouding van het openbaar 
ministerie - informatisering van de gegevensstromen 
- omptranet 

  

25.02.2008 COL. 2/2008 Module 1 - informatiehuishouding van het openbaar 
ministerie – informatisering van de gegevensstromen 
– Omptranet – bijlage 1: module ‘nacht- en 
weekenddiensten’ 
 

  

17.04.2008 COL. 2/2008 Module 2 - informatiehuishouding van het openbaar 
ministerie – informatisering van de gegevensstromen 
– Omptranet – bijlage 2.1: module ‘tuchtbeslissingen’ 
 
Bijlage 3.1 – informatisering van de 
gegevensstromen – Omptranet – Module 
kwalificatieboeken ‘Strafwetboek’, Militair Strafrecht 
en ‘Residuen en Voedselveiligheid – 17.12.2009 
 
Bijlage 4.2 : Module Benoeming van de 
plaatsvervangende gerechtsdeurwaarders door de 
procureur des Konings (Art. 525 en 526 Gerechtelijk 
Wetboek – 15.12.2010 
 

  

26.02.2008 COL. 3/2008 Gewelddaden t.a.v. personen die bekleed zijn met 
een openbaar ambt of mandaat OF die een taak van 
openbare dienst of algemeen belang waarnemen en 
in contact komen met het publiek (wet van 20 
december 2006 tot wijziging van het strafwetboek). 
 

 Herziene versie op 18.05.2010 
Herziene versie op 15.03.2012 
Herziene versie op 18.09.2014 

10.03.2008 COL. 4/2008 De ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht of enig ander internationaal misdrijf 
– wetswijziging – arrest Grondwettelijk Hof 

  

http://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_2-2008_omptranet.pdf
http://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_2-2008_omptranet.pdf
http://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_2-2008_omptranet.pdf


Addendum COL. 16/2003 
 

18.06.2008 COL. 5/2008 Richtlijn inzake kennisgeving van zijn rechten aan 
een al dan niet in het Rijk of in het buitenland in 
hechtenis verkerende bij versterk veroordeelde 
persoon. 
 

 Herziene versie op 17.09.2010 
Herziene versie op 02.02.2017 
Herziene versie op 19.10.2017 

23.06.2008 COL. 6/2008 Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
 

  

 COL. 7/2008 Vertrouwelijk 
 

  

07.11.2008 COL. 8/2008 De invoering van een multidisciplinaire 
samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van 
mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere 
vormen van mensensmokkel 
 

  

07.11.2008 COL. 9/2008 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister 
van justitie en het college van procureurs-generaal 
inzake de verbindingsmagistraat 
 

Addendum 
15.01.2013 

(COL. 2/2013) 

 

 COL. 1/2009 Vertrouwelijk 
 

  

19.02.2009 COL. 2/2009 Omzendbrief inzake de toepassing van de wet van 
15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak 
en piraterij van intellectuele-eigendomsrechten (B.S. 
18.07.2007) 
 

  

 COL. 3/2009 Vertrouwelijk 
 

  

 COL. 4/2009 Vertrouwelijk 
 

  

27.04.2009 COL. 5/2009 Gebruik van eenvormige attesten van 
klachtneerlegging, richtlijnen inzake de 
overhandiging van deze attesten door de 
politiediensten en wijziging van de COL 8/2005 

 Wijziging van 
COL. 8/2005 
Herziene versie op 22.06.2010 
Herziene versie op 20.12.2012 



(A.P.O. / V.P.V.) 
 

Herziene versie op 13.11.2014 

 COL. 6/2009 Vertrouwelijk 
 

  

18.06.2009 COL. 7/2009 Verkeersrecht – Verkeersongevallen met louter 
stoffelijke schade 
 

  

18.06.2009 COL. 8/2009 Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens 
 

  

18.06.2009 COL. 9/2009 Het federaal parket - Modaliteiten van samenwerking 
tussen het federaal parket en de centrale directies 
van de algemene directie van de gerechtelijke politie 
van de federale politie. 
Addendum COL. 5/2002 
 

  

01.10.2009 COL. 10/2009 De schijnhuwelijken 
 

  

22.10.2009 COL. 11/2009 - Ex Post wetsevaluatie: de wet van 25 april 2007 
tot oprichting van een Parlementair Comité belast 
met de wetsevaluatie; 

- Ex Ante wetsevaluatie: invulling van de 
proactieve samenwerking van het Openbaar 
Ministerie ten aanzien van andere 
staatsmachten; 

Fiche wetsevaluatie 
 

  

12.11.2009 COL. 12/2009 Wet tot regeling van de private en bijzondere 
veiligheid - Wet tot regeling van het beroep van 
privédetective - Advies- en Informatieverstrekking 
door de gerechtelijke autoriteiten 
 

  

17.12.2009 COL.  13/2009 Mededeling aan de Dienst Vreemdelingenzaken van 
informatie m.b.t. het bestaan en de oriëntering van 
gerechtelijke dossiers 

  



 

17.12.2009 COL. 14/2009 Telecommunicatierichtlijn inzake het opsporings- en 
vervolgings beleid betreffende inbreuken op de 
medewerkingsverplichtingen vervat in artikelen 46bis 
§ 2, 88bis § 2, en 90quater § 2 van het wetboek van 
strafvordering 
 

  

08.01.2010 COL. 1/2010 Gerechtsdeurwaarders – Advies van het openbaar 
ministerie over de kandidaturen 
 

  

09.02.2010 COL. 2/2010 de analyse van amfetaminemonsters met het oog op 
de registratie en de vergelijking ervan in de Europese 
databank 
 

  

09.02.2010 COL. 3/2010 Notitienummer P.V.’s van de Algemene Directie 
Controle en Bemiddeling van de F.O.D. Economie, 
K.M.O., Middenstand en Energie 
 

  

22.04.2010 COL. 4/2010 - Huiszoeking met toestemming : model. 
- Mogelijkheid om de toestemming in te 

trekken 
-  

  

22.04.2010 COL. 5/2010 Richtlijn inzake het overbrengen van een 
gearresteerde persoon van een arrondissement naar 
een ander 
 

  

29.04.2010 COL. 6/2010 Voorlopige omzendbrief inzake de Wet tot 
hervorming van het Hof van Assisen – Wet van 21 
december 2009 tot hervorming van het Hof van 
Assisen (WHA) (B.S. 11 januari 2010) – Wet van 11 
februari 2010 tot wijziging van de Wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechtenis (B.S. 17 
februari 2010) 
 

 Herziene versie op 28.11.2013 

04.05.2010 COL. 7/2010 Voorlopige richtlijnen inzake de bijstand van een Addendum   



advocaat bij het eerste politionele verhoor van een 
verdachte gelet op de recente rechtspraak EHRM 
 

14.07.2010 
(COL. 15/2010) 

11.05.2010 COL. 8/2010 Internationale overbrenging van gevonniste personen 
naar België. 
Toepassing van de Overbrengswet : het verhoor van 
de naar België overgebrachte en in het buitenland 
gevonniste personen – de aanpassingsprocedure in 
het kader van de tenuitvoerlegging van de 
buitenlandse straf of maatregel – varia. 
 

  

18.05.2010 COL. 9/2010 Interpretatie van de artikelen 26§3 en 34 van de wet 
betreffende de voorlopige hechtenis 
 

  

18.05.2010 COL. 10/2010 Artikel 77 van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 
 

  

18.05.2010 COL. 11/2010 Wet van  12 maart 1998 (B.S. van 2 april 1998) tot 
verbetering van de strafrechtspleging in het stadium 
van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk 
onderzoek. 
 
Addendum 3 COL. 12/1998 van het College van 
Procureurs-generaal – kennisgeving van de arresten 
van de kamer van inbeschuldigingstelling die werden 
geveld met toepassing van de artikelen 28sexies, 
28octies, 61ter, 61quater, 61quinquies of 61 sexies 
van het Wetboek van Strafvordering 
 

  

18.05.2010 COL. 12/2010 Richtlijn inzake de strijd tegen de gerechtelijke 
achterstand, de beheersing en bewaking van het 
gerechtelijk onderzoek en de doorlooptijden 
 

  



08.06.2010 COL. 13/2010 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister 
van Justitie, de Staatsecretaris belast met het 
Migratie- en Asielbeleid en het College van 
Procureurs-generaal betreffende  de 
gegevensstromen tussen het Openbaar Ministerie en 
de Dienst Vreemdelingenzaken 
 

  

12.07.2010 COL. 14/2010 Betekening, dagvaarding, kennisgeving – Betekening 
in strafzaken 
 

  

14.07.2010 COL. 15/2010 De bijstand van een advocaat bij het eerste 
politionele verhoor van een verdachte gelet op de 
recente rechtspraak van het EHRM – toelichting bij 
punt II.3 en II.4 en bijlage. 
Addendum COL. 7/2010 
 

  

17.09.2010 COL. 16/2010 De invoering van een gemeenschappelijke huisstijl 
van het openbaar ministerie. 
 

  

17.09.2010 COL. 17/2010 Introductie van een contextveld “sekten” voor de 
geïnformatiseerde codering van de strafdossiers, met 
het oog op identificatie van het fenomeen. 
 

  

17.09.2010 COL. 18/2010 Strafrechtelijk beleid – strafrechtspleging – snelle 
reactie op stadscriminaliteit. 

- artikel 216quater Wetboek van Strafvordering 
: oproeping bij proces-verbaal 

- artikel 645 Wetboek van Strafvordering 
 

  

29.09.2010 COL. 19/2010 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister 
van Justitie en het College van Procureurs-generaal 
houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-, 
opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende de 
aanwezigheid in het organisme van andere stoffen 
dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden – 

 Vervangt  
COL. 14/2000 
Vervangt  
COL. 15/2000 
Herziene versie op 03.11.2014 
Herziene versie op 27.04.2017 



Sturen onder invloed van drugs 
 

04.10.2010 COL. 20/2010 Drieledige gerechtelijke identificatie – Herwerking 
van het voorblad van de oorspronkelijke processen-
verbaal 
 

 Herziene versie op 19.10.2012 
Herziene versie op 16.10.2014 

25.11.2010 COL. 21/2010 Internationale samenwerking in strafzaken – 
Inventarisatie van de problematische internationale 
rogatoire commissies 
 

  

23.12.2010 COL. 22/2010 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister 
van Justitie en het College van procureurs-generaal 
betreffende de aanvullende kosten verbonden aan de 
nieuwe wijze van betekening in strafzaken en 
aangaande  de toezending van stukken aan de 
gerechtsdeurwaarders 
 

  

31.12.2010 COL. 23/2010 De wijzigingen die door de wet van 28 april 2010 
houdende diverse bepalingen werden aangebracht 
aan de wet van 15 mei 2007 betreffende de 
bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele 
eigendomsrechten (B.S. van 10 mei 2010) 
 

  

 COL. 1/2011 Vertrouwelijk 
 

  

 COL. 2/2011 Vertrouwelijk 
 

  

29.04.2011 COL. 3/2011 Territoriale bevoegdheid en territoriale doorverwijzing 
van de jeugdrechtbank 
 

  

 COL. 4/2011 Vertrouwelijk 
 

  

25.05.2011 COL. 5/2011 Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) 
- Regels die ingeval van een huiszoeking 

nageleefd moeten worden 

  



- Toegang tot het strafdossier 
- Kennisgeving van de strafrechtelijke 

vervolging 
 

 COL. 6/2011 Vertrouwelijk 
 

  

 COL. 7/2011 Vertrouwelijk 
 

  

23.09.2011 COL. 8/2011 Richtlijn inzake de organisatie van de bijstand door 
een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het 
kader van het Belgisch strafprocesrecht 
 

Addendum 1 
19.10.2011 

(COL. 10/2011) 
Addendum 2 
23.11.2011 

(COL. 12/2011) 
Addendum 3 
29.11.2011 

(COL. 13/2011) 
Addendum 4 
16.05.2012 

(COL. 4/2012) 
Addendum 5 
13.03.2013 

(COL. 9/2013) 

Heft  
COL. 7/2010 en COL. 15/2010 
op 
 
Herziene versie op 13.06.2013 
Herziene versie op 
24.11.2016 
Herziene versie op 29.11.2017 
Erratum op 30.11.2017 

23.09.2011 COL. 9/2011 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister 
van Justitie en het College van Procureurs-generaal 
betreffende Europol – Europol Informatie Systeem – 
Analysebestanden 
 

 Heft COL. 7/2006 op 

19.10.2011 COL. 10/2011 De organisatie van de bijstand door een advocaat 
vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het 
Belgisch strafprocesrecht- Modellen 
Addendum 1 COL. 8/2011 
 

 Herziene versie op 13.06.2013 
Herziene versie op 24.11.2016 

23.11.2011 COL. 11/2011 Vrijheidsbeneming en mogelijkheden tot het betreden 
van de private woning ter aanhouding van een 

  



verdachte, in verdenking gestelde of veroordeelde 
persoon – Standpunt van het College van 
procureurs-generaal 
 

23.11.2011 COL. 12/2011 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 voor de leeftijd van 18 jaar een als misdrijf 
omschreven feit gepleegd te hebben 
Addendum 2 COL. 8/2011 
 

 Herziene versie op 13.06.2013 

29.11.2011 COL. 13/2011 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. 
Bijlagen 
Processchema permanentiedienst 
Tekst protocol 
Addendum 3 COL. 8/2011 
 

  

15.12.2011 COL. 14/2011 Wet van 12 maart 1998 (B.S. van 2 april 1998) tot 
verbetering van de strafrechtspleging in het stadium 
van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk 
onderzoek. 
 
Addendum 4 COL 12/1998 van het College van 
Procureurs-generaal – Redenen van seponering 
artikel 28quater, eerste lid Wetboek van 
Strafvordering. 
 

  

19.01.2012 COL. 1/2012 Geldboeten – Wet van 5 maart 1952 betreffende de 
opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten – 
Artikelen 2 en 3 van de wet van 28 december 2011 

  



houdende diverse bepalingen inzake justitie (II) B.S. 
30.12.2011 ed. 4. 
 

15.03.2012 COL. 2/2012 Het gebruik op Belgisch grondgebied van Duitse 
tijdelijke nummerplaten (“Kurzzeitkennzeichen”) 
 

  

18.04.2012 COL. 3/2012 Voorrecht van rechtsmacht 
 

 Herziene versie op 24.05.2012 

16.05.2012 COL. 4/2012 De organisatie van de bijstand door een advocaat 
vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het 
Belgisch strafprocesrecht – wijziging en actualisatie 
van Hoofdstuk VII evaluatie van de COL 
 
Bijlage 
 

- formulier 
- releasenota 

Addendum 4 COL. 8/2011 
 

  

24.05.2012 COL. 5/2012 Gebruik ingescande documenten – handtekening – 
stuiting van de verjaring – standpunt van het College 
van procureurs-generaal 
 

  

 COL. 6/2012 Vertrouwelijk 
 

  

21.06.2012 COL. 7/2012 Burgerlijke procedures m.b.t. de uitoefening van het 
ouderlijk gezag, de huisvesting van minderjarige 
kinderen of de uitoefening van het omgangsrecht – 
Rapporten van de door de justitiehuizen uitgevoerde 
sociale onderzoeken – Aflevering van afschriften aan 
de partijen 
 

  

21.06.2012 COL. 8/2012 Het alcoholslot 
 

  

 COL. 9/2012 Vertrouwelijk   



 

 COL. 10/2012 Vertrouwelijk 
 

  

22.10.2012 COL. 11/2012 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 
 

  

22.10.2012 COL. 12/2012 Het strafrechtelijk beleid op het gebied van het 
sociaal strafrecht 
 

  

22.10.2012 COL. 13/2012 Beheer in beslag genomen gelden door het COIV – 
opheffing beslag – overdracht naar de Deposito- en 
Consignatiekas 
 

  

 COL. 14/2012 Vertrouwelijk 
 

  

05.11.2012 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 
 

  

12.11.2012 COL. 16/2012 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister 
van justitie en van het College van procureurs-
generaal bij de hoven van beroep betreffende het 
slachtofferonthaal op parketten en rechtbanken 
 

  

12.11.2012 COL. 17/2012 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 
 

20.12.2012 COL. 18/2012 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister 
van Justitie, van de minister van Binnenlandse zaken 
en van het College van procureurs-generaal 
betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van 
huiselijk geweld 
 

  

20.12.2012 COL. 19/2012 Teruggave van in beslag genomen medische 
dossiers 
 

  

15.01.2013 COL. 1/2013 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister 
van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie en 
het College van Procureurs-generaal betreffende de 
bestrijding van valsmunterij (van de euro) 
 

  

15.01.2013 COL. 2/2013 De verbindingsmagistraat : gemeenschappelijke 
omzendbrief m.b.t. de samenwerkingsmodaliteiten 
tussen de verbindingsmagistraten en de 
verbindingsofficieren 
Addendum COL. 9/2008 
 

  

22.02.2013 COL. 3/2013 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 
 

  

22.02.2013 COL. 4/2013 Bevel tot betalen – Wet van 22 april 2012 tot 
wijziging van de wet betreffende de politie over het 

  



wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 
 

13.03.2013 COL. 5/2013 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 
Addendum 5 COL. 12/1998 
 

  

13.03.2013 COL. 6/2013 De wet van 27 december 2012 houdende diverse 
bepalingen betreffende Justitie, inzonderheid: 
WIJZIGINGEN AAN DE WET VAN 20 JULI 1990 
BETREFFENDE DE VOORLOPIGE HECHTENIS 
 

  

13.03.2013 COL. 7/2013 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 
 

  

13.03.2013 COL. 8/2013 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 
 

  

13.03.2013 COL. 9/2013 Richtlijn inzake de organisatie van de bijstand door 
een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het 
kader van het Belgisch strafprocesrecht 
Addendum 5 COL. 8/2011 
 

  

27.03.2013 COL. 10/2013 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister 
van Justitie en het College van Procureurs-generaal 

  



– Europese Unie – Wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken – Voorkomen van jurisdictiegeschillen 
 

07.06.2013 COL. 11/2013 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 Vertrouwelijk 
 

  

17.06.2013 COL. 13/2013 Het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake 
discriminatie en haatmisdrijven (met inbegrip van 
discriminaties op grond van het geslacht). 
 

  

20.06.2013 COL. 14/2013 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) 
 

  

20.06.2013 COL. 15/2013 Niet-verzekering – Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds – Opsporing – Melding – 
Politiediensten 
 

  

 COL. 16/2013 Vertrouwelijk 
 

  

 COL. 17/2013 Vertrouwelijk 
 

  

28.11.2013 COL. 18/2013 Ministeriële omzendbrief inzake de 
verplaatsingskosten voor dienstreizen naar het 
buitenland in het kader van internationale 

  



samenwerking in strafzaken 
 

07.11.2013 COL. 19/2013 Misdrijf :  
- Artikel 105quater, gewijzigd door 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. 

Artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 gewijzigd 
door voornoemde wet. 
 

  

 COL. 20/2013 Vertrouwelijk 
 

  

19.12.2013 COL. 21/2013 DNA – identificatieprocedure via DNA-onderzoek in 
strafzaken 
 

 Gewijzigde versie op 08.06.2017 

19.12.2013 COL. 22/2013 Omzendbrief betreffende de raadpleging van de 
archieven van de opgeheven militaire rechtscollege 
 

  

09.01.2014 COL. 1/2014 Uitstel tot 1 januari 2016 van de uiterste datum van 
inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 
13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving 
betreffende de jeugdbescherming 
- Mogelijkheden van beschermingsmaatregelen na 
de leeftijd van 18 jaar 
 

  

09.01.2014 COL. 2/2014 De voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht 
 

  

 COL. 3/2014 Vertrouwelijk 
 

  

30.01.2014 COL. 4/2014 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister 
van Justitie en het College van Procureurs-generaal 
– Europese Unie – Toepassing van het beginsel van 
de wederzijdse erkenning van rechterlijke  
beslissingen in strafzaken – Tenuitvoerlegging van 

  



beslissingen tot inbeslagneming, verbeurdverklaring 
en geldelijke sancties 
 

29.04.2014 COL. 5/2014 - Informatieverplichting inzake bemiddeling – 
artikelen 553, 554, 555 van het Wetboek van 
strafvordering ; 

- Scharnierprocedure tussen bemiddeling in 
strafzaken krachtens artikel 216ter van het 
Wetboek van strafvordering en 
herstelbemiddeling 

 

  

 COL. 6/2014 Vertrouwelijk 
 

  

 COL. 7/2014 Vertrouwelijk 
 

  

29.04.2014 COL. 8/2014 Mededeling van vervolgingen en veroordelingen van 
ambtenaren 
 

 Herziene versie op 11.01.2018 

16.05.2014 COL. 9/2014 Addendum 1 aan de omzendbrief COL 8/2011 
betreffende de organisatie van de bijstand door een 
advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader 
van het Belgisch strafprocesrecht – Modellen 
 

  

22.05.2014 COL 10/2014 - Wet houdende diverse maatregelen ter 
verbetering van de invordering van de 
vermogensstraffen en de gerechtskosten in 
strafzaken (I) 

- Wet houdende diverse maatregelen ter 
verbetering van de invordering van de 
vermogensstraffen en de gerechtskosten in 
strafzaken (II) 
 

  

22.05.2014 COL 11/2014 Het gebruik van het video-conferentiesysteem van 
het federaal parket 
 

  



22.05.2014 COL. 12/2014 Ministeriële richtlijn – Opsporing van vermiste 
personen (aangepaste versie van 26/04/2014) 
 

  

 COL. 13/2014 Vertrouwelijk 
 

  

03.07.2014 COL. 14/2014 De wetten van 11 februari 2014 houdende diverse 
maatregelen ter verbetering van de invordering van 
de vermogensstraffen en de gerechtskosten in 
strafzaken (SUO-wet) 
 

Addendum 
26.03.2015 

(COL. 4/2015) 

 

26.06.2014 COL. 15/2014 De toepassing, door de inspectiediensten en de ad-
hoc-ambtenaren, van de bepalingen van het 
Wetboek van Stafvordering, inzonderheid art. 47bis 
Sv. en de bepalingen betreffende de toegang tot een 
advocaat. 
 

 Herziene versie op 02.06.2016 

26.06.2014 COL. 16/2014 Wet van 12 maart 1998 (B.S. van 2 april 1998) tot 
verbetering van de strafrechtspleging in het stadium 
van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk 
onderzoek 
 
Addendum VI aan omzendbrief COL 12/98 van het 
College van Procureurs-generaal – Redenen van 
seponering  artikel 28quater, eerste lid Wetboek van 
Strafvordering en andere richtinggevende 
beslissingen 
 

 Herziene versie op 06.10.2016 
 
Gewijzigde versie op 18.05.2017 

17.07.2014 COL. 17/2014 Terbeschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank 
 

  

19.08.2014 COL. 18/2014 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister 
van Justitie en het College van procureurs-generaal 
inzake de toepassing van het beginsel van 
wederzijdse erkenning op vonnissen en 
probatiebeslissingen met het oog op het toezicht op 

  



de probatievoorwaarden en de alternatieve straffen 
uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie 

04.09.2014 COL. 19/2014 Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie – 
Wijziging van de wet van 19 december 2003 
betreffende het europees aanhoudingsbevel 

 Erratum 15.09.2014 

04.09.2014 COL. 20/2014 Vernietiging van in beslag genomen goederen – 
strafrechtelijk kortgeding 

  

13.11.2014 COL. 21/2014 Omzendbrief inzake het veralgemeend gebruik van 
het W&O-agendabeheersysteem ter registratie van 
de beschikbaarheden en de niet-dossiergebonden 
activiteiten 
 

  

04.12.2014 COL. 22/2014 Verdovende middelen en doping - nieuwe lijst met 
tenlasteleggingscodes voor de registratie door de 
parketten 
 

  

23.12.2014 COL. 23/2014 Toepassing van artikel 216bis Sv., in het bijzonder 
m.b.t. het verruimd verval van de strafvordering 
tegen betaling van een geldsom (VVSBG) – 
Addendum I aan de gemeenschappelijke 
omzendbrief 6/2012 
 

  

 COL. 1/2015 Vertrouwelijk 
 

  

22.01.2015 COL. 2/2015 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister 
van Justitie, de Minister van Financiën,  de Minister 
van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en het 
College van Procureurs-generaal betreffende de 
efficiëntere inning van de geldstraffen. 
 

  

12.03.2015 COL. 3/2015 De toepassing van de wetgeving inzake 
openbaarheid van bestuur op vonnissen en arresten 
die zich in een administratief dossier bevinden 
 

  

26.03.2015 COL. 4/2015 Strafuitvoeringsonderzoek – Modellenverzameling.   



Addendum aan de COL 14/2014 van het College van 
Procureurs-generaal betreffende de wetten van 11 
februari 2014 houdende diverse maatregelen ter 
verbetering van de invordering van de 
vermogensstraffen en de gerechtskosten in 
strafzaken (SUO-wet). 
 

02.04.2015 COL 5/2015 Machtiging van politieagenten en politieambtenaren 
voor de onmiddellijke inning van een geldsom. 
 

 Herziene versie op 10.03.2016 
Herziene versie op 27.04.2017 

18.05.2015 COL 6/2015 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister 
van Justitie en het College van procureurs-generaal 
– Internationale samenwerking in strafzaken – 
Europese Unie – Eurojust. 
 

  

25.06.2015 COL 7/2015 Internationale uitwisseling van DNA-gegevens. Addendum 3 
16.06.2016 

(COL 16/2016) 
Addendum 4 
24.08.2017 

(COL 08/2017) 

 

25.06.2015 COL 8/2015 Het begrip “diefstal gewapenderhand” en de 
politionele en gerechtelijke reactie op het vlak van 
diefstallen gewapenderhand in het kader van de 
zware en/of georganiseerde criminaliteit. 
 

 Vervangt 
COL 13/2002 

09.07.2015 COL 9/2015 Signalering – Nationale signaleringen in het kader 
van de Salduz-wetgeving. 
 

 Herziene versie op 02.02.2017 
 

 COL 10/2015 Vertrouwelijk 
 

  

01.10.2015 COL 11/2015 Publieke omkoping, private omkoping, knevelarij, 
belangenneming en verduistering door een persoon 
die een openbaar ambt uitoefent: strafrechtelijk 
beleid, dossierbehandeling en wettelijk kader 

  



 

19.11.2015 COL 12/2015 Tenlasteleggingscodes inzake ECOFIN en 
CORRUPTIE : aanpassing en richtlijnen met 
betrekking tot de registratie van dossiers 
 

  

10.12.2015 
 

COL 13/2015 Richtlijnen met betrekking tot het advies van het 
openbaar ministerie in burgerrechtelijke materies 
krachtens de wet van 19 oktober 2015 tot wijziging 
van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse 
bepalingen van Justitie 
 

  

22.12.2015 
 

COL 14/2015 Omzendbrief tot vastlegging van de verplichting voor 
het parket om de Federale Centrale Autoriteit voor 
Adoptie van de FOD Justitie in te lichten over de 
inleiding van een procedure voor de familierechtbank 
tot totstandkoming van een internationale of interne 
adoptie van een minderjarige 
 

  

21.12.2015 COL 15/2015 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister 
van Justitie en het College van Procureurs-generaal 
betreffende de vaststelling, de registratie en het 
vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de 
detailhandel in illegale verdovende middelen 
 

  

18.01.2016 COL 1/2016 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister 
van Justitie en het College van Procureurs-generaal 
– Internationale politiesamenwerking met 
gerechtelijke finaliteit 
 

  

17.02.2016 COL 2/2016 Richtlijn criminele zaken 
 

  

17.02.2016 COL 3/2016 Betekening aan het Openbaar Ministerie door het 
Openbaar Ministerie 
 

 Herziene versie op 10.03.2016 

17.02.2016 COL 4/2016 Conclusies in strafzaken   



 

17.02.2016 COL 5/2016 Hoger beroep in strafzaken 
 

 Herziene versie op 15.07.2016 
 

10.03.2016 COL 6/2016 Voorafgaande erkenning van schuld 
 

  

25.02.2016 COL 7/2016 De toegang (inzage) tot en het nemen van een 
afschrift van het dossier van de jeugdrechtbank 
 

  

10.03.2016 COL 8/2016 Gevolgen van de wet van 5 februari 2016 tot 
wijziging van het strafrecht en de strafvordering en 
houdende diverse bepalingen inzake justitie op de 
procedures voor de jeugdrechtbank 
 

  

10.03.2016 COL 9/2016 Delegatie van bevoegdheden aan parketjuristen 
 

 Vervangen door COL OMP 
1/2017 

24.03.2016 COL 10/2016 Onderzoeken met betrekking tot ernstige ongevallen 
en incidenten in de burgerluchtvaart door de 
gerechtelijke en politionele overheden en de 
veiligheidsonderzoekinstantie - Voorafgaand 
samenwerkingsakkoord 
 

  

26.05.2016 COL 11/2016 Weigering van afgifte, intrekking en 
ongeldigverklaring van identiteitskaarten van Belgen 
die het voorwerp uitmaken van strafdossiers 
 

  

26.05.2016 COL 12/2016 Weigering van afgifte en intrekking van 
reisdocumenten (paspoorten) van personen die het 
voorwerp uitmaken van strafdossiers 
 

 Vervangt COL 14/2004 

26.05.2016 COL 13/2016 Administratieve bevriezing van tegoeden en 
economische middelen van personen en entiteiten 
met het oog op de strijd tegen de financiering van het 
terrorisme – nationale en internationale lijsten 
 

  

 COL 14/2016 Vertrouwelijk   



 

02.06.2016 COL 15/2016 Vademecum met betrekking tot de interdisciplinaire 
tenlasteneming van niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen (NBMV) 
 

  

16.06.2016 COL 16/2016 Addendum 3 aan de COL 07/2015 betreffende de 
internationale uitwisseling van DNA-gegevens –
DUITSLAND 
 

  

23.06.2016 COL 17/2016 Het elektronisch toezicht als autonome straf 
 

  

23.06.2016 COL 18/2016 Invoering van de probatie 
 

  

15.07.2016 COL 19/2016 Betekening van verstekbeslissingen met 
onmiddellijke aanhouding 
 

  

 COL 20/2016 Vertrouwelijk 
 

  

 COL 21/2016 Vertrouwelijk 
 

  

08.12.2016 COL 22/2016 Gemeenschappelijke gegevensbank Foreign 
Terrorist Fighters 
 

  

12.01.2017 COL 1/2017 Omzendbrief met betrekking tot de samenwerking 
met de Deposito- en Consignatiekas (DCK) in het 
kader van de procedure betreffende de 
invrijheidstelling op borgtocht 
 

  

09.02.2017 COL 2/2017 Transit via het parket-generaal van de verzoeken in 
burgerlijke materies afkomstig van de FOD Justitie 
 

  

23.02.2017 COL 3/2017 Standpunt van het College betreffende de impact van 
de staat van wettelijke herhaling op de 
toelaatbaarheidsdatum van de voorwaardelijke 
invrijheidsstelling 

 Omdat de arresten van het 
Grondwettelijk Hof van 
26.07.2017 en het Hof van 
Cassatie van 02.08.2017 in strijd 



OPGEHEVEN zijn met de in omzendbrief COL 
3/2017 vermelde richtlijnen heeft 
het College van Procureurs-
generaal besloten voornoemde 
circulaire op te heffen 

23.02.2017 COL 4/2017 Ministeriële Richtlijn betreffende de Seksuele 
Agressie Set (S.AS.) 
 

  

27.04.2017 COL 5/2017 Omzendbrief van 23 december 2016 inzake de 
invoering van een multidisciplinaire samenwerking 
met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel 
et/of van bepaalde zwaardere vormen van 
mensensmokkel 
 

  

27.04.2017 COL 6/2017 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister 
van Justitie en van het College van procureurs-
generaal betreffende het opsporings- en 
vervolgingsbeleid inzake eergerelateerd geweld, 
vrouwelijke genitale verminkingen, gedwongen 
huwelijken en wettelijke samenwoningen 
 

  

24.08.2017 COL 7/2017 Afscherming van de identiteit van de leden van de 
politiedienst behorend tot de speciale eenheden of 
die onderzoek doen naar of interveniëren bij 
bijzonder zware misdrijven 
 

  

24.08.2017 COL 8/2017 Addendum 4 aan de COL 07/2015 betreffende de 
internationale uitwisseling van DNA-gegevens – 
Groothertogdom Luxemburg 
 

  

14.09.2017 COL 9/2017 COL 09/2017 betreffende het opsporings- en 
vervolgingsbeleid inzake RANSOMWARE 
 

  

28.11.2017 COL 10/2017 Gerechtelijke afhandeling van de gevallen waarin 
geweld werd gebruikt tegen de politiediensten en 

 Aangepaste synthese-nota 
29.11.2017 



deze waarin de politiediensten zelf geweld gebruikten 
met de dood of een ernstige inbreuk op de 
lichamelijke integriteit als gevolg 
 

29.11.2017 COL 11/2017 Overgang van de arrestatietermijn van 24 naar 48 
uur 

- Artikel 12 van de Grondwet 

- Wet van 31 oktober 2017 tot wijziging van de 

wet van 20 juli 1990 betreffende de 

voorlopige hechtenis, de wet van 7 juni 1969 

tot vaststelling van de tijd gedurende welke 

geen opsporing ten huize, huiszoeking of 

aanhouding mag worden verricht, de wet van 

5 augustus 1992 op het politieambt en de 

wet van 19 december 2003 betreffende het 

Europees aanhoudingsbevel 

 

  

04.01.2018 COL 01/2018 Richtlijn Nieuwe Interneringwet 
 

  

18.01.2018 COL 02/2018 “Flashrichtlijn” – Arrest nr. 148/2017 van 21 
december 2017 van het Grondwettelijk Hof 
 

  

01.02.2018 COL 03/2018 Richtlijn – Arrest nr. 8/2017 van 21 december 2017 
van het Grondwettelijk Hof – verzoek tot 
interpretatief arrest  
 

  

15.03.2018 COL 04/2018 Casusoverleg en beroepsgeheim 
 

  

     

 
Omzendbrieven van het College van het Openbaar Ministerie 

(2016 – vandaag ) 
 



 
DATUM 

 

 
N° 

 
ONDERWERP 

 

 
ADDENDUM 

 
OPMERKINGEN 

24.11.2016 COL OMP 1/2016 Omzendbrief inzake de implementatie van de 
gevalideerde kritische correctionele werkprocessen 
(eerste aanleg) 
 

  

19.10.2017 COL OMP 1/2017  Delegatie van bevoegdheden aan parketjuristen 
 

  

 

http://www.om-mp.be/nl/meer-weten/om_mp/files/en-savoir-plus/circulaires/COL%20OMP-2016/NL/COL.OMP.1.2016.zip
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