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Voorwoord 

De periode 2017-2020 was bijzonder druk voor het Openbaar Ministerie.   

Er werd meer dan ooit naar gestreefd om in de strijd tegen de criminaliteit een 

antwoord te bieden aan de verwachtingen van de samenleving en om de 

strafrechtelijke reactie op vastgestelde inbreuken te optimaliseren, steeds met 

doeltreffendheid, proportionaliteit en menselijkheid. De inkorting van de 

doorlooptijden, de kwaliteit van de vorderingen en van de genomen 

beslissingen waren prioriteiten die permanent werden gevraagd van alle 

betrokkenen binnen het Openbaar Ministerie.   

Ondanks de uitdagingen die de COVID-19 crisis in 2020  met zich meebracht, 

is het Openbaar Ministerie er in geslaagd zijn wettelijke taken te kunnen 

volbrengen, mede dankzij de toewijding en het engagement van de 

parketmagistraten en parketmedewerkers. 

Naast zijn kerntaken, heeft het College van procureurs-generaal uitgebreid 

ingezet op diverse domeinen.   

In eerste instantie, het strafrechtelijk beleid, dat de voornaamste opdracht 

betreft. Een groot aantal omzendbrieven werd goedgekeurd, waaronder deze 

die betrekking heeft op mensenhandel, het gebruik van geweld tegen en door 

politiemensen, en de strijd tegen de niet-naleving van de COVID-19 

maatregelen.  

Daarnaast heeft het College bijzondere inspanningen geleverd om het beheer 

van het Openbaar Ministerie in het kader van de wet van 2014 betreffende de 

invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie te 

optimaliseren. Het was hierbij de bedoeling om moderne beheerstools voor het 

Openbaar Ministerie ter beschikking te stellen,  waaronder de werklastmeting, 

de ontwikkeling van statistische applicaties, de oprichting van een dienst voor 

de strafrechtelijke kwalificaties ten behoeve van het volledige Openbaar 

Ministerie en een communicatiebeleid, dat momenteel in ontwikkeling is.  

Het College heeft ook de Steundienst gestructureerd en vorm gegeven zodat 

het zich kan ontwikkelen tot een echt expertisecentrum dat ondersteuning kan 

verlenen, zowel bij de ontwikkeling en evaluatie van het strafrechtelijk beleid als 

bij het beheer van het Openbaar Ministerie.   
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Het College brengt eveneens alle praktische problemen in de dagelijkse 

werking van de verschillende entiteiten in kaart en probeert hiervoor een 

oplossing aan te reiken. Zo zijn het ter beschikking stellen van voldoende en 

gekwalificeerd personeel en het aanwerven van magistraten constante 

aandachtspunten voor het College. In het kader daarvan heeft het College een 

personeelsbeleid ontwikkeld en uitgevoerd.  

De informatisering van de beheerstools en het elektronisch dossier dienen zo 

spoedig mogelijk te worden gerealiseerd  aangezien het cruciale voorwaarden 

zijn voor een optimaal beheer. Het College besteedt hieraan een maximum aan 

middelen en dient voor het bereiken van deze doelstellingen door 

gespecialiseerde medewerkers te worden ondersteund.   

Het College van procureurs-generaal heeft zich gefocust op de hierboven 

genoemde prioriteiten, waardoor de traditionele jaarverslagen op de 

achtergrond kwamen te staan.   

Huidig rapport beoogt deze achterstand weg te werken en heeft betrekking op 

de periode die nog niet het voorwerp uitmaakte van een jaarrapport 

Voor het jaar 2021 heeft het College beslist om de inhoud en de lay-out van het 

jaarverslag grondig te herzien. Naast de wettelijke verplichtingen waaraan het 

moet voldoen, ziet het College het als een middel om transparant te 

communiceren over het gevoerde beleid. Dat rapport zal een leesbaarder 

document zijn, waarbij de realisaties van het Openbaar Ministerie in de verf 

worden gezet, gedetailleerde informatie daarover wordt verstrekt, en dat 

bedoeld is voor zowel het grote publiek als voor de beleidsmakers en de 

juridische en academische wereld. 

 

Johan DELMULLE  

Procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel 

Voorzitter van het College van Procureurs-generaal 2020-2021  
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1. Activiteitenoverzicht van het College van 
procureurs-generaal 

 Vergaderingen van het College van procureurs-generaal tijdens de 
periode 2017-2020 

Van 2017 tot en met 2020 vond er wekelijks een vergadering plaats tussen het College van 
procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie. Enkel de leden van het College 
van procureurs-generaal kwamen samen telkens er agendapunten louter op de bevoegdheden van 
dit College betrekking hadden (evaluatie van de federale procureur, advies over de hernieuwing van 
het mandaat van de federale magistraten, advies over de kandidaturen voor het ambt van federaal 
magistraat, advies over de Belgische kandidaturen voor het ambt van Europees procureur bij het 
Europees parket, evaluatie van de directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en 

de Verbeurdverklaring (COIV) in de helft van zijn opdracht, advies over de kandidaturen voor het 
ambt van adjunct-directeur van het COIV, advies over de kandidaturen voor het ambt van 
verbindingsmagistraat van het COIV, enz.).   

In 2017, 2018 en 2019 vond er jaarlijks een strategisch seminarie van de twee Colleges plaats.  

De Colleges vergaderden een aantal keren met de minister van Justitie, het College van de Hoven 
en Rechtbanken en de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Justipol). Ook 
overlegden de Colleges op meer regelmatige basis met de deelstaten, het Directoraat-generaal 
Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) (JUSTEPI) en de FOD Financiën.  

Door de aanpak van de COVID-19-pandemie verliepen de werkzaamheden van de Colleges in 2020 
niet op de gebruikelijke manier, maar moesten deze worden aangepast en opgevoerd om de door 
de regering opgelegde maatregelen prioritair in te voeren, zowel op het vlak van de uitwerking van 

het strafrechtelijk beleid in dit opzicht als van de interne organisatie van de entiteiten van het 
Openbaar Ministerie.  

De resultaten die het College boekte, werden mogelijk gemaakt door de aanzienlijke bijdrage van 
de expertisenetwerken. Deze netwerken hebben namelijk een groot aantal ontwerpomzendbrieven 
en -adviezen van het College voorbereid. Ze hebben ook talrijke juridische, praktische en technische 
materies behandeld in overleg met de andere actoren van de strafketen die lid zijn van de netwerken 
of die occasioneel worden uitgenodigd op hun vergaderingen.   
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 Omzendbrieven van het College van procureurs-generaal 2017-2020 

Tijdens de gerechtelijke jaren 2017-2020 heeft het College van procureurs-generaal, op grond van 
artikel 143bis, §2, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, volgende omzendbrieven (“COL”) verspreid: 

2017   

12.01.2017 COL 01/2017 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 02/2017 Transit via het parket-generaal van de verzoeken in burgerlijke 
materies afkomstig van de FOD Justitie 

23.02.2017 COL 03/2017 Standpunt van het College betreffende de impact van de staat van 

wettelijke herhaling op de toelaatbaarheidsdatum van de 
voorwaardelijke invrijheidsstelling 

23.02.2017 COL 04/2017 Ministeriële Richtlijn betreffende de Seksuele Agressie Set (S.AS.) 

27.04.2017 COL 05/2017 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 06/2017 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 07/2017 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 08/2017 Addendum 4 aan de COL 07/2015 betreffende de internationale 
uitwisseling van DNA-gegevens – Groothertogdom Luxemburg 

14.09.2017 COL 09/2017 Opsporings- en vervolgingsbeleid inzake RANSOMWARE 

28.11.2017 COL 10/2017 Gerechtelijke afhandeling van de gevallen waarin geweld werd 
gebruikt tegen de politiediensten en 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 
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2018   

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 148/2017 van 21 december 2017 van het 
grondwettelijk hof - verzoek tot interpretatief arrest 

15.03.2018 COL 04/2018 Casusoverleg en beroepsgeheim 

29.03.2018 COL 05/2018 Arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017 van het Grondwettelijk 
Hof 

03.05.2018 COL 06/2018 Machtiging tot inzage van het strafdossier of tot verkrijgen van een 
afschrift ervan: 
De wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen 
betreffende Justitie 
De wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van diverse 
bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk 

recht 

17.05.2018 COL 07/2018 De wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en 
individuele activiteiten met wapens 

24.05.2018 COL 08/2018 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en 
van het College van procureurs-generaal betreffende de richtlijnen 
tot harmonisatie van de toepassing van artikel 216bis van het 
wetboek van strafvordering inzake het verval van de strafvordering 

tegen betaling van een geldsom (de minnelijke schikking) 

21.06.2018 COL 09/2018 Wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten van het Centraal 
Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (BS 26 
februari 2018) 

28.06.2018 COL 10/2018 Voorwaarden die opgelegd kunnen worden aan personen die 
vervolgd of veroordeeld worden voor feiten van terrorisme of die 
gelinkt worden aan gewelddadig extremisme 

16.08.2018 COL 11/2018 Addendum 2 aan de omzendbrief COL 8/2011 betreffende de 
organisatie van recht op toegang tot een advocaat – situatie van 
de minderjarigen en de personen die ervan verdacht worden vóór 
de leeftijd van 18 jaar een als misdrijf omschreven feit gepleegd te 
hebben 

11.10.2018 COL 12/2018 Afwezige voorzitters en bijzitters van stem- of 
stemopeningsbureaus – Vervolgingsbeleid 

 COL 13/2018 Vertrouwelijk 

13.12.2018 COL 14/2018 Diplomatieke en consulaire immuniteiten – vademecum en 
praktische handleiding voor het Openbaar Ministerie en de politie 

 COL 15/2018 Vertrouwelijk 
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2019   

07.02.2019 COL 01/2019 De wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van 
passagiersgegevens (wet PNR) – Samenwerking tussen het 

Openbaar Ministerie en Passagiersinformatie-eenheid (PIE) – 
Modellen van vordering 

04.04.2019 COL 02/2019 Opsporings- en vervolgingsbeleid inzake kraken (wet van 18 
oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, 
bezetten van of verblijven in andermans goed) 

 COL 03/2019 Vertrouwelijk 

30.04.2019 COL 04/2019 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en 
het College van procureurs-generaal met de deelname van de 
Vlaams minister-president bevoegd inzake Justitie - 
Strafrechtelijke prioriteiten Vlaanderen. 

03.06.2019 COL 05/2019 Wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis via de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen 
in strafzaken en inzake erediensten en tot wijziging van de wet van 

28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal 
Strafwetboek. 

20.06.2019 COL 06/2019 Gemeenschappelijk omzendbrief van de minister van Justitie, de 
minister van landbouw en voedselveiligheid en het College van 
procureurs-generaal – Richtlijnen voor de informatie-uitwisseling 
tussen het Openbaar Ministerie en de nationale 
opsporingseenheid van het FAVV. 

27.02.2020 COL 08/2019 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van  Justitie, de 
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de minister van 
Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met 
Beliris en de Federale Culturele Instellingen, de minister van Werk, 
Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, 
Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een 
beperking, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 
van Asiel en Migratie, de minister van Digitale agenda, 
Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve 
vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en 

Noordzee en het College van procureurs-generaal – 
Identiteitsfraude 

24.10.2019 COL 09/2019 Het Vlaams decreet van 15 februari 2019 betreffende het 
jeugddelinquentierecht. 

2020   

09.01.2020 COL 01/2020 Richtlijnen van het College van procureurs-generaal over de 
onmiddellijke gerechtelijke reactie ingeval van een overlijden 
gelinkt aan een vermoede Virale Hemorragische Koorts (VHK) – 
virus (waaronder Ebola, Marburg en Lassa). 
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23.01.2020 COL 02/2020 De vrijheidsbeneming, de   mogelijkheden tot het betreden van de 

woning ter aanhouding van een verdachte, inverdenkinggestelde 
of veroordeelde persoon en de tijd gedurende welke geen 
opsporing ten huize, huiszoeking of vrijheidsbeneming  mag 
worden verricht. 

23.01.2020 COL 03/2020 Voorlopige richtlijnen inzake het gebruik van het 
informaticaplatform “I+Belgium”. 

27.02.2020 COL 04/2020 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van  Justitie, de 

minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en het College van 
procureurs-generaal inzake het opsporen van potentiële 
verbanden tussen feiten met seksueel en/of gewelddadig motief. 

 COL 05/2020 Vertrouwelijk 

25.03.2020 COL 06/2020 Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende : 

 de gerechtelijke handhaving van het ministerieel besluit 
van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken zoals gewijzigd door de ministeriële besluiten 
van 1 november, 28 november, 11 december, 19 
december, 20 december, 21 december, 24 december 
2020, 12 januari, 14 januari, 26 januari en 29 januari 
2021. 

 de toepassing van het koninklijk besluit van 6 april 2020 
betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de 
dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering 
van gemeentelijke administratieve sancties 

 het vervolgingsbeleid betreffende de inbreuken op de 
besluiten van de burgemeesters en de gouverneurs 

 De toepassing van administratieve geldboetes bij niet 
naleving van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 

 De toepassing van het voorstel tot minnelijke schikking 
door de FOD Economie bij  niet naleving van het 
ministerieel besluit van 28 oktober 2020De handhaving 
van de verplichting zich te laten testen en een 
quarantaine maatregel te ondergaan. 

26.03.2020 COL 07/2020 CORONAVIRUS – Richtlijnen  van het College van procureurs-
generaal inzake de opschorting van de tenuitvoerleggingen van 

bepaalde veroordelingen tijdens de coronaviruscrisis COVID-19. 

05.11.2020 COL 
07bis/2020 

CORONAVIRUS – Richtlijnen  van het College van procureurs-
generaal inzake de opschorting van de tenuitvoerleggingen van 
bepaalde veroordelingen tijdens de coronaviruscrisis COVID-19 

27.03.2020 COL 08/2020 CORONAVIRUS – Richtlijnen  van het College van procureurs-
generaal inzake de dagvaardingen in faillissement tijdens de crisis 
van het coronavirus COVID-19. 
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30.03.2020 COL 09/2020 CORONAVIRUS – Richtlijnen  van het College van procureurs-

generaal inzake de internationale samenwerking in strafzaken 
tijdens de coronaviruscrisis COVID-19 

02.04.2020 COL 10/2020 CORONAVIRUS – Richtlijnen van het College van procureurs-
generaal inzake de strijd tegen de fake webshops en de fake news 
sites. 

02.04.2020 COL 11/2020 CORONAVIRUS – Richtlijnen  van het College van procureurs-
generaal inzake de verlenging van de termijnen voorzien in de 

COL 8/2005 (herziene versie van 18.09.2014) inzake het 
ambtshalve politioneel onderzoek (A.P.O.) en het vereenvoudigd 
proces-verbaal (V.P.V.) tijdens de coronaviruscrisis COVID-19. 

17.04.2020 COL 12/2020 CORONAVIRUS – Richtlijnen  van het College van procureurs-
generaal inzake het wegverkeer tijdens de coronaviruscrisis 
COVID-19. 

12.11.2020 COL 

12bis/2020 

CORONAVIRUS – Richtlijnen  van het College van procureurs-

generaal inzake het wegverkeer tijdens de coronaviruscrisis 
COVID-19 

21.04.2020 COL 13/2020 CORONAVIRUS – Richtlijnen  van het College van procureurs-
generaal inzake de gedeeltelijke schorsing van de 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, zoals herzien op 15 
november 2018) tijdens de coronaviruscrisis COVID-19 

30.04.2020 COL 14/2020 CORONAVIRUS – Richtlijnen  van het College van procureurs-
generaal inzake het K.B. nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse 
maatregelen inzake strafprocedure en strafuitvoering van straffen 
in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus 
COVID–19. 

26.06.2020 COL 15/2020 Tool voor de risico-evaluatie - Omzendbrief betreffende de 
veralgemening van het gebruik door de politiediensten en de 

parketten van een tool voor de eerstelijnsrisico-evaluatie inzake 
partnergeweld 

 COL 16/2020 Vertrouwelijk 

09.11.2020 COL 17/2020 Omzendbrief COL van het College van procureurs-generaal  over 
de toepassing van artikel 46bis/1 van het  Wetboek van 
Strafvordering 

13.11.2020 COL 18/2020 Omzendbrief COL van het College van procureurs-generaal bij de 
Hoven van beroep betreffende de gerechtelijke aanpak inzake de 
foreign terrorist fighters, de Homegrown Terrorist Fighters, de 
Haatpropagandisten, de potentieel gewelddadige extremisten en 
de terrorismeveroordeelden 

13.11.2020 COL 19/2020 Gerechtelijke afhandeling van situaties waarbij geweld tegen 
militairen gepleegd werd, enerzijds, en van situaties waarbij 
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militairen zelf geweld gepleegd hebben met de dood of een 

ernstige aantasting op de fysieke integriteit tot gevolg, anderzijds 

03.12.2020 COL 20/2020 Veralgemening van het herbezoek door de politiediensten in 
situaties van partnergeweld tijdens de coronacrisis 

10.12.2020 COL 21/2020 Omzendbrief COL van het College van procureurs-generaal  over 
de toepassing van het protocol van 22.05.2019 tussen het 
Openbaar Ministerie, de minister van Justitie en de bevoegde 
instanties van de Gemeenschappen tot regeling van de 

werkzaamheden van het centraal loket voor slachtoffers van 
terroristische aanslagen en grote rampen. 

 COL 22/2020 Vertrouwelijk 
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Bovendien heeft het College van procureurs-generaal in diezelfde periode de volgende 
omzendbrieven herzien en/of afgeschaft: 

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 5 
opgeheven door COL 
06/2018 
Addendum 6 herzien 
op 06.10.2016 en 
18.05.2017 

COL 05/1999 Ministeriële richtlijn betreffende de Seksuele Agressie 
Set (S.A.S.) 

Opgeheven door COL 
10/2005 (deze laatste 

opgeheven door COL 
04/2017) 

COL 08/1999 Bemiddeling in strafzaken - Gemeenschappelijke 
omzendbrief van 30 april 1999 

Aangepast door 
voorlopige richtlijnen 
van 03.07.2018 

COL 04/2003 Tuchtstatuut van de personeelsleden van de 
politiediensten – Wet van 13 mei 1999 houdende het 

tuchtstatuut van de personeelsleden van de 
politiediensten 

Herzien op 
24.05.2018  

COL 07/2004 Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de 
Verbeurdverklaring (COIV) – Voorlopige en praktische 
richtlijnen 

Opgeheven door COL 
09/2018 

COL 09/2005 Vertrouwelijk Hoofdstuk COL 
opgeheven en 

vervangen door COL 
16/2020 

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

Opgeheven door COL 
04/2017 

COL 04/2006 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van 
Justitie en het College van Procureurs-generaal 
betreffende het strafrechtelijk beleid inzake 

partnergeweld 

Aangevuld door COL 
15/2020 

COL 08/2006 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 

Herzien op 
15.06.2017 
Herzien op 
28.03.2018 

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

Herzien op 
11.05.2017 en op 
10.12.2020 
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COL 11/2006 Strafrechtelijk beleid inzake de opsporing van 

snelheidsovertredingen en de richting te geven aan de 
vervolging ervan – Snelheid 

Herzien op 

24.08.2017en op 
16.03.2018 

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

Herzien op 
19.10.2017 en op 
21.01.2021 

COL 05/2008 Richtlijn inzake kennisgeving van zijn rechten aan een 
al dan niet in het Rijk of in het buitenland in hechtenis 

verkerende bij verstek veroordeelde persoon 

Herzien op 
02.02.2017 en op 

19.10.2017 

COL 08/2008 De invoering van een multidisciplinaire samenwerking 
met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel 
en/of van bepaalde zwaardere vormen van 
mensensmokkel 

Opgeheven door COL 
05/2017 

COL 01/2009 Vertrouwelijk Herzien op 2018 

COL 08/2009 Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens 

Opgeheven door COL 
07/2018 

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 

Opgeheven door COL 
13/2018 

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 – Sturen 
onder invloed van drugs 

Herzien op 
27.04.2017 en op 

27.06.2019 

COL 01/2011 Strikt vertrouwelijk Opgeheven door COL 
08/2018 

COL 04/2011 Vertrouwelijk Opgeheven door COL 
13/2018 

COL 08/2011 Richtlijn inzake de organisatie van de bijstand door een 
advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van 
het Belgisch strafprocesrecht 

COL herzien op 
29.11.2017 
Erratum COL op 
30.11.2017 
COL herzien op 
18.10.2018 
Addendum 2 
opgeheven door COL 
11/2018 

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 08/2011 

Opgeheven door COL 
11/2018 
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COL 06/2012 Toepassing van artikel 216bis Sv., in het bijzonder 

m.b.t. het verruimd verval van de strafvordering tegen 
betaling van een geldsom (VVSBG) 

COL en addendum 

opgeheven door COL 
08/2018 

COL 08/2012 Het alcoholslot Herzien op 
05.11.2020 

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 

Herzien op 
05.03.2020 

COL 04/2013 Bevel tot betalen – Titel V, Hoofdstuk II/1 van de wet 
betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoördineerd op 16 maart 1968 

Herzien op 
25.06.2020 

COL 05/2013 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 

Opgeheven door COL 
06/2018 

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 

Aangepast door 
voorlopige richtlijnen 
van 09.10.2018  
Aangepast door 
voorlopige richtlijnen 
van 02.05.2019 

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

Herzien op 
08.06.2017 

COL 03/2014 Strikt vertrouwelijk Herzien op 2018 

COL 08/2014 Mededeling van vervolgingen en veroordelingen van 
ambtenaren 

Herzien op 
11.01.2018 

Herzien op 
09.01.2020 

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) 

COL en addendum 
herzien op 06.12.2018 
Herzien op 
27.06.2019 en op 
24.10.2019 

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– Redenen van seponering  artikel 28quater, 
eerste lid Wetboek van Strafvordering en andere 
richtinggevende beslissingen - Addendum 6 aan 
omzendbrief COL 12/1998 van het College van 
Procureurs-generaal 

Herzien op 
18.05.2017 



 JAARVERSLAG  2017-2020 15 

  

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 COL 06/2012 

Opgeheven door COL 

08/2018 

COL 01/2015 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van 
Justitie, de Minister van Werk, de Minister van 
Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Staatssecretaris 
voor Bestrijding van de sociale fraude  en het College 
van procureurs-generaal inzake het opsporings- en 
vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel 

Heft op en vervangt 
COL 01/2007 
Herziene versie op 
27.02.2020 

COL 04/2015 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) - Addendum COL 14/2014 

Herzien op 
06.12.2018 en op 
27.06.2019 

COL 05/2015 Machtiging van politieagenten en politieambtenaren 
voor de onmiddellijke inning van een geldsom 

Herzien op 
10.03.2016 en op 
27.04.2017 

COL 07/2015 Internationale uitwisseling van DNA-gegevens  
Addendum 4 - COL 08/2017 - 24.08.2017 

 

COL 09/2015 Signalering – Nationale signaleringen in het kader van 
de Salduz-wetgeving. 

Herzien op 
02.02.2017 

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 

Herzien op 
15.11.2018 

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 

Heft op en vervangt 
COL 02/2005 

Herzien op 
18.06.2018 

COL 02/2016 Richtlijn criminele zaken Opgeheven door COL 
05/2018 

COL 09/2016 Delegatie van bevoegdheden aan parketjuristen Opgeheven door COL 
OMP 01/2017 

COL 17/2016 Het elektronisch toezicht als autonome straf Herzien op 
27.10.2016 en 
18.10.2018 

COL 20/2016 Vertrouwelijk Bijlage 3 herzien op 
2017 
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2. Jaarstatistiek van het Openbaar Ministerie 
2020 

2.1. Correctionele parketten 
In deze begeleidende nota bij de jaarstatistiek 2020 van de instroom, de uitstroom en de stock van 
de correctionele zaken op de correctionele parketten1 worden – ter contextualisering – de 
voornaamste tendensen weergegeven over de periode 2011-2020, met speciale aandacht naar 

de invloed van de COVID-19-pandemie op de jaarstatistiek 2020. Het College van procureurs-
generaal heeft sinds het begin van de coronacrisis een strikt en uniform strafrechtelijk beleid 
gevoerd ten aanzien van inbreuken op de naleving van de coronawetgeving. Gelet op de bijzondere 
impact van deze crisis op onze samenleving, werden deze inbreuken prioritair behandeld door de 
parketten. 

Met het oog op een correcte interpretatie en contextualisering van de gepresenteerde statistische 
gegevens, plaatst het College van het openbaar ministerie de volgende belangrijke kanttekening: 
de essentie van de jaarstatistieken is namelijk het verschaffen van een objectief en betrouwbaar 
beeld van de instroom, de uitstroom en de stock van de strafzaken op de correctionele parketten. 
Het voorliggende cijfermateriaal geeft dus het aantal zaken weer dat door de correctionele parketten 

werd geregistreerd, maar kan geenszins beschouwd worden als een precieze indicator van de 
werkelijk gepleegde criminaliteit. 

Tussen 2019 en 2020 daalde de instroom van de niet-COVID-19-dossiers met 9%. Het grote aantal 
COVID-19-zaken bracht ten aanzien van 2019 echter een stijging van de globale instroom met 12% 
met zich mee.  

Zoals verwacht had de meest markante stijging betrekking op zaken over volksgezondheid, die met 
12 werden vermenigvuldigd, als gevolg van de COVID-19-crisis die begin 2020 is uitgebroken. 
Naast deze eerste vaststelling lijkt de pandemie – met zijn lange lockdownperiodes - een impact te 
hebben op de evolutie van andere tenlasteleggingsrubrieken. Er kan vooral een daling worden 
vastgesteld van zaken met betrekking tot diefstal & afpersing (-21%), in het bijzonder gewone 

diefstallen, winkeldiefstallen, zakkenrollerij, diefstallen in en van wagens, diefstallen met geweld of 
bedreiging en woninginbraken. De zaken met betrekking tot bezit van verdovende middelen (-14%), 
in- en uitvoer van verdovende middelen (-30%) en doping (-36%) kenden eveneens een daling in 
diezelfde periode, hetgeen waarschijnlijk gelinkt kan worden aan de annulering van concerten, 
festivals en sportcompetities, de sluiting van de grenzen maar eveneens aan de strikte lockdown 
die ons land gekend heeft. Ten slotte wijzen we op de daling van 29% van zaken die instroomden 
wegens inbreuken die verband houden met de staat van faillissement. Die daling kan gelinkt worden 
aan de toepassing van Omzendbrief COL 08/2020 van het College van procureurs-generaal die 
leidde tot een beperking van het aantal dagvaardingen in faillissement. 

                                                                                                                                                                

1 Deze jaarstatistieken zijn beperkt tot de activiteiten van de correctionele afdelingen van de parketten van eerste aanleg: de 
jaarstatistieken van het Federaal Parket worden volledig afzonderlijk gepubliceerd en kunnen eveneens worden 
geraadpleegd via de website: www.om-mp.be/stat. We vestigen de aandacht op het feit dat de gegevens van het 
correctionele parket Eupen voor de eerste keer in de jaarstatistiek zijn opgenomen aangezien dit parket zijn dossiers sinds 
februari 2019 in MaCH registreert. 2020 is dan ook het eerste jaar waarin de gegevens voor deze instantie volledig 
voorhanden zijn. De volgende methodologie is in deze nota toegepast: de gegevens van Eupen werden in de absolute 
aantallen geïntegreerd om ze af te stemmen op de gegevens op de website en in de grafieken. Ze werden daarentegen 
buiten beschouwing gelaten bij de tendensen/percentages in de tekst of in de grafieken. 
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Daarnaast zien we tussen 2019 en 2020 een sterke stijging van het aantal zaken met betrekking tot 
informaticabedrog (+32%) en heling & witwassen (+54%). We stellen ook een belangrijke stijging 
vast van kinderpornografiezaken (+95%). In dezelfde periode was er daarentegen een daling van 
het aantal zaken binnen de rubriek openbare orde & openbare veiligheid (-22%). Hetgeen 
voornamelijk het gevolg is van de afwezigheid in 2020 van zaken met betrekking tot de kieswet. 

Parallel hieraan daalde de uitstroom van de niet-COVID-19-dossiers met 9% tussen 2019 en 2020 
terwijl de globale uitstroom met inbegrip van de COVID-19-zaken steeg met 6%. Er wordt meteen 
gepreciseerd dat deze stijging vooral toe te schrijven is aan zaken afgesloten via een betaalde 
minnelijke schikking (+224%). Het aantal rechtstreekse dagvaardingen is eveneens gestegen 
(+58%), alsook de pretoriaanse probatie (+17%). Dit kadert in de toepassing van de omzendbrief 
COL 06/2020 van het College van procureurs-generaal betreffende de vastgelegde strafrechtelijke 

sancties om de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken. Daarnaast kan er een dalende tendens worden waargenomen voor de 
zaken die werden afgesloten via een zondergevolgstelling (-5%), via een administratieve sanctie (-
6%) of via een gelukte bemiddeling of maatregel (-4%).  

De laatste tien jaar (evolutie 2011-2020) is de uitstroom gedaald met 18%. Deze daling tekent zich 
af bij alle afsluitende parketbeslissingen, behalve bij zaken afgesloten via een betaalde minnelijke 
schikking (+845%), een pretoriaanse probatie (+210%) en een rechtstreekse dagvaarding (+47%). 
Er kan een verschuiving vastgesteld worden van de traditionele strafrechtelijke vervolgingsmethode 
(gerechtelijk onderzoek en rechtstreekse dagvaarding) naar de alternatieve maatregelen. 

Voorts nam het aantal zaken waaraan de parketten gevolg hebben gegeven (vervolging of 

alternatieve maatregelen) aanzienlijk toe (een stijging met +92% tussen 2011 en 2020) en dit vooral 
tussen 2019 en 2020 (+52%).  

Ten slotte waren er eind 2020 22% meer hangende zaken (stock) op de correctionele parketten dan 
eind 2019. Deze sterke stijging is vooral toe te schrijven aan het grote aantal COVID-19-zaken dat 
tijdens de laatste maanden van 2020 bij de parketten is binnengestroomd en waarin in 2021 een 
richtinggevende beslissing moet worden genomen.  

 Instroom, uitstroom en stock  

Tussen 2011 en 2017 is de instroom van nieuwe en heropende strafzaken op de correctionele 

parketten met ongeveer 26% gedaald. Vervolgens kende deze instroom een toename tussen 2018 
en 2020 met 17%. 

Het aantal strafzaken dat jaarlijks door de correctionele parketten wordt afgesloten, evolueert min 
of meer gelijk met de evolutie van de instroom. Tussen 2011 en 2017 daalde het aantal afgesloten 
dossiers met 24%. Het steeg vervolgens tussen 2018 en 2020 met 12%. 

Uit figuur 1 blijkt dat de uitstroom van de correctionele parketten tussen 2011 en 2017 in het 
algemeen hoger lag dan de instroom. Tijdens deze jaren sloten de parketten dus meer zaken af dan 
zij er ontvingen. Tussen 2018 en 2020 deed zich daarentegen de omgekeerde tendens voor: de 
uitstroom was lager dan de instroom.  

Figuur 2 geeft een overzicht van de in- en uitstroom van de strafzaken tussen 2019 en 2020 en 
maakt het eveneens mogelijk om de impact van de inbreuken op de maatregelen ter beperking van 

de verspreiding van het coronavirus COVID-19 visueel weer te geven. Sedert COL 06/2020 van het 
College van Procureurs-generaal in werking is getreden waarbij er strafrechtelijke sancties worden 
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opgelegd bij de niet-naleving van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, werden immers 
121.437 COVID-19-zaken bij de correctionele parketten geregistreerd en 81.588 van deze dossiers 
zijn op 31 december 2020 uitgestroomd.   

Hoewel de instroom van de niet-COVID-19-dossiers daalde met 9%, bracht het grote aantal COVID-
19-zaken een stijging van de globale instroom met 12% met zich mee ten aanzien van 2019. De 
uitstroom van de niet-COVID-19-dossiers daalde met 9% tussen 2019 en 2020, terwijl de globale 
uitstroom met inbegrip van de COVID-19-zaken met 6% steeg. 

Figuren 1 & 2: Evolutie van de in- en uitstroom op de correctionele parketten tussen 2011 en 2020 
(absolute cijfers, tendensen tussen 2011 en 2020 uitgedrukt in % in de legende) en vergelijking van 
de in- en uitstroom in 2019-2020 waarbij een duidelijk onderscheid met de COVID-19-dossiers wordt 
gemaakt. 

          

Aan de hand van figuur 3 kan de impact van de pandemie op de rubriek volksgezondheid worden 
ingeschat. Wanneer de COVID-19-dossiers bij de instroom buiten beschouwing worden gelaten, 
dient er immers te worden vastgesteld dat de dossiers van volksgezondheid tussen 2019 en 2020 
met 17% daalden. Wanneer de COVID-19-dossiers worden meegeteld, dan wordt het aantal zaken 
in deze rubriek daarentegen vermenigvuldigd met 12 aangezien 130.385 zaken sinds het begin van 
de pandemie bij de correctionele parketten werden geregistreerd ten opzichte van 10.838 zaken in 
2019.  

Figuur 3: Impact van COVID-19 op de rubriek volksgezondheid en op de globale instroom in 2020 
(absolute cijfers, tendensen tussen 2011 en 2020 uitgedrukt in % in de legende). 
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Figuur 4 geeft de maandelijkse invloed van de COVID-19-inbreuken op de globale instroom in 2020 
weer. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met de COVID-19-dossiers, dan is er sprake van 
een daling van de instroom van de andere types van zaken. Deze afname is des te markanter tijdens 
de periode (cf. april, mei, juni, november en december) waarin aan de Belgische bevolking striktere 
lockdownmaatregelen werden opgelegd. Tegelijkertijd wordt tijdens diezelfde periode opgemerkt 
dat een groter aantal COVID-19-dossiers bij de parketten binnenkwam. 

Figuur 4: Maandelijkse evolutie van de instroom 2019-2020 waarbij een onderscheid met de 

COVID-19-zaken wordt gemaakt. 

 

Figuur 5 geeft de evolutie van de hangende zaken op 31 december weer bij de correctionele 
parketten tijdens de tien afgelopen jaren. Zoals er kan worden vastgesteld, vertoont de stock een 
dalende tendens tussen eind 2011 en eind 2013, stijgt ze opnieuw in 2014 en neemt ze tussen eind 
2015 en eind 2017 opnieuw terug af. 

Tussen eind 2019 en eind 2020 stijgt de stock met 1% wanneer de COVID-19-zaken buiten 
beschouwing worden gelaten. De stock stijgt evenwel met 22% wanneer er met deze zaken 
rekening wordt gehouden. Deze situatie zal wellicht deels kunnen worden toegeschreven aan het 
grote aantal in november en december 2020 geregistreerde COVID-19-zaken. Aangezien het gaat 
om zaken die op het einde van het jaar zijn binnengekomen, is het zeer waarschijnlijk dat het parket 
de afsluitende beslissing op 31 december 2020 nog niet registreerde.   
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Figuur 5: Evolutie van de hangende zaken op 31 december bij de correctionele parketten tussen 
2011 en 2020, met de impact van de COVID-19-dossiers.  

 

 Samenstelling van de instroom van de zaken die tussen 2019 en 
2020 bij de parketten zijn binnengekomen 

Naast de rubriek ‘volksgezondheid’ stegen de volgende materies2 het meest (figuren 6 en 7):  

 informaticabedrog dat sterk steeg de afgelopen tien jaar (+116%, van 16.487 naar 35.760 
zaken), met +33% tussen 2018 en 2019 en met +32% tussen 2019 en 2020. Dit fenomeen 
kan gelinkt worden aan de toenemende digitalisering van de samenleving en de 
toegenomen middelen die worden ingezet bij de opsporing en vervolging van dit soort; 

 heling & witwassen: deze zaken bleven stabiel tussen 2011 en 2018, een eerste stijging 
(+24%) werd tussen 2018 en 2019 opgetekend en de grootste stijging vond vervolgens 
plaats tussen 2019 en 2020 (+54%, van 5.314 naar 8.195 zaken). Die stijging kan 
voornamelijk gelinkt worden aan fenomenen zoals « money mules » die geregistreerd 
worden binnen de rubriek « witwassen »; 

 ontucht & seksuele uitbuiting (+67% tussen 2011 en 2020, van 3.938 naar 6.599 zaken), 
de grootste stijging vond plaats tussen 2019 en 2020 (+33%, van 4.933 naar 6.599 zaken), 
wat vooral toe te schrijven is aan de toename van de zaken met betrekking tot 
kinderpornografie (+95%). De zaken met betrekking tot aanranding vertoonden een sterke 
stijging (+25%) in 2020 tegenover 2019 binnen de context van intrafamiliaal geweld. 

  

                                                                                                                                                                

2 Een overzicht van de verschillende tenlasteleggingsrubrieken en de misdrijven die zij omvatten, kan worden teruggevonden 
op de website van de jaarstatistiek van de correctionele parketten (https://www.om-mp.be/stat/corr/start/n/home.html), in 
de rubriek “sitemap” en daarna “documentatie”. 
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Figuren 6 & 7: Evolutie van de instroom van de correctionele zaken voor de voormelde 
tenlasteleggingsrubrieken die stijgende tendensen vertonen (absolute cijfers, tendensen tussen 

2011 en 2020 uitgedrukt in % in de legende).  

 

 

We vestigen eveneens de aandacht op het feit dat zaken met betrekking tot intrafamiliaal geweld 
stegen met ongeveer 5% tussen 2019 en 2020, terwijl ze met 9% tussen 2014 en 2019 daalden. 

Figuur 8: Evolutie van de instroom van de correctionele zaken die samenhangen met een context 
van intrafamiliaal geweld (absolute cijfers, trends tussen 2011 en 2020 uitgedrukt in % in de 

legende). 

 

Vervolgens deed er zich tussen 2011 en 2020 een markante daling voor in de zaken met betrekking 
tot (cf. figuur 9): 

 diefstal en afpersing (-56%, van 204.284 naar 91.196 zaken tussen 2011 en 2020). Dit 
type zaken maakt, naargelang het referentiejaar, op zichzelf al tussen de 14 en 28% van de 
hele instroom uit. Deze forse daling wordt in belangrijke mate verklaard door de 
inwerkingtreding van de herziene omzendbrief COL 08/20053 op 1 april 2015, die de gewone 
diefstallen en de diefstallen in een voertuig of een gebouw, zonder geweld of bedreiging 
viseert. De instroom bleef tussen 2018 en 2019 stabiel. Daarna werd er een nieuwe daling 
tussen 2019 en 2020 opgetekend. Deze dalende tendens (-21%) kan misschien worden 
toegeschreven aan de lockdownmaatregelen die gerelateerd zijn aan het beheer van de 
coronacrisis in 2020. De gewone diefstallen, de winkeldiefstallen, de gauwdiefstallen, de 

                                                                                                                                                                

3 Deze omzendbrief kan geraadpleegd worden via https://www.om-mp.be/nl/meer-weten/omzendbrieven.  



 JAARVERSLAG  2017-2020 22 

  

diefstallen in en van voertuigen, de diefstallen met geweld of bedreigingen en de diefstallen 
in woningen kenden immers de grootste daling; 

 openbare orde en openbare veiligheid (-30%, van 95.883 naar 67.139 zaken): hoewel 
deze zaken opnieuw leken te stijgen tussen 2017 en 2019, was er sprake van een sterke 
terugval tussen 2019 en 2020 (-22%). Het gaat vooral om dossiers inzake de kieswet4, maar 
eveneens om zaken van wapens, schijnhuwelijken en hulp bij illegale immigratie en onwettig 
verblijf. Men kan zich eveneens afvragen of de drie laatste tenlasteleggingsrubrieken niet 
dalen wegens het gevoerde beleid inzake de wereldpandemie (sluiting van de grenzen, 
versterking van de controles). 

 
Figuur 9: Evolutie van de instroom van de correctionele zaken voor de voormelde 

tenlasteleggingsrubrieken die dalende tendensen vertonen (absolute cijfers, trend tussen 2011 en 
2020 uitgedrukt in % in de legende).  

 

In de volgende materies (figuur 10) deden er zich eveneens tussen 2011 en 2020 en in het bijzonder 
tussen 2019 en 2020 ook dalingen voor in de zaken met betrekking tot: 

 drugs en doping (-7%, van 38.067 naar 35.712 zaken op tien jaar tijd), met een beduidende 
daling tussen 2019 en 2020 (-11%, van 39.773 naar 35.712 zaken). Het zijn voornamelijk de 
zaken met betrekking tot bezit van verdovende middelen (-14%), in- en uitvoer van 
verdovende middelen (-30%) en doping (-36%) die een daling kenden in die periode, deze 
vaststellingen zijn waarschijnlijk gelinkt aan de annulering van concerten, festivals en 
sportcompetities, de sluiting van de grenzen maar eveneens aan de lockdown waarmee de 
bevolking in 2020 geconfronteerd werd; 

 algemene financiële zaken (-66% van 24.535 naar 8.414 zaken), de eerste sterkste daling5 
vond plaats tussen 2015 en 2016 (-49%) en de tweede tussen 2019 en 2020 (-27%, van 
11.863 naar 8.418 zaken). De daling van de inbreuken inzake de staat van faillissement in 

                                                                                                                                                                

4 De daling van deze zaken is toe te schrijven aan de verkiezingen van 26 mei 2019 waarbij de correctionele 
parketten een vervolgingsbeleid inzake de inbreuken op de kieswet hebben gevoerd. 

5 De spectaculaire terugval van dit type zaken kan gedeeltelijk verklaard worden door de inwerkingtreding van 
omzendbrief COL 12/2015 op 1 januari 2016, waarin het volgende gesteld wordt: “(…) verwijst een aantal 
codes die voorheen verwezen naar een strafrechtelijke materie nu naar een burgerlijke materie. Deze dossiers 
zullen verder geregistreerd worden in de voor strafzaken voorziene module (REA/TPI en later MaCH) maar 
zullen bij het opstellen van de statistieken niet als strafrechtelijke dossiers meegeteld worden.”  
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2020 (-29% ten aanzien van 2019) moet wellicht in verband worden gebracht met de 
uitvoering van omzendbrief COL 08/2020 van het College van procureurs-generaal inzake 
de dagvaardingen in faillissement tijdens de coronacrisis. Ter herinnering: artikel XX.100 van 
het Wetboek van Economisch Recht verleent de procureur des Konings de bevoegdheid om 
de in dit wetboek opgesomde natuurlijke en rechtspersonen, die op duurzame wijze hebben 
opgehouden te betalen en wiens krediet geschokt is, te dagvaarden in faillissement voor de 
bevoegde ondernemingsrechtbank. Gelet op de aan de coronacrisis gerelateerde 
omstandigheden heeft de regering beslist om de nieuwe dagvaardingen in faillissement te 
beperken, aangezien ze slechts zullen worden uitgebracht wanneer er een risico is dat 
fraude wordt gepleegd en/of wanneer een hoger belang dit vereist.6 Het is dus mogelijk dat 
de daling van de inbreuken die verband houden met de staat van faillissement verklaard 
wordt door het feit dat deze inbreuken minder vastgesteld werden ten gevolge van het feit 
dat deze inbreuken worden vastgesteld bij dagvaardingen in faillissement. Dergelijke 
dagvaardingen gebeurden dus minder ten gevolge van de beslissing genomen door de 
regering. 

Figuur 10: Evolutie van de instroom van de correctionele zaken voor de voormelde 
tenlasteleggingrubrieken die dalende tendensen vertonen (absolute cijfers, trend tussen 2011 en 

2020 uitgedrukt in % in de legende). 

 

 Samenstelling van de uitstroom 

Zoals reeds eerder vermeld, hebben de veranderingen inzake de instroom ook een impact op de 
afsluitende beslissingen.  

Als we kijken naar de evolutie van de alternatieve maatregelen op tien jaar tijd (2011-2020), worden 
eveneens opmerkelijke stijgingen vastgesteld van zaken afgesloten via een betaalde minnelijke 
schikking (+845%) of met een pretoriaanse probatie (+210%).  De zaken afgesloten via een gelukte 
bemiddeling en maatregel blijven stabiel (-2% tussen 2011 en 2020). 

Wat de andere afsluitende parketbeslissingen betreft, doet zich tussen 2011 en 2020 de volgende 

evolutie voor: het aantal zaken afgesloten door een rechtstreekse dagvaarding is tussen 2011 en 

                                                                                                                                                                

6 Aangezien de regering het moratorium op de faillissementen niet heeft verlengd, hief het College van 
Procureurs-generaal omzendbrief COL 08/2020 op 24 september 2020 op. 
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2020 met 47% gestegen, terwijl het aantal zaken afgesloten via een zondergevolgstelling met 31% 
gedaald is.  

Zowel het aantal zondergevolgstellingen om technische redenen als de zondergevolgstellingen op 
grond van een opportuniteitsmotief zijn tussen 2011 en 2020 gedaald met respectievelijk 32% en 
28%. 

Figuur 12: Evolutie van de in- en de uitstroom in de correctionele parketten, waarbij de uitstroom 
wordt opgesplitst naargelang de afsluitende beslissing 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat het aantal zaken waaraan de parketten gevolg hebben 
gegeven (vervolgingen of alternatieve maatregelen) aanzienlijk toenam, van 70.273 in 2011 tot 
135.847 zaken in 2020 (dit is een stijging met 92%). Daarnaast kan er wat de uitstroom betreft een 
verschuiving vastgesteld worden van de traditionele strafrechtelijke vervolgingsmethode 
(gerechtelijk onderzoek en rechtstreekse dagvaarding) naar de alternatieve maatregelen. 

Wanneer de verhouding berekend wordt van het aantal vervolgingen en alternatieve maatregelen 
tot het totaal van de vervolgbare zaken (de som van het aantal zondergevolgstellingen met 
opportuniteitsmotief, alternatieve maatregelen en vervolgingen), dan bekomt men de 
gevolgverleningsgraad die een indicatie geeft van de mate waarin het Openbaar Ministerie aan 

zaken gevolg heeft gegeven. Zoals uit de figuur hieronder blijkt, konden de correctionele parketten 
hun gevolgverleningsgraad doen toenemen van 29% in 2011 tot 52% in 2020. Wanneer deze graad 
wordt berekend zonder rekening te houden met de COVID-19-dossiers, dan bedraagt hij in 2020 
29%. Wanneer deze graad uitsluitend wordt berekend aan de hand van COVID-19-zaken, dan 
bedraagt hij 96%. 

Het aantal zaken waarin de parketten vervolging hebben ingesteld, is tussen 2019 en 2020 met 52% 
gestegen. Deze stijging kan verklaard worden door de in de omzendbrief COL 06/2020 vermelde 
richtlijnen waarbij de voorkeur van afhandeling van de COVID-19-dossiers gaat naar een voorstel 
tot minnelijke schikking of een rechtstreekse dagvaarding. 
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Figuur 13: Evolutie van de gevolgverleningsgraad en de verhouding van de 
zondergevolgstellingen met opportuniteitsmotief, de alternatieve maatregelen (voornamelijk 
pretoriaanse probaties, administratieve sancties, betaalde minnelijke schikkingen en gelukte 

bemiddeling en maatregel) en de vervolging (rechtstreekse dagvaarding en de vaststelling voor de 
regeling van de rechtspleging door de raadkamer). 

 

Uit figuur 14 kan er immers worden afgeleid dat het aantal betaalde minnelijke schikkingen in 
strafzaken en rechtstreekse dagvaardingen tussen 2019 en 2020 gestegen zijn (+230% en +58%). 
Tegelijkertijd zijn de pretoriaanse probaties eveneens tijdens dezelfde periode met 17% 
toegenomen. Hoewel de COVID-19-zaken hier deels verantwoordelijk voor zijn, zien we ook dat 
deze alternatieve maatregel de laatste jaren meer wordt toegepast in verschillende materies en 
vooral, tussen 2019 en 2020, in zaken van niet naleven omgangsrecht, opzettelijke slagen en 

verwondingen en weerspannigheid tegen de overheid of tegenover personen met een openbare 
hoedanigheid. 

Het aantal zaken dat via een zondergevolgstelling werd afgesloten, is daarentegen gedaald (-5%). 
Er kon eveneens worden opgetekend dat het aantal zaken die via een administratieve sanctie (-6%) 
en via een gelukte bemiddeling of maatregel (-4%) werden afgerond, afgenomen zijn.  

Figuur 14: Impact van de pandemie/COVID-19 op de types van beslissing op het niveau van de 
uitstroom 
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2.2. Jeugdparketten 
Deze jaarstatistiek beperkt zich tot een beeldvorming van de omvang en de aard van de instroom 
van jeugdbeschermingszaken op de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg. De 
jaarstatistiek 2020 is terug te vinden op de website van het Openbaar Ministerie via de link www.om-
mp.be/stat. 

Met het oog op een correcte interpretatie en contextualisering van deze statistische gegevens, 
plaatsen we meteen een belangrijke kanttekening. De essentie van de jaarstatistiek is nl. het 
verschaffen van een objectief en betrouwbaar beeld van de instroom van jeugdbeschermingszaken 
op de jeugdparketten. Het voorliggende cijfermateriaal geeft dus het aantal zaken weer dat door de 
jeugdparketten werd geregistreerd, maar kan geenszins beschouwd worden als een precieze 

indicator van de werkelijk gepleegde jeugdcriminaliteit of van de bestaande verontrustende situaties. 

Wanneer je onze jaarstatistiek op de website raadpleegt, kan je heel wat interessante statistische 
informatie ontdekken. Je kan cijfers selecteren op verschillende aggregatieniveaus 
(nationaal/rechtsgebied/parket) en per teleenheid. Daarenboven kan je ook een opdeling maken 
volgens geslacht, leeftijdsklasse… Om evenwel te vermijden dat je door de bomen het bos niet meer 
ziet, geeft deze begeleidende nota bij de jaarstatistiek 2020 van de instroom van 
jeugdbeschermingszaken op de jeugdparketten – ter contextualisering – de voornaamste tendensen 
weer van de voorbije 10 jaar (2011-2020). Speciale aandacht gaat daarbij naar de invloed van de 
COVID-19-pandemie op de jaarstatistiek 2020.  

De jeugdparketten registreerden in 2020 161.450 jeugdbeschermingszaken. Dit is vergelijkbaar met 

de instroom in 2019 toen er 161.560 zaken werden geregistreerd. Een opsplitsing van deze 
jeugdbeschermingszaken toont dat in 2020 de als misdrijf omschreven feiten (MOF) met 13% 
stegen t.o.v. 2019, terwijl de verontrustende situaties (VOS) met 8% daalden.  

Gezien de coronacrisis mag het niet verbazen dat de toename van de MOF-zaken voornamelijk toe 
te schrijven is aan een forse stijging van het aantal zaken met betrekking tot de volksgezondheid. 
Vanaf maart t.e.m. december 2020 registreerden de jeugdparketten 17.251 zaken in relatie tot 
COVID-197, dit komt overeen met 25% van de MOF-zaken in 2020. Parallel aan deze plotse 
instroom van COVID-19-dossiers in 2020, lijkt de coronacrisis - met zijn verregaande maatregelen 
om het virus in te dijken – ook een impact te hebben op de verdere samenstelling van de MOF-
instroom. Vergeleken met 2019 noteren we in 2020 ook nog een stijging van de zaken met 

betrekking tot familie en publieke moraal (+11%), terwijl er zich in alle andere grote 
tenlasteleggingsgroepen een dalende trend manifesteert. Zo zien we een opvallende afname van 
de zaken met betrekking tot eigendomsdelicten (-21%), persoonsdelicten (-20%) en inbreuken 
tegen de openbare orde en veiligheid (-16%). Een lichtere daling merken we bij drugsdelicten  (-
10%) en inbreuken tegen de openbare overlast en verkeer (-7%). 

De cijfers van 2020 behoeven toch enige nuance, daarom houden we ze tegen het licht van de 
evolutie van de laatste 10 jaar. De jeugdbeschermingszaken zijn tussen 2011 en 2020 met 2% 
gestegen. Vermeldenswaard is dat de MOF-zaken de voorbije 10 jaar met 12% zijn gedaald, terwijl 
de VOS-zaken stegen met 17%. 

                                                                                                                                                                

7 De COVID-19-zaken worden geregistreerd met de tenlasteleggingscode ‘62Q - Corona/COVID-19 (inbreuken vermeld in 

de ministeriële besluiten)’. Deze tenlasteleggingscode wordt ondergebracht in de tenlasteleggingsgroep ‘volksgezondheid’. 
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 Jeugdbeschermingszaken (MOF en VOS) 

In 2020 werden er door de jeugdparketten 161.450 jeugdbeschermingszaken geregistreerd, iets 
minder dan in 2019 (161.560 zaken). In vergelijking met tien jaar geleden – toen er 157.555 zaken 
geregistreerd werden - is de instroom gestegen met 2%.  

De jeugdbeschermingszaken, die door de jeugdparketten worden aangemaakt voor kinderen en 
jongeren onder de 18 jaar, omvatten zowel de als misdrijf omschreven feiten (MOF) als de 
verontrustende situaties (VOS). Bij een VOS-zaak worden er op zich geen feiten ten laste gelegd 

aan de minderjarige, maar opent het jeugdparket een dossier omdat het verontrustende informatie 
ontvangt over de situatie van de minderjarige of zijn/haar gezin. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om 
verwaarlozing, mishandeling, misbruik, weglopers en spijbelaars.  

Grafiek 1 & 2: Instroom jeugdbeschermingszaken, per jaar van binnenkomst, 
naargelang het type zaak (MOF en VOS) en met onderscheid COVID-19-zaken 

 

De evolutie van de instroom van de jeugdbeschermingszaken, uitgesplitst naar MOF- en VOS-
zaken, wordt in de grafiek hierboven weergegeven. Daaruit blijkt dat de lichte stijging van de 
jeugdbeschermingszaken in de afgelopen 10 jaar het gevolg is van een toegenomen instroom van 
VOS-zaken (+17%): van 78.006 zaken in 2011 naar 91.402 zaken in 2020. Niettemin noteren we in 
2020 een opvallende daling van de VOS-zaken (-8%) ten opzichte van 2019 (99.392 zaken).  

De instroom van de MOF-zaken is de voorbije 10 jaar met 12% afgenomen, van 79.549 zaken in 

2011 naar 70.048 zaken in 2020. Vergeleken met 2019 is het aantal MOF-zaken in 2020 evenwel 
gestegen met 13%. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de forse instroom van zaken 
in relatie tot COVID-19, die door de parketten worden geregistreerd met de specifieke 
tenlasteleggingscode ‘62Q - Corona/COVID-19’. 
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 MOF-zaken 

Zoals reeds aangetoond in grafiek 1 stroomden er in 2020 70.048 MOF-zaken binnen op de 
jeugdparketten, dit is 13% meer dan in 2019. Een kwart van deze MOF-zaken had betrekking op 
een zaak in relatie tot COVID-19. Parallel aan de plotse instroom van deze corona-dossiers, lijkt de 
COVID-19-pandemie eveneens een impact te hebben op de verdere samenstelling van de instroom 
in 2020, zoals we verder zullen toelichten. 

Vooreerst geven we in onderstaande grafiek de evolutie van de maandelijkse instroom van de MOF-

zaken in 2020 weer, uitgesplitst naar COVID-19-zaken en alle andere zaken (niet-COVID-19). 

Wat meteen opvalt, is dat op het moment van de eerste (half maart) en tweede (november) lockdown 
in België het aandeel van de COVID-19-zaken fors toeneemt. In april bestond zelfs meer dan de 
helft (57%) van de instroom uit corona-dossiers. Als gevolg daarvan noteren we in 2020 - in 
vergelijking met de maandelijkse instroom van 2019 - een sterk toegenomen MOF-instroom tijdens 
de (lockdown)maanden april, mei, november en december. In de maanden februari, maart, juli, 
augustus en oktober daarentegen lag de instroom in 2020 dan weer lager dan in 2019. 

Grafiek 3: Instroom MOF-zaken in 2019 en 2020, 
per maand van binnenkomst en met onderscheid COVID-19-zaken  

 

In wat volgt bespreken we de verdere samenstelling van de instroom van de MOF-zaken en de 
mogelijke invloed van de COVID-19-pandemie op de aard van de zaken. De 70.048 MOF-zaken die 
in 2020 binnenstroomden op de jeugdparketten hadden hoofdzakelijk betrekking op de volgende 

feiten8: 

                                                                                                                                                                

8 De feiten worden hier gegroepeerd in (grote) tenlasteleggingsgroepen. Een overzicht van die groepen en de inbreuken die 
zij omvatten, vindt u op de website van de jaarstatistieken van de jeugdparketten (www.om-mp.be/stat/jeu/n/) in de rubriek 
‘achtergrondinformatie’  Nomenclatuur tenlasteleggingen. 



 JAARVERSLAG  2017-2020 29 

  

 eigendomsdelicten9 (26%), met o.a. diefstal met geweld en afpersing, winkeldiefstal, 
woninginbraken, informaticacriminaliteit, vandalisme 

 inbreuken tegen de volksgezondheid (25%), met o.a. COVID-19-zaken 

 persoonsdelicten (16%), met o.a. slagen en verwondingen, belaging 

 inbreuken tegen de openbare veiligheid en openbare orde (10%), met o.a. bedreigingen, 
wapenbezit, smaad, weerspannigheid 

 drugsdelicten (9%) 

 openbare overlast en verkeersdelicten10 (6%), met o.a. nachtlawaai, dronkenschap, 
wildplassen 

 inbreuken tegen de familie en publieke moraal (6%), met o.a. aanranding, verspreiden van 
naaktbeelden (sexting) 

Het aandeel van deze tenlasteleggingsgroepen wordt weergegeven in de volgende grafiek en de 
daarbij horende tabel.  

Grafiek 4: Aandeel van de tenlasteleggingsgroepen in de MOF-zaken (2020) 

 

In de tabel hieronder zijn ook de absolute aantallen terug te vinden voor de verschillende 
tenlasteleggingsgroepen. We vergelijken de absolute aantallen van 2020 met die van 2019 en geven 
- in de laatste kolom - het verschil in percentage weer. Op die manier krijgen we een zicht op de 
stijgende (groen) en dalende (rood) bewegingen van de verschillende tenlasteleggingsgroepen in 
2020.  

  

                                                                                                                                                                

9 Als we spreken van inbreuken/delicten, bedoelen we meer precies ‘MOF-zaken met betrekking tot inbreuken/delicten’. 
10 Deze tenlasteleggingsgroep staat in de jaarstatistiek vermeld onder de naam ‘materie politieparketten’. 
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Tabel 1: Aantal en evolutie van de tenlasteleggingsgroepen bij de MOF-zaken (2019-2020) 

MOF-zaken 2019 2020 Evolutie 2020/2019 

volksgezondheid 53 17.466 +32.855% 

familie & publieke moraal 3.592 3.984 +11% 

openbare overlast & verkeer  4.741 4.400 -7% 

drugs & doping 6.958 6.243 -10% 

openbare veiligheid & openbare orde 8.339 6.989 -16% 

persoon 14.052 11.266 -20% 

eigendom 22.948 18.139 -21% 

andere 1.485 1.561 +5% 

Totaal 62.168 70.048 +13% 

 

 Volksgezondheid (COVID-19-inbreuken) 
De sterkste stijger noteren we bij de inbreuken tegen de volksgezondheid: van 53 zaken in 2019 
naar 17.466 zaken in 2020. Naast de 17.251 zaken gerelateerd aan COVID-19-inbreuken, werden 
er in 2020 ook nog 215 andere volksgezondheidszaken (niet-COVID-19) geregistreerd. Bij de 
COVID-19-inbreuken gaat het bijvoorbeeld over jongeren die het samenscholingsverbod, het 

uitgaansverbod, de mondmaskerplicht of de regels van social distancing overtreden. De niet-
COVID-19-zaken hebben vooral betrekking op inbreuken tegen het rookverbod en het bezit van 
genotsmiddelen (o.a. alcohol en tabak).   

Wanneer we in onderstaande grafiek kijken naar de evolutie van de afgelopen tien jaar, dan zien 
we dat de instroom van de inbreuken tegen de volksgezondheid tot 2019 nagenoeg stabiel was, van 
42 zaken in 2011 naar 53 in 2019. In 2020 volgde dan de explosieve toename van de corona-zaken, 
maar daarnaast stegen ook de niet-COVID-19-zaken (215).   
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Grafiek 5 & 6: Evolutie van de tenlasteleggingsgroepen bij de MOF-zaken die een stijgende 
tendens vertonen tussen 2019 en 2020 

 

 Familie en publieke moraal 
In 2020 telden we 3.984 dossiers inzake inbreuken tegen de familie en publieke moraal. Vergeleken 
met 2019 is deze groep met 11% toegenomen (3.592). 

De inbreuken die vallen onder familie en publieke moraal worden onderverdeeld in drie subgroepen: 
aanranding en verkrachting, ontucht en seksuele uitbuiting en familiale sfeer.  

We zien in 2020 een stijging bij twee van de drie subgroepen:  

 ontucht & seksuele uitbuiting: deze zaken zijn met 29% gestegen, van 1.318 zaken in 2019 
naar 1.700 zaken in 2020. De toename manifesteert zich vooral bij inbreuken met 
betrekking tot kinderpornografie (+203%, van 167 in 2019 naar 506 zaken in 2020), 
voyeurisme (+26%, van 257 zaken in 2019 naar 323 zaken in 2020) en schunnige films, 
prenten, voorwerpen of boeken (+8%, van 486 zaken in 2019 naar 524 zaken in 2020).  

 familiale sfeer: deze subgroep kent een stijging van 20%, van 181 zaken in 2019 naar 217 
zaken in 2020. Het gaat hier vooral om dossiers inzake familiaal geschil, die met 26% zijn 
toegenomen (van 156 in 2019 naar 196 in 2020). 

De derde subgroep - aanranding & verkrachting - kent in 2020 een lichte daling (-1%, van 2.093 in 
2019 naar 2.067 in 2020). Het zijn hier vooral de aanrandingsdossiers die dalen (-6%, van 1.012 in 
2019 naar 950 in 2020).  

Kijken we naar de evolutie van de afgelopen tien jaar, dan zien we bij de inbreuken met betrekking 
tot familie en publieke moraal een stijging van maar liefst 68%: van 2.368 zaken in 2011 naar 3.984 
zaken in 2020. Zoals blijkt uit onderstaande grafiek is deze opvallende toename vooral toe te 
schrijven aan een stijging van de subgroep ontucht & seksuele uitbuiting (+476%, van 295 zaken in 
2011 naar 1.700 zaken in 2020) en in mindere mate aan de subgroep aanranding & verkrachting 
(+12%, van 1.848 in 2011 naar 2.067 in 2020). Bij de subgroep familiale sfeer zien we daarentegen 
een daling van 4% (van 225 in 2011 naar 217 zaken in 2020). 
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Grafiek 7: Evolutie van de drie subgroepen in ‘familie en publieke moraal’ 

 

 Openbare overlast en verkeersdelicten  
In 2020 werden er 4.400 MOF-zaken opgetekend gelinkt aan overlast en de verkeersovertredingen. 
Twee derde hiervan had betrekking op allerlei vormen van overlast, zoals  nachtlawaai, vervuiling, 

dronkenschap en wildplassen. Daarnaast zijn er ook de verkeersovertredingen die door de politie 
aan het jeugdparket worden toegezonden wanneer ze begaan werden door minderjarigen onder 16 
jaar. Ten opzichte van 2019 (4.741 zaken) is er in 2020 een daling van 7%.  

Wanneer we hieronder kijken naar de evolutie in de voorbije 10 jaar van de dossiers inzake 
inbreuken met betrekking tot openbare overlast en verkeer, dan zien we een globale daling van 
16%, van 5.220 in 2011 naar 4.400 in 2020. In deze periode valt - naast de dalende tendens - vooral 
de forse stijging in 2019 op, gevolgd door een nieuwe daling in 2020.  

Grafiek 8: Evolutie van de tenlasteleggingsgroepen bij de MOF-zaken die een dalende tendens 
vertonen tussen 2019 en 2020  
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 Drugs 
Tussen 2019 en 2020 zijn de drugsdelicten gedaald met 10%: van 6.958 in 2019 naar 6.243 in 2020. 
In iets minder dan driekwart van deze 6.243 zaken gaat het om drugsbezit, in 24% om het dealen 
van drugs. Zowel bij het drugsbezit (-10%, van 5.099 in 2019 naar 4.567 in 2020) als bij het dealen 
van drugs (-7%, van 1.630 in 2019 naar 1.519 in 2020) is er in 2020 een daling ten opzichte van 
2019.  

De voorbije 10 jaar zijn de zaken n.a.v. drugsdelicten echter met 10% gestegen, van 5.659 zaken 
in 2011 naar 6.243 in 2020. Wat opvalt in bovenstaande grafiek is de forse toename van 
drugsdelicten in 2013, 2014 en 2019.  

 Openbare veiligheid en openbare orde 
In 2020 werden er 6.989 dossiers inzake inbreuken tegen de openbare orde en openbare veiligheid 

geregistreerd. Dit is een daling van 16% ten opzichte van 2019, toen er 8.339 zaken werden 
geregistreerd.  

De meest voorkomende delicten hier zijn bedreigingen, het wederrechtelijk dragen of onwettig 
bezitten van wapens en het onwettig verblijf. Zij vertoonden in 2020 allemaal een dalende trend: de 
zaken met betrekking tot onwettig verblijf daalden met 29% (van 1.857 in 2019 naar 1.317 in 2020), 
het aantal bedreigingen en het wederrechtelijk dragen of onwettig bezitten van wapens daalde met 
9% (respectievelijk van 2.220 in 2019 naar 2.025 in 2020 en van 1.468 in 2019 naar 1.332 in 2020).  

We zien daarentegen wel een stijging van zaken m.b.t. smaad (+54%, van 150 in 2019 naar 231 in 
2020), slagen aan een persoon met een openbare hoedanigheid (+8%, van 72 in 2019 naar 78) en 
weerspannigheid (+7%, 471 in 2019 naar 503 in 2020). 

Wanneer we kijken naar de evolutie in de voorbije 10 jaar van de inbreuken tegen de openbare orde 

en openbare veiligheid, dan zien we een daling van 14%. Onderstaande grafiek toont dat de 
oorspronkelijk dalende trend wordt gevolgd door een stijging van 2015 tot 2019 en een forse terugval 
in 2020. 

In de periode 2011-2020 is het aantal bedreigingen met 21% gedaald, terwijl zaken m.b.t. het 
wederrechtelijk dragen of onwettig bezitten van wapens en het onwettig verblijf met respectievelijk 
5% en 58% zijn toegenomen. 

Grafiek 9 & 10: Evolutie van de tenlasteleggingsgroepen bij de MOF-zaken die een dalende 
tendens vertonen tussen 2019 en 2020  
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 Persoonsdelicten 
Een zesde van de MOF-zaken betreft persoonsdelicten. In 2020 werden er 11.266 dergelijke 
dossiers geregistreerd, in 2019 waren dat er 14.052. Deze daling met 20% is grotendeels toe te 
schrijven aan een afname van dossiers met betrekking tot: 

 opzettelijke slagen en verwondingen (-21%, van 10.825 zaken in 2019 naar 8.510 zaken 
in 2020);  

 belaging (-19%, van 2.400 zaken in 2019 naar 1.955 zaken in 2020).  

Over een tijdspanne van 10 jaar is het aantal persoonsdelicten in 2020 gedaald met 25%. Na een 
daling tot 2015 namen ze vanaf 2016 toe tot 2019, gevolgd door een nieuwe daling in 2020 (zie 

grafiek 9). De meest voorkomende dossiers, nl. de opzettelijke slagen en verwondingen, zijn 
gedaald met 34% terwijl de dossiers inzake belaging met 65% zijn toegenomen. 

 Eigendomsdelicten 
In 2020 vormen de zaken met betrekking tot eigendomsdelicten nog steeds de grootste categorie 
met 18.139 zaken (d.i. 26% van de MOF-zaken). Toch zijn de zaken betreffende eigendomsdelicten 
het voorbije jaar fors afgenomen (-21%). Deze afname manifesteert zich bij de drie subgroepen, nl. 
diefstal en afpersing (-24%), vernielingen, beschadigingen en brandstichting (-18%) en bedrog (-
1%). 

Diefstal en afpersing vormt de grootste subgroep binnen de eigendomsdelicten en wordt nog eens 
onderverdeeld in: 

 gewone diefstal (-25%, van 9.444 in 2019 naar 7.111 in 2020); 

 diefstal met geweld (-15%, van 3.691 zaken in 2019 naar 3.132 zaken in 2020); 

 zware diefstal (-31%, van 4.030 zaken in 2019 naar 2.774 zaken in 2020). 

De daling van gewone diefstallen (o.a. winkeldiefstal) zou een gevolg kunnen zijn van 
coronamaatregelen zoals de tijdelijke sluiting van handelszaken. Ook de daling van zware 
diefstallen (o.a. woninginbraken) kan mogelijks verklaard worden door het uitgangsverbod en het 
verplicht thuiswerken.  

Ook bij de subgroep vernielingen, beschadigingen en brandstichting stellen we een daling vast, van 
3.642 zaken in 2019 naar 3.002 zaken in 2020 (-18%). De meest voorkomende zaken, nl. 
beschadigingen – vernielingen in het algemeen, zijn gedaald met 21%, van 2.445 zaken in 2011 
naar 1.920 zaken in 2020.  

Bij de derde subgroep bedrog ten slotte is er slechts een lichte daling van 1%, van 2.141 zaken in 
2019 naar 2.120 zaken in 2020. Wat hier wel opvalt, is de stijging van zaken met betrekking tot 

informaticabedrog (+5%), van 677 zaken in 2019 naar 711 zaken in 2020. 

Wanneer we kijken naar de evolutie van de afgelopen tien jaar, zijn de eigendomsdelicten met meer 
dan de helft gedaald (-55%). Deze daling noteren we bij de drie subgroepen, zo blijkt uit 
onderstaande grafiek: vernielingen, beschadigingen & brandstichting (-64%), diefstal & afpersing (-
55%) en bedrog (-21%). Bij deze laatste zien we niettemin een forse toename van dossiers inzake 
informaticabedrog (+57%, van 453 in 2011 naar 711 in 2020) en dossiers m.b.t. heling & witwas 
(+17%, van 438 in 2011 naar 514 in 2020).  
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Grafiek 11: Evolutie van de drie subgroepen in ‘eigendomsdelicten’ 

 

Tot slot merken we op dat de verhouding jongens/meisjes bij de jongeren die in 2020 betrokken 
waren in een MOF-zaak 81/19 bedraagt.11 Meisjes maken dus amper een vijfde uit van de 
minderjarigen betrokken in een MOF-zaak. Tien jaar geleden lag hun aandeel iets hoger (23%). Er 
is dus door de jaren heen een lichte afname van het aandeel van de meisjes betrokken in een MOF-
zaak.  

Wat de leeftijd van de minderjarigen betreft op het moment dat ze een als misdrijf omschreven feit 
zouden begaan hebben, vormen de 16- tot 18-jarigen in 2020 de grootste groep (56%), gevolgd 

door de 14- tot 16-jarigen (31%). De 12- tot 14-jarigen waren betrokken in 9% van de MOF-zaken.  

In de periode 2011-2020 is enkel het aandeel van de 16- tot 18-jarigen toegenomen: van 48% in 
2011 naar 56% in 2020. Het aandeel van de andere leeftijdsgroepen nam licht af.  

 VOS-zaken 

Zoals reeds aangetoond in grafiek 1, zijn de VOS-zaken in 2020 met 8% afgenomen ten opzichte 
van 2019 (van 99.392 in 2019 naar 91.402 zaken in 2020). Wanneer we deze instroom van VOS-
zaken bekijken naargelang het gewest, stellen we vast dat deze daling zich voordoet in de drie 
gewesten. De grootste relatieve daling stellen we vast in Brussel (-13%, van 11.463 in 2019 naar 

10.017 in 2020), gevolgd door Wallonië met een daling van 12%: van 35.263 zaken in 2019 naar 
31.096 zaken in 2020. In Vlaanderen is er een daling van 5%, van 52.666 zaken in 2019 naar 50.289 
in 2020.  

  

                                                                                                                                                                

11 De percentages met betrekking tot het geslacht en de leeftijd van de minderjarigen zijn hier berekend zonder rekening te 
houden met de categorieën ‘vanaf 18 jaar’ en ‘onbekende/error’. Om deze reden zijn deze percentages niet identiek aan de 
percentages in de tabellen van de jaarstatistiek over het geslacht en de leeftijd. 
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Grafiek 12: Instroom VOS-zaken, per jaar van binnenkomst en per gewest 

Wanneer we kijken naar de evolutie van de VOS-zaken op tien jaar tijd (2011-2020), krijgen we een 
ander beeld en zien we een toename van de VOS-zaken met 17%. De grafiek hierboven toont deze 
evolutie opgesplitst per gewest12: in Vlaanderen is er een opvallende toename van de VOS-zaken 
met 43% terwijl er in Wallonië een daling is van 9%. 

Bij de verontrustende situaties zijn er in 2020 evenveel aanmeldingen voor jongens dan voor 
meisjes (50%). In 2019 was deze verhouding nog 52/48. Het aandeel van de jongens is dus in 2020 
lichtjes afgenomen t.o.v. 2019. In 2011 was de verhouding 50/50. 

Wat betreft de leeftijd van de minderjarigen betrokken in VOS-zaken, vormen in 2020 de 6- tot 
12-jarigen de grootste groep (28%), meteen gevolgd door de leeftijdsgroep onder de 6 jaar (27%). 
De 16- tot 18-jarigen zijn betrokken in 18% van de VOS-zaken en de 14- tot 16-jarigen in 17% van 
de VOS-zaken. Het aandeel van de 12- tot 14-jarigen is het kleinst (11%).  

Tien jaar geleden vormden de kinderen onder de 6 jaar (24%) en de 6- tot 12-jarigen de grootste 
groepen (24%), gevolgd door de 16- tot 18-jarigen (21%). De 14- tot 16-jarigen waren betrokken in 
20% van de VOS-zaken en het aandeel van de 12- tot 14-jarigen was toen ook het kleinst (12%). 

We stellen dus vast dat bij de VOS-zaken het aandeel van de jongere leeftijdsgroepen – kinderen 
onder de 12 jaar – de voorbije 10 jaar is toegenomen. 

                                                                                                                                                                

12 Bij de berekening van deze evoluties werd er rekening gehouden met het feit dat het parket van Brussel 
t.e.m. 1 april 2014 territoriaal bevoegd was voor het gehele gerechtelijk arrondissement Brussel (dus voor 
Brussel-Hoofdstad en voor Halle-Vilvoorde). Het is onmogelijk om voor de periode 2011-2014 het totaal van 
het parket van Brussel op te splitsen tussen Brussel-Hoofdstad enerzijds en Halle-Vilvoorde anderzijds. Vanaf 
2015 zijn er wel aparte gegevens beschikbaar voor het parket van Halle-Vilvoorde en dus voor gans Vlaanderen. 
In grafiek 12 worden de aantallen van het parket Halle-Vilvoorde gepresenteerd in ‘Vlaanderen’. Voor de 
berekening van de procentuele evolutie in Vlaanderen tussen 2011 en 2020 (+43%) werd er voor de 
vergelijkbaarheid echter geen rekening gehouden met de aantallen van het parket van Halle-Vilvoorde. Het is 
echter onmogelijk om de evolutie tussen 2011 en 2020 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te berekenen. 
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3. Evaluaties in toepassing van de wet 

3.1. Evaluatie van de federale procureur en de werking van 
het federaal parket  

 Kalenderjaren 2016-2017 

 Inleiding 
Krachtens artikel 143bis, § 3, 3de lid van het 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 de twee recentste jaarverslagen van de federale procureur (rapporten 
over de kalenderjaren 2016 en 2017). 

Het College hoorde federale procureur Frédéric Van Leeuw op de vergadering van 25 oktober 2018. 
Het College houdt ook rekening met de eigen ervaringen van de procureurs-generaal inzake het 

functioneren van het federaal parket en met de feedback van de procureurs des Konings en 
arbeidsauditeurs.  

Het College volgt in dit evaluatieverslag het stramien van de jaarverslagen van de federale 
procureur. 

 Strategie en visie van het federaal parket 
Zoals onder meer blijkt uit de cijfergegevens (bijlage aan het jaarverslag 2016) is het federaal parket 
ook in 2016 actief gebleven op het vlak van de bestrijding van diverse misdrijffenomenen, in het 
bijzonder inzake terrorisme. 

Naast de reeds voorheen ontwikkelde en verdergezette actieplannen (weergegeven op pag. 19-22 
in het jaarverslag 2016) werd door het federaal parket ingezet op drie nieuwe domeinen: de 
informaticacriminaliteit, de economische, financiële en corruptiezaken, en de georganiseerde 

sociale fraude (zie pag. 22-25 van het jaarverslag 2016). 

Gelet op de hoge werklast vindt het College het logisch dat bij art. 55 van de Wet van 25 december 
2016 de Wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting werd gewijzigd om het aantal 
federale magistraten te verhogen van 28 naar 32. 

In de bijlage aan het jaarverslag 2017 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van het aantal 
dossiers, met onder meer een specificering van de herkomst en het misdrijffenomeen. Daaruit blijkt 
een blijvende inzet van het federaal parket inzake vele soorten misdrijven, in het bijzonder terrorisme 
en georganiseerde criminaliteit. 

Het College onderschrijft de visie van het federaal parket om de strijd tegen het terrorisme als een 
prioriteit te behouden (zie punt I.2.3.1 van het jaarverslag 2017) en de bijkomende investering in de 
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misdrijffenomenen zoals informaticacriminaliteit, economische, financiële en corruptiezaken en 
georganiseerde sociale fraude (zie punt I.3 van het jaarverslag 2017). 

 Organisatie en structuur van het federaal parket 
De structuur van het federaal parket staat garant voor een efficiënte werking en werd in 2016 en 
2017 niet gewijzigd. Er is daarbij een goede taakverdeling vastgelegd tussen het directiecomité, de 
beleidscel, de secties die de strafvordering uitoefenen (namelijk Georganiseerde Criminaliteit, 
Terrorisme, en Internationaal humanitair recht / Militaire bevoegdheden) en de operationele steun- 
en controlesecties (namelijk Internationale samenwerking, en Bijzondere opdrachten). Door deze 
ontwikkelde specialisaties leveren de federale magistraten een waardevolle bijdrage aan 
expertisenetwerken, overlegplatformen, werkgroepen en opleidingen. 

Het federaal parket heeft ook in 2016 en 2017 (zie punt II.5.4 van het jaarverslag 2017) gewerkt aan 

een aantal voorstellen van wettelijke aanpassingen om de werking te verbeteren, waaromtrent 
overleg met het College plaatsvond en wat resulteerde in een gemotiveerd voorstel hierover van het 
College van procureurs-generaal aan de minister van Justitie. 

 Uitoefening van de strafvordering 
In het jaarverslag 2016 wordt een duidelijk overzicht gegeven van alle federale strafdossiers, met 
onder meer een aanduiding van de stand van de onderzoeken, het aantal personen in voorlopige 
hechtenis, de opsplitsing naar de herkomst van de dossiers, de opsplitsing naargelang de 
bevoegdheidsgraad, en het aantal gevelde vonnissen en arresten. Het federaal parket is in de mate 
van het mogelijke actief gebleven in prioritaire criminaliteitsdomeinen zoals de rondtrekkende 
dadergroepen, de mensenhandel / mensensmokkel, criminele motorbendes, de internationale 

drugsproblematiek en de informaticacriminaliteit, en heeft bijkomend ingezet op internationale 
wapenhandel en de aanpak van sociale fraude. 

Ook in het jaarverslag 2017, hoofdstuk III, wordt een helder overzicht gegeven van het aantal 
federale dossiers, met een aanduiding van de stand van de onderzoeken, het aantal personen in 
voorlopige hechtenis, de opsplitsing naar de herkomst van de federale dossiers, de opsplitsing naar 
de bevoegdheidsgrond, en het aantal gevelde vonnissen en arresten (zie tabel 3.13 van de bijlage). 
Het College nam kennis van de verschillende domeinen waarbinnen de sectie Georganiseerde 
Criminaliteit in 2017 actief was waaronder de informaticacriminaliteit (de magistraten cybercrime 
binnen het federaal parket hebben een uitstekende kennis en ervaring opgebouwd, participeren in 
diverse overlegorganen en opleidingen, en stonden binnen het Expertisenetwerk Cybercrime mede 
in voor de redactie van de omzendbrief COL 9/2017 betreffende het opsporings- en 

vervolgingsbeleid inzake RANSOMWARE), de economische en financiële criminaliteit, de  ernstige 
en georganiseerde sociale fraude, de internationale wapenhandel, de internationale drugshandel en 
mensenhandel / mensensmokkel. 

Het College stelt vast dat de federale procureur in 2016 geen overdreven toepassing van de in het 
Gerechtelijk Wetboek voorziene mogelijkheden van delegaties en detacheringen gemaakt heeft, en 
in 2017 slechts één tijdelijke detachering heeft aangewend en ook slechts een beperkte toepassing 
van de delegaties gemaakt heeft (zie punt III.7.2 en 7.3 van het jaarverslag 2017, alsmede tabel 
3.11 van de bijlage), waarbij er zich in de praktijk geen problemen hebben gesteld. 

 Coördinatie van de strafvordering 
In 2016 werd verschillende malen een beroep gedaan op de federale procureur om de uitoefening 
van de strafvordering te coördineren, en dit in verschillende domeinen zoals blijkt uit de tabel 4.1 

van de bijlage van het jaarverslag 2016. Inzake fiscale fraude en witwassen namen ook de 
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parketten-generaal deel aan twee vergaderingen, waarbij zij het optreden van het federaal parket 
als constructief ervaarden. 

Ook in 2017 werd herhaaldelijk een beroep gedaan op de federale procureur om de uitoefening van 
de strafvordering te coördineren. Zoals blijkt uit tabel 4.1 van de bijlage van het jaarverslag 2017 
gebeurde dit in verschillende misdrijfdomeinen, zoals wapenhandel, georganiseerde diefstallen en 
mensenhandel.  

 De internationale samenwerking 
Zoals blijkt uit de cijfergegevens in het jaarverslag 2016 (bijlage, tabellen 5.1 tot en met 5.15) werd 
in 2016 veelvuldig beroep gedaan op het federaal parket (111 verzoeken tot ondersteuning vanwege 
de Belgische autoriteiten, 817 verzoeken vanwege buitenlandse autoriteiten, 98 
grensoverschrijdende observaties, 179 verzoeken of mededelingen vanuit Eurojust). De inzet van 

het federaal parket en de opgebouwde knowhow betekent dan ook een meerwaarde. 

Naast de operationele dossiers levert het federaal parket ook een waardevolle bijdrage op 
beleidsniveau, zoals in het expertisenetwerk en in de nationale overleggroep Internationale 
Samenwerking, alsmede in overleggroepen met een aantal landen binnen en buiten de Europese 
Unie. Het federaal parket is ook het centraal aanspreekpunt voor diverse internationale instellingen 
zoals Eurojust, Europees Justitieel Netwerk, Europol en Interpol. 

Ook in het jaar 2017 werd veelvuldig beroep gedaan op het federaal parket voor het 
vergemakkelijken van de internationale samenwerking (zie tabellen 5.1 tot en met 5.17 van de 
bijlage aan het jaarverslag 2017: 62 verzoeken tot ondersteuning uitgaande van Belgische 
gerechtelijke autoriteiten, 604 verzoeken uitgaande van buitenlandse gerechtelijke autoriteiten, 106 

grensoverschrijdende observaties, 165 verzoeken of mededelingen vanuit Eurojust). Het federaal 
parket heeft in deze dan ook een goede ervaring en kennis opgebouwd die door de parketten 
gewaardeerd wordt. 

Zoals opgesomd in hoofdstuk V van het jaarverslag 2017 is het federaal parket ook beleidsmatig 
zeker van nut in de contacten met de verschillende instellingen, zoals de FOD Justitie, met diverse 
Europese en andere landen, het Europees Justitieel Netwerk, Eurojust, en het Expertisenetwerk 
Internationale Samenwerking. 

De Procureur-generaal van Gent, bevoegd voor de internationale samenwerking in strafzaken, 
waardeert voor de jaren 2016 en 2017 in het bijzonder de bijdrage van het federaal parket in de 
vergaderingen van het Eurojust National Coordination System, de relaties met de 
verbindingsofficieren en de verbindingsmagistraat, de realisatie van Joint Investigation Teams en 

videoconferenties, alsmede in diverse opleidingen zoals de jaarlijkse basisopleiding internationale 
samenwerking. 

Het federaal parket heeft ook een cruciale rol gespeeld in de totstandkoming van de eerste 
toelichtende nota’s en opleidingen omtrent het in 2017 ingevoerde Europees Onderzoeksbevel. 

Ten slotte wordt erop gewezen dat het College in 2017 een positief advies gegeven heeft voor de 
derde hernieuwing van het mandaat van federaal magistraat. T. Lamiroy, hoofd van de sectie 
internationale samenwerking van het federaal parket, waarbij onder meer de aandacht gevestigd 
wordt op zijn ruim opgebouwde ervaring en expertise en zijn alom gewaardeerde motivatie en 
samenwerking. 
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 Getuigenbeschermingscommissie (GBC) 
In 2016 en 2017 vonden telkens twee vergaderingen van Getuigenbeschermingscommissie plaats. 
De Procureur-generaal Gent zetelt in deze commissie en ervaart dat de federale procureur als 
voorzitter de vergaderingen op een goede wijze voorbereidt, leidt en er verslag van opstelt.  

De federale procureur heeft in 2016 en in 2017 op adequate wijze de jaarlijkse controle gedaan en 
verslag opgesteld omtrent het gebruik van de provisies D (operationele bescherming bedreigde 
getuigen) en E (werkingsfonds van de getuigenbeschermingsdienst). 

Ten slotte heeft het federaal parket enkele goed onderbouwde voorstellen geformuleerd over 
noodzakelijke wettelijke aanpassingen inzake de beschermingsmaatregelen.  

 Bijzondere opsporingsmethoden (BOM) 
In de bijlage aan het jaarverslag 2016 (tabellen 7.1 tot en met 7.4) levert de federale procureur 

duidelijke cijfers over het aantal door de parketten gemelde observaties en infiltraties, door het 
parket gevorderde observaties en infiltraties, en de specifieke BOM-machtigingen die moeten 
worden afgeleverd door het federaal parket. 

Daarnaast heeft het federaal parket in 2016 een zeer belangrijke bijdrage geleverd bij de redactie 
van het jaarverslag BOM conform art. 90decies SV., bij de vergaderingen van de Commissie 
Millennium die zich buigt over de vrijwaring van de anonimiteit en veiligheid van de 
undercoveragenten, bij de controle en verslaggeving omtrent het gebruik van de fictieve identiteiten 
en de bijzondere fondsen, bij de werkgroep uniformisering informantenwerking, alsmede bij de 
werkgroep aanpassing van de BOM wetgeving (geleid tot de Wet van 25 december 2016 houdende 
diverse wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering en van het Strafwetboek, met het oog op 

de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met 
betrekking tot internet en elektronische telecommunicaties en tot oprichting van een gegevensbank 
stemafdrukken). 

Ook in het jaarverslag 2017, hoofdstuk VII en de tabellen 7.1 tot en met 7.4 van de bijlage, worden 
heldere cijfers gegeven over het aantal door de parketten gemelde observaties en infiltraties, door 
het federaal parket gevorderde observaties en infiltraties, en de specifieke BOM-machtigingen. 

Zoals in 2016 heeft het federaal parket ook in 2017 een zeer belangrijke bijdrage geleverd bij de 
redactie van het jaarverslag BOM conform art. 90decies SV., bij de voorbereiding en opvolging van 
de vergaderingen van de Commissie “Millennium”, bij de controle en verslaggeving omtrent het 
gebruik van de bijzondere fondsen en de fictieve identiteiten, bij de controle op de 
informantenwerking en bij diverse opleidingen inzake BOM. 

Ten slotte wordt erop gewezen dat het College in 2017 een positief advies gegeven heeft voor de 
derde hernieuwing van het mandaat van federaal magistraat H. Vandevoorde, hoofd van de sectie 
bijzondere opdrachten van het federaal parket, waarbij onder meer de aandacht gevestigd wordt op 
haar zeer waardevolle bijdrage aan de rapportage en controleplichten, de opleidingen, de ad hoc 
werkgroepen, en de verslaggeving over de besteding van de fondsen. 

 Toezicht werking DGJ 
In 2016 en 2017 heeft de federale procureur correct uitvoering gegeven aan diens 
toezichtopdrachten op de algemene en bijzondere werking van de federale politie. 

In 2016 werden door de procureurs des Konings geen arbitragedossiers gemeld aan het federaal 
parket. Wel werden 70 nieuwe embargoprocedures genoteerd (zie tabel 8.1 in de bijlage aan het 
jaarverslag 2016), waarbij de federale procureur terecht blijft benadrukken dat deze 
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embargoprocedure uitzonderlijk moet blijven en de termijn van het embargo tot het strikt 
noodzakelijke dient beperkt te worden.  

Ook in 2017 werden door de procureurs des Konings geen arbitragedossiers officieel gemeld, maar 
werden wel 51 nieuwe embargoprocedures genoteerd (zie tabel 8.1 in de bijlage aan het jaarverslag 
2017), wat een daling is ten opzichte van het vorige jaar en aantoont dat de beleidsaanbeveling van 
de federale procureur om deze procedure uitzonderlijk te houden effect had. 

Zoals aangegeven in de jaarverslagen heeft de federale procureur ook in 2016 en 2017 constructief 
deelgenomen aan de werkzaamheden van de federale politieraad, van het overlegplatform Justipol, 
van het expertisenetwerk “Politie”, en van de vergaderingen met de directeur-generaal DGJ, de 
centrale directeurs en de gerechtelijke directeurs. 

 Ernstige schendingen van het Internationaal Humanitair Recht 

Art. 144quater Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd door art. 25 van de Wet van 5 augustus 2003, 
bepaalt dat de federale procureur exclusief bevoegd is voor de uitoefening van de strafvordering 
inzake ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht. 

Binnen het federaal parket werd een goede kennis opgebouwd over deze complexe materie en in 
de jaarverslagen 2016 (tabellen 9.1 tot en met 9.7 van de bijlage) en 2017 (hoofdstuk IX en tabellen 
9.1 tot en met 9.7 van de bijlage) wordt een helder overzicht gegeven van de dossiers (waaronder 
het aantal dossiers, het gegeven gevolg en ook het aantal rechtshulpverzoeken). 

Het staat vast dat het federaal parket in deze materie een zeer goede kennis opgebouwd heeft en 
om die reden ook betrokken wordt in diverse conferenties en opleidingen. Het federaal parket neemt 
ook deel aan het Europees netwerk van contactpunten, en leverde in 2016 en 2017 een waardevolle 
bijdrage aan twee nationale werkgroepen, namelijk de Interministeriële commissie internationaal 

humanitair recht, incluis de werkgroep wetgeving (in 2016 werd een federale magistraat aangeduid 
als voorzitter van deze commissie), en de Belgian Task Force for International Criminal Justice 
(BTF-ICJ). 

Ten slotte wordt erop gewezen dat het College in 2017 een positief advies gegeven heeft voor de 
derde hernieuwing van het mandaat van federaal magistraat P. Meire, hoofd van de sectie 
Internationaal Humanitair Recht en Militaire Bevoegdheden, waarbij onder meer gewezen wordt op 
zijn zeer grondig opgebouwde ervaring en deskundigheid in deze complexe materie. 

 Militaire bevoegdheden 
Art. 144quinquies van het Gerechtelijk Wetboek legt de bevoegdheid vast van de federale procureur 
voor de in het buitenland gepleegde misdrijven door leden van de Belgische strijdkrachten die het 

voorwerp kunnen uitmaken van vervolging in België.  

In het jaarverslag 2016 (tabellen 10.1 tot en met 10.4 in de bijlage) en het jaarverslag 2017 
(hoofdstuk X, en in de tabellen 10.1 tot en met 10.4 van de bijlage) wordt een duidelijk overzicht 
gegeven van het aantal dossiers, met specificering van het soort misdrijven, het land waar het 
misdrijf gepleegd werd, de stand van zaken en de verplaatsingen van de federale magistraten naar 
het buitenland. 

Het College waardeert ook de inzet van het federaal parket bij opleidingen, seminaries en contacten 
met diverse organen (zie pag. 121-125 van het jaarverslag 2016 en hoofdstuk X, titel 2 en 3 van het 
jaarverslag 2017). 
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 Terrorisme 
Alhoewel het geen exclusieve bevoegdheid is, oefent de federale procureur de facto 
overeenkomstig COL 9/2005 exclusief de strafvordering uit inzake terroristische misdrijven. In het 
jaarverslag 2016 (pag. 129 en volgende en tabellen 11.1 tot en met 11.15 in de bijlage) en in het 
jaarverslag 2017 (hoofdstuk XI en de tabellen 11.1 tot en met 11.15 van de bijlage) worden duidelijke 
en gedetailleerde cijfers gegeven van het hoog aantal dossiers, met onder meer een opsplitsing 
naar de herkomst, de bevoegdheidsgrond, de stand van zaken... Al de uitgesproken vonnissen en 
arresten werden snel overgemaakt aan de Procureur-generaal te Gent met het oog op de 
verspreiding van deze rechtspraak binnen het expertisenetwerk Terrorisme en Sekten. 

Zoals blijkt uit het jaarverslag 2016 (hoofdstuk XI, punt 4.5) heeft het federaal parket ook in 2016, 
gelet op de capaciteitsproblemen binnen de OA3 van de FGP Brussel, terecht prioriteiten gesteld 

met een onderverdeling in vier categorieën.  

Naast het operationele aspect leverde het federaal parket in 2016 en in 2017 een bijzonder 
gewaardeerde bijdrage op beleidsmatig vlak zoals de deelname aan het Expertisenetwerk 
Terrorisme, bij het beantwoorden van parlementaire vragen, het uitwerken van wetgevende / 
regelgevende initiatieven en de redactie en praktische uitvoering van de in de diverse COL’s 
terrorisme bepaalde opdrachten, de Nationale Veiligheidsraad, het Strategisch Comité en het 
Coördinatiecomité Inlichting en Veiligheid, Eurojust, de inlichtingendiensten VS en ADIV, 
overlegorganen met derde landen, het overleg met de gespecialiseerde onderzoeksrechters 
terrorisme, het OCAD, de administratie van het Gevangeniswezen, de FOD Buitenlandse Zaken en 
de FOD Financiën.  

Zo kan voor het jaar 2016 gewezen worden op de omzendbrieven: 

 COL 11/2016 inzake de weigering van afgifte en intrekking van identiteitskaarten; 

 COL 12/2016 inzake de weigering van afgifte en intrekking van 
reisdocumenten/paspoorten; 

 COL 13/2016 inzake de administratieve bevriezing; 

 COL 14/2016 inzake de aanpak van een terroristische gijzeling of een terroristische 
aanslag; 

 COL 21/2016 inzake de gerechtelijke aanpak van haatpredikers; 

 COL 22/2016 inzake de gemeenschappelijke gegevensbank FTF. 

Ook stelt het College vast dat het federaal parket correct uitvoering geeft aan de informatieplicht 
naar Eurojust (in 2017 werden niet minder dan 157 fiches overgemaakt) en ook in 2017 terecht 
prioriteiten gesteld heeft in de afhandeling van de federale strafonderzoeken. Zoals aangegeven in 
hoofdstuk XI titel 5 van het jaarverslag 2017 gaf het federaal parket reeds een goede aanzet voor 
de uitvoering van bepaalde aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie. 

Ten slotte wordt erop gewezen dat het College in 2017 een positief advies gegeven heeft voor de 
derde hernieuwing van het mandaat van federaal magistraat A. Fransen, hoofd van de sectie 
Terrorisme, waarbij onder meer gewezen wordt op haar belangrijke bijdrage bij de totstandkoming 
van wettelijke aanpassingen, omzendbrieven, draaiboeken, bij de verspreiding van de monitors, 

lijsten, rechtspraak en fiches Eurojust, en bij het beantwoorden van parlementaire vragen. 

 Nationale cel DNA 
Verwijzend naar de aangegeven cijfers en statistieken in hoofdstuk XII van het jaarverslag 2016 en 
punt V.9.1 van het jaarverslag 2017 apprecieert het College de inzet van het federaal parket in de 
verwerking en uitwisseling van de DNA-gegevens. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de 
nationale DNA-cel officieel geïntegreerd werd in het federaal parket en onder het gezag en de leiding 
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staat van de federale procureur (Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van de Wet van 22 maart 1999 
betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken).  

Het College waardeert ook de cruciale bijdrage van het federaal parket bij de totstandkoming van 
de COL 16/2016 betreffende de internationale uitwisseling van DNA-gegevens met Duitsland. 

Het federaal parket heeft ook adequaat ingestaan voor de redactie van de COL 8/2017 
(internationale uitwisseling van DNA-gegevens met het Groothertogdom Luxemburg). 

Ten slotte stelt het College vast dat conform het pleidooi van de federale procureur en het College 
de Nationale DNA-cel nu ook bij wet in het federaal parket geïntegreerd werd (art. 3bis §1 Wet van 
22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken). 

 Positie van het federaal parket binnen het Openbaar Ministerie 
De federale procureur nam in 2016 en 2017 deel aan de vergaderingen van het College van 

procureurs-generaal en College van het Openbaar Ministerie en de vergaderingen van de Raad van 
procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs. Het federaal parket is ook 
vertegenwoordigd in de meeste expertisenetwerken. 

Deze talrijke deelnemingen leveren een meerwaarde op en zorgen voor een goede integratie van 
het federaal parket binnen het Openbaar Ministerie. 

 Conclusie 
Het College van procureurs-generaal ervaart de wijze waarop de federale procureur en het federaal 
parket uitvoering geven aan de hen toevertrouwde opdrachten, zowel in concrete dossiers als in de 
ondersteuning van de beleidsmatige aangelegenheden, als zeer positief.  

Het federaal parket is een niet meer weg te denken pijler binnen het Openbaar Ministerie die op 
bepaalde momenten, zoals naar aanleiding van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016, zijn 

absolute meerwaarde heeft aangetoond. 

De federale procureur en de federale magistraten voeren hun wettelijke opdrachten op een 
professionele en dynamische wijze uit. 

Het College is verheugd vast te stellen dat het federaal parket zich goed bewust is van het belang 
om, als speerpunt in zeer specifieke domeinen, als onderdeel van het Openbaar Ministerie te 
functioneren in overleg en in volkomen synergie en coherentie met alle andere geledingen van het 
Openbaar Ministerie. 

In toepassing van art. 143bis §3 lid 3 Gerechtelijk Wetboek geeft het College dan ook een gunstig 
advies (op een schaal van gunstig – onvoldoende). 

  Kalenderjaar 2018 

 Inleiding 
Krachtens artikel 143bis, § 3, 3de lid van het 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. 
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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 2018). 

Het College hoorde federale procureur Frédéric Van Leeuw op de vergadering van 30 januari 2020. 

Het College houdt ook rekening met de eigen ervaringen van de procureurs-generaal inzake het 
functioneren van het federaal parket en met de feedback van de procureurs des Konings en 
arbeidsauditeurs13. 

 Strategie en visie van het federaal parket 
Zoals onder meer blijkt uit de cijfergegevens (bijlage aan het jaarverslag 2018) is het federaal parket 

in 2018 actief gebleven in tal van misdrijffenomenen. 

Het College neemt akte van de prioriteiten in het jaarrapport 2018 van het federaal parket: 
terrorisme, rondtrekkende dadergroepen, internationale drughandel, georganiseerde 
mensenhandel en mensensmokkel, criminele motorbendes, de zogenaamde dossiers ex artikel 12 
V.T.Sv., informaticacriminaliteit, seksueel misbruik in het kader van een pastorale relatie en 
wapenhandel. Het College neemt ook kennis van de wijze waarop het federaal parket actief is in het 
domein van de economische en financiële misdrijven, corruptie en georganiseerde sociale fraude, 
zoals omschreven in het jaarverslag van de federale procureur. 

Het federaal parket geeft aan dat zich binnen het expertisenetwerk "georganiseerde misdaad" een 
gedachtewisseling opdringt omtrent het behoud van het fenomeen van de rondtrekkende 
dadergroepen ais prioriteit van het federaal parket. Het College is daarmee akkoord. 

Het College is van oordeel dat het federaal parket de komende jaren vooral prioriteit moet geven 
aan de informaticacriminaliteit gericht tegen de kritieke infrastructuren van ons land, de aangemelde 
OLAF-onderzoeken, de internationale corruptie en de ernstige internationaal georganiseerde 
drughandel en -mensensmokkel. Dit naast de ‘steunopdrachten’ van het federaal parket en naast 
uiteraard de misdrijven waarvoor het een (de facto) exclusieve bevoegdheid heeft zoals de ernstige 
schendingen van het internationaal humanitair recht, de piraterij, de misdrijven gepleegd door 
Belgische militairen in het buitenland en het terrorisme.  

 Organisatie en structuur van het federaal parket 
De structuur van het federaal parket werd in 2018 licht gewijzigd. 

De secties Internationale samenwerking en Bijzondere Opdrachten werden gefusioneerd waardoor 

alle operationele steun- en controletaken werden samengebracht binnen eenzelfde sectie en deze 
taken op optimale wijze kunnen worden ter harte genomen. Het gaat dan concreet om aspecten van 
internationale samenwerking, EUROJUST en BES, de DNA-Cel en Slachtoffercel, bijzondere 
opsporingsmethoden, getuigenbescherming en het toezicht op de federale politie. 

                                                                                                                                                                

13 Sommige parketten en arbeidsauditoraten lieten evenwel na binnen de vooropgestelde termijn hun opmerkingen te 
bezorgen. 
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Ingevolge de toebedeling van deze bijkomende opdrachten en de veelheid van taken was een 
versterking van de internationale sectie aan de orde. Deze versterking werd uiteindelijk doorgevoerd 
in januari 2018. 

Het federaal parket maakte in de loop van 2017 de beleidskeuze om extra in te zetten op de strijd 
tegen cybercriminaliteit. In uitvoering hiervan werd begin 2018 een 'Actieplan Cybercrime voor het 
Federaal Parket' uitgeschreven. Daarbij wordt ingezet op drie pijlers: een operationele pijler, een 
netwerkpijler en een expertisepijler. 

Om voor de realisatie van dit actieplan de vereiste omkadering te bieden, zag midden 2018 de 
'Cybercrime Unit' het licht binnen de sectie Georganiseerde criminaliteit. De referentiemagistraat 
cybercrime voor het federaal parket leidt deze 'Cybercrime Unit' waarin drie magistraten en een 
parketjuriste zich in hoofdzaak toeleggen op de strijd tegen cybercriminaliteit. 

Inzake personeel werd in 2018 de mogelijkheid tot detachering 1 keer aangewend. Een 
Nederlandstalige substituut-arbeidsauditeur werd 2 dagen per week gedetacheerd in het kader van 
de behandeling van de dossiers ernstige en georganiseerde sociale fraude/sociale dumping 

Nog in 2018 werd de wetgever aangespoord om, gelet op de schaalvergroting van het federaal 
parket, de functie van adjunct-federaal procureur in het leven te roepen. Op die manier kan de 
federale procureur binnen elke taalgroep voor de duur van zijn mandaat een adjunct aanwijzen die 
hem bijvoorbeeld bij afwezigheid kan vervangen en met het nodige gezag strategische beslissingen 
kan nemen.14 

 Uitoefening van de strafvordering 
In het jaarverslag 2018 wordt een cijfermatig overzicht gegeven van de werkzaamheden per sectie, 
met onder meer een aanduiding van de stand van de onderzoeken, het aantal personen in 

voorlopige hechtenis, de opsplitsing naar de herkomst van de dossiers, de opsplitsing naargelang 
de bevoegdheidsgraad en het aantal gevelde vonnissen en arresten. 

Het totaal aantal nieuwe 'dossiers' in georganiseerde misdaad kende een zeer forse stijging: van 
818 in 2017 naar 1932 in 2018 (zie tabel 3.1). Volgens deze tabel werden 471 dossiers aangemeld 
door de lokale parketten, 1471 dossiers hebben een "andere herkomst" (zie tabel 3.2). Het is 
eveneens opvallend dat inzake georganiseerde misdaad er voor het jaar 2018 aanzienlijk meer 
dossiers werden aangemeld door de lokale parketten: 459 (vs 471) dossiers werden in 2018 
aangemeld tegenover 34 in 2017 en 74 in 2016 (zie tabel 3.5). 

Er wordt geen duidelijke verklaring gegeven voor deze stijgingen. 

Het College merkt op dat enige verwarring kan bestaan omtrent de aangeleverde cijfers. De termen 

'dossiers' en 'kwalificaties' worden in de tekst en statistieken immers door elkaar gebruikt, zodat het 
moeilijk wordt een duidelijk zicht te krijgen op het exact aantal dossiers en er geen eenduidige 
conclusies kunnen getrokken worden wat eventuele tendensen en gevolgverlening betreft (vb. tabel 
3.1 vermeldt 1932 nieuwe dossiers inzake georganiseerde misdaad, terwijl het hier bij nader inzicht 
blijkt te gaan over 1932 kwalificaties, de tekst spreekt dan weer over 921dossiers). 

                                                                                                                                                                

14 Zie artikel 93 van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging 
van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, 85 24 mei 2019 
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Het federaal parket is actief gebleven in de prioritaire criminaliteitsdomeinen zoals criminele 
organisaties, informaticacriminaliteit, sociale dumping, wapenhandel en verdovende middelen. 
Nadere analyse van de cijfergegevens (tabel 3.3) toont binnen deze klassieke domeinen een 
aanzienlijke stijging van de fenomenen oplichting, computermisdrijven en doping. 

Het meest opvallend is echter de stijging van het aantal zedenzaken (van 651 kwalificaties in 2017 
naar 1196 in 2018). Het gaat hier in het bijzonder over vaststellingen inzake pedofilie en 
kinderpornografie die door buitenlandse autoriteiten worden overgemaakt. Na lokalisatie worden 

deze doorgestuurd naar de bevoegde parketten. 

Het federaal parket merkt op dat het overgrote deel van de aanmeldingen gebeurt via andere 
kanalen en in mindere mate door de lokale parketten. Dit lijkt erop te wijzen dat de aanmelding van 
dossiers vanuit de parketten van eerste aanleg niet conform de vigerende richtlijnen van het College 
gebeurt. Het federaal parket kondigt aan hierover te reflecteren. 

Het College verzoekt de federale procureur - voor de volgende jaren - de wijze waarop de cijfers 
worden verzameld en weergegeven te perfectioneren, met behulp van de statistische analisten van 
het Openbaar Ministerie. 

Het College stelt vast dat de federale procureur in 2018 geen overdreven toepassing van de in het 
Gerechtelijk Wetboek voorziene mogelijkheden van delegatie heeft gemaakt, zowel voor punctuele 

als voor gehele delegaties (voor de evolutie zie tabel 3.16). 

De delegaties in de federale terrorismeonderzoeken werden niet meegeteld. Overeenkomstig de 
principes van de gemeenschappelijke omzendbrief van 15 juli 2005 van de Minister van Justitie en 
het College van procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke aanpak inzake terrorisme (COL 
9/2005) wordt in de regel voor elk federaal terrorismeonderzoek in Charleroi, Luik en Antwerpen 
een daartoe door de lokale procureur des Konings aangeduide parketmagistraat gedelegeerd. 

De federale procureur overweegt een meer doorgedreven gebruik van de mogelijkheid tot delegatie 
(vanuit hun standplaats) en detachering (op het federaal parket) van lokale parketmagistraten. Hij 
denkt met name aan de systematische delegatie van lokale parketmagistraten in federale dossiers 
van georganiseerde criminaliteit en aan de detachering van lokale parketmagistraten naar het 

federaal parket in welbepaalde federale dossiers, zoals sociaal strafrecht. Het College van 
procureurs-generaal is eerder terughoudend op dat punt. Het federaal parket werd tijdens het 
mandaat van de federale procureur uitgebreid met 8 federaal magistraten (van 24 naar 32), 
waaronder 2 magistraten afkomstig van de arbeidsauditoraten. De huidige samenwerking en 
uitwisseling van expertise tussen het federaal parket en de lokale parketten-(generaal) en 
auditoraten(-generaal) middels het gebruik van de figuur van de delegatie en detachering behoeft 
geen verdere uitbreiding. Dit op een ogenblik dat de lokale entiteiten van het Openbaar Ministerie 
kampen met een gebrek aan magistraten. 

Uit de bevraging van de parketten van eerste aanleg komen volgende punten naar voor die door 
beter overleg zouden moeten kunnen worden opgelost: 

Het is voor de magistraten van de parketten niet altijd duidelijk in welke gevallen een dossier moet 
aangemeld worden en wanneer er tot federalisering zal worden overgegaan. Ze zijn vragende partij 
om duidelijke criteria af te bakenen.  

Er wordt aangegeven dat de beslissing om al dan niet te federaliseren soms lang op zich laat 
wachten. Politiediensten weten in tussentijd niet wie ze moeten contacteren en er ontstaat een lange 
periode van onduidelijkheid over wie nu de verantwoordelijkheid draagt voor het verder onderzoek. 
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Eens een dossier gefederaliseerd is, krijgt dit bij de betrokken FGP's systematisch voorrang op 
andere lopende onderzoeken. Dit leidt soms tot een verminderde aandacht en capaciteit voor de 
dossiers die door het parket in eerste aanleg worden behandeld. 

 Coördinatie van de strafvordering 
In 2018 werd verschillende malen een beroep gedaan op de federale procureur om de uitoefening 
van de strafvordering te coördineren, en dit in verschillende domeinen zoals blijkt uit de tabel 4.1 
van de bijlage van het jaarverslag 2018. 

Uit een bevraging van de parketten blijkt dat men over het algemeen tevreden is over de 
coördinerende rol van het federaal parket. Slechts één parket geeft aan dat de 
coördinatievergaderingen niet altijd een concreet resultaat of engagement opleveren en zelfs als 
tijdverlies ervaren worden. Een ander parket voegt daaraan toe dat het inplannen en het verloop 

van de coördinatievergaderingen soms moeilijk is omdat men niet altijd over genoeg tijd beschikt 
om zich voor te bereiden, noch over voldoende informatie. 

 De internationale samenwerking 
Zoals blijkt uit de cijfergegevens in het jaarverslag 2018 (bijlage, tabellen 5.1 tot en met 5.20) werd 
in 2018 nog steeds veelvuldig beroep gedaan op het federaal parket (o.a. 45 verzoeken tot 
ondersteuning vanwege de Belgische autoriteiten, 317 verzoeken vanwege buitenlandse 
autoriteiten, 91 grensoverschrijdende observaties en 202 verzoeken of mededelingen vanuit 
Eurojust). De inzet van het federaal parket en de opgebouwde knowhow betekenen dan ook een 
meerwaarde die door de parketten zeer gewaardeerd wordt. 

Specifiek wat Eurojust betreft, worden de twee magistraten van de Belgische desk, meer bepaald 

het Belgisch lid en zijn adjunct, momenteel aangewezen onder de federale magistraten15. Dankzij 
deze aanwijzing onder de federale magistraten wordt de werking van het federaal parket in een 
internationale omgeving geoptimaliseerd en de as tussen de parketten van eerste aanleg en 
arbeidsauditoraten, het federaal parket en Eurojust versterkt. Wat een onbetwistbare meerwaarde 
betekent in de strijd tegen de internationale criminaliteit. 

Naast de operationele dossiers (EAB's, uitleveringen, IRC's, EOB's, internationale seiningen, enz.) 
levert het federaal parket ook een waardevolle bijdrage op beleidsniveau. Onder meer tijdens de 
vergaderingen georganiseerd door de FOD Justitie (bijvoorbeeld over de Brexit), alsook in het 
expertisenetwerk ‘internationale samenwerking in strafzaken’, in de 'Overleggroep Internationale 
Gerechtelijke Samenwerking' en in verschillende werkgroepen die ontstaan zijn uit voormelde 
overleggroep. Denk maar aan de werkgroep EOB en de werkgroep EPPO. Daarnaast maakt het 

federaal parket tevens deel uit van overleggroepen met een aantal landen binnen en buiten de 
Europese Unie. Het federaal parket is ook het centraal aanspreekpunt voor diverse internationale 
instellingen zoals o.a. Eurojust (de twee magistraten - het Belgische lid en zijn adjunct - zijn 
momenteel ook federale magistraten16, het Europees Justitieel Netwerk (EJN), Olaf, Europol en 
Interpol). 

                                                                                                                                                                

15 Sinds de inwerkingtreding van de wet van 5 februari 2016 lot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende 
diverse bepalingen inzake justitie (13.S. 19/02/2016)met ingang van 1 maart 2016. 

16 Zie artikel 205 van de wet van S februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse 
bepalingen inzake justitie (B.S. 19/02/2016) 
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De procureur-generaal bij het Hof van beroep van Gent, bevoegd voor de internationale 
samenwerking in strafzaken, waardeert voor het jaar 2018 in het bijzonder de bijdrage en het 
voorzitterschap van het federaal parket in de vergaderingen van het Eurojust National Coordination 
System (ENCS) en van de werkgroep EOB. Maar ook de relaties met de verbindingsofficieren en 
met de verbindingsmagistraat in Marokko, de realisatie van Joint Investigation Teams (JIT's) en de 
videoconferenties. Deze kenden echter een daling, onder meer wegens de aanhoudende 
technische gebreken. Verder is er waardering voor de bijdragen in diverse opleidingen zoals de 
jaarlijkse basisopleiding internationale samenwerking. Daarnaast dient de opvolging van 
verschillende internationale meetings over de internationale instrumenten, alsook het bilateraal en 
multilateraal overleg met de buurlanden en de voorbereiding, deelname en opvolging van het 
jaarlijks overleg met de protocollanden niet vergeten te worden. In 2018 werd daarenboven een 

samenwerkingsprotocol met de procureur-generaal van Egypte gesloten en met het Openbaar 
Ministerie van Brazilië voorbereid. 

Ten slotte werd het federaal parket verschillende keren betrokken bij het onthaalprogramma van de 
georganiseerde bezoeken van buitenlandse, gerechtelijke delegaties, georganiseerd door de 
voorzitter van de FOD Justitie.  

De parketten zijn unaniem zeer lovend over deze sectie, hetgeen door het College bijgetreden 
wordt. 

 Getuigenbeschermingscommissie (GBC) 
In 2018 vonden twee vergaderingen van de Getuigenbeschermingscommissie plaats. 

De procureur-generaal bij het Hof van beroep van Gent zetelt in deze commissie en ervaart dat de 

federale procureur als voorzitter de vergaderingen degelijk voorbereidt, leidt en er verslag van 
opstelt. 

De federale procureur heeft in 2018 op adequate wijze de jaarlijkse controle gedaan en verslag 
opgesteld omtrent het gebruik van de provisies D (operationele bescherming bedreigde getuigen) 
en E (werkingsfonds van de getuigenbeschermingsdienst). 

Ten slotte heeft het federaal parket enkele goed onderbouwde voorstellen geformuleerd over 
noodzakelijke wettelijke aanpassingen voor de beschermingsmaatregelen. 

 Bijzondere opsporingsmethoden (BOM) 
In het jaarverslag 2018, hoofdstuk VII en de tabellen 7.1 tot en met 7.4 van de bijlage, worden 
heldere cijfers gegeven over het aantal observaties en infiltraties, gemeld door het parket. Over het 
aantal gevorderde observaties en infiltraties door het federaal parket, en over de specifieke BOM--

machtigingen die moeten worden afgeleverd door het federaal parket. 

Er werd in nauw overleg samengewerkt met het expertisenetwerk ‘Georganiseerde criminaliteit’ van 
het College van procureurs-generaal wat de niet-operationele vraagstukken betreft over bijzondere 
opsporingsmethoden en de conceptuele aspecten van deze materie. 

Daarnaast speelde het federaal parket in 2018 een belangrijke rol ter ondersteuning van de Dienst 
Strafrechtelijk Beleid van de FOD Justitie. Dit in het kader van de jaarlijkse evaluatie 
(overeenkomstig artikel 90decies SV) op de vergaderingen van de Commissie ‘Millennium’ (in 
uitvoering van artikel 47quinquies § 4 Sv.) die voor de minister van Justitie en van Binnenlandse 
Zaken de omkaderende en organisatorische maatregelen voorstelt die noodzakelijk zijn om de 
anonimiteit en de veiligheid te vrijwaren van politieambtenaren die belast zijn met de toepassing van 
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de bijzondere opsporingsmethoden. Alsook bij de controle op de informantenwerking, en bij de 
controle en verslaggeving over het gebruik van fictieve identiteiten en de bijzondere fondsen. 

Tevens stond het federaal parket in 2018 ook in voor een gespecialiseerde opleiding, onder de vorm 
van een BTS-dag. Er werd in 2018 een specifieke BTS-dag georganiseerd in verband met de 
wetswijzingen inzake de onderzoeksmogelijkheden op internet en in de virtuele wereld. 

Op 7 augustus 2018 werd de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering 
en van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van 
de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie gepubliceerd. Ter uitvoering van deze wet dienen 
er op gerechtelijk niveau een omzendbrief (COL PG) en op politioneel niveau onderrichtingen 
opgesteld te worden. De twee documenten werden opgesteld door een werkgroep waarvan een 
federale magistraat deel uitmaakte. 

Eveneens op 7 augustus 2018 werd de wet van 22 juli 2018 tot wijzig van het Wetboek van 
strafvordering betreffende toezeggingen in het kader van de strafvordering, de strafuitvoering of de 
hechtenis wegens het afleggen van een verklaring in het kader van de strijd tegen de 
georganiseerde criminaliteit en het terrorisme, kortweg de spijtoptantenwet gepubliceerd. Sinds de 
inwerkingtreding ervan ontving het federaal parket 4 aanmeldingen. Twee van deze dossiers werden 
afgesloten zonder dat het tot een memorandum kwam. 

De federale magistraten van deze sectie vormen - in overleg met de magistraten van het parket- 
generaal te Gent - de helpdesk bestemd voor DGJ/DJO, de parketmagistraten en de 
onderzoeksrechters die geconfronteerd worden met problemen bij de toepassing van de bijzondere 
opsporingsmethoden. In die context worden vrijwel dagelijks adviezen verstrekt in het kader van de 

toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden. 

De bereikbaarheid en bereidwilligheid van deze 'helpdesk' worden ten zeerste geapprecieerd door 
de parketten, zo blijkt uit de bevraging. Het College sluit zich daarbij aan. 

 Toezicht werking OGJ 
In 2018 heeft de federale procureur correct uitvoering gegeven aan diens toezichtopdrachten op de 
algemene en bijzondere werking van de federale politie. 

In 2018 werden geen arbitragedossiers gemeld aan het federaal parket. Wel werden 94 nieuwe 
embargoprocedures genoteerd (zie tabel 8.1 in de bijlage aan het jaarverslag 2018) in tegenstelling 
tot 2017, waar dit aantal beperkt bleef tot 51. De federale procureur blijft aldus terecht benadrukken 
dat deze embargoprocedure uitzonderlijk moet blijven en de termijn van het embargo tot het strikt 
noodzakelijke dient beperkt te worden. 

Er werd één dossier over een strafrechtelijke en/of tuchtrechtelijke procedure geopend ten laste van 
een officier van de gerechtelijke politie. Dit naar aanleiding van de uitvoering van opdrachten van 
het federaal parket. 

Het federaal parket is eveneens gehouden om (krachtens artikel 24 van de wet van 13 mei 1999 
houdende het tuchtstatuut van de leden van politiediensten) een advies te formuleren in de 
tuchtrechtelijke procedures die opgestart werden tegen leden van de federale politie die niet 
rechtstreeks verbonden zijn aan een bepaald arrondissement. In 2018 werden twee adviezen 
uitgebracht in deze procedures. 

Zoals aangegeven in het jaarverslag heeft de federale procureur ook in 2018 constructief 
deelgenomen aan de werkzaamheden van de federale politieraad, van het overlegplatform Justipol, 
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van het expertisenetwerk ‘Politie’ , en van de vergaderingen met de directeur-generaal DGJ, de 
centrale directeurs en de gerechtelijke directeurs. 

 Ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 
De federale procureur is exclusief bevoegd voor de uitoefening van de strafvordering over ernstige 
schendingen van het internationaal humanitair recht (volgens art.144quater van het Gerechtelijk 
Wetboek, ingevoegd door artikel 25 van de Wet van 5 augustus 2003).  

Binnen het federaal parket werd een goede kennis opgebouwd over deze complexe materie en in 
het jaarverslag 2018 (tabellen 9.1 tot en met 9.9b van de bijlage) wordt een helder overzicht gegeven 
van de dossiers (waaronder het aantal dossiers, het gegeven gevolg en ook het aantal 
rechtshulpverzoeken). 

Men ontwaart in 2018 een lichte daling van het aantal nieuwe dossiers. Het aantal lopende dossiers 

daarentegen is aan het eind van 2018 licht hoger dan in 2017. 

Twee dossiers over de Rwandese genocide van 1994 werden doorverwezen naar het Hof van 
Assisen. 

In 2018 werd beslist om dossiers over internationale corruptie gepleegd buiten de EU, toe te 
vertrouwen aan deze sectie. Er werden 5 zulke dossiers geopend in 2018. 

Het federaal parket signaleert dat er voor onderzoeken over ernstige schendingen van het 
internationaal humanitair recht prioriteiten moeten gesteld worden omwille van het beperkt aantal 
beschikbare onderzoekers en magistraten. Daarom wordt prioriteit gegeven aan dossiers met 
aangehoudenen, met Belgische slachtoffers of waarvan de verdachten op Belgisch grondgebied 
verblijven. 

Er wordt op gewezen dat de capaciteit van de sectie onder druk kwam te staan in 2018, enerzijds 

omdat één magistraat het federaal parket heeft verlaten en dat jaar niet werd vervangen, anderzijds 
omwille van andere engagementen van twee andere magistraten binnen de sectie. 

Het staat vast dat het federaal parket in deze materie een zeer goede kennis opgebouwd heeft en 
om die reden ook betrokken wordt bij diverse conferenties en opleidingen. Het federaal parket neemt 
ook deel aan het Europees netwerk van contactpunten en participeert op regelmatige basis aan 
internationale vergaderingen en seminaries. De magistraten scholen zich op regelmatige basis bij 
en zorgen ook voor kennisdeling via diverse opleidingen. 

De sectie leverde in 2018 een waardevolle bijdrage aan twee nationale werkgroepen, namelijk de 
interministeriële commissie ‘internationaal humanitair recht’, inclusief de werkgroep ‘wetgeving’, en 
de Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF-ICJ). 

 Militaire bevoegdheden 
Art. 144quinquies van het Gerechtelijk Wetboek legt de bevoegdheid vast van de federale procureur 
voor de in het buitenland gepleegde misdrijven door leden van de Belgische strijdkrachten die het 
voorwerp kunnen uitmaken van vervolging in België. 

In het jaarverslag 2018 (tabellen 10.1tot en met 10.4 in de bijlage) wordt een duidelijk overzicht 
gegeven van het aantal dossiers, met specificering van het soort misdrijven, het land waar het 
misdrijf gepleegd werd, de stand van zaken en de verplaatsingen van de federale magistraten naar 
het buitenland. 
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In 2018 blijkt het aantal dossiers fors gedaald: van 71 in 2017 tot 48 in 2018. Eén dossier werd in 
2018 verwezen naar de disciplinaire overheden. 

Er werden op intensieve wijze contacten onderhouden met de diverse partners en het federaal 
parket nam ook deel aan verschillende overlegvergaderingen. 

Het College waardeert de inzet van het federaal parket bij opleidingen, seminaries en contacten met 
diverse organen (zie pag. 164-165 van het jaarverslag 2018). 

 Terrorisme 
Alhoewel het geen exclusieve bevoegdheid is, oefent de federale procureur de facto 
(overeenkomstig COL 9/2005) exclusief de strafvordering uit voor terroristische misdrijven. In het 
jaarverslag 2018 (tabellen 11.1 tot en met 11.9b in de bijlage) worden duidelijke en gedetailleerde 
cijfers gegeven van het aantal dossiers, met onder meer een opsplitsing naar de herkomst, de 

bevoegdheidsgrond, de stand van zaken... Tevens zijn er gedetailleerde cijfers voorhanden over 
het aantal JIT's, rechtshulpverzoeken (actief en passief) en uitleveringen (actief en passief). 

De sectie Terrorisme werd in 2018 geconfronteerd met een dalend aantal nieuwe strafonderzoeken. 
Waar in 2017 nog 251 nieuwe dossiers terrorisme geopend werden, gaat het in 2018 om 155 nieuwe 
federale dossiers (zie tabel 11.1in de bijlagen). 

De hoeveelheid nota's van inlichtingendiensten blijft ongeveer dezelfde in vergelijking met 2017. 

In 2018 werden twee “niet-geclassificeerde processen-verbaal' (in toepassing van artikel 19/1 van 
de Wet inlichtingen en veiligheid van 30 november 1998) door de voorzitter van de BIM - Commissie 
aan het federaal parket aangemeld, met betrekking tot materies die behandeld worden in de sectie 
Terrorisme van het federaal parket. 

Veel strafonderzoeken, eerder opgestart, dienden in 2018 op zitting gebracht te worden; voor 

sommige was het hof van assisen bevoegd. De voorbereiding en behandeling van assisenzaken 
vereisen gedurende maanden een grote inspanning van de betrokken magistraten, wat uiteraard 
ook impact heeft op de werking van de sectie terrorisme. 

Gelet op de nog steeds bestaande capaciteitsproblemen binnen de derde onderzoeksafdeling 
(OA3) van de federale gerechtelijke politie te Brussel, was het federaal parket ook in 2018 opnieuw 
verplicht prioriteiten te stellen in de afhandeling van de federale strafonderzoeken over terrorisme. 

lngevolge het verzoek van de minister van Justitie tijdens de vergadering van 6 februari 2018 over 
de uitvoering van de aanbevelingen van de P.O.C. Terrorisme, hebben de procureurs--generaal, de 
federale procureur, de procureurs des Konings, de gerechtelijke directeurs, DJSOC- terro en de 
directeur-generaal DGJ op 2 mei 2018 gereflecteerd over de werking, de organisatie en de 

recherchecapaciteit van de federale gerechtelijke politie, evenals over de voorbehouden 
recherchecapaciteit voor het federaal parket. De krachtlijnen van deze reflectie werden aan de 
deelnemers van de vergadering en aan de minister van Justitie ter kennis gebracht. 

Naast het operationele aspect leverde het federaal parket in 2018 een bijzonder gewaardeerde 
bijdrage op beleidsmatig vlak door de deelname aan het Expertisenetwerk Terrorisme, het 
beantwoorden van parlementaire vragen, het uitwerken van wetgevende/regelgevende initiatieven 
en de redactie en praktische uitvoering van de in de diverse COL's terrorisme bepaalde opdrachten. 
Advies- en informatieverstrekking alsook overlegvergaderingen en deelname aan projecten in het 
kader van de Nationale Veiligheidsraad, het Strategisch Comité en het Coördinatiecomité lnlichting 
en Veiligheid, Eurojust, de inlichtingendiensten VS en ADIV, het Crisiscentrum van de Regering 
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(ADCC), overlegorganen met derde landen, Jupiter, het overleg met  de gespecialiseerde 
onderzoeksrechters terrorisme, het OCAD, de administratie van het Gevangeniswezen, de FOD 
Buitenlandse Zaken en de FOD Financiën, maken een belangrijk deel uit van de werklast van de 
sectie Terrorisme. 

Er werd in 2018 een initiatief genomen tot het herwerken van een aantal omzendbrieven. Het betreft 
de basisomzendbrief COL 9/2005, maar ook de addenda 18/2006 (gespecialiseerde 
onderzoeksrechters), 2/2007 (OCAD), 12/2013 (terroristische misdrijven), 20/2013 (explosieven) en 

14/2016 (terroristische gijzeling of aanslag). Daarnaast zijn ook de omzendbrieven COL's 10/2015 
(FTF), 11/2016 (weigering van afgifte, intrekking en ongeldigverklaring van identiteitskaarten), 
12/2016 (weigering van afgifte en intrekking van reisdocumenten/paspoorten), 13/2016 
(administratieve bevriezing van tegoeden), 21/2016 (haatpredikers) en 22/2016 
(gemeenschappelijke gegevensbank FTF) gelinkt aan deze COL 9/2005. Na overleg werd beslist 
om op termijn deze 5 addenda-COL en 6 gelieerde omzendbrieven te integreren in één omzendbrief 
COL over de gerechtelijke reactie in terrorismezaken. 

Er werd reeds van start gegaan met de werkgroep tot herziening van het hoofdstuk over de 
financiering van terrorisme, de samenwerking met de inlichtingendiensten en de problematiek van 
de vervallenverklaring van de nationaliteit. 

Tevens werd er gewerkt aan de actualisering van het koninklijk besluit van 1 mei 2016 tot vaststelling 
van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzeling of van een 
terroristische aanslag opdat het meer zou beantwoorden aan de verzuchtingen van het terrein. 

Nog in 2018 werden de federale procureur en de beleidsmagistraat Terrorisme samen met de 
bevoegde procureur-generaal voor terrorisme en de hoofdcoördinator van het expertisenetwerk 
terrorisme zeer nauw betrokken bij nieuwe wetgeving of voorstellen tot wijziging van wetgeving. Zo 
onder meer via: 

 een advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal 
noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzeling of terroristische aanslag; 

 een uitgebreid advies over de aanpassing van Titel Iter, boek II van het Strafwetboek in 
het raam van het nieuwe ontwerp van Boek Il van het Strafwetboek en het ontwerp Wet 
diverse bepalingen Il, onder meer aan de nieuwe Europese Richtlijn Terrorismebestrijding 
van 2017, waarvan sommige bepalingen nog moeten omgezet worden in Belgisch recht. 
In essentie gaat het om: 

 de creatie van een tussenniveau in artikel 140 van het Strafwetboek: strafbaarstelling van 
eenieder die deelneemt aan het nemen van een beslissing in het kader van een 
terroristische groep (geïnspireerd op artikel 324bis van het Strafwetboek inzake criminele 
organisatie). 

 zelfstudie: de expliciete strafbaarstelling van de persoon die zelf kennis verwerft of zichzelf 
vormt, bijvoorbeeld via het internet. 

 minderjarigen: verhoging van de straffen voor terroristische misdrijven ten aanzien van 
minderjarig en. 

Ook stelt het College vast dat het federaal parket correct uitvoering geeft aan de informatieplicht 

naar Eurojust (in 2018 werden niet minder dan 172 fiches overgemaakt) en ook in 2018 terecht 
prioriteiten gesteld heeft in de afhandeling van de federale strafonderzoeken. 

De parketten van eerste aanleg zijn unaniem lovend over de samenwerking met de sectie 
Terrorisme, die zij ais constructief en ondersteunend ervaren. Het College van procureurs--generaal 
sluit zich daarbij aan en onderlijnt ook de beleidsmatige ondersteuning die met name de 
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leidinggevende magistraat van deze sectie - die inmiddels werd aangewezen ais hoofdcoördinator 
van het Expertisenetwerk Terrorisme - aan het ganse Openbaar Ministerie biedt. 

 Nationale cel DNA 
Door de Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van de Wet van 22 maart 1999 betreffende de 
identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken werd de nationale DNA-cel officieel 
geïntegreerd in het federaal parket. Sedert 2018 is zij ondergebracht binnen de sectie internationale 
samenwerking en bijzondere opdrachten. De cel telt eind 2018 2 magistraten en 4 personeelsleden. 

Verwijzend naar de aangegeven cijfers en statistieken in het jaarverslag 2018 (p.116 e.v.) 
apprecieert het College de inzet van het federaal parket in de verwerking en uitwisseling van de 
DNA-gegevens. Maar liefst 1781 processen-verbaal van identificatie werden opgesteld voor 1974 
verschillende DNA-codes. 

De databank ‘missing persons’ is sedert 1 september 2018 actief. Enkele identificaties vonden 
sedertdien plaats en enkele cold cases werden opgelost. 

Zes nieuwe lidstaten traden in 2018 toe tot het Prüm-verdrag (Verdrag van 27.05.2005), waardoor 
het aantal op dertien lidstaten kwam. Niettemin blijven er nog werkpunten om de 
gegevensuitwisseling en opvolging efficiënter te maken. Het opzetten van een performant 
informaticasysteem dat een vlotte gegevensuitwisseling mogelijk maakt, blijft een bezorgdheid. 

Het federaal parket stelt vast dat lokale DNA-cellen nog te weinig de nationale DNA-Cel consulteren. 
Het is de bedoeling de mogelijkheden nogmaals onder de aandacht te brengen en uiteindelijk tot 
een meer uniforme werkwijze te komen. 

Het College onderschrijft deze bezorgdheid en het initiatief naar de DNA-cellen toe. 

 Slachtoffercel 

In 2018 werd de Slachtoffercel, die opgericht werd na de aanslagen van 2 maart 2016, verder 
uitgebouwd. 

De absolute prioriteit in 2018 bleef de opvolging van het dossier over de terroristische aanslagen in 
Brussel op 22 maart 2016, in nauwe samenwerking met de sectie terrorisme en de drie aangestelde 
onderzoeksrechters en de verschillende gespecialiseerde diensten (slachtofferonthaal, 
slachtofferhulp, commissie financiering slachtoffers...) 

Een tweede prioriteit van de Slachtoffercel betrof de actieve medewerking aan de opvolging van de 
aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie m.b.t. de slachtoffers en om een 
centrale slachtofferlijst bij te houden. Ook deze aanbeveling werd samen met een werkgroep 
uitgevoerd en in de vorm van een projectfiche gegoten. Er werd ook een projectfiche opgesteld voor 

de afhandeling van aanslagen in het buitenland. 

In maart 2018 werd de ontwikkeling van een centraal loket, waar slachtoffers met hun vragen in de 
postcrisisfase terecht kunnen, aan het federaal parket en de Gemeenschappen toevertrouwd. Dit 
project is nog ‘under construction’. 

Daarnaast heeft de Slachtoffercel ook, in samenwerking met het Expertisenetwerk 
Slachtofferbeleid, deelgenomen aan andere werkgroepen die werden ingesteld door de strategische 
en technische werkgroep van de FOD Justitie die waakt over de opvolging van de aanbevelingen 
van de Parlementaire Onderzoekscommissie. 
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Een derde prioriteit betrof de opvolging van erkende terroristische aanslagen in het buitenland met 
Belgische slachtoffers in nauwe samenwerking met de titularissen van de sectie terrorisme. Het ging 
voornamelijk over de belangrijke aanslagen in Turkije (lstanboel op 01/01/2017), Zweden 
(Stockholm op 07/04/2017), Spanje (Barcelona op 17/ 08/2017) en USA (New York op 31/10/2017), 
waarbij Belgische slachtoffers gevallen zijn. 

De Slachtoffercel leverde ook bijstand aan de vele slachtoffers van de zogenaamde Bende van 
Nijvel vooraleer en nadat dit onderzoek gefederaliseerd werd (06/02/2018). De Slachtoffercel heeft 
meegewerkt aan de verbetering en update van de slachtofferlijst, aan de installatie van een centraal 
mailadres en aan een drietal informatiesessies (Brussel, Dendermonde en Charleroi). 

Tot slot participeert de Slachtoffercel actief in de wijziging van de omzendbrief COL 17/2012 
betreffende het waardig afscheid nemen. 

Het College waardeert bijzonder de inzet en het werk van deze cel. 

 Positie van het federaal parket binnen het Openbaar Ministerie 
De federale procureur nam in 2018 deel aan de vergaderingen van het College van procureurs- 
generaal en van het College van het openbaar ministerie evenals aan de vergaderingen van de 
Raad van procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs. Het federaal parket is ook 
vertegenwoordigd in de meeste expertisenetwerken. 

Deze talrijke deelnemingen leveren een meerwaarde op en zorgen voor een goede integratie van 
het federaal parket binnen het Openbaar Ministerie. 

 Conclusie 
Het College van procureurs-generaal ervaart de wijze waarop de federale procureur en het federaal 
parket uitvoering geven aan de hen toevertrouwde opdrachten, zowel in concrete dossiers ais in de 

ondersteuning van de beleidsmatige aangelegenheden, ais zeer positief. 

Het federaal parket is een niet meer weg te denken pijler binnen het Openbaar Ministerie die op 
bepaalde momenten, zoals naar aanleiding van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016, zijn 
absolute meerwaarde heeft aangetoond. 

De federale procureur en de federale magistraten voeren hun wettelijke opdrachten op een 
professionele en dynamische wijze uit. 

Het College is verheugd vast te stellen dat het federaal parket zich goed bewust is van het belang 
om, als speerpunt in zeer specifieke domeinen, ais onderdeel van het Openbaar Ministerie te 
functioneren in overleg en in volkomen synergie en coherentie met alle andere geledingen van het 
Openbaar Ministerie. 

Het College van procureurs-generaal spoort de federale procureur en de federale magistraten aan 
om op de ingeslagen positieve weg verder te gaan, doch met aandacht voor de opmerkingen die 
door sommige procureurs des Konings werden geformuleerd inzake notificatie, federalisering en 
onderzoekscapaciteit. Teneinde juist de synergie bij de uitoefening van de strafvordering in de niet-
exclusieve domeinen van het federaal parket nog te verbeteren tussen het federaal parket en de 
lokale parketten, dringt het College er bij de federale procureur op aan om zo snel mogelijk het 
komende jaar met elke procureur des Konings een structureel operationeel overleg uit te bouwen. 
Tegelijkertijd wordt de federale procureur verzocht om met behulp van de statische analisten van 
het Openbaar Ministerie de wijze waarop de cijfers van het federaal parket worden verzameld en 
weergegeven, te perfectioneren. 
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In toepassing van artikel 143bis, § 3, lid 3 van het Gerechtelijk Wetboek geeft het College van 
procureurs-generaal dan ook een gunstig advies (op een schaal van gunstig - onvoldoende). 

Brussel, 10 februari 2020 

 Kalenderjaar 2019 

 Inleiding 
Krachtens artikel 143bis, § 3, 3de lid van het 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 2019).  

Het College hoorde federale procureur Frédéric Van Leeuw op de vergadering van 17 juni 2021.   

Het College houdt ook rekening met de eigen ervaringen van de procureurs-generaal inzake het 
functioneren van het federaal parket en met de feedback van de procureurs des Konings en 

arbeidsauditeurs17.  

 Strategie en visie van het federaal parket 
Zoals onder meer blijkt uit het cijfermateriaal, bijlage aan het jaarverslag 2019, is het federaal parket 
in 2019 actief gebleven in tal van misdrijffenomenen. 

 Het College neemt akte van de prioriteiten in het jaarrapport 2019 van het federaal parket: 
terrorisme, rondtrekkende dadergroepen, internationale drughandel, georganiseerde 
mensenhandel en mensensmokkel, criminele motorbendes, de zogenaamde dossiers ex artikel 12 
V.T.Sv., informaticacriminaliteit, seksueel misbruik in het kader van een pastorale relatie en 

wapenhandel. Het College neemt ook kennis van de wijze waarop het federaal parket actief is in het 
domein van de economische en financiële misdrijven, corruptie en georganiseerde sociale fraude, 
zoals omschreven in het jaarverslag van de federale procureur. 

Het federaal parket geeft aan dat zich binnen het Expertisenetwerk Georganiseerde criminaliteit een 
gedachtewisseling opdringt omtrent het behoud van het fenomeen van de rondtrekkende 
dadergroepen als prioriteit van het federaal parket. Het College stipt aan dat een globale reflectie 
over de strafrechtelijke prioriteiten van de lokale parketten en het federaal parket inmiddels heeft 
plaatsgevonden in de schoot van een werkgroep opgericht door het College, vervolgens met alle 
korpschefs van het Openbaar Ministerie op een algemene korpsvergadering besproken werd en 

                                                                                                                                                                

17 Sommige parketten en arbeidsauditoraten lieten evenwel na binnen de vooropgestelde termijn hun opmerkingen te 
bezorgen. 



 JAARVERSLAG  2017-2020 56 

  

uiteindelijk op de vergadering van 17 juni 2021 van het College van het Openbaar Ministerie door 
al zijn leden werd onderschreven. 

Het College is van oordeel dat de prioriteiten van het federaal parket zich moeten inschrijven in het 
kader van hogervermelde globale reflectienota van het Openbaar Ministerie. 

 Organisatie en structuur van het federaal parket 
Het was een bekommernis van de federale procureur om zoveel mogelijk eenheid te creëren binnen 
het federaal parket. Men wenste de top-downbenadering te verlaten en een model waarbij niet alles 
van bovenaf wordt opgelegd en de basis enkel heeft uit te voeren, zonder enige vorm van inspraak 
of betrokkenheid. Daarom opteert het federaal parket sedert 2019 voor een organisatiestructuur 
gebaseerd op de inzichten van Henry Mintzberg. 

In 2019 werd de mogelijkheid tot detachering van een eerstelijnsparketmagistraat naar het federaal 

parket één maal aangewend. Een Nederlandstalige substituut-arbeidsauditeur werd twee dagen per 
week gedetacheerd in het kader van de behandeling van de dossiers van ernstige en 
georganiseerde sociale fraude/sociale dumping. Een Franstalige tegenhanger acht de federale 
procureur wenselijk in deze materie.  

Naast de federale procureur en de twee adjunct-federaal procureurs (één van elke taalrol)18 maken 
sedert 2019 ook alle sectiehoofden deel uit van het directiecomité. Deze uitbreiding heeft tot doel 
een vlottere doorstroming van informatie en beslissingen tussen het directiecomité en de secties 
mogelijk te maken, en dit in beide richtingen. Het zorgt ook voor meer betrokkenheid.  

Het directiecomité wordt bijgestaan door het secretariaat van de federale procureur en een jurist.  
Er wordt collegiaal beslist.  

Binnen het directiecomité worden de taken verdeeld. De adjunct-federaal procureurs staan de 

federale procureur bij voor sommige taken (o.a. voorbereiding korpsvergaderingen, wachtdiensten, 
vakantieregeling, verdeling van de juristen,…) en vervangen hem beurtelings bij afwezigheid. 
Andere taken, zoals bijvoorbeeld de opvolging van het project Millennium en de 
getuigenbeschermingscommissie, worden toevertrouwd aan de andere leden-magistraten van het 
directiecomité.  

Er is binnen het federaal parket ook ruimte voor meer autonome structuren zoals projectgroepen. 
Deze projectgroepen moeten verschillende specialismen bijeenbrengen met het oog op de 
behandeling van specifieke problemen, die van functionele aard kunnen zijn, zoals de oprichting 
van een werkgroep inzake flexibele arbeidstijden, of meer strikt juridisch, zoals de oprichting van de 
nationale DNA-cel. Het doel van deze gedecentraliseerde structuur is een zekere dynamiek en 

innovatie te bevorderen via transversale in plaats van verticale krachtlijnen. Externe partners kunnen 
deelnemen aan deze projectgroepen.  

Het federaal parket is zich terdege bewust van zijn ligging in Brussel en de problemen die dat op 
vlak van mobiliteit voor haar personeelsleden meebrengt. Vanuit een bekommernis nog voldoende 
en valabele kandidaten aan te trekken (en te houden), alsook om het absenteïsme te verminderen 

                                                                                                                                                                

18 Zie artikel 93 van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging 
van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, BS 24 mei 2019 
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en het welbevinden te verhogen, werd geopteerd voor een systeem van flexibel werken. De 
personeelseden van het federaal parket kunnen zodoende werken volgens een soepel systeem qua 
uurrooster, verlof en telewerk.  

Ook monitort het federaal parket welke wettelijke belemmeringen de werking van het federaal parket 
hinderen en waar het van belang is zich in te spannen om verbeteringen aan te brengen door deze 
onder de politieke aandacht te brengen. Momenteel is, gezien de beperkingen en de immense 
kosten die deze procedure voor de gerechtelijke autoriteiten met zich meebrengt, het verzoek om 
afschaffing van het assisenhof een prioriteit. Het College steunt dit verzoek van het federaal parket.  

 Uitoefening van de strafvordering 
Drie secties oefenen de strafvordering integraal zelf uit in de materies die hun werden toevertrouwd: 
de sectie ‘Georganiseerde criminaliteit’, de sectie ‘Terrorisme’ en de sectie ‘Internationaal 

humanitair recht’. 

In het jaarverslag 2019 wordt een cijfermatig overzicht gegeven van de werkzaamheden per sectie, 
met onder meer een aanduiding van de stand van de onderzoeken, het aantal personen in 
voorlopige hechtenis, de opsplitsing naar de herkomst van de dossiers, de opsplitsing naargelang 
de bevoegdheidsgraad en het aantal gevelde vonnissen en arresten. 

 Het College merkt op dat de statistieken van het federaal parket nog steeds moeilijk leesbaar zijn. 
De termen ‘dossiers’ en ‘kwalificaties’ worden in de tekst en de statistieken immers door elkaar 
gebruikt, zodat het moeilijk wordt een duidelijk zicht te krijgen op het exact aantal dossiers en er 
geen eenduidige conclusies kunnen getrokken worden wat eventuele tendensen en gevolgverlening 
betreft. 

De lezer van het werkingsverslag wordt hier wel uitdrukkelijk voor gewaarschuwd: 

“Binnen dit bevoegdheidskader oefende de federale procureur de strafvordering uit in de materies 
als vermeld (zie tabel 3.3. in de bijlagen). Er weze opgemerkt dat het hier geenszins het aantal 
federale strafdossiers betreft, doch wel de tenlasteleggingscodes die in een dossier kunnen worden 
aangetroffen”. (zie p.71) 

Tabel 3.3 bevat inderdaad 2430 tenlasteleggingscodes, maar in tabel 3.1 zegt men dat er 2430 
nieuwe dossiers zijn en dat is ook hoe het in de tekst verwoord wordt: 

“In 2019 besliste de federale procureur in het kader van zijn competenties inzake de strijd tegen de 
georganiseerde criminaliteit de strafvordering zelf uit te oefenen in 2430 strafdossiers” (zie p. 69). 

Het totaal aantal nieuwe federale dossiers inzake georganiseerde criminaliteit kende een forse 
stijging: van 818 in 2017 naar 1932 in 2018 en 2430 in 201919: 256 dossiers daarvan werden 

aangemeld hebben een “andere herkomst”, 41 dossiers komen van buitenlandse parketten, 
onderzoeksrechters, CFI, Eurojust, FOD Buitenlandse Zaken of de FMSA, maar het gros van de 

                                                                                                                                                                

19 Zie tabel 3.1 van de bijlagen 
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dossiers (1453) zijn deze inzake kinderporno, voornamelijk bestemd om na identificatie te worden 
toegezonden aan de lokale parketten.20 

Het is opvallend dat er inzake georganiseerde criminaliteit voor het jaar 2019 aanzienlijk meer 
dossiers werden aangemeld door de lokale parketten: 729 in 2019 tegenover 459 in 2018 en 34 in 
201721. Daarvan werden er in 2019 360 gefederaliseerd en 122 afgesloten; 247 waren nog in 
analyse op 31 december 2019.  

Blijkens de statistieken zijn er op 31 december 2019 nog steeds 16 dossiers uit 2017 en 35 uit 2018 

waarin men nog geen beslissing tot federalisering heeft kunnen nemen. Het College veronderstelt 
dat het om materiële vergissingen gaat en dringt erop dat het nodige gedaan wordt om hieraan te 
verhelpen. 

De aanlevering van dossiers kinderporno, veelal vanuit het buitenland en op basis van een 
geavanceerde inzet van zoekrobots op het internet, is dermate massaal dat ernstig wordt nagedacht 
hoe met deze nieuwe gerechtelijke realiteit moet worden omgegaan. ‘Big data’ vormt inderdaad een 
nieuwe uitdaging voor politie en parketten. In 2019 konden in elk geval, dankzij de identificatie / 
localisatie-inspanningen van het federaal parket 688 dossiers tot beschikking, m.a.w. voor verder 
onderzoek, aan de lokale parketten bezorgd worden22. 

Los van deze dossiers ‘kinderporno en kindermisbruik’ heeft de sectie ‘Georganiseerde criminaliteit’ 

minder dossiers gefederaliseerd (360 in 2019 vs. 399 in 2018)23 en het aantal nieuwe gerechtelijke 
onderzoeken verdubbeld. Dit is ook het gevolg van de verdere normalisering van het werk binnen 
de sectie ‘Georganiseerde criminaliteit’ na de jaren 2015, 2016 en 2017 die door de terroristische 
aanslagen werden gedomineerd. 

Het lijkt er op dat het overgrote deel van de aanmeldingen gebeurt via andere kanalen en in mindere 
mate door de lokale parketten. Dit lijkt er op te wijzen dat de aanmelding van dossiers vanuit de 
parketten van eerste aanleg nog steeds niet conform de vigerende richtlijnen van het College 
verloopt. 

Het federaal parket is actief gebleven in de prioritaire criminaliteitsdomeinen zoals rondtrekkende 
dadergroepen, informaticacriminaliteit, mensenhandel en mensensmokkel, criminele motorbendes, 

sportfraude, sociale fraude, wapenhandel en nationale en internationale drugscriminaliteit. 

Het domein van de cybercriminaliteit blijft een belangrijke prioriteit voor het federaal parket, in het 
bijzonder de bedreiging van nationale kritieke infrastructuren en ‘alfa-cases’. Concreet komt dit voor 
2019 neer op strafonderzoeken naar virtuele overheidsspionage, illegale online marktplaatsen op 
het Darkweb, ransomwarecampagnes, de online-commercialisering van RAT’s (Remote Access 
Trojans), cryptophones en witwassen met virtuele valuta. Zo kon bijvoorbeeld de illegale online 
marktplaats xDedic waar wereldwijd en massaal gehackte servers verhandeld werden, waaronder 
ettelijke honderden servers van Belgische slachtoffers, neergehaald worden. Deze gezamenlijke 

                                                                                                                                                                

20 Zie tabel 3.2 van de bijlagen 

21 Zie tabel 3.5 van de bijlagen 

22 Zie tabel 3.9a van de bijlagen 

23 Zie tabel 3.5 van de bijlagen 
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actie was mogelijk dankzij een intensieve samenwerking met het Parket-generaal van Oekraïne (in 
een JIT). 

Naast de autonome strafonderzoeken blijft het federaal parket investeren in het opbouwen en delen 
van cyberexpertise en in netwerking, zowel nationaal als internationaal. Voorbeeld daarvan zijn de 
vergaderingen met FCCU, DGJ en DJSOC, EJCN en de samenwerking met het CCB.  De Cyber 
Unit engageert zich daarenboven ook in het REN Cybercrime en diverse werkgroepen daarbinnen.  
De leden van deze unit verstrekken ook opleiding in binnen- en buitenland. 

In 2019 opende het federaal parket – als gevolg van de zgn. “Dubai-papers” ook meerdere dossiers 
inzake ernstige en georganiseerde fiscale fraude en witwassen. Tegelijk opende het federaal parket, 
in samenwerking met de FSMA, onderzoeken in verband met internetfraude, in het bijzonder bitcoin- 
en diamantinvesteringsfraude. Ook werden in de loop van 2019 twee onderzoeken geopend naar 
verduistering van Venezolaanse overheidsgelden. 

Bovendien heeft het federaal parket de behandeling van verschillende belangrijke zaken van 
corruptie van buitenlandse ambtenaren voortgezet en bleef het klachten ontvangen via OLAF, naar 
aanleiding waarvan het onderzoeken heeft geopend naar de verduistering van Europese subsidies 
door bedrijfsleiders van Belgische en buitenlandse ondernemingen. 

Het federaal parket is in 2019 blijven investeren in de strijd tegen illegale sociale dumping in het 

internationale wegvervoer en georganiseerde sociale fraude in de bouwsector. 

Het heeft in 2019 een belangrijk wapendossier afgewerkt dat betrekking had op de verhandeling 
van duizenden oorlogswapens, tanks, helikopters naar landen die op de embargolijst stonden.  

Het dossier van de Bende van Nijvel heeft nog steeds een grote impact op de sectie 
‘Georganiseerde criminaliteit’.  

Tijdens zijn seminarie eind 2019 heeft het College van Procureurs-generaal ingezet op de creatie 
van een bijzondere synergie tussen het federaal parket en de lokale parketten, meer bepaald wat 
de aanpak van de georganiseerde criminaliteit betreft. Daartoe werden drie beslissingen genomen, 
namelijk de creatie van een referentiemagistraat binnen elk lokaal parket, de organisatie van een 
operationeel overleg tussen deze referentiemagistraat en het federaal parket betreffende de 

aanmeldingen en een inhoudelijke reflectie qua samenwerking, alsook de opstart van een 
operationeel ressortelijk overleg met de parketten-generaal en de federale gerechtelijke politie. 

Het College stelt vast dat de federale procureur in 2019 geen overdreven toepassing van de in het 
Gerechtelijk Wetboek voorziene mogelijkheden van delegatie heeft gemaakt, zowel voor punctuele 
als voor volledige delegaties. 

De delegaties in de federale terrorismeonderzoeken werden niet meegeteld. Overeenkomstig de 
principes van de gemeenschappelijke omzendbrief van 15 juli 2005 van de Minister van Justitie en 
het College van procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke aanpak inzake terrorisme (COL 
9/2005) wordt in de regel voor elk federaal terrorismeonderzoek in Charleroi, Luik en Antwerpen 
een daartoe door de lokale procureur des Konings aangeduide parketmagistraat gedelegeerd.   

In zaken van terrorisme of georganiseerde criminaliteit wordt soms gewerkt met ‘langdurende’ 
delegaties per dossier. De lokale magistraat wordt dan aangeduid voor bijvoorbeeld het 
handtekenen van bepaalde stukken, de volgen van de raadkamer,… Alles verloopt onder supervisie 
van de federale magistraat die het volledige dossier beheert zodat het werk geenszins op de 
gedelegeerde magistraat wordt afgewenteld.  Dit is zeker een win-winsituatie waarbij, enerzijds, de 
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federale magistraat de lokale gewoontes veel beter kan inschatten en, anderzijds, de lokale 
parketmagistraat wordt geïntroduceerd in de werkwijze die wordt gehanteerd in grote onderzoeken.  

Het federaal parket wijst op de voordelen van punctuele delegaties: het kan immers niet de 
bedoeling zijn dat de federale magistraten het hele grondgebied moeten afreizen voor soms 
eenvoudige aangelegenheden: het bijwonen van een uitspraak, het aantekenen van hoger 
beroep,… Door de punctuele delegaties worden heel wat verplaatsingen vermeden en is er minder 
tijdverlies.  

Uit de bevraging van de parketten en auditoraten van eerste aanleg komt naar voor dat de contacten 
met het federaal parket over het algemeen aangenaam, constructief en respectvol verlopen. De 
magistraten zijn steeds bereikbaar en hulpvaardig. De redenen waarom dossiers wel of niet 
gefederaliseerd worden, achten de procureurs des Konings niet altijd duidelijk. In dossiers waarin 

het federaal parket de leiding heeft, blijken de FGP’s bijzonder veel middelen in te zetten, soms ten 
koste van de onderzoeken die de FGP voor de lokale parketten voert en van het lokale 
recherchemanagement.  

Wanneer men ook met de meest recente evoluties (2020) rekening houdt, komt men tot de 
vaststelling dat de initiatieven die in het kader van de synergie tussen het federaal parket en de 
lokale parketten genomen werden, als positief ervaren worden. Sommige procureurs des Konings 
achten de verplaatsingen naar Brussel een grote belasting en tijdrovend voor hun magistraten en 
verzoeken daarom dat vaker gebruik zou gemaakt worden van de thans voldoende kwalitatieve 
tools om op afstand te vergaderen.  

De instelling van functionele e-mailadressen voor de bijzondere opsporingsmethoden en 

georganiseerde criminaliteit ervaren ze als zeer positief omdat het de snelheid en efficiëntie ten 
goede komt.  

 Coördinatie van de strafvordering 
In 2019 werd regelmatig een beroep op de federale procureur gedaan om de uitoefening van de 
strafvordering te coördineren, en dit in verschillende domeinen. De coördinatie werd vooral 
gevraagd in prioritaire domeinen zoals wapenhandel, georganiseerde diefstal, mensenhandel en 
mensensmokkel.  

Uit een bevraging van de parketten blijkt dat het federaal parket haar coördinerende rol in de diverse 
domeinen op actieve wijze vervult. Er zijn regelmatig coördinatievergaderingen die in een 
constructieve sfeer verlopen.  

 De internationale samenwerking 

Zoals blijkt uit de cijfergegevens in het jaarverslag24 werd in 2019 nog steeds veelvuldig beroep 
gedaan op het federaal parket (o.a. 47 verzoeken tot ondersteuning vanwege de Belgische 
autoriteiten, 237 verzoeken vanwege buitenlandse autoriteiten, 96 grensoverschrijdende 
observaties en 247 verzoeken of mededelingen vanuit Eurojust). De inzet van het federaal parket 
en de opgebouwde knowhow betekenen dan ook een meerwaarde die door de parketten zeer 
gewaardeerd wordt.  

 

                                                                                                                                                                

24 Zie tabellen 5.1 tot en met 5.20 van de bijlagen 
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Naast de operationele dossiers (EAB’s, uitleveringen, IRC’s, EOB’s, internationale seiningen, enz.) 
levert het federaal parket ook een waardevolle bijdrage op beleidsniveau, o.a. inzake 
adviesverlening en tijdens de vergaderingen georganiseerd door de FOD Justitie alsook in het 
Expertisenetwerk Internationale samenwerking in strafzaken, in de ‘Overleggroep Internationale 
Gerechtelijke Samenwerking’ en in verschillende werkgroepen die ontstaan zijn uit voormelde 
overleggroep, zoals bijvoorbeeld de werkgroep EOB en de werkgroep EPPO. Daarnaast maakt het 
federaal parket tevens deel uit van overleggroepen met een aantal landen binnen en buiten de 

Europese Unie. Het federaal parket is ook het centraal aanspreekpunt voor diverse internationale 
instellingen, zoals o.a. Eurojust), het Europees Justitieel Netwerk (EJN), Olaf, Europol en Interpol.  

Specifiek wat Eurojust betreft, worden de twee magistraten van de Belgische desk25, het Belgisch 
lid en haar adjunct aangewezen onder de federale magistraten, als bevoorrechte gesprekspartners 
beschouwd en een meerwaarde voor de samenwerking met de lokale parketten en 
arbeidsauditoraten.  

De internationale sectie fungeert als een helpdesk over het EAB ten behoeve van de gerechtelijke 
autoriteiten, die daar met alle (praktische en juridische) vragen terecht kunnen.  

Het federaal parket wordt regelmatig geconsulteerd over de juridische aspecten van de antwoorden 
die moeten worden gegeven op de internationale vragenlijsten met betrekking tot het Europees 

aanhoudingsbevel (EAB) uitgaande van de Europese Commissie, van het Europees Justitieel 
Netwerk, van het voorzitterschap van de Europese Unie en van Eurojust.  

Naar aanleiding van een aantal recente arresten van het Europees Hof van Justitie worden het 
expertisenetwerk en de internationale sectie van het federaal parket meer bevraagd door de practici.  

In 2019 werden er 13 JIT ’s geteld waarbij België partij was. Dit wil zeggen dat dit instrument 
bijzonder populair en succesvol blijft in België, zoals voorheen. Belangrijkste materies betreffen in 
2019 drugs en witwassen. De meeste JIT’ s worden nog altijd afgesloten met de buurlanden (met 
Frankrijk: 9 en Nederland: 4).26  

Inzake videoconferenties is het aantal in 2019 abnormaal laag in vergelijking met de vorige jaren. 
Van de 35 aanvragen werden er 19 uitgevoerd. Geplande videoconferenties werden geannuleerd 

zowel omwille van operationele als om technische redenen. De aanhoudende technische gebreken 
werden telkens aangekaart bij de bevoegde autoriteiten (ICT-dienst van de FOD Justitie), met 
wisselend succes.  

In 2019 maakte een federale magistraat deel uit van de selectiecommissie voor de post van 
verbindingsofficier van het Verenigd Koninkrijk (n.a.v. de Brexit), Italië, Albanië en Rusland. Het 
federaal parket ontving in 2019 36 verslagen vanwege de verbindingsofficieren in het buitenland en 
die verband houden met gerechtelijke materies.  

                                                                                                                                                                

25 Zie artikel 205 van de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse 
bepalingen inzake justitie, in werking getreden op 1 maart 2016, B.S. 19 februari 2016 

26 Zie tabel 5.19 van de bijlagen 
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De federale procureur ontving in 2019 4 verzoeken om advies inzake de accreditatie van een 
buitenlands verbindingsofficier voor België, namelijk voor Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Georgië 
en Ivoorkust.  

De procureur-generaal bij het Hof van beroep van Gent, bevoegd voor de internationale 
samenwerking in strafzaken, waardeert voor het jaar 2019 in het bijzonder de bijdrage en het 
voorzitterschap van het federaal parket in de vergaderingen van het Eurojust National Coordination 
System (ENCS) en van de werkgroep EOB, de relaties met de verbindingsofficieren, de 
verbindingsmagistraat in Marokko en de Marokkaanse en Franse verbindingsmagistraten in België, 
de realisatie van Joint Investigation Teams (JIT’s) en de videoconferenties, alsmede de bijdragen 
in diverse opleidingen, zoals de jaarlijkse basisopleiding internationale samenwerking in strafzaken, 
naast de betrokkenheid bij internationale opleidingen. Daarnaast dient de opvolging van 

verschillende internationale meetings over de internationale instrumenten, de werkzaamheden als 
EJN-contactpunten alsook het bilateraal en multilateraal overleg met de buurlanden en de 
voorbereiding, deelname en opvolging van het jaarlijks overleg met de protocollanden niet vergeten 
te worden. In 2019 werd daarenboven een samenwerkingsprotocol met de procureur-generaal van 
Brazilië gesloten.  

Tenslotte werd het federaal parket verschillende keren betrokken bij het onthaalprogramma ter 
gelegenheid van door de voorzitter van de FOD Justitie georganiseerde bezoeken van buitenlandse 
gerechtelijke delegaties.  

De parketten zijn unaniem zeer lovend over deze sectie die wordt aanzien als een absolute 
meerwaarde, wat door het College bijgetreden wordt.   

 Getuigenbeschermingscommissie (gbc) 
In 2019 vonden twee vergaderingen van de Getuigenbeschermingscommissie plaats. 

De procureur-generaal bij het Hof van beroep van Gent zetelt in deze commissie en ervaart dat de 
federale procureur als voorzitter de vergaderingen degelijk voorbereidt, leidt en er verslag van 
opstelt. 

De federale procureur heeft in 2019 op adequate wijze de jaarlijkse controle gedaan en verslag 
opgesteld omtrent het gebruik van de provisies D (operationele bescherming bedreigde getuigen) 
en E (werkingsfonds van de getuigenbeschermingsdienst). 

 Bijzondere opsporingsmethoden (BOM) 
In het jaarverslag 201927 worden heldere cijfers gegeven over het aantal door de parketten gemelde 
observaties en infiltraties, door het federaal parket gevorderde observaties en infiltraties en over de 

specifieke BOM–machtigingen die door het federaal parket moeten worden afgeleverd. 

Er werd in nauw overleg samengewerkt met het Expertisenetwerk Georganiseerde criminaliteit van 
het College van procureurs-generaal wat de niet-operationele vraagstukken inzake bijzondere 
opsporingsmethoden en de conceptuele aspecten van deze materie betreft. De meer operationele 
vragen werden in het verleden opgevangen door de werkgroep LEXPO, bestaande uit magistraten 
en politiemensen en opgericht om het professionalisme op het terrein te verhogen en te komen tot 
het ontwikkelen van best practices en het permanent updaten van een codex BTS en de FAQ’s. In 

                                                                                                                                                                

27 Zie hoofdstuk VII en de tabellen 7.1 tot en met 7.4 en 8.1 van de bijlagen 
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2019 en 2020 werden geen vergaderingen van de werkgroep LEXPO georganiseerd maar het 
federaal parket heeft zich bereid verklaard hier vanaf 2021 opnieuw aan mee te werken. 

Daarnaast bood het federaal parket in 2019 de nodige ondersteuning aan de Dienst Strafrechtelijk 
Beleid van de FOD Justitie in het raam van de jaarlijkse evaluatie overeenkomstig artikel 90decies 
Sv. en nam het deel aan de vergaderingen van de Commissie “Millennium” (twee in 2019) die, in 
uitvoering van artikel 47quinquies, § 4, Sv., ten behoeve van de ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken de omkaderende en organisatorische maatregelen voorstelt die noodzakelijk 

zijn om de anonimiteit en de veiligheid van de met de toepassing van de bijzondere 
opsporingsmethoden belaste politieambtenaren te vrijwaren (controle en verslaggeving omtrent het 
gebruik van de fictieve identiteiten en de bijzondere fondsen, controle op de informantenwerking en 
goedkeuring van buitenlandse steunaanvragen inzake infiltratie).  

Tevens stond het federaal parket ook in 2019 in voor een gespecialiseerde opleiding, onder de vorm 
van een BTS-dag. Er werd in 2019 een specifieke BTS-dag georganiseerd in verband met de 
wetswijzingen inzake de onderzoeksmogelijkheden op het internet en in de virtuele wereld.  

Er werd in 2019 één seminarie BOM “uitwisseling van beroepservaringen tussen parketmagistraten 
gespecialiseerd in bijzondere opsporingsmethoden” georganiseerd.  

In uitvoering van de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de 

voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van de 
bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie28 dienden er op gerechtelijk niveau een omzendbrief 
(omzendbrief van het College van procureurs-generaal en op politioneel niveau onderrichtingen 
opgesteld te worden. De twee documenten werden opgesteld door een werkgroep waarvan een 
federale magistraat deel uitmaakte. Er waren in 2019 geen aanmeldingen van burgerinfiltraties bij 
het federaal parket.  

In het kader van de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering betreffende 
toezeggingen in het kader van de strafvordering, de strafuitvoering of de hechtenis wegens het 
afleggen van een verklaring in het kader van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het 
terrorisme29, kortweg de spijtoptantenwet, ontving het federaal parket in 2019 twee aanmeldingen. 

Deze dossiers werden afgesloten zonder dat het tot een memorandum kwam.  

De wet van 25 december 2016 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering 
en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en 
bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet en elektronische en telecommunicaties 
en tot oprichting van een gegevensbank stemafdrukken30 voerde onder meer een nieuw artikel 
46sexies in het Wetboek van strafvordering in. In deze bepaling is een wettelijke regeling 

                                                                                                                                                                

28 Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de voorafgaande titel van het Wetboek van 
strafvordering met het oog op het invoeren van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie, B.S. 7 augustus 2018 

29 wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering betreffende toezeggingen in het kader van de 
strafvordering, de strafuitvoering of de hechtenis wegens het afleggen van een verklaring in het kader van de strijd tegen de 
georganiseerde criminaliteit en het terrorisme, B.S. 7 augustus 2018 

30 Wet van 25 december 2016 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek, met 
het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot 
internet en elektronische en telecommunicaties en tot oprichting van een gegevensbank stemafdrukken, B.S. 17 januari 2017 
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opgenomen betreffende de zogenaamde virtuele interactie. Het federaal parket maakte in 2019 deel 
uit van de werkgroep belast met het opstellen van de omzendbrief van het College van procureurs-
generaal alsmede van de werkgroep belast met het opstellen van de politionele richtlijnen. 

De wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot 
wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek31, 
voegt onder meer een nieuw hoofdstuk VIbis ‘Opsporing van personen die zich onttrokken hebben 
aan de uitvoering van hoofdgevangenisstraffen, opsluitingen of interneringen’ in Boek II, Titel IV van 
het Wetboek van Strafvordering in. Het federaal parket maakt deel uit van de werkgroep belast met 
het opstellen van de omzendbrief van het College van procureurs-generaal. 

De federale magistraten van deze sectie vormen, in overleg met de magistraten van het parket-
generaal van Gent, de helpdesk bestemd voor de federale gerechtelijke politie DGJ/DJO, de 

parketmagistraten en de onderzoeksrechters die geconfronteerd worden met problemen bij de 
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden. In die context worden vrijwel dagelijks adviezen 
verstrekt in het kader van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden.  

De parketten en auditoraten geven aan dat de samenwerking in dit domein bijzonder goed verloopt: 
de beschikbaarheid en bereikbaarheid is groot en er is veel flexibiliteit. In dossiers waarin een 
infiltratie loopt, speelt het federaal parket een belangrijke en coördinerende rol. Er wordt regelmatig 
een actieve bijdrage geleverd in het zoeken naar oplossingen voor allerlei problemen. De 
organisatie van het jaarlijks BOM-seminarie wordt bijzonder gewaardeerd.   

 Toezicht werking DGJ 
In 2019 heeft de federale procureur correct uitvoering gegeven aan diens toezichtopdrachten op de 

algemene en bijzondere werking van de federale politie. 

In 2019 werden geen arbitragedossiers aan het federaal parket gemeld.  

Wel werden meer dan 90 nieuwe embargoprocedures genoteerd32, wat vergelijkbaar is met 2018. 
De federale procureur blijft terecht benadrukken dat deze embargoprocedure de uitzondering moet 
blijven en de termijn van het embargo tot het strikt noodzakelijke dient beperkt te worden. De 
federale procureur bevestigt zijn reeds eerder gemaakte beleidskeuze om voor de dossiers onder 
embargo regelmatig te toetsen of de voorwaarden nog voorhanden zijn. Daarom wordt de parketten 
gevraagd in niet-federale dossiers op regelmatige tijdstippen (tweemaandelijks) een gemotiveerd 
verslag uit te brengen. 

Er werden twee dossiers over een strafrechtelijke en/of tuchtrechtelijke procedure ten laste van een 
officier van gerechtelijke politie naar aanleiding van de uitvoering van opdrachten van het federaal 

parket geopend.  

De federale procureur kan, in het kader van zijn bevoegdheden, een onderzoek laten uitvoeren door 
de Dienst Enquêtes van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en door de Algemene 

                                                                                                                                                                

31 Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 
mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, B.S. 24 mei 2019 

32 Zie tabel 8.1 van de bijlagen 
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Inspectie van de federale en lokale politie. In 2019 werden vier dossiers geopend door het federaal 
parket. 

Het federaal parket is eveneens gehouden om krachtens artikel 24 van de wet van 13 mei 1999 
houdende het tuchtstatuut van de leden van politiediensten een advies te formuleren in de 
tuchtrechtelijke procedures die opgestart werden tegen leden van de federale politie die niet 
rechtstreeks aan een bepaald arrondissement verbonden zijn. In 2019 werden vier adviezen 
uitgebracht in deze procedures. 

Zoals aangegeven in het jaarverslag heeft de federale procureur ook in 2019 constructief 
deelgenomen aan de werkzaamheden van de federale politieraad, het Expertisenetwerk Politie en 
het overlegplatform Justipol. Voor de vergaderingen met de directeur-generaal DGJ, de centrale 
directeurs en de gerechtelijke directeurs werd de federale procureur niet uitgenodigd, maar hij werd 

wel op de hoogte gehouden van de agenda. De directeur-generaal DGJ onderhield in 2019 
regelmatig dienstbetrekkingen met de federale procureur. 

Krachtens artikel 47tredecies Sv. is een federale magistraat specifiek belast met het toezicht op de 
werking van de algemene directie van de gerechtelijke politie van de federale politie. Deze 
magistraat waakt er in het bijzonder over dat de gespecialiseerde gerechtelijke opdrachten door 
deze algemene directie overeenkomstig de vorderingen en richtlijnen van de gerechtelijke 
overheden worden uitgevoerd. Deze toezichtmagistraat is lid van de sectie internationale 
samenwerking en bijzondere opdrachten. 

Het verdient aanbeveling de toezichtfunctie beter kenbaar te maken binnen het Openbaar Ministerie 
en DGJ. 

 Ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 

Art. 144quater van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd door artikel 25 van de Wet van 5 augustus 
2003, bepaalt dat de federale procureur exclusief bevoegd is voor de uitoefening van de 
strafvordering inzake ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht. 

Binnen het federaal parket werd een goede kennis opgebouwd over deze complexe materie en in 
het jaarverslag 2019 wordt een helder overzicht gegeven van de dossiers (waaronder het aantal 
dossiers, het gegeven gevolg en ook het aantal rechtshulpverzoeken)33. 

Men ontwaart in 2019 een lichte stijging van het aantal nieuwe dossiers: van 26 naar 37. Het aantal 
lopende dossiers is aan het eind van 2019 licht hoger dan in 2018: 126 in plaats van 112. 

Van de dossiers inzake de Rwandese genocide van 1994, die in 2018 naar het Hof van Assisen 
werden doorverwezen, is inmiddels één zaak behandeld voor het Hof. De andere twee dossiers 

wachten nog op fixatie. De behandeling van de eerste assisenzaak liep van 7 november tot 21 
december 2019 en 100 personen werden gehoord. De beschuldigde werd schuldig bevonden aan 
genocide en oorlogsmisdaden en werd veroordeeld tot 25 jaar opsluiting. Het was de eerste keer in 
België dat een veroordeling wegens het misdrijf genocide werd uitgesproken. 

                                                                                                                                                                

33 Zie tabellen 9.1 tot en met 9.9b van de bijlagen 
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In 2019 werden enkele nieuwe dossiers geopend op basis van informatie die werd overgemaakt 
door het Commissariaat Generaal voor de vluchtelingen en de Staatlozen. De tendens die sedert 
2007 zichtbaar is, zet zich daarmee voort.  

In 2018 werd beslist om dossiers inzake internationale corruptie gepleegd buiten de EU, toe te 
vertrouwen aan deze sectie. Er werden vijf zulke dossiers geopend in 2019. 

Het federaal parket signaleert dat er in de onderzoeken over ernstige schendingen van het 
internationaal humanitair recht prioriteiten moeten gesteld worden omwille van het beperkt aantal 
beschikbare onderzoekers en magistraten. Daarom wordt prioriteit gegeven aan dossiers met 
aangehoudenen, met Belgische slachtoffers of waarvan de verdachten op Belgisch grondgebied 
verblijven.  

Er wordt op gewezen dat de capaciteit van de sectie onder druk kwam te staan in 2019, enerzijds 

omdat één magistraat ook fungeert als persmagistraat, anderzijds omdat een andere magistraat van 
de sectie lid is van de Hoge Raad voor de Justitie. 

Het staat vast dat het federaal parket in deze materie een zeer degelijke kennis opgebouwd heeft 
en om die reden ook bij diverse conferenties en opleidingen betrokken wordt. Het federaal parket 
neemt ook deel aan het Europees netwerk van contactpunten en participeert op regelmatige basis 
aan internationale vergaderingen en seminaries. De magistraten scholen zich op regelmatige basis 
bij en zorgen ook voor kennisdeling via diverse opleidingen. 

 De sectie leverde in 2019 een waardevolle bijdrage aan twee nationale werkgroepen, namelijk de 
Interministeriële commissie internationaal humanitair recht, incluis de werkgroep “wetgeving”, en de 
Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF-ICJ).  

 Militaire bevoegdheden 

Art. 144quinquies van het Gerechtelijk Wetboek legt de bevoegdheid van de federale procureur vast 
voor de in het buitenland gepleegde misdrijven door leden van de Belgische strijdkrachten die het 
voorwerp kunnen uitmaken van vervolging in België. In toepassing van artikel 144ter van het 
Gerechtelijk Wetboek wordt het federaal parket ook systematisch ingelicht van misdrijven die 
gepleegd worden aan boord van militaire schepen of luchtvaartuigen en oefent het in deze zaken 
de strafvordering uit. 

In het jaarverslag 2019 wordt een duidelijk overzicht gegeven van het aantal dossiers, met 
specificering van het soort misdrijven, het land waar het misdrijf gepleegd werd, de stand van zaken 
en de verplaatsingen van de federale magistraten naar het buitenland.34 

In 2019 blijkt het aantal aanzienlijk gestegen: van 48 in 2018 tot 74 in 2019. Drie dossiers werden 

in 2019 verwezen naar de disciplinaire overheden. 

Er werd op intensieve wijze contacten onderhouden met de diverse partners en het federaal parket 
nam ook deel aan verschillende overlegvergaderingen. Het hernieuwde Expertisenetwerk Militaire 
zaken kwam voor het eerst terug samen in 2019. 

                                                                                                                                                                

34 Zie tabellen 10.1 tot en met 10.18 van de bijlagen 
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De magistraten en een jurist van de sectie hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het 
nieuwe Belgische Scheepvaartwetboek. 

Het College waardeert de inzet van het federaal parket bij opleidingen, seminaries en contacten met 
diverse organen. 

 Terrorisme 
Alhoewel het geen exclusieve bevoegdheid is, oefent de federale procureur de facto 
overeenkomstig de omzendbrief COL 9/2005 van het College van procureurs-generaal exclusief de 
strafvordering uit inzake terroristische misdrijven. In het jaarverslag 2019 worden duidelijke en 
gedetailleerde cijfers gegeven van het aantal dossiers, met onder meer een opsplitsing naar de 
herkomst, de bevoegdheidsgrond, de stand van zaken.35 Tevens zijn er gedetailleerde cijfers 
voorhanden over het aantal JIT’s, rechtshulpverzoeken (actief en passief) en uitleveringen (actief 

en passief).  

De sectie ‘Terrorisme’ werd in 2019 geconfronteerd met een dalend aantal nieuwe 
strafonderzoeken. Waar in 2018 nog 155 nieuwe dossiers terrorisme geopend werden, gaat het in 
2019 om 86 nieuwe federale dossiers; 43 daarvan maken het voorwerp uit van een gerechtelijk 
onderzoek.36 Het onderzoek met betrekking tot de sabotage in de kerncentrale van Doel loopt nog 
steeds.  

Het aantal nieuwe dossiers (niet-strafzaken) terrorisme gaat verder in dalende lijn.   

Wat de rechtspraak betreft, zijn vooral de arresten van het Hof van assisen van 7 en 12 maart 2019 
betreffende de aanslag op het Joods museum vermeldenswaardig en een arrest van het Hof van 
beroep te Gent van 30 april 2019 inzake spionage.  

In 2019 werden, in toepassing van artikel 19/1 van de Wet inlichtingen en veiligheid van 30 

november 1998, twee niet-geclassificeerde processen-verbaal door de voorzitter van de BIM-
Commissie aan het federaal parket aangemeld, met betrekking tot materies die behandeld worden 
in de sectie ‘Terrorisme’ van het federaal parket. Er werd door de voorzitter van de BIM-commissie 
geen overleg met het federaal parket aangevraagd.  

Veel eerder opgestarte strafonderzoeken dienden in 2019 op zitting gebracht te worden; voor 
sommige was het hof van assisen bevoegd. De voorbereiding en behandeling van assisenzaken 
vereisen gedurende maanden een grote inspanning van de betrokken magistraten, wat uiteraard 
ook een belangrijke impact op de werking van de sectie ‘Terrorisme’ heeft. 

 Naast het operationele aspect leverde het federaal parket in 2019 een bijzonder gewaardeerde 
bijdrage op beleidsmatig vlak door de deelname aan het Expertisenetwerk Terrorisme en sekten37, 

het beantwoorden van parlementaire vragen en diverse vragenlijsten, het uitwerken van 
wetgevende / regelgevende initiatieven en de redactie en praktische uitvoering van de in de diverse 
COL’s terrorisme bepaalde opdrachten. Advies- en informatieverstrekking alsook 

                                                                                                                                                                

35 Zie tabellen 11.1 tot en met 11.9b van de bijlagen 

36 Zie tabel 11.1 van de bijlagen 

37 Het bevoegdheidsdomein van het Expertisenetwerk Terrorisme is in 2019 naast het terrorisme, gewelddadig extremisme 
en radicalisme tevens uitgebreid naar de misdrijven bedoeld in Boek 2, Titel I (misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid 
van de staat – artikelen 101 tot 136) van het Strafwetboek 
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overlegvergaderingen en deelname aan projecten in het kader van de Nationale Veiligheidsraad, 
het Strategisch Comité en het Coördinatiecomité Inlichting en Veiligheid, Eurojust, de 
inlichtingendiensten VS en ADIV, het Nationaal Crisiscentrum van de Regering, overlegorganen met 
derde landen, het overleg met de gespecialiseerde onderzoeksrechters terrorisme, het OCAD, de 
administratie van het Gevangeniswezen, de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Financiën, maken 
een belangrijk deel uit van de werklast van de sectie ‘Terrorisme’. 

De evaluatie en verdere uitwerking van de ‘Joint intelligence Center’ (JIC) en de ‘Joint Decision 

Center’ (JDC), zoals voorgesteld door de parlementaire onderzoekscommissie, was ook in 2019 
een bekommernis.  

Op initiatief van de beleidsmagistraat ‘Terrorisme’ werd er tevens voor gepleit om in het raam van 
de besprekingen met betrekking tot de ‘Joint Intelligence Center ‘(JIC) en ‘Joint Decision Center’ 
(JDC) de inhoudelijke invulling van de criteria van prioriteitenstelling te herbekijken. Dit resulteerde 
in een uitwerking van criteria opgenomen in de nota over de JIC-JDC. In 2019 vonden in het kader 
hiervan verschillende (evaluatie)vergaderingen plaats. De algemene evaluatie van deze procedures 
is zeer positief omdat deze procedures toelaten om, na een grondige contextualisering van de 
informatie door alle partners, met kennis van zaken beslissingen te nemen die gedragen worden 
door alle partners betrokken bij de JIC-JDC procedures. Tevens is er een (positieve) impact op de 

capaciteit van de federale gerechtelijke politie daar waar soms minder snel dan vroeger beslist wordt 
om een strafonderzoek te openen. 

Tevens werd er verder gewerkt aan de actualisering van het Koninklijk besluit van 1 mei 2016 tot 
vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzeling of van 
een terroristische aanslag, wat inmiddels is uitgemond in het Koninklijk Besluit van 18 mei 202038. 

Nog in 2019 werden de federale procureur en de beleidsmagistraat ‘Terrorisme’ samen met de voor 
terrorisme bevoegde procureur-generaal en de hoofdcoördinator van het Expertisenetwerk 
Terrorisme zeer nauw betrokken bij nieuwe wetgeving of voorstellen tot wijziging van wetgeving, 
onder meer via:  

o een advies over een ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal 
noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzeling of terroristische 
aanslag;  

o een uitgebreid advies over de aanpassing van Titel Iter, boek II van het Strafwetboek in 
het raam van het nieuwe ontwerp van Boek II van het Strafwetboek en het ontwerp Wet 
diverse bepalingen II, waarbij werd gesuggereerd om te voorzien in: 
o de creatie van een tussenniveau in artikel 140 van het Strafwetboek: 

strafbaarstelling van eenieder die deelneemt aan het nemen van een beslissing in 
het kader van een terroristische groep (geïnspireerd op artikel 324bis van het 
Strafwetboek inzake criminele organisatie).  

o zelfstudie: de expliciete strafbaarstelling van de persoon die zelf kennis verwerft of 
zichzelf vormt, bijvoorbeeld via het internet.  

o minderjarigen: verhoging van de straffen voor terroristische misdrijven ten aanzien 
van minderjarigen.  

o het ontwerp Boek I en Boek II van het Strafwetboek in het algemeen. 

                                                                                                                                                                

38 Koninklijk Besluit van 18 mei 2020 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische 
gijzelneming of terroristische aanslag, BS 4 juni 2020 
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Ook stelt het College vast dat het federaal parket correct uitvoering geeft aan de informatieplicht 
naar Eurojust en ook in 2019 terecht prioriteiten in de afhandeling van de federale strafonderzoeken 
gesteld heeft.  

De parketten van eerste aanleg zijn unaniem lovend over de samenwerking met de sectie 
‘Terrorisme’, die zij als optimaal ervaren. Doordat het federaliseren van deze dossiers veelal 
gepaard gaat met een delegatie, wordt het lokale parket in hoge mate betrokken bij het verdere 
onderzoek. Er is geregeld overleg (ook informeel). Het lokale parket ervaart dat het als een 
evenwaardige partner wordt beschouwd.  

De procureur-generaal van Brussel vestigt in het bijzonder de aandacht op de uitstekende 
samenwerking tussen zijn ambt en de magistraten en de juristen van het federaal parket in het kader 
van de intrekkingen van de Belgische nationaliteit ten aanzien van Belgen die uit hoofde van 

terrorisme veroordeeld werden.  

Het College sluit zich bij deze vaststellingen aan en wenst de beleidsmatige ondersteuning die met 
name de leidinggevende magistraat van deze sectie – tevens aangesteld als hoofdcoördinator van 
het Expertisenetwerk Terrorisme in 2019 - aan het ganse Openbaar Ministerie biedt, te 
benadrukken. Het Expertisenetwerk Terrorisme, met een federaal magistraat als hoofdcoördinator, 
functioneert op een professionele en efficiënte wijze die door de referentiemagistraten ‘Terrorisme’ 
en door de politiediensten, inlichtingendiensten, OCAD en andere betrokken partners zeer wordt 
gewaardeerd. 

 

 Nationale cel DNA 
Door de Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van de Wet van 22 maart 1999 betreffende de 

identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken39 werd de nationale DNA-cel officieel 
geïntegreerd in het federaal parket. Sedert 2018 is zij ondergebracht binnen de sectie internationale 
samenwerking en bijzondere opdrachten. De cel telde begin 2019 twee magistraten en vier 
personeelsleden. Eén personeelslid dat in 2017 de cel verliet, werd nog niet vervangen. De 
detachering van een ander personeelslid eindigde in juni 2019 en een ander personeelslid werd 
verplaatst naar een andere dienst binnen het federaal parket midden juli 2019. Occasioneel kan de 
cel beroep doen op een parketjurist.  

Onder verwijzing naar de aangegeven cijfers en statistieken in het jaarverslag 201940 apprecieert 
het College de inzet van het federaal parket in de verwerking en uitwisseling van de DNA-gegevens. 
Maar liefst 1706 processen-verbaal van identificatie werden opgesteld voor 1317 verschillende 

DNA-codes.   

De databank “Missing persons” is sedert 1 september 2018 actief. In 2019 konden 5 
overeenkomsten vastgesteld worden. Zowel de behandelende magistraten als de Cel vermiste 
personen werden daarvan in kennis gesteld. Ook indien er geen match wordt vastgesteld, wordt de 
Cel vermiste personen ingelicht.   

                                                                                                                                                                

39 Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van de Wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek 
in strafzaken, BS 31 mei 2017 

40 Zie pagina 116 e.v. 
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Vijf nieuwe lidstaten traden in 2019 tot het Prüm-verdrag van 27 mei 2005 toe, waardoor het aantal 
op achttien lidstaten kwam. Niettemin blijven er nog werkpunten om de gegevensuitwisseling en 
opvolging efficiënter te maken. Het opzetten van een performant informaticasysteem dat een vlotte 
gegevensuitwisseling mogelijk maakt, blijft een bezorgdheid.  

Daarnaast werkte de cel in 2019 actief mee aan een Europees project “Prüm Next Generation (Prüm 
II)” waarbij de werking van de DNA-uitwisseling binnen Prüm in zijn geheel onder de loep is 
genomen en voorstellen zijn gedaan voor een efficiëntere werking van Prüm DNA. In de conclusies 
en de aanbevelingen voor de toekomst werd de nadruk gelegd op een 24/7-dienst.  

De nationale DNA-cel zetelt ook in de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek. Deze 
commissie, die sinds augustus 2015 niet meer was samengekomen, is in 2019 twee keer 
bijeengekomen. Na de parlementsverkiezingen van 2019 en op verzoek van de aftredende minister 

van Justitie heeft deze commissie een memorandum over wijzigingen in de DNA-wetgeving 
opgesteld en aan de aftredende minister van Justitie toegezonden.  

In 2019 werd - op aandringen van de nationale DNA-cel - binnen het Expertisenetwerk 
Strafrechtspleging, expertisecel DNA, een vergadering met alle betrokken partners georganiseerd.   

Daarnaast maakt de nationale DNA-cel ook deel uit van de werkgroep Focus-DAPIX op Europees 
niveau. Er werd in 2019 drie keer vergaderd en een document werd opgesteld en eind 2019 in 
DAPIX goedgekeurd. Dit document zal als basis dienen voor de nieuwe versie van het Verdrag van 
Prüm (Prüm II) op Europees niveau.  

De nationale DNA-cel trad ook in 2019 aan tijdens de opleiding “Bewijs in strafzaken”, georganiseerd 
door het IGO. 

 Slachtoffercel 

In 2019 werd de Slachtoffercel, die opgericht werd na de aanslagen van 22 maart 2016, verder 
uitgebouwd.  

De slachtoffercel werd samengesteld uit vier federale magistraten van de internationale sectie, één 
gedetacheerde inspecteur van de federale politie van Zaventem, twee parketjuristen en 
administratieve bijstand (1 personeelslid). In geval van nood kan de slachtoffercel beroep doen op 
de bijstand van gedetacheerde magistraten van de lokale parketten (al naargelang de lokalisatie 
van de aanslag of ramp). Dit operationeel netwerk dient nog verder te worden uitgebouwd.  

In eerste instantie gaat het om aanslagen of rampen in België waarbij er veel slachtoffers zijn (een 
minimumaantal wordt niet vooropgesteld). In tweede instantie worden aanslagen of rampen in het 
buitenland waarbij Belgische slachtoffers gevallen zijn, in aanmerking genomen. De aandacht wordt 

voornamelijk gevestigd op de aanslagen die als terroristische aanslagen erkend worden bij 
Koninklijk Besluit. Voor de opvolging van het luik met betrekking tot de slachtoffers van deze 
erkende aanslagen wordt telkens een lid van de Slachtoffercel aangeduid om de titularis van het 
dossier bij te staan. Een derde missie van de Slachtoffercel betreft het verlenen van advies aan de 
titularissen van de dossiers in verband met zware geweldmisdrijven (moord, doodslag, gijzeling) 
gepleegd in het buitenland ten nadele van Belgen (toepassing art.10,5 en 12 VT.Sv.). In 2019 
werden 15 zulke dossiers geopend.  

De absolute prioriteit in 2019 bleef de opvolging van het dossier met betrekking tot de terroristische 
aanslagen te Brussel op 22 maart 2016, in nauwe samenwerking met de sectie ‘Terrorisme’ en de 
drie aangestelde onderzoeksrechters en de verschillende gespecialiseerde diensten 
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(slachtofferonthaal, slachtofferhulp, commissie financiering slachtoffers, enz.). Het aantal 
slachtoffers is inmiddels opgelopen tot ongeveer 1000. 

Een tweede prioriteit van de Slachtoffercel betrof de actieve medewerking aan de opvolging van de 
aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie met betrekking tot de slachtoffers en 
om een centrale slachtofferlijst bij te houden. Ook deze aanbeveling werd samen met een werkgroep 
uitgevoerd en in de vorm van een projectfiche gegoten. Er werd ook een projectfiche opgesteld voor 
de afhandeling van aanslagen in het buitenland. 

In maart 2018 werd de ontwikkeling van een centraal loket, waar slachtoffers met hun vragen in de 
postcrisisfase terecht kunnen, aan het federaal parket en de Gemeenschappen toevertrouwd. Dit 
project is nog “under construction”. Op 22 mei 2019 werd een belangrijke stap gezet door de 
ondertekening van een samenwerkingsprotocol inzake de oprichting en functionering van het 

centraal loket. De volgende stap in dit project is de redactie van een draaiboek voor het centraal 
loket. 

Daarnaast heeft de Slachtoffercel ook, in samenwerking met het Expertisenetwerk 
Slachtofferbeleid, deelgenomen aan andere werkgroepen die werden ingesteld door de strategische 
en technische werkgroep van de FOD Justitie die waakt over de opvolging van de aanbevelingen 
van de Parlementaire Onderzoekscommissie. 

Een derde prioriteit betrof de opvolging van erkende terroristische aanslagen in het buitenland met 
Belgische slachtoffers in nauwe samenwerking met de titularissen van de sectie ‘Terrorisme’. Het 
ging voornamelijk over de belangrijke aanslagen in Turkije (Istanboel op 01/01/2017), Zweden 
(Stockholm op 07/04/2017), Spanje (Barcelona op 17/08/2017) en USA (New York op 31/10/2017), 

Tunesië (Sousse op 26/06/201 en het Bardomuseum op 18/03/20015) waarbij Belgische 
slachtoffers gevallen zijn. 

In 2019 vond een ontmoeting plaats met de families van de slachtoffers van de buitenlandse 
aanslagen. Op vraag van deze families werd beslist om een website te creëren voor de Belgische 
slachtoffers van buitenlandse aanslagen. De Slachtoffercel werd aangeduid als projectleider voor 
de creatie van deze website die inmiddels op 10 juli 2020 het daglicht zag. 

De Slachtoffercel leverde ook bijstand aan de vele slachtoffers van de zogenaamde Bende van 
Nijvel zowel vooraleer als nadat dit onderzoek gefederaliseerd werd op 6 februari 2018. De 
Slachtoffercel heeft meegewerkt aan de verbetering en update van de slachtofferlijst, aan de 
installatie van een centraal mailadres en aan een drietal informatiesessies (Brussel, Dendermonde 
en Charleroi). 

Tot slot participeerde de Slachtoffercel actief in de wijziging van de omzendbrief COL 17/2012 
betreffende het waardig afscheid nemen. 

Het College waardeert ten zeerste de inzet en het werk van deze cel.  

 Positie van het federaal parket binnen het Openbaar Ministerie 
De federale procureur nam in 2019 deel aan de vergaderingen van het College van procureurs-
generaal en van het College van het Openbaar Ministerie evenals aan de vergaderingen van de 
Raad van procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs. Het federaal parket is ook 
vertegenwoordigd in de meeste expertisenetwerken.  

Het College is van oordeel dat deze talrijke aanwezigheden een meerwaarde opleveren en zorgen 
voor een goede integratie van het federaal parket binnen het Openbaar Ministerie. 
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 Conclusie 
Het College van procureurs-generaal ervaart de wijze waarop de federale procureur en het federaal 
parket uitvoering geven aan de hen toevertrouwde opdrachten, zowel in concrete dossiers als in de 
ondersteuning van de beleidsmatige aangelegenheden, als zeer positief.  

De federale procureur en de federale magistraten voeren hun wettelijke opdrachten op een 
professionele en dynamische wijze uit.  

Uit de feedback van de procureurs-generaal, de procureurs des Konings en de arbeidsauditeurs 
blijkt immers dat de samenwerking met het federaal parket in het algemeen wordt gewaardeerd.  

De uitvoering van de steunopdrachten door het federaal parket in het domein van onder meer de 
internationale samenwerking, de bijzondere opsporingsmethoden en de coördinatie verloopt in de 
regel tot eenieders tevredenheid.  

Hetzelfde geldt voor de (de facto of de iure) exclusieve bevoegdheden van het federaal parket, zoals 
het terrorisme, de ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de misdrijven 
gepleegd door militairen in het buitenland, de zeepiraterij en de getuigenbeschermingscommissie.  

Wat de uitoefening van de strafvordering betreft, lijkt dé kritieke succesfactor in de samenwerking 
tussen de lokale parketten/arbeidsauditoraten en het federaal parket nog steeds het voldoende 
wederzijds informeren en begrijpen van de lokale en federale belangen en prioriteiten en van de in 
te zetten recherchecapaciteit. De initiatieven die daarin door het federaal parket werden genomen 
en die wellicht ingevolge COVID-19 en het dossier SKY op een lager tempo zijn moeten worden 
uitgevoerd, verdienen in elk geval te worden verder gezet en zouden, samen met de nationale 
prioriteitenstelling die door het College van procureurs-generaal werd uitgetekend, er moeten voor 
zorgen dat deze samenwerking nog beter wordt.  

Het College van procureurs-generaal steunt de idee van de federale procureur om de behandeling 
van de federale dossiers voor gans België te concentreren bij zes rechtbanken van eerste aanleg 
(één rechtbank van eerste aanleg per ressort en twee voor het ressort Brussel) en bij de vijf hoven 
van beroep.  

Het College is verheugd vast te stellen dat het federaal parket zich goed bewust is van het belang 
om, soms als speerpunt in zeer specifieke domeinen, als onderdeel van het Openbaar Ministerie te 
functioneren in overleg en in volkomen synergie en coherentie met alle andere geledingen van het 
Openbaar Ministerie.  

Het College van procureurs-generaal spoort de federale procureur en de federale magistraten aan 
om op de ingeslagen positieve weg verder te gaan.  

Het College verzoekt de federale procureur wel nogmaals om de wijze waarop de cijfers voor het 
werkingsverslag worden verzameld en weergegeven, te perfectioneren met behulp van de 
statistische analisten en de cel ICT van de steundienst van het Openbaar Ministerie. 

In toepassing van artikel 143bis, § 3, lid 3 van het Gerechtelijk Wetboek geeft het College van 
procureurs-generaal dan ook een gunstig advies (op een schaal van gunstig – onvoldoende).  

Brussel, 17 juni 2021 
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3.2. Evaluatie van het Belgische lid van Eurojust  
 Kalenderjaar 2017 

Bij besluit van de Raad van de Europese Unie van 28 februari 2002 werd als orgaan van de Unie 
de eenheid Eurojust opgericht om de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken. Dit 
Besluit werd gewijzigd bij Besluit van 18 juni 2003 en van 16 december 2008. Het Besluit werd naar 
Belgisch recht omgezet bij Wet van 21 juni 2004, gewijzigd bij Wetten van 25 april 2014 en 5 februari 
2016. Krachtens artikel 9 van deze wet 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 de betrokkene te hebben gehoord, en wordt opgenomen in het jaarverslag van het College 
van procureurs-generaal. 

De evaluatie slaat op mevrouw Michèle Coninsx, die Belgisch lid was tot eind oktober 2017. In 

november 2017 is zij vertrokken naar de Verenigde Naties in Amerika zodat zij niet meer gehoord 
werd door het College van procureurs-generaal. 

Overeenkomstig voornoemde wet en de richtlijnen vervat in de COL 6/2015 betreffende Eurojust 
dient het Belgische lid bij Eurojust: 

 Een omstandig tweemaandelijks activiteitenverslag over de werkzaamheden binnen 
Eurojust te bezorgen aan de Minister van Justitie, de federale procureur en de procureur-
generaal Gent; 

 de procureur-generaal Gent in kennis te stellen van elk verzoek of advies van Eurojust; 

 de federale procureur de informatie over te maken die belang kan hebben voor 
opsporingen of vervolgingen in België. 

Mevrouw Coninsx voldoet aan al haar verplichtingen tot informatie-uitwisseling. 

De procureur-generaal Gent, bevoegd voor de internationale samenwerking, wordt correct en snel 
op de hoogte gebracht van alle nieuw geopende Eurojust dossiers waarbij België betrokken is, en 
dit via het overmaken van case reports per mail. 

Mevrouw Coninsx onderhoudt ook op regelmatige basis contacten met het federaal parket, en 
neemt ook deel in Brussel aan de driemaandelijkse vergaderingen van de overleggroep 
‘internationale samenwerking in strafzaken’. 

Het College van procureurs-generaal evalueert de wijze waarop mevrouw Coninsx als Belgisch lid 
de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid uitvoert alsmede de wijze waarop 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 gewezen op volgende elementen: 

 zij heeft een uitstekende en uitgebreide talenkennis; 

 zij vertoont een grote inzet en is stressbestendig; 
 zij heeft een zeer ruime kennis en ervaring opgebouwd inzake de internationale 

samenwerking in strafzaken; 

 zij is steeds bereid een bijdrage te leveren aan diverse opleidingen – zo heeft zij op de 
basisopleiding internationale samenwerking in strafzaken op 23 januari 2017 een zeer 
heldere en praktisch gerichte uiteenzetting gegeven omtrent de opdrachten, organisatie 
en werking van Eurojust; 
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 zij heeft in 2017 ook nuttig meegewerkt aan de werkgroep ENCS (Eurojust National 
Coordination System) met het oog op het uitwerken van de info-uitwisseling tussen België 
en Eurojust; 

 zij vervult een belangrijke rol in haar unieke positie als Voorzitter van Eurojust én als 
Voorzitter van het Counter-Terrorism Team, doch slaagt er toch in ook zorg te dragen voor 
de correcte toepassing van de operationele dossiers met België. 

Het College van procureurs-generaal stelt vast dat het aantal door Eurojust behandelde zaken blijft 

toenemen. In het laatste gepubliceerde jaarrapport geven de cijfers aan dat er 2550 nieuwe zaken 
geopend werden in 2017 (in 2016 was dat 2306). 

Gezien deze toename van het aantal operationele zaken en de taken die Michèle Coninsx verricht 
als Voorzitter van Eurojust is zij erin geslaagd een goede taakverdeling tot stand te brengen met de 
aangewezen adjunct van het Belgisch lid en de Second National Expert (SNE) voor België. 

In de eerste helft van 2018 werden de procureurs des Konings bevraagd om, op basis van hun 
ervaringen in de praktijk in het kalenderjaar 2017, hun beoordeling over te maken inzake de 
samenwerking met Eurojust en de tussenkomst van de Belgische desk bij Eurojust. 

Er werden geen problemen gesignaleerd, integendeel, alle ontvangen reacties waren positief. Zo 
werd gewezen op het hoogstaand niveau, met een zeer goede samenwerking en ondersteuning, 

zowel logistiek als juridisch. In het bijzonder werd gewezen op de snelle en efficiënte tussenkomsten 
bij de coördinatievergaderingen en de opstart van gemeenschappelijke onderzoeksteams. 
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3.3. Overeenkomstig artikel 47undecies van het Wetboek 
van Strafvordering opgesteld verslag 

Op grond van punt VII. 5.1. van omzendbrief COL 13/2006 van het College van Procureurs-generaal 
bij de hoven van beroep betreffende bijzondere opsporingsmethoden en enige andere 
onderzoeksmethoden moeten de procureurs des Konings op het einde van elk trimester (krachtens 
artikel 47undecies, lid 1 van het Wetboek van Strafvordering) alle zonder gevolg gestelde dossiers 
waarbij gebruik werd gemaakt van observatie en/of infiltratie ter controle meedelen aan de 

procureur-generaal. Als er van de zaken waarbij de twee voornoemde methoden werden toegepast 
geen enkel dossier zonder gevolg werd gesteld, moet de procureur-generaal hiervan op de hoogte 
worden gebracht. Op basis van de door de parketten-generaal bezorgde verslagen inzake de 
desbetreffende controle kunnen de onderstaande in de bijlage opgenomen gegevens worden 
verstrekt.: 

 Kalenderjaar 2017 

Artikel 47undecies, lid 1 van het Wetboek van Strafvordering: Geseponeerde dossiers – Punt VII. 

5.1 van omzendbrief COL 13/2006 – Overzicht van het kalenderjaar 2017 

 Rechtsgebied Antwerpen 

Arrondissement Antwerpen - Afdelingen Antwerpen – Mechelen en Turnhout 
Er werden 30 dossiers geseponeerd waarin toepassing werd gemaakt van observatie en/of 
infiltratie: 

 1 dossier inzake diefstal d.m.v. valse sleutels 

 17 dossiers inzake A) gewone diefstal – B) bendevorming 

 1 dossier inzake mededaderschap gijzeling 

 1 dossier inzake A) diefstal met geweld of bedreiging, met wapens – B) diefstal met braak 
– C) poging diefstal met braak – D) oplichting 

 3 dossiers inzake (mededaderschap) A) invoer, handel en bezit verdovende middelen, in 
vereniging – B) deelname criminele organisatie (infiltratie in 1 dossier) 

 3 dossiers inzake (mededaderschap) bendevorming 

 1 dossier inzake deelname aan enige activiteit van een terroristische groep 

 1 dossier inzake A) handel en bezit verdovende middelen – B) lidmaatschap van een 
criminele organisatie 

 1 dossier inzake A) vervaardigen, invoer, handel en bezit in psychotrope stoffen – B) 
criminele organisatie 

 1 dossier inzake mededaderschap mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting, met 
misbruik van de zwakke positie van het slachtoffer, ten aanzien van een minderjarig 
slachtoffer en in vereniging. 

Arrondissement Limburg - Afdelingen Hasselt en Tongeren 
Er werden 16 dossiers geseponeerd waarin toepassing werd gemaakt van observatie en/of 
infiltratie: 

 5 dossiers inzake A) diefstallen met braak – B) bendevorming 

 6 dossiers inzake A) diefstallen – B) bendevorming 

 3 dossiers inzake inbreuken wetgeving verdovende middelen en psychotrope stoffen (in 
vereniging) 

 1 dossier inzake verberging van misdadigers 
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 1 dossier inzake inbreuken op het jachtdecreet, het natuurdecreet, het soorten besluit en 
het milieuhandhavingsdecreet 

Daarnaast werd er tevens 1 dossier van de FOD Financiën - Algemene Administratie van de Douane 
en Accijnzen, waarin de administratie besliste om niet over te gaan tot strafrechterlijke vervolging, 
overgemaakt voor wettigheidscontrole. Dit dossier handelde over sluikinvoer en onwettig 
voorhanden hebben van sigaretten. 

Over beide arrondissementen heen houden de meeste onderzoeken verband met feiten van diefstal 
voornamelijk met bendevorming en al of niet met braak, en met feiten van verdovende middelen. 

Voor beide arrondissementen geldt dat de meeste sepots gemotiveerd werden op grond van 
technische aard zoals onvoldoende bewijs, dader onbekend of wegens geen misdrijf. 

In het algemeen kan worden gesteld dat het nazicht aantoont dat de diverse toepasselijke wettelijke 
bepalingen werden nageleefd. 

Slechts één dossier heeft aanleiding gegeven tot bemerkingen. Aan de procureur des Konings werd 
gevraagd dit met de federale gerechtelijke politie te kortsluiten. 

 Rechtsgebied Brussel 

Arrondissement Waals-Brabant 
Er werden geen dossiers geseponeerd in de besproken periode. 

Arrondissement Leuven  
Er werden twee dossiers geseponeerd in de betrokken periode inzake respectievelijk diefstal met 

braak en diefstal meer bendevorming. Er werd in beide dossiers een machtiging tot observatie 
afgeleverd. 

Arrondissement Brussel  
Er werden 19 dossiers geseponeerd inzake respectievelijk: inbreuken op de drugwetgeving (2), 
inbreuken op de drugwetgeving in vereniging (3), gijzelneming en poging afpersing, vereniging van 
misdadigers en diefstal met braak, bezit en verspreiding van kinderporno, vereniging van 
misdadigers (6), valsheid en gebruik van valse stukken en inbreuken op de douanewetgeving (4) In 
al deze dossiers werd enkel machtiging tot observatie verleend.  

Arrondissement Halle-Vilvoorde  
Er werden twee dossiers geseponeerd in de besproken periode inzake diefstal met bendevorming 
en diefstal met criminele organisatie. Er werd in beide dossiers een machtiging tot observatie 

afgeleverd. 

Bespreking 
De observaties leverden in de geviseerde dossiers geen of geen nuttige resultaten op (geen 
bevestiging van de aanvankelijke informatie). Het nazicht toont aan dat de diverse toepasselijke 
wettelijke bepalingen in het algemeen worden nageleefd en dat met name het open en het 
vertrouwelijk dossier correct worden ingevuld. In een dossier werd de in de machtiging tot observatie 
vermelde motivering niet integraal overgenomen in het strafdossier. In een ander dossier (waarin 
de BOM-maatregel toegestaan en uitgevoerd was in een ander ressort) ontbrak de bevestiging van 
het bestaan van de machtiging tot observatie en werd de inzet van een lokfiets geheim gehouden 
in het vertrouwelijk dossier alsook in de BOM-machtiging maar daarentegen wel prijsgegeven in het 
strafdossier. De betrokken parketten werden hiervan in kennis gesteld en werden uitgenodigd om 
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de passende maatregelen te nemen. Er dient dus vastgesteld dat de vigerende richtlijnen in het 
algemeen worden nageleefd. 

 Rechtsgebied Gent 

Oost-Vlaanderen - fdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde 
9 geseponeerde dossiers met observatie 

 3x diefstal door middel van braak 

 2x verkoop verdovende middelen 
 1x criminele organisatie 

 1x vereniging van misdadigers voor plegen van diefstal door middel van braak 

 1x verkoop verdovende middelen in vereniging 

 1x bedreigingen art. 327 lid 1 Strafwetboek) 

2 geseponeerde dossiers met infiltratie 

 2x verkoop verboden wapens 

West-Vlaanderen, afdeling Brugge 

1 geseponeerd dossier met observatie (bendevorming + gebruik van valse stukken). 

West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk 
2 geseponeerde dossiers met observatie 

 1x verkoop verdovende middelen in vereniging 

 1x verkoop verdovende middelen). 

West-Vlaanderen, afdeling Ieper 
Geen enkel geseponeerd dossier. 

West-Vlaanderen, afdeling Veurne 
Geen enkel geseponeerd dossier. 

Bespreking 
De redenen voor de zondergevolgstelling waren overwegend dat er geen of onvoldoende 
vaststellingen plaatsvonden. Uitzonderlijk is er niet tot uitvoering overgegaan om tactische redenen 

(in het belang van het onderzoek of voorrang aan een ander dossier). 

Bij het nazicht werd vastgesteld dat de regelgeving correct werd nageleefd en er niet te lichtzinnig 
beroep gedaan werd op de observatie/infiltratie doch integendeel de subsidiariteit en 
proportionaliteit werd in acht genomen. In het bijzonder wordt erop gewezen: 

 de aanvragen en machtigingen werden goed gemotiveerd en de processen-verbaal van 
uitvoering werden correct omschreven; 

 de wettelijke termijnen werden gerespecteerd, de mondelinge machtiging werden snel 
schriftelijk bevestigd en de verlengingen gebeurden tijdig; 

 de machtigingen tot observatie specifieerden steevast op welke personen, voertuigen, 
plaatsen, … deze konden plaatsvinden; 

 een correct onderscheid gemaakt werd tussen het openlijk en het vertrouwelijk dossier; 

 het akkoord van het federaal parket verleend werd waar nodig, zoals voor de inzet van 
een buitenlandse undercoveragent. 
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Bij nazicht van de 14 geseponeerde dossiers werden slechts twee onvolkomenheden opgemerkt 
die aan het betrokken parket werden ter kennis gebracht: 

 het ontbreken in het open dossier van de bevestiging van de machtiging tot verlenging; 

 de machtiging die niet was ondertekend. 

 Rechtsgebied Luik 

Gerechtelijk arrondissement Luik: Afdelingen Luik, Hoei en Verviers 
Er werden 2 dossiers meegedeeld inzake de volgende feiten: 

 Terrorisme – haatpredikers (observatie). Motief van zondergevolgstelling: uitlevering;  
 Handel in verdovende middelen – cannabisteelt (observatie). Motief van 

zondergevolgstelling: onvoldoende bewijzen.  

Gerechtelijk arrondissement Namen: Afdelingen Namen en Dinant  
Er werden geen dossiers meegedeeld. 

Gerechtelijk arrondissement Luxemburg: Afdelingen Aarlen, Marche-en-Famenne en 
Neufchâteau 

Er werden geen dossiers meegedeeld.  

Gerechtelijk arrondissement Eupen 
 Er werden geen dossiers meegedeeld. 

Bij de controle van deze dossiers werden geen onregelmatigheden vastgesteld. 

 Rechtsgebied Bergen 

Gerechtelijk arrondissement Henegouwen: Afdeling Bergen 
In het kader van geen enkel dossier waarbij een bijzondere opsporingsmethode werd gebruikt, werd 
beslist om geen vervolging in te stellen. 

Gerechtelijk arrondissement Henegouwen: Afdeling Charleroi 
Er werden 5 dossiers meegedeeld in het kader waarvan observaties werden uitgevoerd. Er werden 
geen opmerkingen over deze geanalyseerde zaken geformuleerd. 

 Operatie C-BAMEL 30/15 – bendevorming (observatie). Motief van zondergevolgstelling: 
geen inbreuk.  

 Operatie C-BOND 23/16 – bendevorming (diefstal met geweld) (observatie). Motief van 
zondergevolgstelling: onvoldoende bewijzen.  

 Operatie C-JACOMO 11/17 – bendevorming (handel in voertuigen en verdovende 
middelen)  (observatie). Motief van zondergevolgstelling: onvoldoende bewijzen.  

 Operatie C-FOSSE 8/17 – bendevorming (handel in onderdelen van gestolen voertuigen) 
(observatie). Motief van zondergevolgstelling: onvoldoende bewijzen.  

 Operatie C-RAPIDON 12/17 – wapenhandel (observatie). Motief van 
zondergevolgstelling: onvoldoende bewijzen. 

Arrondissement judiciaire du Hainaut - division Tournai 
Er werd 1 dossier meegedeeld in het kader waarvan observaties werden uitgevoerd. 

 Operatie M-LIVREUR – zware diefstallen – diefstal met geweld – bendevorming 
(observatie). Motief van zondergevolgstelling: geen inbreuk.  
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 Kalenderjaar 2018 

Artikel 47undecies, lid 1 van het Wetboek van Strafvordering: Geseponeerde dossiers – Punt VII. 
5.1 van omzendbrief COL 13/2006 – Overzicht van het kalenderjaar 2018 

 Rechtsgebied Antwerpen 

Arrondissement Antwerpen - Afdelingen Antwerpen – Mechelen en Turnhout 
Er werden 23 dossiers geseponeerd waarin toepassing werd gemaakt van observatie en/of 
infiltratie: 

 10 dossiers inzake A) gewone diefstal – B) bendevorming 

 2 dossiers inzake A) diefstal met braak, inklimming of valse sleutels – B) bendevorming 

 1 dossier inzake vervaardiging, handel en bezit in verdovende middelen 
 2 dossiers inzake bendevorming 

 1 dossier inzake mededaderschap invoer, handel en bezit verdovende middelen, in 
vereniging 

 1 dossier inzake mededaderschap A) invoer, handel en bezit verdovende middelen, in 
vereniging – B) deelname criminele organisatie 

 1 dossier inzake A) inbreuk art. 139 en 140 § 1 SW : deelname aan de activiteit van een 
terroristische groep – B) inbreuken wapenwetgeving, invoer van wapens/explosieven 

 2 dossiers inzake heling 

 1 dossier inzake A) poging zware diefstal – B) bendevorming 

 1 dossier inzake moord 

 1 dossier inzake A) invoer, vervaardigen, handel en bezit van psychotrope stoffen, in 
vereniging – B) deelname criminele organisatie 

Arrondissement Limburg - Afdelingen Hasselt en Tongeren 
Er werden 4 dossiers geseponeerd waarin toepassing werd gemaakt van observatie en/of infiltratie: 

 1 dossier inzake diefstallen met bendevorming 

 1 dossier inzake diefstallen met braak en bendevorming 

 1 dossier inzake diefstal met braak 

 1 dossier inzake diefstal met geweld, met verzwarende omstandigheden 

Bespreking 
Over beide arrondissementen heen houden de meeste onderzoeken verband met feiten van diefstal 
voornamelijk met bendevorming en met feiten van verdovende middelen. 

Voor beide arrondissementen geldt dat de meeste sepots gemotiveerd werden op grond van 
technische aard zoals onvoldoende bewijs, dader onbekend of wegens geen misdrijf. 

In het algemeen kan worden gesteld dat het nazicht aantoont dat de diverse toepasselijke wettelijke 
bepalingen werden nageleefd. 

 Rechtsgebied Brussel 

Arrondissement Waals-Brabant 
Er werden vier dossiers geseponeerd in de besproken periode telkens in zake inbreuken op de 
drugwetgeving. In alle dossiers werden machtigingen tot observatie afgeleverd. 
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Arrondissement Leuven  
Er werden drie dossiers geseponeerd in de betrokken periode telkens in zake vermogensdelicten 
(diefstal, al dan niet met braak) in vereniging. In alle dossiers werden machtigingen tot observatie 
afgeleverd. 

Arrondissement Brussel  
Er werden drie dossiers geseponeerd in de betrokken periode in zake respectievelijk: deelname aan 
de activiteiten van een terroristische groepering; vereniging van misdadigers en kwaadwillige 
belemmering van het verkeer en vereniging van misdadigers met het oog op het plegen van 
diefstallen met geweld. In alle dossiers werden machtigingen tot observatie afgeleverd.  

Arrondissement Halle-Vilvoorde  
Er werden vier dossiers geseponeerd in de besproken periode in zake vereniging van misdadigers; 

inbreuken op de drugwetgeving; diefstal met braak en criminele organisatie en diefstal en criminele 
organisatie. In alle dossiers werden machtigingen tot observatie afgeleverd. 

Bespreking  
De observaties leverden in de geviseerde dossiers geen of geen nuttige resultaten op (geen 
bevestiging van de aanvankelijke informatie). In een aantal dossiers kon er wegens andere 
prioriteiten niet tot uitvoering van de machtiging worden overgegaan. In één dossier kwam de BOM-
maatregel tot een einde ingevolge het overlijden van de target. In alle geseponeerde BOM-dossiers 
werden de toepasselijke wettelijke bepalingen integraal en foutloos nageleefd. Er dient dus 
vastgesteld dat de vigerende richtlijnen worden nageleefd. 

 Rechtsgebied Gent 

Oost-Vlaanderen - Afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde 

5 geseponeerde dossiers met observatie 

 1 x vereniging van misdadigers 
 2 x diefstal door middel van braak 

 1 x verkoop verdovende en psychotrope middelen 

 1 x poging doodslag en onbruikbaarmaken van motorvoertuig 

1 geseponeerde dossiers met infiltratie 

 1 x verkoop verdovende middelen in vereniging 

West-Vlaanderen, afdeling Brugge 
1 geseponeerd dossier met observatie 

 inbreuken wapenwet (illegaal bezit wapens zonder vergunning) + gebruik van valse 
stukken 

West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk 
8 geseponeerde dossiers met observatie 

 1 x voorbereidende handelingen verdovende middelen of psychotrope stoffen 
 3 x verkoop van verdovende middelen 

 1 x onrechtmatige toegang tot informaticasystemen (art. 550bis Sw.) + belaging (art. 
442bis Sw.) 

 1 x aanzetten tot haat of geweld (art. 24, 4° en 25 Antidiscriminatiewet) 
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 1 x deelname activiteit terroristische groepering en aanzetten tot haat of geweld (art. 24, 
4° en 25 Antidiscriminatiewet 

 1 x deelname activiteit terroristische groepering 

West-Vlaanderen, afdeling Ieper 
4 geseponeerd dossier met observatie  

 1x diefstal door middel van braak, poging diefstal door middel van braak en diefstal 

 1 x verkoop van verdovende middelen 

 1 x criminele organisatie 

 1 x aanmaak + distributie van dopingproducten die onder het toepassingsgebied van de 
drugwet vallen 

West-Vlaanderen, afdeling Veurne 
Geen enkel geseponeerd dossier. 

Bespreking 
De redenen voor de zondergevolgstelling waren overwegend dat er geen of onvoldoende 
vaststellingen plaatsvonden. Een keer werd er geseponeerd omdat de verdachten in het buitenland 
reeds werden vervolgd. 

Bij het nazicht werd vastgesteld dat de regelgeving correct werd nageleefd en er niet te lichtzinnig 
beroep gedaan werd op de observatie/infiltratie doch integendeel de subsidiariteit en 
proportionaliteit werd in acht genomen. In het bijzonder wordt erop gewezen: 

 de aanvragen en machtigingen werden goed gemotiveerd en de processen-verbaal van 
uitvoering werden correct omschreven; 

 de wettelijke termijnen werden gerespecteerd, de mondelinge machtiging werden snel 
schriftelijk bevestigd en de verlengingen gebeurden tijdig; 

 de machtigingen tot observatie specifieerden steevast op welke personen, voertuigen, 
plaatsen, … deze konden plaatsvinden; 

 een correct onderscheid gemaakt werd tussen het openlijk en het vertrouwelijk dossier; 
een correct onderscheid gemaakt werd tussen het openlijk en het vertrouwelijk dossier; 

 het akkoord van het federaal parket verleend werd waar nodig, zoals voor de toepassing 
van de embargoprocedure (art. 44/8 Wet Politieambt) 

Bij nazicht van de 19 geseponeerde dossiers werden slechts drie onvolkomenheden opgemerkt die 
aan het betrokken parket werden ter kennis gebracht: 

 het ontbreken in het open dossier van de bevestiging van de machtiging tot observatie 
(tweemaal); 

 er zat 1 x teveel tijd tussen de mondelinge machtiging tot observatie en de schriftelijke 
bevestiging tot observatie. 

 Rechtsgebied Luik 

Gerechtelijk arrondissement Luik: Afdelingen Luik, Hoei en Verviers 
Er werden 2 dossiers meegedeeld inzake de volgende feiten: 

 Wapenhandel (observatie). Motief van zondergevolgstelling: onvoldoende bewijzen;  

 Terrorisme (observatie – gebruik van bakens). Motief van zondergevolgstelling: 
onvoldoende bewijzen. 
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Gerechtelijk arrondissement Namen: Afdelingen Namen en Dinant 
Er werden geen dossiers meegedeeld. 

Gerechtelijk arrondissement Luxemburg: Afdelingen Aarlen, Marche-en-Famenne en 
Neufchâteau 

Er werden geen dossiers meegedeeld.  

Gerechtelijk arrondissement Eupen 
Er werden geen dossiers meegedeeld. 

Bij de controle van deze dossiers werden geen onregelmatigheden vastgesteld. 

 Rechtsgebied Bergen 

Gerechtelijk arrondissement Henegouwen: Afdeling Bergen 
In het kader van geen enkel dossier waarbij een bijzondere opsporingsmethode werd toegepast, 

werd beslist om geen vervolging in te stellen. 

Gerechtelijk arrondissement Henegouwen: Afdeling Doornik 
In het kader van geen enkel dossier waarbij een bijzondere opsporingsmethode werd gebruikt, werd 
beslist om geen vervolging in te stellen. 

Gerechtelijk arrondissement Henegouwen: Afdeling Charleroi 
Er werden 3 dossiers meegedeeld in het kader waarvan observaties werden uitgevoerd. 

 Operatie C-VEGAS 5/17 – Fiscale fraude in de op het vlak van accijnsgoederen actieve 
sector (observatie). Motief van zondergevolgstelling: geen inbreuk.  

 Operatie C-SAB (1) 10/14 – cannabisteelt (observatie).  
 Operatie C-SAB (2) 10/14 – cannabisteelt (observatie). Motief van zondergevolgstelling: 

onvoldoende bewijzen.  
 Operatie C-RSGARDEN 11/18 – cannabisplantages (observatie). Motief van 

zondergevolgstelling: onvoldoende bewijzen. 

 Kalenderjaar 2019 

Artikel 47undecies, lid 1 van het Wetboek van Strafvordering: geseponeerde dossiers – Punt VII.5.1 
van de omzendbrief COL 13/2006 – Overzicht van het kalenderjaar 2019 

 Rechtsgebied Antwerpen 

Arrondissement Antwerpen - Afdelingen Antwerpen – Mechelen en Turnhout 
Er werden 31 dossiers geseponeerd waarin toepassing werd gemaakt van observatie en/of 
infiltratie: 

 7 dossiers inzake A) gewone diefstal – B) bendevorming 
 3 dossiers inzake A) diefstal met braak, inklimming of valse sleutels – B) bendevorming 

 1 dossier A) zware diefstal – B) deelname criminele organisatie 

 2 dossiers bendevorming 

 3 dossiers vervaardigen, handel en bezit in verdovende middelen 

 7 dossiers inzake mededaderschap invoer handel en bezit in verdovende middelen 

 2 dossiers mededaderschap A) invoer, handel en bezit van verdovende middelen, in 
vereniging B) deelname criminele organisatie 

 1 dossier belaging 
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 2 dossiers het voorbereiden van het plegen van een terroristische misdrijf 

 2 dossiers mensensmokkel en mensenhandel 

 1 dossier A) bendevorming B) inbreuk wetgeving private milities 

Arrondissement Limburg - Afdelingen Hasselt en Tongeren. 
Er werden 9 dossiers geseponeerd waarin toepassing werd gemaakt van observatie en/of infiltratie: 

 2 dossiers inzake diefstallen met bendevorming 

 7 dossier inzake inbreuken wetgeving verdovende middelen en psychotrope stoffen 

Bespreking 
Over beide arrondissementen heen houden de meeste onderzoeken verband met feiten van diefstal 
voornamelijk met bendevorming en met feiten van verdovende middelen. 

Voor beide arrondissementen geldt dat de meeste sepots gemotiveerd werden op grond van 
technische aard zoals onvoldoende bewijs, dader onbekend of wegens geen misdrijf. 

In het algemeen kan worden gesteld dat het nazicht aantoont dat de diverse toepasselijke wettelijke 
bepalingen werden nageleefd. 

 Rechtsgebied Brussel 

Arrondissement Waals-Brabant  
Er werden geen dossiers geseponeerd in de besproken periode. 

Arrondissement Leuven  
Er werden vijf dossiers geseponeerd in de betrokken periode in zake respectievelijk inbreuken 
drugwetgeving (drie dossiers), diefstal (al dan niet met bendevorming). In alle dossiers werden 
machtigingen tot observatie afgeleverd. 

Arrondissement Brussel  
Er werden drie dossiers geseponeerd in de betrokken periode in zake respectievelijk inbreuken op 
de douanewetgeving, inbreuken op de wapenwetgeving en lidmaatschap van een criminele 

organisatie. In twee dossiers werden machtigingen tot observatie afgeleverd. In één dossier werd 
een machtiging tot infiltratie afgeleverd.  

Arrondissement Halle-Vilvoorde betreft  
Er werden vijf dossiers geseponeerd in de besproken periode in zake respectievelijk inbreuken op 
de drugwetgeving, lidmaatschap van een criminele organisatie (twee dossiers), inbreuken op de 
wapenwetgeving en poging tot moord. In vier dossiers werden machtigingen tot observatie 
afgeleverd. In één dossier werd een machtiging tot infiltratie afgeleverd. 

Bespreking  
De gemachtigde BOM-maatregelen leverden in de geviseerde dossiers geen of geen nuttige 
resultaten op (geen bevestiging van de aanvankelijke informatie, geen uitvoering meer mogelijk, 
uitvoering was niet meer nodig, targets kwamen niet meer terug of er kon geen contact tot stand 

gebracht worden tussen de undercoveragent en de target). In een dossier werd de gemachtigde 
maatregel (die geen resultaten gaf) stopgezet na een tussenkomst van de douane. In een ander 
dossier werd de gemachtigde maatregel stopgezet toen bleek dat het om een parallel onderzoek 
ging met een gerechtelijk onderzoek dat onder embargo stond en dat naderhand zeer succesvol 
werd afgerond. Het nazicht toont aan dat de diverse toepasselijke wettelijke bepalingen in het 
algemeen worden nageleefd en dat met name het open en het vertrouwelijk dossier correct worden 
ingevuld. In een dossier ontbrak de bevestiging van het bestaan van de machtiging in het 
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strafdossier. In drie dossiers werd de in de machtiging tot observatie vermelde motivering niet 
correct of niet integraal overgenomen in het strafdossier. De betrokken parketten werden hiervan in 
kennis gesteld en werden uitgenodigd om de passende maatregelen te nemen. Er dient dus 
vastgesteld dat de vigerende richtlijnen in het algemeen worden nageleefd. 

 Rechtsgebied Gent 

Oost-Vlaanderen (afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde) 
3 geseponeerde dossiers met observatie 

 1 x vereniging van misdadigers/ diefstal door middel van braak 
 1 x verkoop verdovende en psychotrope middelen 

 1 x teelt van drugs 

West-Vlaanderen, afdeling Brugge 
1 geseponeerd dossier met observatie  

 mensenhandel 

West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk 
7 geseponeerde dossiers met observatie 

 1x invoer/verkoop verdovende middelen,  
 1 x diefstal met braak,  

 1 x inbreuk op 140septies Strafwetboek,  

 1 x verkoop verdovende middelen,  

 1 x diefstal met braak, poging diefstal met braak en bendevorming,  

 1 x aanzetten tot haat of geweld jegens een bepaalde groep of gemeenschap,  

 1 x drugs in vereniging 

West-Vlaanderen, afdeling Ieper 
2 geseponeerd dossier met observatie 

 1x brandstichting/criminele organisatie, diefstal met braak 

 1 x heling, criminele organisatie). 

West-Vlaanderen, afdeling Veurne 
Geen enkel geseponeerd dossier.  

Bespreking 

De redenen voor de zondergevolgstelling waren overwegend dat er geen of onvoldoende 
vaststellingen plaatsvonden of de daders onbekend gebleven zijn. Een keer werd er geseponeerd 
omdat de verdachte niet kan gevonden worden. 

Bij het nazicht werd vastgesteld dat de regelgeving correct werd nageleefd en er niet te lichtzinnig 
beroep gedaan werd op de observatie/infiltratie doch integendeel de subsidiariteit en 
proportionaliteit werd in acht genomen. In het bijzonder wordt erop gewezen: 

 de aanvragen en machtigingen werden goed gemotiveerd en de processen-verbaal van 
uitvoering werden correct omschreven; 

 de wettelijke termijnen werden gerespecteerd, de mondelinge machtiging werden snel 
schriftelijk bevestigd en de verlengingen gebeurden tijdig; 
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 de machtigingen tot observatie specifieerden steevast op welke personen, voertuigen, 
plaatsen, … deze konden plaatsvinden; 

 een correct onderscheid gemaakt werd tussen het openlijk en het vertrouwelijk dossier; 
een correct onderscheid gemaakt werd tussen het openlijk en het vertrouwelijk dossier; 

Bij nazicht van de 13 geseponeerde dossiers werden slechts drie onvolkomenheden opgemerkt die 

aan het betrokken parket werden ter kennis gebracht: 

 het ontbreken in het open dossier van de bevestiging van de machtiging tot observatie 
(eenmaal); 

 De strafrechtelijke kwalificatie in de machtiging tot observatie is niet correct (er werd 
verwezen naar een oude wettelijke bepaling) (eenmaal) 

 er zaten diverse stukken uit het vertrouwelijk dossier in het openlijk dossier (eenmaal) 

 Rechtsgebied Luik 

Gerechtelijk arrondissement Luik: Afdelingen Luik, Hoei en Verviers 
Er werden geen dossiers meegedeeld. 

Gerechtelijk arrondissement Namen: Afdelingen Namen en Dinant 
Er werden geen dossiers meegedeeld. 

Gerechtelijk arrondissement Luxemburg: Afdelingen Aarlen, Marche-en-Famenne en 
Neufchâteau 

Er werden geen dossiers meegedeeld. 

Gerechtelijk arrondissement Eupen 
Er werd 1 dossier meegedeeld inzake bendevorming – georganiseerde criminaliteit – internationaal 
karakter (technische observatie). Motief van zondergevolgstelling: onvoldoende bewijzen. 

Bij de controle van dit dossier werden geen onregelmatigheden vastgesteld. 

 Rechtsgebied Bergen 

Gerechtelijk arrondissement Henegouwen: Afdeling Bergen 
In het kader van geen enkel dossier waarbij een bijzondere opsporingsmethode werd toegepast, 
werd beslist om geen vervolging in te stellen. 

Gerechtelijk arrondissement Henegouwen: Afdeling Doornik 
In het kader van geen enkel dossier waarbij een bijzondere opsporingsmethode werd gebruikt, werd 
beslist om geen vervolging in te stellen. 

Gerechtelijk arrondissement Henegouwen: Afdeling Charleroi 
Er werd 1 dossier meegedeeld in het kader waarvan observaties werden uitgevoerd. : 

 Operatie C-REBOND 29/17 – criminele organisatie (banditisme) (observatie). Motief van 
zondergevolgstelling: onvoldoende bewijzen. 

 Kalenderjaar 2020 

Artikel 47undecies, lid 1 van het Wetboek van Strafvordering: Geseponeerde dossiers – Punt VII. 
5.1 van omzendbrief COL 13/2006 – Overzicht van het kalenderjaar 2020 
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  Rechtsgebied Antwerpen 

Arrondissement Antwerpen - Afdelingen Antwerpen – Mechelen en Turnhout 
Er werden 21 dossiers geseponeerd waarin toepassing werd gemaakt van observatie en/of 
infiltratie: 

 7 dossiers inzake A) gewone diefstal - B) bendevorming 

 1 dossier inzake A) diefstal met braak, inklimming of valse sleutels - B) bendevorming 
 4 dossiers inzake A) bendevorming - B) heling 

 6 dossiers inzake mededaderschap A) invoer handel en bezit in verdovende middelen B) 
deelname criminele organisatie 

 1 dossier inzake witwassen 

 1 dossier inzake mensensmokkel en mensenhandel 

 1 dossier inzake mededaderschap A) mondelinge bedreiging met bevel of voorwaarden 
B) deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie 

Arrondissement Limburg - Afdelingen Hasselt en Tongeren 
Er werden 5 dossiers geseponeerd waarin toepassing werd gemaakt van observatie en/of infiltratie: 

 3 dossiers inzake inbreuken wetgeving verdovende middelen en psychotrope stoffen 

 1 dossier inzake A) vernieling door ontploffing, met verzwarende omstandigheden B) 
diefstal met braak en bendevorming 

 1 dossier inzake wederrechtelijke vrijheidsberoving 

Bespreking 
Over beide arrondissementen heen houden de meeste onderzoeken verband met feiten van diefstal 
voornamelijk met bendevorming en met feiten van verdovende middelen. 

Voor beide arrondissementen geldt dat de meeste sepots gemotiveerd werden op grond van 
technische aard zoals onvoldoende bewijs, dader onbekend of wegens geen misdrijf. 

In het algemeen kan worden gesteld dat het nazicht aantoont dat de diverse toepasselijke wettelijke 
bepalingen werden nageleefd. 

 Rechtsgebied Brussel 

Arrondissement Waals-Brabant 

Er werden geen dossiers geseponeerd in de besproken periode. 

Arrondissement Leuven  
Er werden drie dossiers geseponeerd in de betrokken periode in zake respectievelijk brandstichting 
bij nacht in een bewoond pand, inbreuken drugwetgeving en diefstal met vereniging van 
misdadigers. In alle dossiers werden machtigingen tot observatie afgeleverd. 

Arrondissement Brussel  
Er werden negen dossiers geseponeerd in de betrokken periode in zake respectievelijk inbreuken 
op de douanewetgeving; vereniging van misdadigers (twee dossiers); heling en inbreuken op de 
drugwetgeving in vereniging (vijf dossiers). In alle dossiers werden machtigingen tot observatie 
afgeleverd.  

Arrondissement Halle-Vilvoorde  

Er werden vier dossiers geseponeerd in de besproken periode in zake respectievelijk diefstal met 
braak en criminele organisatie; diefstal met braak; diefstal met braak en vereniging van misdadigers 
en inbreuken op de drugwetgeving. In alle dossiers werden machtigingen tot observatie afgeleverd. 
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Bespreking  
De gemachtigde BOM-maatregelen leverden in de geviseerde dossiers geen of geen nuttige 
resultaten dan wel onvoldoende bewijs op. Het nazicht toont aan dat de diverse toepasselijke 
wettelijke bepalingen in het algemeen worden nageleefd en dat met name het open en het 
vertrouwelijk dossier correct worden ingevuld. Er dient dus vastgesteld dat de vigerende richtlijnen 
in het algemeen worden nageleefd. 

 Rechtsgebied Gent 

Oost-Vlaanderen, afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde 
4 geseponeerde dossiers met observatie 

 1 x diefstal met braak/bendevorming,  
 2 X verkoop/bezit verdovende middelen en psychotrope stoffen,  

 1 x cannabisteelt 

1 geseponeerd dossier met infiltratie  

 invoer verdovende/psychotrope stoffen/criminele organisatie 

West-Vlaanderen, afdeling Brugge 
2 geseponeerd dossier met observatie: 

 1 x invoer verdovende /psychotrope stoffen 

 1 x diefstal 

West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk 
8 geseponeerde dossiers met observatie: 

 4 x verkoop verdovende middelen,  

 1 x heling en criminele organisatie,  

 2 x teelt verdovende middelen in vereniging, 

 1 x diefstal met braak en bendevorming 

West-Vlaanderen, afdeling Ieper 
1 geseponeerd dossier met observatie: 

 1x verkoop van drugs 

West-Vlaanderen, afdeling Veurne 
Geen enkel geseponeerd dossier.  

Bespreking 
De redenen voor de zondergevolgstelling waren overwegend dat er geen of onvoldoende 
vaststellingen plaatsvonden. Een keer werd er geseponeerd omdat de redelijke termijn voor 
vervolging overschreden werd en een keer werd er geseponeerd omdat er geen misdrijf kon 
weerhouden worden 

Bij het nazicht werd vastgesteld dat de regelgeving correct werd nageleefd en er niet te lichtzinnig 
beroep gedaan werd op de observatie/infiltratie doch integendeel de subsidiariteit en 
proportionaliteit werd in acht genomen. In het bijzonder wordt erop gewezen: 

 de aanvragen en machtigingen werden goed gemotiveerd en de processen-verbaal van 
uitvoering werden correct omschreven; 
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 de wettelijke termijnen werden gerespecteerd, de mondelinge machtiging werden snel 
schriftelijk bevestigd en de verlengingen gebeurden tijdig; 

 de machtigingen tot observatie specifieerden steevast op welke personen, voertuigen, 
plaatsen, … deze konden plaatsvinden; 

 een correct onderscheid gemaakt werd tussen het openlijk en het vertrouwelijk dossier;  

Bij nazicht van de 16 geseponeerde dossiers werden slechts twee onvolkomenheden opgemerkt 

die aan het betrokken parket werden ter kennis gebracht: 

 het ontbreken in het open dossier van de bevestiging van de machtiging tot observatie 
(eenmaal); 

 er zaten diverse stukken uit het vertrouwelijk dossier in het openlijk dossier (eenmaal) 

 Rechtsgebied Luik 

Gerechtelijk arrondissement Luik: Afdelingen Luik, Hoei en Verviers 
4 dossiers werden meegedeeld inzake de volgende feiten:  

 Diefstal gewapenderhand – bendevorming – georganiseerde criminaliteit (technische 
observatie + ANPR (Automatic Number Plate Recognition)). Motief van 
zondergevolgstelling: onvoldoende bewijzen; 

 Handel in verdovende middelen – bendevorming – georganiseerde criminaliteit 
(observatie en infiltratie). Motief van zondergevolgstelling: onvoldoende bewijzen; 

 Handel in verdovende middelen (observatie). Motief van zondergevolgstelling: 
onvoldoende bewijzen; 

 Bendevorming – criminele organisatie – wapenhandel (observatie). Motief van 
zondergevolgstelling: overlijden van de verdachte. 

Gerechtelijk arrondissement Namen: Afdelingen Namen en Dinant 

Er werden geen dossiers meegedeeld. 

Gerechtelijk arrondissement Luxemburg: Afdelingen Aarlen, Marche-en-Famenne en 
Neufchâteau 

Er werden geen dossiers meegedeeld. 

Gerechtelijk arrondissement Eupen 
Er werden geen dossiers meegedeeld.  

Bij de controle van deze dossiers werden geen onregelmatigheden vastgesteld. 

 Rechtsgebied Bergen 

Gerechtelijk arrondissement Henegouwen: Afdeling Bergen 
In het kader van geen enkel dossier waarbij een bijzondere opsporingsmethode werd gebruikt, werd 
beslist om geen vervolging in te stellen. 

Gerechtelijk arrondissement Henegouwen: Afdeling Doornik 
In het kader van geen enkel dossier waarbij een bijzondere opsporingsmethode werd gebruikt, werd 
beslist om geen vervolging in te stellen. 

Gerechtelijk arrondissement Henegouwen: Afdeling Charleroi 
Er werden 2 dossiers meegedeeld in het kader waarvan observaties werden uitgevoerd.  



 JAARVERSLAG  2017-2020 89 

  

 Operatie C-BALETTE 2/20 – bendevorming (diefstal met geweld) (observatie). Motief van 
zondergevolgstelling: onvoldoende bewijzen.  

 Operatie C-RADEAU 2/19 – inbreuk op de wapenwetgeving (observatie). Motief van 
zondergevolgstelling: onvoldoende bewijzen.  
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4. Bijlagen 

4.1. Bijlage 1 – Hoe de cijfers van het Openbaar Ministerie 
correct interpreteren? 

Het belang van een correcte interpretatie en contextualisering van de statistische gegevens van het 
Openbaar Ministerie kan niet genoeg benadrukt worden. Volgende principes zijn daarbij essentieel: 

De jaarstatistiek van de jeugdparketten bij de rechtbanken van eerste aanleg is volledig en 

uitsluitend opgebouwd aan de hand van gegevens geregistreerd in het informaticasysteem van de 
jeugdparketten, dat PJG wordt genoemd. Bijgevolg ligt de kwaliteit en uniformiteit van deze 
registratiegegevens aan de basis van een betrouwbare en kwaliteitsvolle statistiek.  

Het cijfermateriaal van de statistisch analisten geeft dus slechts een beeld van wat door de 
jeugdparketten wordt geregistreerd en kan niet beschouwd worden als een weergave van de 
werkelijk gepleegde jeugdcriminaliteit of van de bestaande verontrustende situaties.  

De jeugdparketstatistiek vormt evenmin een middel om de werklast van de jeugdparketten te 
evalueren. Zij weerspiegelt weliswaar een deel van de activiteiten van de jeugdparketten, maar 
omvat niet het geheel van hun taken en activiteiten. Bovendien mag een evaluatie van de werklast 
geen abstractie maken van de complexiteit van de te behandelen zaken, noch van de middelen die 

aan de parketten ter beschikking worden gesteld voor de realisatie van de verschillende opdrachten 
die hen zijn toegekend. De evaluatie van de werklast van de verschillende geledingen van het 
Openbaar Ministerie wordt uitgevoerd door het Bureau Werklastmeting binnen de Steundienst van 
het Openbaar Ministerie. 

De statistieken van het Openbaar Ministerie moeten gesitueerd worden binnen het conceptueel 
kader van de geïntegreerde criminologische statistiek. De doelstelling van zulke geïntegreerde 
statistiek is een zo volledig en coherent mogelijk inzicht te verschaffen in de gegevensstroom van 
feiten, zaken en personen die in de jeugdbeschermingsketen zijn opgenomen, vanaf het moment 
dat een proces-verbaal/melding wordt opgesteld tot en met de uitvoering van de opgelegde 
maatregel. Dit vereist de creatie van een statistisch instrument waarvan de verschillende onderdelen 

op elkaar zijn afgestemd en waarvan elk deel geënt is op een specifieke fase van de 
jeugdbeschermingsprocedure. 

4.2. Bijlage 2 – Welk cijfermateriaal kan je online 
raadplegen? 

De jaarstatistieken van de correctionele parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg kan men – 
vanaf 2006 –  raadplegen via de website van het Openbaar Ministerie: www.om-mp.be/stat. Deze 
jaarstatistieken geven een globaal beeld weer van de opsporing en vervolging van strafzaken door 
de correctionele parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg.  

De basisgegevens zijn de registraties door de correctionele afdelingen van de parketten bij de 
rechtbanken van eerste aanleg in het REA/TPI of MaCH-informaticasysteem. Hierbij dient 
gepreciseerd te worden dat het parket van Eupen pas sedert begin 2019 in het informaticasysteem 
registreert. De cijfergegevens zijn beschikbaar op drie verschillende aggregatieniveaus: nationaal, 
per rechtsgebied en per gerechtelijk arrondissement.  
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De jaarstatistieken van de correctionele parketten hebben betrekking op de instroom en de uitstroom 
van de correctionele zaken per kalenderjaar, alsook op de invloed die deze uitoefenen op de stock 
(d.i. het aantal hangende zaken) bij het begin en het einde van elk kalenderjaar. 

Hieronder geven we een schematisch overzicht van de tabellen die u kan raadplegen in de 
jaarstatistieken van de correctionele parketten:  

  RUBRIEK  TABEL  BESCHRIJVING  

TRANSVERSALE 
ANALYSE  

Algemeen  1  
overzicht van de correctionele zaken: hangende 
zaken op 01/01 en 31/12, nieuwe, heropende en 
afgesloten zaken  

Hangende zaken   

2  volgens het jaar van instroom  

3  per type tenlastelegging  

4  
naargelang minstens één vs. geen enkele 
gekende verdachte  

5  volgens wijze van instroom  

Instroom  

  

6  per type tenlastelegging  

7  
naargelang minstens één vs. geen enkele 
gekende verdachte  

8  volgens wijze van instroom  

Uitstroom  

  

9  
afsluitende beslissing: aantal, percentage en 
gemiddelde duur die aan het afsluiten van de 
zaak voorafging  

10  afsluitende beslissing per type tenlastelegging  

11  
zonder gevolg geklasseerde zaken: motief van 
seponeren  

12  ter beschikking gestelde zaken: bestemmeling  

13  
rechtstreeks gedagvaarde zaken: type 
dagvaarding  

14  
zaken vastgesteld voor de raadkamer: 
beschikking van de raadkamer bij de eerste 
vaststelling voor regeling van rechtspleging  
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