VERSLAG OVER DE RECHTSBEDELING IN HET RECHTSGEBIED ANTWERPEN

Parket-generaal
In 2021 zijn er 1.280 beroepen tegen vonnis op het parket bij het hof van beroep te
Antwerpen binnengekomen. Dit is een stijging van 35% t.o.v. 2020 toen er 950 beroepen
zijn binnengekomen. De stijging van de instroom gaat gepaard met een stijging van de
uitstroom. We zien een stijging van 17%, van 1.026 in 2020 naar 1.205 in 2021. Door de
hogere instroom lag het aantal niet-gestelde zaken op 31 december 2021 op 145 zaken.
In vergelijking met 31 december 2020 is er een toename van de stock (80 niet-gestelde
zaken in 2020).
Correctionele parketten
In 2021 is de instroom van strafzaken op de correctionele parketten van het
rechtsgebied Antwerpen in vergelijking met 2020 afgenomen met 8%, van 131.019
zaken in 2020 naar 120.177 zaken in 2021. Deze daling is vooral het resultaat van de
afname van het aantal zaken met betrekking tot de volksgezondheid. In 2021 werden er
14.703 zaken in relatie tot COVID-19 geregistreerd. Ten opzichte van 2020 is dit een
daling van 38% toen er 23.671 COVID-19-zaken werden geregistreerd. Daarnaast zien
we ook nog een daling van de eigendomsdelicten met 9%. De overige grote
tenlasteleggingsgroepen blijven min of meer stabiel ten opzichte van 2020:
persoonsdelicten (-2%), drugsdelicten (-2%), inbreuken tegen de familie & publieke
moraal (+1%) en inbreuken tegen de openbare orde en veiligheid (+2%). Het aantal
zaken dat door de correctionele parketten in 2021 werd afgesloten is in vergelijking met
2020 stabiel gebleven (+1%). Het aantal zaken afgesloten met een administratieve
sanctie is opvallend gestegen (+60%) maar ook de zaken afgesloten door een
pretoriaanse probatie en het aantal zaken afgesloten via een regeling rechtspleging zijn
eveneens gestegen. Daartegenover staat een daling van het aantal zaken afgesloten
door een gelukte bemiddeling en maatregelen (-9%), door het aantal rechtstreekse
dagvaardingen (-5%) en via een betaalde minnelijke schikking (-4%). Tot slot is de stock
op het einde van het jaar 2021 6% lager dan eind 2020.
Jeugdparketten
De jeugdparketten van het rechtsgebied Antwerpen registreerden in 2021 (38.214)
ongeveer evenveel jeugdbeschermingszaken dan in 2020 (38.703). Zowel de MOF-zaken
(-2%) als de VOS-zaken (-1%) bleven min of meer stabiel. We stellen wel een
verandering vast in de samenstelling van de MOF-dossiers. We zien een daling van de
drugsdelicten (-3%), zaken met betrekking tot inbreuken tegen de openbare overlast en
verkeer (-16%) en inbreuken tegen de volksgezondheid (-39%) terwijl de instroom van
zaken met betrekking tot eigendomsdelicten (+7%), inbreuken tegen de familie &
publieke moraal (+13%), inbreuken tegen de openbare orde en veiligheid (+25%) en
persoonsdelicten (+25%) gestegen zijn.

A. Aantal beroepen tegen vonnis – gemeen recht en sociaal recht – binnengekomen op
het parket-generaal Antwerpen
In 2021 zijn er 1.280 beroepen tegen vonnis op het parket-generaal Antwerpen
binnengekomen. In vergelijking met 2020 is er een stijging van 35% (950). Van deze 1.280
beroepen tegen vonnis ging het in 1.254 gevallen om beroepen tegen vonnis – gemeen recht
(vj11-kaften) en in 26 gevallen om beroepen tegen vonnis – sociaal recht (vj12-kaften). De
beroepen tegen vonnis – gemeen recht zijn met 34% toegenomen (van 938 zaken in 2020
naar 1.254 in 2021) en de beroepen tegen vonnis – sociaal recht (vj12-kaften) zijn
toegenomen van 12 zaken in 2020 naar 26 zaken in 2021.
De beroepen tegen vonnis – gemeen recht (vj11-kaften) die zijn binnengekomen in 2021
hebben hoofdzakelijk betrekking op:






eigendomsdelicten (22%),
persoonsdelicten (18%),
inbreuken tegen de openbare veiligheid en openbare orde (19%),
drugsdelicten (14%),
familie & publieke moraal (7%).

Deze stijging is het resultaat van een toename van zaken m.b.t. eigendomsdelicten: van 222
in 2020 naar 278 zaken in 2021 (+25%), persoonsdelicten: van 173 in 2020 naar 229 zaken
(+32%), inbreuken tegen de openbare veiligheid en openbare orde: van 137 naar 239 zaken
(+74%) en drugsdelicten: van 159 naar 178 zaken (+12%). Enkel de inbreuken tegen de
familie en publieke moraal zijn in 2021 afgenomen: van 100 in 2020 naar 86 zaken in 2021 (14%).
De uitstroom bekijken we op 2 vlakken: enerzijds op niveau van het parket-generaal waarbij
alle zaken die een dagvaarding kregen in het jaar 2021 in rekening worden gebracht en
anderzijds op niveau van het hof waarbij alle zaken die een eindarrest ontvingen in het jaar
2021 in rekening worden gebracht.
Op het niveau van het parket-generaal zijn er 1.205 beroepen tegen vonnis die in 2021 een
dagvaarding kregen. Dit is een stijging van 17% t.o.v. 2020 toen er 1.026 beroepen tegen
vonnis een dagvaarding kregen. Op het niveau van het hof werd er in 2021 in 1.354 beroepen
tegen vonnis een eindarrest uitgesproken. In 2020 waren dit er 1.175. Dit is een stijging van
15% t.o.v. 2020.
Als stock beschouwen we alle beroepen tegen vonnis waarin op 31 december 2021 nog geen
dagvaarding geregistreerd werd. De stock is in vergelijking met eind 2020 toegenomen, van
80 niet-gestelde zaken naar 145 niet-gestelde zaken.
B. De opsporing en vervolging van strafzaken door de correctionele parketten van het
rechtsgebied Antwerpen
De instroom van nieuwe en heropende strafzaken op de correctionele parketten van het
rechtsgebied Antwerpen is afgenomen met 8%, van 131.019 zaken in 2020 naar 120.177
zaken in 2021. Zowel op het parket van Antwerpen (-4%) als op het parket van Limburg (16%) is er een afname.

De zaken die in 2021 binnenstroomden in het rechtsgebied Antwerpen hebben hoofdzakelijk
betrekking op (zie tabel 6 jaarstatistiek 2021):
-

eigendomsdelicten (28%),
persoonsdelicten (17%),
inbreuken tegen de volksgezondheid (15%),
inbreuken tegen de familie & publieke moraal (10%),
inbreuken tegen de openbare veiligheid & openbare orde (10%),
drugsdelicten (8%).

De eigendomsdelicten vormen nog steeds de grootste categorie maar zijn in 2021 opnieuw
gedaald (van 37.038 in 2020 naar 33.872 zaken in 2021). Deze daling zien we eveneens bij
twee van de drie subgroepen nl. diefstallen & afpersing en vernielingen, beschadigingen &
brandstichting. Er is een afname van respectievelijk 20% (van 16.691 zaken in 2020 naar
13.302 in 2021) en 5% (van 2.782 zaken in 2020 naar 2.630 in 2021).
Diefstal & afpersing wordt nog eens onderverdeeld in:
-

gewone diefstal (-11%, van 8.541 in 2020 naar 7.643 in 2021);
diefstal met geweld (-6%, van 1.513 zaken in 2020 naar 1.428 zaken in 2021);
zware diefstal (-36%, van 6.637 zaken in 2020 naar 4.231 zaken in 2021).

De subgroep bedrog daarentegen blijft min of meer stabiel ten opzichte van 2020 (+2%, van
17.565 zaken in 2020 naar 17.940 in 2021). Deze subgroep wordt nog eens onderverdeeld
in:
-

heling & witwas (+35%, van 3.167 in 2020 naar 4.273 in 2021);
informatica (-1%, van 6.841 zaken in 2020 naar 6.753 zaken in 2021);
andere (-9%, van 7.557 in 2020 naar 6.914 in 2021).

De toename van zaken m.b.t. heling & witwas is het resultaat van een grotere instroom van
zaken met de tenlasteleggingscode 27B-witwassen, deze zijn gestegen van 2.827 zaken in
2020 naar 3.913 zaken in 2021 (+38%). Nader onderzoek toont aan dat op het parket van
Antwerpen in deze witwaszaken vooral de prioriteitscodes ‘phishing’ en ‘cyber’ werden
geregistreerd. De stijging van deze witwaszaken is dus vooral gerelateerd aan
cybercriminaliteit.
De persoonsdelicten vormen de 2de grootste categorie en zijn in 2021 relatief stabiel gebleven
ten opzichte van 2020, van 20.919 zaken in 2020 naar 20.406 zaken in 2021. De grootste
subgroep ‘opzettelijke slagen en verwondingen’ is met 5% gedaald (van 12.685 in 2020 naar
12.028 zaken in 2021).
De inbreuken tegen de volksgezondheid vormen de 3de grootste categorie. Deze inbreuken
zijn afgenomen van 26.157 zaken in 2020 naar 18.506 zaken in 2021 (-29%). Deze daling is
voornamelijk toe te schrijven aan de terugval van zaken in relatie tot COVID-19. In 2021
werden er 14.703 COVID-19-zaken geregistreerd op de correctionele parketten van het
rechtsgebied Antwerpen (-45% t.o.v. 2020).
In 2021 zijn er ongeveer evenveel zaken m.b.t. inbreuken tegen de familie en publieke moraal
binnengekomen als in 2020 (van 11.864 zaken in 2020 naar 11.973 zaken in 2021). 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 2021 een stijging bij twee van de drie subgroepen:

-

aanranding & verkrachting (+12%, van 1.916 in 2020 naar 2.149 in 2021). Er is een stijging
zowel bij de verkrachtingsdossiers als bij de aanrandingsdossiers.
ontucht & seksuele uitbuiting (+ 8%, van 1.503 zaken in 2020 naar 1.626 zaken in 2021).
De toename manifesteert zich vooral bij inbreuken met betrekking tot 37J – schunnige
films, prenten, voorwerpen of boeken (+59%, van 127 zaken in 2020 naar 202 zaken in
2021) en 37N-kinderpornografie (+4%, van 586 in 2020 naar 609 zaken in 2021).

De subgroep familiale sfeer kent een daling van 3%, van 8.445 zaken in 2020 naar 8.198
zaken in 2021. Deze daling stellen we vooral vast bij dossiers inzake 42F-niet naleven
omgangsrecht, die met 10% zijn gedaald (van 2.629 in 2020 naar 2.357 in 2021).
Ook de zaken m.b.t. openbare veiligheid & openbare orde zijn in 2021 in vergelijking met 2020
stabiel gebleven, van 11.464 zaken in 2020 naar 11.729 zaken in 2021. Het gaat hier vooral
om zaken m.b.t. 45C-bedreigingen en zaken betreffende 36A-wapenbezit.
Ten slot zijn ook de drugsdelicten in 2021 relatief stabiel gebleven ten opzichte van 2020, van
10.388 in 2020 naar 10.166 zaken in 2021.
De uitstroom van de strafzaken op de correctionele parketten van het rechtsgebied
Antwerpen is in 2021 in vergelijking met 2020 stabiel gebleven (+1%).
Wat de verschillende afsluitende beslissingen betreft, maken de zondergevolgstellingen 49%
van de afsluitingsbeslissingen voor 2021 uit. Dit is vergelijkbaar met 2020 (50%). De zaken
afgesloten met een zondergevolgstelling zijn in 2021 in vergelijking met 2020 stabiel gebleven
(-1%). De technische sepots staan in voor 70% van het geheel van zondergevolgstellingen in
het rechtsgebied. Met betrekking tot het aantal zondergevolgstellingen om
opportuniteitsredenen stellen we in 2021 een afname vast van 4% ten opzichte van 2020.
Wat betreft de andere afsluitende beslissingen is er een opvallende stijging van het aantal
zaken afgesloten via een administratieve sanctie (+60%, van 2.387 naar 3.831 zaken in 2021).
In 44% van deze 3.831 zaken ging het om zaken m.b.t. de tenlastelegging 62Avoedingswaren, in 10% om 62I - Bescherming van de gezondheid van de verbruikers en in
8% om zaken m.b.t. 66B – ruimtelijke ordening en stedenbouw.
Het afsluiten van een zaak via de pretoriaanse probatie is gestegen met 7%, van 5.205 zaken
in 2020 naar 5.584 zaken in 2021. Het ging hier voornamelijk om zaken m.b.t. opzettelijke
slagen en verwondingen (23%), drugsdelicten (21%) en om zaken met de
tenlasteleggingscode 45C – bedreigingen (7%).
Er is in 2021 een afname van het aantal zaken afgesloten door een gelukte bemiddeling en
maatregel (-9%, van 793 naar 722 zaken in 2021). In 34% gaat het hier om zaken m.b.t.
drugsdelicten en in 31% om zaken m.b.t. opzettelijke slagen en verwondingen. Ook is er een
afname van aantal opsporingsonderzoeken afgesloten door een rechtstreekse dagvaarding (5%, van 7.240 naar 6.864 zaken in 2021). Het ging hier vooral over COVID-19-inbreuken
(36%), drugsdelicten (12%) en opzettelijke slagen en verwondingen (8%).
Ook de zaken afgesloten via een betaalde minnelijke schikking zijn in 2021 in vergelijking met
2020 afgenomen (-4%, van 14.372 in 2020 naar 13.758 zaken in 2021). In 67% ging het om
COVID-19-inbreuken en in 14% om drugsdelicten.
Ten slot zijn in 2021 het aantal gerechtelijke onderzoeken afgesloten via een vaststelling voor
regeling van de rechtspleging door de raadkamer min of meer stabiel gebleven (+2%, van
3.767 naar 3.833 in 2021). Het gaat hier in 22% om drugsdelicten en in 11% om opzettelijke
slagen en verwondingen.

Eind december 2021 waren er 39.611 hangende zaken op de correctionele parketten van het
rechtsgebied Antwerpen. Dit is 6% minder dan eind 2020. Er is enkel een stijging van de
geweigerde minnelijke schikkingen die nog geen verdere oriënterende beslissing hebben
gekregen (+58%). In 78% van de geweigerde minnelijke schikkingen gaat het hier om een
inbreuk gerelateerd aan COVID-19 (3.015 zaken).
C. De instroom van jeugdbeschermingszaken op de jeugdparketten van het
rechtsgebied Antwerpen
Het aantal jeugdbeschermingszaken dat werd geregistreerd op de jeugdparketten van het
rechtsgebied Antwerpen is ten opzichte van 2020 relatief stabiel gebleven (van 38.703 zaken
in 2020 naar 38.214 zaken in 2021).
In 2021 zijn er 15.147 MOF-zaken op het jeugdparketten van het rechtsgebied Antwerpen
binnengekomen. Dit is ongeveer hetzelfde als in 2020 toen er 15.447 MOF-zaken werden
geregistreerd.
Deze zaken die in 2020 binnenstroomden hebben hoofdzakelijk betrekking op (zie tabel 3
jaarstatistiek 2021):
- eigendomsdelicten (28%),
- persoonsdelicten (20%),
- inbreuken tegen de volksgezondheid (13%),
- inbreuken tegen de openbare veiligheid & openbare orde (12%),
- drugsdelicten (10%),
- openbare overlast & verkeersdelicten1 (8%),
- inbreuken tegen de familie & publieke moraal (7%).
De eigendomsdelicten vormen in 2021 de grootste categorie en zijn met 7% gestegen, van
4.024 zaken in 2020 naar 4.300 zaken in 2021. We stellen bij twee van de drie subgroepen
een daling vast. De grootste daling stellen we vast bij de subgroep bedrog (-15%, van 647
zaken in 2020 naar 552 in 2021). Deze daling is vooral het resultaat van een afname van
zaken m.b.t. informaticabedrog (-9%, van 273 zaken in 2020 naar 249 in 2021) en andere (29%, van 247 zaken in 2020 naar 175 in 2021). Dit is te wijten aan een daling van zaken
betreffende 20B -misbruik van vertrouwen (van 61 in 2020 naar 44 zaken in 2021) en 20Doplichting (van 150 in 2020 naar 113 in 2021).
Bij de grootste subgroep - diefstal en afpersing – is het aantal dossiers ten opzichte van 2020
lichtjes gedaald (-3%). Diefstal en afpersing wordt nog eens onderverdeeld in:
- gewone diefstal (+17%, van 1.605 in 2020 naar 1.868 in 2021);
- diefstal met geweld (-17%, van 727 zaken in 2020 naar 604 zaken in 2021);
- zware diefstal (-14%, van 431 zaken in 2020 naar 372 zaken in 2021).
Bij de subgroep vernielingen, beschadigingen & brandstichting’ daarentegen is er een stijging
van 47%, van 614 zaken in 2020 naar 904 zaken in 2021 en
De persoonsdelicten vormen de 2de grootste categorie en zijn gestegen met 25%, van 2.455
zaken in 2020 naar 3.074 zaken in 2021. De grootste subgroep opzettelijke slagen en
verwondingen is met 26% gestegen (van 2.016 in 2020 naar 2.545 in 2021).

1

Deze tenlasteleggingsgroep staat in de jaarstatistiek vermeld onder de naam ‘materie politieparketten’.

De inbreuken tegen de volksgezondheid vormen de 3de grootste categorie. Deze inbreuken
zijn echter met 39% afgenomen (van 3.428 zaken naar 2.086 zaken in 2021). Deze daling is
voornamelijk toe te schrijven aan de verminderde instroom van zaken in relatie tot COVID-19.
In 2021 werden er 2.066 COVID-19-zaken geregistreerd op de jeugdparketten van het
rechtsgebied Antwerpen. Dit is een daling van 39% in vergelijking met 2020 toen er 3.401
zaken zijn binnengekomen.
De zaken m.b.t. openbare veiligheid & openbare orde maken 12% uit van de instroom in 2021.
Deze zijn met 25% gestegen, van 1.397 zaken in 2020 naar 1.743 zaken in 2021. De stijging
is het resultaat van een toename van zaken m.b.t. 45C-bedreigingen, van 462 zaken in 2020
naar 606 zaken in 2021, zaken betreffende 36A – wapenbezit, van 362 naar 420 zaken in
2021 en dossiers inzake 55B - onwettig verblijf: van 93 zaken in 2020 naar 128 zaken in 2021.
De drugsdelicten zijn in 2021 ten opzichte van 2020 lichtjes gedaald (-3%, van 1.495 zaken
in 2020 naar 1.446 in 2021.
De zaken m.b.t. inbreuken tegen de openbare overlast en verkeer zijn gedaald met 16%, van
1.069 zaken in 2019 naar 1.439 zaken in 2020. Deze afname zien we vooral bij zaken met
code 94 – wegcode (KB 1 december 1975).
De MOF-dossiers inzake familie & publieke moraal zijn in 2021 met 13% toegenomen, van
897 zaken in 2020 naar 1.013 in 2021. We stellen een toename vast bij twee van de drie
subgroepen:
- aanranding & verkrachting (+27%, van 340 zaken in 2020 naar 432 in 2021). Zowel bij de
verkrachtingsdossiers als bij de aanrandingsdossiers zien we een stijging.
- ontucht & seksuele uitbuiting (+7%, van 513 zaken in 2020 naar 550 in 2021). We zien
vooral een toename bij dossiers met betrekking tot 37J – schunnige films prenten,
voorwerpen of boeken (van 85 in 2020 naar 144 zaken in 2021) en 37D- voyeurisme (van
86 naar 103 zaken in 2021).
De subgroep familiale sfeer – daarentegen - kent een daling van 30% (van 44 zaken in 2020
naar 31 in 2021). Het gaat hier vooral om familiaal geschil.
In 2021 zijn er ongeveer evenveel VOS-zaken op de jeugdparketten van het rechtsgebied
Antwerpen binnengekomen als in 2020: van 23.256 VOS-zaken in 2020 naar 23.067 in 2021 .

Cijfergegevens rechtsbedeling in het rechtsgebied Antwerpen

Parket-generaal Antwerpen
beroepen tegen vonnis
2020

2021

Instroom

950

1.280

gemeen recht

938

1.254

sociaal recht

12

26

1) gedagvaard

1.026

1.205

2) eindarresten

1.175

1.354

Stock

80

145

Uitstroom

Parket Antwerpen
2020

2021

Parket Limburg
2020

RECHTSGEBIED

2021

2020

2021

1. instroom

85.840

82.370

45.179

37.807

131.019

120.177

2. uitstroom

78.905

81.573

42.682

41.177

121.587

122.750

1) seponering

37.359

37.256

23.519

23.073

60.878

60.329

- technisch

26.459

26.209

15.468

15.841

41.927

42.050

- opportuniteit

10.896

11.033

8.048

7.214

18.944

18.247

4

14

3

18

7

32

2) seining van dader(s)

1.337

1.083

262

209

1.599

1.292

3) ter beschikking

3.801

4.399

2.953

3.100

6.754

7.499

13.291

13.943

5.300

5.092

18.591

19.035

0

3

1

0

1

3

7) pretoriaanse probatie

3.700

3.911

1.505

1.673

5.205

5.584

8) administratieve sanctie

1.501

3.036

886

795

2.387

3.831

9) minnelijke schikking betaald

9.486

9.691

4.886

4.067

14.372

13.758

- onbekend

4) voeging
6) verwijzing naar korpschef

293

289

500

433

793

722

11) rechtstreekse dagvaarding

5.000

4.755

2.240

2.109

7.240

6.864

12) vaststelling raadkamer

3.137

3.207

630

626

3.767

3.833

3. stock

29.442

30.239

12.742

9.372

42.184

39.611

1) vooronderzoek

21.198

22.153

10.566

7.603

31.764

29.756

2) gerechtelijk onderzoek

2.049

1.964

674

627

2.723

2.591

3) ander

6.195

6.122

1.502

1.142

7.697

7.264

- Voorstel MS

2.843

1.536

541

261

3.384

1.797

- MS geweigerd

2.322

3.770

138

109

2.460

3.879

941

776

780

740

1.721

1.516

89

40

43

32

132

72

10) gelukte bemiddeling en maatregelen

- voorstel bemiddeling &
maatregelen
- bemiddeling & maatregelen
geweigerd

Cijfergegevens rechtsbedeling in het rechtsgebied Antwerpen

jeugdparket Antwerpen

jeugdparket Limburg

Rechtsgebied Antwerpen

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Instroom

29.231

29.454

9.472

8.760

38.703

38.214

MOF

11.025

11.341

4.422

3.806

15.447

15.147

VOS

18.206

18.113

5.050

4.954

23.256

23.067

