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Dit jaarrapport bundelt de belangrijkste
realisaties van het Openbaar Ministerie
over beleid en beheer van het jaar 2021. 

Het College van procureurs-generaal heeft de
prioriteiten voor het Openbaar Ministerie
over opsporing en vervolging bepaald en
verschillende omzendbrieven uitgevaardigd
om zijn strafrechtelijk beleid vorm te geven.
Enkele markante omzendbrieven voor de
burger worden kort toegelicht in dit
jaarrapport. Het betreft de omzendbrief over
bemiddeling en maatregelen, de
onmiddellijke inning en het gebruik van
verstaanbare taal in brieven aan slachtoffers. 

Bovendien werd door het College druk verder
gewerkt aan de noodzakelijke herzieningen
van een aantal al bestaande omzendbrieven.
Deze inspanningen kaderen binnen een
meerjarenproject waarin alle omzendbrieven
worden geëvalueerd. 

Een belangrijke herziening betreft
omzendbrief 16/2014 over het afsluiten van
een onderzoek zonder tussenkomst van een
rechter. 

Het Openbaar Ministerie verricht immers
heel wat werk en kent een actieve
tussenkomst in deze alternatieve
afhandelingswijzen. Toch komt dit nog
onvoldoende tot uiting in de interne
registratie en de externe communicatie over
deze vorm van gevolgverlening. 

Het College van procureurs-generaal zoekt
bij de bepaling van het strafrechtelijk beleid
altijd naar de juiste afhandelingsvorm voor
elk type delict. Het Openbaar Ministerie wijkt
steeds vaker af van het klassieke strafrecht.
Project M van het parket Limburg is hiervan
een mooi voorbeeld. Het College besliste tot
een nationale uitrol van dit project. Bij
parket Limburg groeide het project M alvast
uit tot een volwaardige sectie M. 

Naast het uittekenen van het strafrechtelijk
beleid besteedt het College aanzienlijk veel
tijd in het vervullen van zijn adviesfunctie die
door de jaren heen steeds meer lijkt uit te
breiden. In 2021 werden maar liefst 50
adviezen geformuleerd waarvan een
veertigtal voor de minister van Justitie en de
Commissie Justitie. 
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2021 werd ook gekenmerkt door de oprichting
van het Parket voor de Verkeersveiligheid. Dit
parket zal onder meer instaan voor de
administratieve afhandeling van het merendeel
van de dossiers die via de geautomatiseerde
Crossborder-procedure worden ingevoerd en
zo de lokale verkeersparketten ontlasten. Ook
vond in 2021 de aanstelling plaats van Yves
Van Den Berge als Europees procureur bij het
Europees parket. 

Met de gemeenschappelijke omzendbrief van
de minister van Justitie en het College van het
openbaar ministerie over de
overtuigingstukken werden belangrijke
stappen gezet in het efficiënt beheer van
gerechtelijk in beslag genomen voorwerpen die
op de griffies worden neergelegd en bewaard.
Bovendien wordt met de omzendbrief de
werking van de databank Pacos geregeld. 

De specifieke kenmerken en toegevoegde
waarde van het Federaal Parket worden in dit
jaarverslag besproken.

Daarnaast was een hoofdstuk over de
coronapandemie noodzakelijk. De
omzendbrieven over strafrechtelijk beleid en
beheer in de strijd tegen het coronavirus
werden in 2021 meermaals herzien. Het
bureau Kwalificaties en Nomenclatuur van de
Steundienst van het openbaar ministerie was
met name betrokken bij het opstellen van de
vele kwalificatiecodes. Verder hield de Hoge
Raad voor de Justitie een audit bij de
Rechterlijke Orde. 

Het hoofdstuk over de jaarstatistieken geeft
een objectief en betrouwbaar beeld van de
instroom, de uitstroom en de stock van de
strafzaken op de correctionele parketten en de
instroom van de jeugdbeschermingszaken in
2021.

Waar het College van procureurs-
generaal verantwoordelijk is voor het
uittekenen van het strafrechtelijk beleid,
neemt het College van het openbaar
ministerie alle maatregelen die nodig zijn
voor een goed beheer van het Openbaar
Ministerie. Daarbij streeft het integrale
kwaliteit na binnen de verschillende
beheersdomeinen. 

Zo kreeg de Steundienst van het
openbaar ministerie een nieuwe locatie
en nam Jan Poels als directeur het roer
over van Cedric Visart de Bocarmé. An
Schoonjans werd aangewezen als
nationaal woordvoerder, de nieuwsbrief
COMPact werd geboren en het
communicatiebeleid van het Openbaar
Ministerie kreeg vorm in een kadernota
en een operationeel plan. 

Op het vlak van human resources
konden dankzij de extra budgetten voor
justitie heel wat nieuwe aanwervingen
worden gerealiseerd. Een nieuwe
arbeidstijdregeling voor het
gerechtspersoneel trad in voege en
telewerk werd geofficialiseerd binnen de
rechterlijke orde. 

Steeds meer management-
ondersteuners vervoegen de
gerechtelijke entiteiten. Zij wisselen
kennis en ervaringen uit via een nieuw
forum gecreëerd binnen MS Teams. In
navolging van het project van het parket-
en auditoraat-generaal Brussel over de
re-integratie van langdurig afwezige
personeelsleden, besliste het College van
het openbaar ministerie daarover een
omzendbrief uit te vaardigen. 
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de lancering van de nieuwe IT-governance
binnen het Openbaar Ministerie om de
bestaande IT-projecten op te volgen en
nieuwe initiatieven voor te bereiden
de oprichting van het DTO (‘Digital
Transformation Office’) om de digitalisering
van justitie te ondersteunen en te
begeleiden
het Project Jupiter dat zorgt voor een
modern PC-park en MS-Teams voor
iedereen 
de intrede van de video-
conferentiesystemen binnen het Openbaar
Ministerie

Budgettair werd 2021 gekenmerkt door de
onboarding van Fedcom. Binnen ICT zijn 4
highlights te vermelden: 

Procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene 

Voorzitter van het College van procureurs-generaal 
en het College van het openbaar ministerie 

Rond GDPR zijn binnen het Openbaar
Ministerie belangrijke stappen gezet om
te voldoen aan de verplichtingen van het
nieuwe wetgevende kader. 

Tot slot was 2021 ook voor het business
procesmanagement, de werklastmeting
en het allocatiemodel een productief
jaar. Vier nationale BPM-WLM
werkgroepen waren actief om de
kritische werkprocessen van de
jeugdparketten, de correctionele
parketten, de politieparketten en de
arbeidsauditoraten te identificeren en
uit te tekenen. 

Voor de werklastmeting vonden nieuwe
volumetellingen plaats en werden
tijdsmetingen voorbereid en
georganiseerd. De eerste fase van het
tijdbestedingsonderzoek van het
allocatiemodel vond plaats en een
moderne besturingstool, OMPILOT,
werd ingevoerd. 
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STRAFRECHTELIJK BELEID

Prioriteiten en realisaties     
van het Openbaar Ministerie

In de loop van 2021 heeft het Openbaar
Ministerie gereflecteerd over zijn
prioriteiten voor de komende
beleidsperiode, vertrekkende vanuit de
missie van het Openbaar Ministerie. 

“Het Openbaar Ministerie staat in voor de
handhaving van de democratische rechtsstaat
en de verdediging van het algemeen belang.
Daartoe geeft het Openbaar Ministerie aan elk
vastgesteld misdrijf een proportioneel en
maatschappelijk relevante reactie binnen een
maatschappelijk aanvaardbare termijn en
houdt hierbij rekening met het belang van de
slachtoffers. 

Verder treedt het Openbaar Ministerie op in
het belang van de openbare orde en van de
rechtszoekenden, die de wet omwille van hun
kwetsbare positie extra beschermt.” 

Missie Openbaar Ministerie 
(www.om-mp.be)

Het Openbaar Ministerie zoekt als
organisatie, samen met zijn partners,
antwoorden op maat voor een zeer breed
scala aan veiligheidsproblemen. Niet alleen
terrorisme en georganiseerde criminaliteit
die het hele land beroeren, maar ook lokale
criminaliteit die evenzeer een
onveiligheidsgevoel creëert. 

Het beleid van het Openbaar Ministerie
richt zich op het terugdringen van de
criminaliteit op een doeltreffende manier
en op het bijdragen aan een rechtvaardige,
menselijke en veilige samenleving. 

Bij het bepalen van de prioriteiten van het
Openbaar Ministerie staat het respecteren
en de bescherming van de grondwettelijke
rechten en fundamentele vrijheden van de
burgers centraal. Elke prioritering is relatief
en dient dus regelmatig geëvalueerd en
herzien te worden, rekening houdend met
de wijzigende omstandigheden. 
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Prioriteiten stellen, houdt altijd risico’s in en
recente gebeurtenissen zoals de COVID-19-
pandemie tonen aan dat de vooropgestelde
prioritering soms plots moet worden
omgegooid. Er dient steeds voldoende ruimte
over te blijven om snel en vlot te kunnen
inspelen op plots opduikende fenomenen. De
te varen koers is bovendien afhankelijk van
een correcte politionele beeldvorming. 

Om de voor de samenleving ondermijnende
criminaliteit aan te pakken, is een
voortdurende dialoog noodzakelijk met zowel
de externe als interne actoren.

Verschillende invalshoeken

De invalshoek van het Federaal Parket is
anders dan die van de lokale parketten, maar
dit sluit de synergie niet uit. Het Federaal
Parket is gespecialiseerd. Gelet op haar
beperkte capaciteit in vergelijking met
sommige andere landelijke parketten, viseert
het een niche van zware ondermijnende
criminaliteit.

 

De lokale parketten dienen bij hun
prioritering en aanpak ook rekening te
houden met kleinere maar sociaal
bijzonder schadelijke vormen van
criminaliteit. De benadering vertrekt daarbij
meestal vanuit de bescherming van de
belangen van een welbepaald slachtoffer.

Het Federaal Parket opereert vanuit een
venster op de wereld, de lokale parketten
dienen op basis van het overleg binnen de
zonale veiligheidsraden ook nog eens
rekening te houden met wat lokaal de
burgers en burgemeesters verontrust.

Het is zaak om in een voortdurende
dialoog goed af te stemmen welk probleem
op welk niveau wordt aangepakt. Daarbij
dient het Openbaar Ministerie ook met de
actuele staatsstructuur rekening te houden
en dus de nodige aandacht te besteden aan
de veiligheidsproblemen van de regio’s.



De onderstaande figuur visualiseert de criminaliteitsfenomenen waarin de lokale
parketten, arbeidsauditoraten en het Federaal Parket prioritair zullen optreden. Dit houdt
in dat zij hun interne organisatie en de politionele onderzoekscapaciteit op deze
misdrijffenomenen zullen afstemmen en hierop systematisch zullen werken. Dit betekent
evenwel niet dat er een beperking is in hun algemeen opsporingsrecht ten aanzien van de
andere fenomenen.   
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Arbeidsauditoraten

Ernstige inbreuken

Ondermijnende
       op welzijnsreglementering

       criminaliteit Synergie
Synergie

Synergie

Parketten

Federaal 
Parket

Discriminatie
Racisme & xenofobie
Ondermijnende

       criminaliteit

Seksueel en intrafamiliaal 

Georganiseerde criminaliteit
Wapenbezit
Jeugdcriminaliteit
Verkeersveiligheid
Volksgezondheid en 

Corona
Woninginbraken
Cybercrime
Bescherming van minder-

Ondermijnende

       geweld

       leefmilieu

       jarigen

       criminaliteit

Ecofin en corruptie
Drugsgerelateerde 

Criminele

Eigendomsdelicten
Informatica-

Kinderporno
Wapenhandel
Geweldscriminaliteit
Ondermijnende criminaliteit

       criminaliteit

       motorbendes

       criminaliteit

Ernstige schendingen

Zeepiraterij
Militaire bevoegdheden
Terrorisme
Spionage
Georganiseerde 

Ondermijnende

       van het internationaal 
       humanitair recht

       criminaliteit

       criminaliteit

Sociale fraude

Mensenhandel
Mensensmokkel
Ondermijnende 

       en dumping

       criminaliteit



eigen keuzes maken, rekening houdend met de beperkte capaciteit en middelen en de
mogelijkheden van de externe partners; 

eigen accenten kunnen leggen in lijn met de maatschappelijke noden.

Elke actor binnen het Openbaar Ministerie moet: 

Dit alles zonder de uitgestippelde koers en prioriteiten van het College van procureurs-generaal
uit het oog te verliezen.

Het Openbaar Ministerie moet eveneens
een passende strafrechtelijke reactie
bieden op de inbreuken die in het
buitenland gepleegd werden, en waarvoor
de wetgever een extraterritoriale
bevoegdheid heeft toegekend aan de
Belgische gerechtelijke autoriteiten. Deze
inbreuken schaden immers zowel de
Belgische als de internationale openbare
orde.
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De verschillende actoren van het
Openbaar Ministerie willen bij het
uitvoeren van het huidig strafrechtelijk
beleid maximaal streven naar synergie,
zowel intern als met de externe partners.
Enkel in onderling overleg en dialoog, met
respect voor eenieders expertise en
verantwoordelijkheid, kan een passend en
maatschappelijk relevant antwoord op de
criminaliteit geboden worden en is het
Openbaar Ministerie bijgevolg in staat zijn
missie te realiseren. 
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De adviesfunctie van het College van 
procureurs-generaal en het College van het 
openbaar ministerie               

Volgens het Gerechtelijk Wetboek (artikel 143bis) heeft het College van procureurs-
generaal een ruime adviserende bevoegdheid. Het College verleent immers niet alleen
advies over dossiers rond de benoeming, de evaluatie en de verlenging van mandaten
van magistraten, maar heeft ook tot taak de minister van Justitie in te lichten en te
adviseren, ambtshalve of op diens verzoek, over elke kwestie die verband houdt met
de opdrachten van het Openbaar Ministerie. 

Het advies van het College wordt eveneens ingewonnen over de richtlijnen van
strafrechtelijk beleid van de minister van Justitie, met inbegrip van die over het
opsporings- en vervolgingsbeleid (art. 143quater van het Gerechtelijk Wetboek).  

Het College van het openbaar ministerie
wordt zeer geregeld verzocht om advies
over de ontwikkeling van de
beheersautonomie en in het bijzonder over
budgettaire aangelegenheden en
personeelsbeheer, hoewel deze
adviserende bevoegdheid niet uitdrukkelijk
in (art. 184 van) het Gerechtelijk Wetboek
vastgelegd is.    
  

De Raden van procureurs des Konings en
arbeidsauditeurs adviseren op grond van
de artikelen 150bis en 152bis van het
Gerechtelijk Wetboek het College van
procureurs-generaal, ambtshalve of op
diens verzoek, over de harmonisatie en de
uniforme toepassing van de regels. Verder
adviseren ze ook over elk element van
respectievelijk de opdrachten van het
Openbaar Ministerie en die van de
arbeidsauditoraten. 
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Er moet worden vastgesteld dat het aantal
adviesaanvragen aan de Colleges en bijgevolg
aan de Raden van procureurs des Konings en
arbeidsauditeurs alsmaar blijft stijgen. Deze
verzoeken komen niet enkel van de minister
van Justitie, maar ook van andere (federale,
gemeenschaps- en gewestelijke) ministers en
staatssecretarissen, (de verschillende
commissies van) de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, de FOD Justitie en
andere federale overheidsdiensten, de
politiediensten, openbare en particuliere
organisaties, diensten van de Europese
instellingen, de pers, advocatenkabinetten of
ook private personen.  

In 2021 heeft het College ongeveer vijftig adviezen verstrekt, waaronder een 40-tal op
vraag van de minister van Justitie en de commissie voor de Justitie van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. 
 
Adviezen werden geformuleerd over onder meer de volgende materies: 

Gemeenschappelijke bindende richtlijn van de ministers van Justitie en van Binnenlandse
Zaken aangaande de nadere regels betreffende de koppeling van de gegevensbanken
bedoeld in artikel 44/2 van de wet op het politieambt, onderling of met andere
gegevensbanken waartoe de politiediensten toegang hebben door of krachtens de wet of
internationale verdragen die België binden; 

Wetsvoorstel nr. 1722/1 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot
aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële
bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden
opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is, wat betreft het
gebruik van een draagbare telefoon achter het stuur; 

Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onverenigbaarheden van het
gerechtelijk personeel;   

Voorontwerp van wet tot omzetting van de richtlijn (EU) 2018/1673 inzake de
strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld;  
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Ontwerp van ministeriële omzendbrief inzake de toepassing van het telewerk binnen het
Openbaar Ministerie; 

Voorontwerp van wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een
epidemische noodsituatie; 

Wetsvoorstel teneinde klokkenluiders een wettelijke status te verlenen en bescherming
te bieden;  

Voorstellen tot wijziging van de procedure aangaande het hof van assisen; 

Wetsvoorstel van 24 september 2019 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op
het aanstellen van gemeenschapswachten voor het in real time bekijken van de beelden
van bewakingscamera’s op de openbare weg; 

Voorontwerp van decreet betreffende de milieudelinquentie; 

Oprichting van een parket voor de verkeersveiligheid; 

Actieplan tegen racisme; 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat betreft de audiovisuele opname van
een verhoor 

Voorontwerp van wet betreffende de rechterlijke organisatie; 

Voorontwerp van wet houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het
seksueel strafrecht;  

Voorstel tot resolutie van 3 juni 2021 ter bestrijding van de informaticafraude via money
mules; 

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities
verboden worden, teneinde het in die wet vervatte verbod uit te breiden tot de
verenigingen die aanzetten tot haat, discriminatie of geweld, en teneinde de ontbinding
van die verenigingen door de uitvoerende macht mogelijk te maken; 

Onderzoek à decharge en opsporingsonderzoek;  

Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) en Nationaal Veiligheidsplan (NVP); 

Voorontwerp van wet tot regeling van private opsporing. 
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Bemiddeling en maatregelen

 
Met de uitbreiding van het toepassingsgebied
werd ook de benaming gewijzigd naar 'verval
van de strafvordering na het uitvoeren van
maatregelen en de naleving van voorwaarden'.
Of kortweg 'Bemiddeling en Maatregelen'. 
 
In juli 2018 werden voorlopige richtlijnen
verspreid door de vijf procureurs-generaal met
uniforme afspraken over de bevoegdheid en
richtlijnen van de selectie, inwerkingtreding en
toepassing in de tijd. 
  
Intussen werd overleg gepleegd met de drie
gemeenschappen en werd een
gemeenschappelijke omzendbrief COL 1/2021
uitgevaardigd. 

 

Wat houdt omzendbrief COL 01/2021 in?

Deze omzendbrief bepaalt onder meer
dat als algemeen criterium geldt dat de
procureur van de plaats van de feiten
bevoegd is om te beslissen tot de
toepassing van de procedure
'bemiddeling en maatregelen'. En dat
deze het dossier rechtstreeks kan
overmaken aan het bevoegde
Justitiehuis. 

Dit kan het Justitiehuis van de plaats
van de feiten zijn of het Justitiehuis van
de verblijfplaats van de verdachte,
naargelang geopteerd wordt voor
zuivere bemiddeling, zuiver
dadergerichte maatregelen of een
combinatie van beide.

Ook wordt uitdrukkelijk bepaald dat de
magistraat pas overgaat tot het
opstarten van de procedure indien die
van mening is dat het een
dagvaardingswaardig dossier is. De
procedure bemiddeling en maatregelen
is immers een alternatief voor de
klassieke vervolging. 

Omzendbrief 01/2021

In 2018 werd de mogelijkheid verruimd om een bemiddeling in strafzaken toe te passen.
Bemiddeling in strafzaken regelt een geschil zonder dat een rechter tussenkomt. Dit is
voortaan nu ook mogelijk voor slachtofferloze dossiers. De louter herstelgerichte finaliteit,
die de kern vormde van de bemiddeling, werd losgelaten. Ook is het toepassingsgebied
verruimd naar dossiers waar al een onderzoeksrechter werd gelast of de zaak reeds
aanhangig werd gemaakt bij de bodemrechter (rechter die in eerste aanleg of hoger beroep
oordeelt).
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Ingeval van stopzetting of mislukking van
de procedure dient de opdrachtgevende
magistraat in principe over te gaan tot
vervolging. Bij stopgezette dossiers kan
eventueel overwogen worden tot een
voorstel minnelijke schikking. Bij mislukte
dossiers en bij een verruimde procedure
zal steeds tot dagvaarding worden
overgegaan. Zeer uitzonderlijk kan bij een
mislukt dossier alsnog een minnelijke
schikking worden voorgesteld wanneer het
dossier anders afgehandeld zou worden
zonder strafvervolging. 

Het opstarten van de procedure gebeurt
voortaan via een verplicht te hanteren
vattingskantschrift dat voor elke
verdachte wordt opgesteld. Ook worden
uniforme modellen voorzien voor de
'bemiddelingsovereenkomst' en
'overeenkomst maatregelen'. Met de 
 Justitiehuizen werden de
samenwerkingsmodaliteiten vastgelegd.

Uniformiteit wordt ook nagestreefd in de
verslaggeving door de Justitiehuizen
waarbij met drie soorten verslagen wordt
gewerkt: een meldingsverslag, een
voorlichtingsverslag en een eindverslag. 

Tot slot gaat de omzendbrief ook in op de
termijnen waarbinnen de procedure moet
worden afgerond. Een maatregel moet
uitgevoerd zijn binnen maximaal 1 jaar te
beginnen vanaf de ondertekening van de
overeenkomst. De termijn waarbinnen een
zuivere bemiddeling (bijvoorbeeld
afbetalingsplan) moet afgerond zijn, wordt
vastgelegd op maximum 3 jaar. 
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De onmiddellijke minnelijke schikking

Omzendbrief 09/2021

een snelle en zichtbare reactie op de
veel voorkomende criminaliteit.
meer eenvormigheid, vlotheid,
doeltreffendheid en veiligheid in de
afhandeling van de dossiers in de
strafrechtsketen.
een vermindering van het gevoel van
straffeloosheid in hoofde van de
daders en binnen de maatschappij.

Wat houdt omzendbrief COL 09/2021 in?

De omzendbrief 09/2021 biedt de
mogelijkheid aan de verbaliserende
politiedienst om, conform de richtlijnen
van het Openbaar Ministerie, al
onmiddellijk bij de vaststelling van de
strafbare feiten een onmiddellijke
minnelijke schikking voor te stellen.  
  
Met de invoering van deze onmiddellijke
minnelijke schikking worden
verschillende doelstellingen beoogd:  

 
De onmiddellijke minnelijke schikking
kan enkel worden voorgesteld voor
bepaalde misdrijven zoals het bezit van
drugs voor eigen gebruik vastgesteld
tijdens festivals, evenementen of naar
aanleiding van gerichte acties en
eenvoudige winkel- en fietsdiefstallen
zonder verzwarende omstandigheden. 
  

Bovendien moet de onmiddellijke
minnelijke schikking voorbehouden worden
voor misdrijven die vaststaan, en waarbij
dus weinig tot geen interpretatie mogelijk
is. Ook moet de overtreder de feiten
erkennen, verklaren de schade te zullen
vergoeden en, indien eigenaar, vrijwillige
afstand doen van het in beslag genomen
voorwerp. 
 
Daarnaast kan een onmiddellijke minnelijke
schikking enkel voorgesteld worden aan
een meerderjarige verdachte en is dit niet
mogelijk voor feiten die gelinkt zijn aan een
reeds lopend gerechtelijk of
opsporingsonderzoek. 
 
In geen geval mag een minnelijke schikking
voor meer dan 500 euro voorgesteld
worden. 
 
Na afstand en afgifte van de
inbeslaggenomen goederen of
vermogensvoordelen, de vergoeding van de
benadeelde en de betaling van de
onmiddellijke minnelijke schikking, vervalt
de strafvordering. 

Het Openbaar Ministerie kan aan daders van bepaalde feiten een onmiddellijke minnelijke
schikking voorstellen. Dit betekent dat zij verzocht worden een geldsom te storten aan de
federale overheidsdienst Financiën. 
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Een brief van het OM: 
voor een beter begrip!

Omzendbrief 10/2021

Deze brief informeert het slachtoffer dat
het parket een opsporingsonderzoek voert,
en dat bij afronding van dit onderzoek het
parket zal beslissen welk gevolg aan het
dossier gegeven moet worden. Het
slachtoffer zal van deze beslissing op de
hoogte worden gebracht.  
 

Deze brief informeert het slachtoffer dat de
verdachte in het dossier wordt opgeroepen
om voor de rechtbank te verschijnen en
waar en wanneer deze zitting zal
plaatsvinden. Ook wordt de dagvaarding bij
de brief gevoegd waarin onder meer de
identiteit van de verdachte(n) en de
juridische omschrijving van de feiten te
lezen is. Daarnaast verschaft de brief
informatie over het vragen van een
schadevergoeding, inzage in het dossier en
kopie ervan, juridisch advies, de dienst
slachtofferonthaal en dader-slachtoffer
bemiddeling. 

Gelet op de nood aan een betere communicatie naar slachtoffers in een klare en heldere
taal, heeft het College van procureurs-generaal, in samenwerking met de Raad van
procureurs des Konings, een eenvormige brief uitgewerkt voor de slachtoffers. En dit voor
vier sleutelmomenten in de strafprocedure. 

Het dossier is in 
opsporingsonderzoek

In deze brief informeert het parket het
slachtoffer dat een onderzoeksrechter werd
gevorderd om alle nodige informatie en
bewijselementen te verzamelen. Bij
afronding van dit gerechtelijk onderzoek zal
een andere rechter, genaamd raadkamer,
beslissen welk gevolg er aan het dossier
wordt gegeven. In deze brief wordt ook de
nodige toelichting gegeven over het nut om
een verklaring van benadeelde persoon af
te leggen of om zich burgerlijke partij te
stellen en verschaft informatie over de
dienst slachtofferonthaal en over
slachtoffer-daderbemiddeling. 

Het dossier is in 
gerechtelijk onderzoek

Het dossier werd afgesloten 
met een afhandeling zonder 
strafvervolging of een andere 
richtinggevende beslissing 

Via deze brief wordt het slachtoffer op de
hoogte gebracht van het gevolg dat aan het
dossier is gegeven. Daarnaast wordt ook
een antwoord gegeven op de vragen: 'Hoe
kan je een dossier inkijken en er een kopie
van krijgen?' en 'Wat als je schade hebt
geleden?'. Verder wordt informatie
verschaft over de dienst slachtofferonthaal
en slachtoffer-daderbemiddeling. 
 

Het dossier is ten gronde 
vastgesteld voor de 
rechtbank 



Het Openbaar Ministerie verricht heel wat werk in alternatieve afhandelingswijzen en kent
hierin een actieve tussenkomst. Deze interventie kwam echter onvoldoende tot uiting in de
interne registratie en externe communicatie van deze gevolgverlening.  
 
Om die reden heeft het College van procureurs-generaal beslist de COL 16/2014 te herzien om
de verschillende afhandelingswijzen buiten strafproces aan te vullen, te verfijnen of anders te
benoemen. Ook wordt meer in detail uitgelegd wat de verschillende beslissingen betekenen.
Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de motieven tot afhandeling zonder
strafvervolging, die bovendien ook zijn uitgebreid. Deze verduidelijkingen zijn noodzakelijk om
een correct beeld te kunnen krijgen van het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie.  

  

JAARVERSLAG 2021 PAGINA 18

Het afsluiten van een onderzoek zonder 
tussenkomst van een rechter                   

Herziening omzendbrief 16/2014

Het Openbaar Ministerie kent een grote waaier aan afhandelingswijzen die het mogelijk
maken een opsporingsonderzoek af te sluiten zonder tussenkomst van een rechter. 
Zij vormen een alternatief voor de afhandeling via een strafproces en een gerechtelijke
veroordeling. 
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Wist je dat er 5 verschillende alternatieve afhandelingswijzen 
zijn om een strafonderzoek af te sluiten? 

Afhandeling zonder 
strafvervolging

Omdat er onvoldoende elementen zijn
voor strafvervolging. Bijvoorbeeld: er is
geen sprake van een misdrijf, de dader
is onbekend of er zijn onvoldoende
bewijzen. 
Omdat de uitvoering van de
strafvordering niet meer mogelijk is
door bijvoorbeeld het verstrijken van de
verjaringstermijn of het overlijden van
de verdachte. 
Omdat de strafvordering niet
toelaatbaar is doordat een andere
rechtsmacht bevoegd is, de verdachte
immuniteit geniet of reeds voor
dezelfde feiten is vrijgesproken of
veroordeeld of al een administratieve
sanctie opgelegd kreeg voor dezelfde
feiten. 

Het onderzoek naar de feiten wordt
beschouwd als afgerond en er wordt geen
strafrechtelijke vervolging ingesteld. Dit is
een voorlopige beslissing die door het OM
kan herzien worden bij nieuwe bewijs- of
onderzoekselementen.

Het OM kan hiertoe beslissen om
technische redenen: 

 

Het OM kan ook van mening zijn dat het
niet opportuun is om te vervolgen om
redenen eigen aan de aard van de feiten
zoals een gering nadeel en een beperkte
maatschappelijke weerslag of een
wanverhouding tussen de gevolgen van de
strafvervolging en de maatschappelijke
verstoring. Ook motieven eigen aan de
verdachte, het slachtoffer of hun
onderlinge verhouding kunnen het OM
hiertoe doen besluiten. Denken we
bijvoorbeeld aan de afwezigheid van
voorgaanden, de jeugdige leeftijd van de
verdachte, het reeds vergoed zijn van de
aangerichte schade, de houding van de
klager of het feit dat dader en slachtoffer in
een specifieke relatie staan tot elkaar. Tot
slot kan het OM ook om beleidsredenen
beslissen om niet te vervolgen doordat er
bijvoorbeeld een gebrek is aan
recherchecapaciteit, er andere prioriteiten
zijn in het opsporings- en vervolgingsbeleid
of omdat er voorrang wordt gegeven aan
de burgerlijke afhandeling. 
 



Een onmiddellijke inning die door de
politie in het kader van een
verkeersovertreding wordt voorgesteld. 
Een minnelijke schikking die door het
OM wordt voorgesteld.
Een onmiddellijke minnelijke schikking
die door de politie namens het OM
wordt voorgesteld.
Een bevel tot betaling door het OM.

Het kan gaan om: 

Wanneer de geldsommen worden betaald,
vervalt de strafvordering. 
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Het verval van de 
strafvordering door het
betalen van een geldsom 

Een pretoriaanse probatie kan ook een
verzoek of aanmaning zijn van het OM om
de aangerichte schade aan het slachtoffer
te vergoeden en/of de aangeklaagde
onwettige toestand te beëindigen of om
gedurende een zekere periode bepaalde
voorwaarden na te leven. Denk
bijvoorbeeld aan een therapie, een
vorming, een sociale begeleiding of een
contactverbod. Geeft de verdachte gevolg
aan dit verzoek dan zal geen strafrechtelijke
vervolging worden ingesteld.  

Een pretoriaanse probatie

Een pretoriaanse probatie kan de vorm
aannemen van een waarschuwing per brief
waarin het OM stelt dat de feiten niet
strafrechtelijk zullen worden vervolgd op
voorwaarde dat er geen nieuwe feiten
worden gepleegd. 
 
Deze waarschuwing kan ook mondeling
door de politie worden gegeven in opdracht
van het OM of door het OM zelf waarbij de
verdachte dan wordt opgeroepen om voor
de magistraat te verschijnen. 
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Bemiddeling en 
maatregelen

Het OM kan aan de verdachte verzoeken
om de schade te herstellen of in te
stemmen met een bemiddeling
daaromtrent en/of om een bepaalde
maatregel na te leven. De strafvordering
vervalt wanneer de verdachte heeft voldaan
aan de voorwaarden die in de
overeenkomst bemiddeling/maatregelen
werden geformuleerd. 

 

Een ketengerichte 
afhandeling in
samenwerking met de 
partners van het OM

Het Openbaar Ministerie kan van mening
zijn dat het meer aangewezen is om de
zaak te behandelen voor de rechtbank van
eerste aanleg, de ondernemingsrechtbank
of de arbeidsrechtbank of kan voorrang
geven aan een administratieve
sanctionering, een bestuurlijke handhaving,
een fiscale of tuchtrechtelijke afhandeling.
Ook kan het OM de aanpak volgen die in
een casusoverleg is afgesproken of
doorverwijzen naar de hulpverlening, een
gemandateerde voorziening of voorrang
geven aan de procedure van gedwongen
opname. 
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Evaluatie van de omzendbrieven van het 
College van procureurs-generaal              

Doorheen de jaren heeft het College van
procureurs-generaal een aanzienlijk
aantal omzendbrieven bekrachtigd die
elkaar zodanig overlappen dat de
bestemmelingen ervan vandaag een
onvoldoende duidelijk beeld hebben van
de op het terrein te volgen prioriteiten
van stafrechtelijk beleid.

Het College heeft hierover gereflecteerd
tijdens de strategische seminaries van 2017
en 2018. Dit  heeft geleid tot de
ontwikkeling van een structurele
benadering die voorziet in een oplijsting
van de bestaande omzendbrieven
(inventaris, indeling en analyse van de
noodzaak om de omzendbrieven op te
heffen, te herzien of samen te voegen) en
het bepalen van een methodologie voor de
goedkeuring van de toekomstige
omzendbrieven. 
 
De Steundienst van het openbaar
ministerie heeft vervolgens een inventaris
van de omzendbrieven voorbereid, die
chronologisch en per materie geordend
is. Deze lijst werd voorgelegd aan de leden
van het College van procureurs-generaal en
de hoofdcoördinatoren van de
expertisenetwerken, met de vraag om alle
omzendbrieven die onder hun bevoegdheid
vallen te evalueren en telkens te
verduidelijken of ze dienen te worden
behouden, herzien, samengevoegd of
opgenomen in een andere/nieuwe
omzendbrief of te worden opgeheven. 

 

Het overzicht van de omzendbrieven per
materie, met inbegrip van de voorstellen
van de bevoegde procureurs-generaal,
werd vervolgens ter advies voorgelegd aan
de voorzitters van de drie Raden en tot slot
ter goedkeuring voorgelegd aan het
College. 

Elke procureur-generaal voert momenteel
binnen zijn bevoegde materies de
toegekende oriëntaties uit beginnend met
de op te heven en samen te voegen
omzendbrieven. 

Dit titanenwerk werd reeds deels
gerealiseerd maar zal de volgende jaren
nog moeten worden voortgezet.  



COL 04/1998 Vertrouwelijke omzendbrief

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

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

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

COL 05/2009
Gebruik van eenvormige attesten van klachtneerlegging, de richtlijnen inzake de 
overhandiging van deze attesten door de politiediensten en de wijziging van de 
COL 8/2005 (A.P.O. / V.P.V.)

COL 09/2012 Vertrouwelijke omzendbrief

COL 12/2012
Omzendbrief van het College van procureurs-generaal met betrekking tot het 
strafrechtelijk beleid op het gebied van het sociaal strafrecht

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

COL 16/2014

Afhandeling strafonderzoeken zonder proces – Afhandeling zonder 
strafvervolging, buitengerechtelijke afhandeling en ketengerichte afhandeling – 
Verschillende motieven en modaliteiten – Addendum VI aan omzendbrief COL 
12/1998 van het College van procureurs-generaal 

COL 04/2015

Strafuitvoeringsonderzoek – Modellenverzameling. Addendum aan de 
omzendbrief 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

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

COL 06/2020

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke 
handhaving van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige 
maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de 
volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de 
coronavirus COVID pandemie te voorkomen of te beperken, zoals gewijzigd door 
de koninklijke besluiten van 19 november, 27 november en 4 december 2021 

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

COL 
12bis/2020

CORONAVIRUS – Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake het 
wegverkeer tijdens de coronaviruscrisis COVID-19
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De volgende omzendbrieven werden in 2021 herzien of opgeheven:



Yves Van Den Berge, Europees procureur 
bij het Europees Parket

Er werd een nieuw parket op Europees niveau opgericht om doeltreffender op te treden
tegen strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden en om in
de verschillende lidstaten van de Europese Unie strafvervolging te kunnen instellen.

Het Europees Openbaar Ministerie is
een ondeelbaar orgaan van de Unie en
treedt op als onafhankelijke
opsporings- en vervolgingsinstantie
met een gedecentraliseerde structuur,
zodat het gekenmerkt wordt door een
organisatie op twee niveaus, zijnde een
centraal en een gedecentraliseerd
niveau.

Het centrale niveau, dat in Luxemburg is
gevestigd, is hoofdzakelijk belast met het toezicht
op de onderzoeken en vervolgingen in elke
deelnemende lidstaat en met het nemen van de
belangrijkste beslissingen om de
onafhankelijkheid, de doeltreffende coördinatie
en een uniforme aanpak te waarborgen. De
werking en het strafrechtelijk beleid van het
Europees Openbaar Ministerie worden
vastgelegd door het College van Europese
procureurs.

Het gedecentraliseerde niveau, dat
samengesteld is uit de gedelegeerde Europese
procureurs die namens het Europees Openbaar
Ministerie optreden als nationaal procureur in
hun respectievelijke lidstaat, staat voornamelijk in
voor de onderzoeken en vervolgingen, in
samenwerking met de nationale overheden (met
name het Openbaar Ministerie, de
politiediensten, de Administratie der Douane en
Accijnzen, de BTW-administratie, de Cel voor
Financiële Informatieverwerking (CFI), de
Bijzondere Belastinginspectie (BBI) en de Anti-
fraud Coordination Service (AFCOS)) en de
nationale medewerkers, en met toepassing van
de nationale wetgeving. Er wordt ook nauw
samengewerkt met Europese instanties zoals
Eurojust, Europol, het Europees antifraudebureau
OLAF, de Europese Rekenkamer en de Europese
Investeringsbank.
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Aan het Brusselse bureau van het
Europees Openbaar Ministerie worden
niet alleen dossiers van de Belgische
parketten, maar ook andere dossiers
voorgelegd die het gevolg zijn van
aangiften door het OLAF, de Federale
Overheidsdienst Financiën (Administratie
der Douane en Accijnzen en BBI) en, in
mindere mate, de Europese
Investeringsbank en particulieren. 

Naast zaken die onder de bevoegdheid van
België vallen, wordt ook bijstand geleverd bij
de behandeling van zaken die door het
College van Europese procureurs werden
geopend en waarvoor wordt verzocht om op
het Belgische grondgebied bewijsmateriaal
te verzamelen. 

Begin juni 2021 ging het Europees
Openbaar Ministerie van start in
Luxemburg, waar Yves Van Den
Berge ons land vertegenwoordigt als
Europees procureur en in België
wordt bijgestaan door Jennifer
Vanderputten en Pascale
Vandeweyer, de twee Belgische
gedelegeerde Europese procureurs.
 

Yves Van Den Berge
Europees procureur
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In 2021 was onder leiding van Gilles Dupuis, hoofdcoördinator van het
expertisenetwerk verkeersveiligheid, een werkgroep actief om de oprichting van een
Parket voor de Verkeersveiligheid voor te bereiden. Het College van het openbaar
ministerie gaf over dit parket een eerste advies aan de minister van Justitie op 31 mei
2021. Het wetsontwerp hield in belangrijke mate rekening met dit advies. Op 13 juli
2021 werd een tweede advies aan de minister van Justitie gegeven om de
ontwerptekst nog op een aantal punten te wijzigen, om zo de efficiëntie en de
aantrekkelijkheid van het Parket voor de Verkeersveiligheid te garanderen.
Uiteindelijk werd met de wet van 23 december 2021 de wettelijke basis gelegd.

Wat is de taak van het Parket voor de Verkeersveiligheid? 

In de eerste plaats staat het Parket voor de Verkeersveiligheid in voor de administratieve
afhandeling van de dossiers waarin een onmiddellijke inning (OI) wordt opgelegd. Het gaat
over het merendeel van de dossiers die via de geautomatiseerde Crossborder-procedure
worden ingevoerd.

Daarnaast fungeert dit parket als een expertisecentrum in Europese verkeersmateries. 
Het zal verder ook instaan voor de administratieve afhandeling van de dossiers tot uitvoering
van buitenlandse geldelijke sancties en voor de verzending naar het buitenland van de
Belgische beslissingen om een geldelijke sanctie op te leggen aan een persoon die in de
Europese Unie verblijft, ook wel EU-certificaten genoemd.
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De oprichting van het Parket 
voor de Verkeersveiligheid     



Centralisatie

De centralisatie biedt verschillende voordelen op het vlak van efficiëntie en capaciteit. Het
laat toe om snel en uniform te reageren binnen de geautomatiseerde procedure en zo een
coherent beleid te voeren over onder meer het beheer van betwistingen. Door de
ondersteuning die het Parket voor de Verkeersveiligheid biedt bij de afhandeling van
bepaalde misdrijven, krijgen de lokale parketten bovendien meer ruimte om te focussen op
de zwaardere overtredingen. 

Kortom: met deze centralisatie streeft het Openbaar Ministerie naar een eenvormig beleid
rond de aanpak van verkeersovertredingen en recidive, om zo te komen tot een verhoging
en een verbetering van de verkeersveiligheid.
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Van project naar sectie: het verhaal achter de 
sectie M op het parket Limburg 

Het parket van de procureur des Konings in Limburg tracht al enkele jaren het
vertrouwen van de burger in Justitie te herwinnen. De sectie M (M staat voor
'maatwerk', 'multidisciplinair' en 'met snelheid') handelt samen met politie en
hulpverlening veel voorkomende criminaliteit en intrafamiliaal geweld (IFG) sneller af
waardoor de doorlooptijden verkorten. Een beslissing in zulke dossiers zal bovendien
waar nodig gepaard gaan met een gesprek met de verdachte. 

Procureur des Konings Guido Vermeiren
staat sinds 2014 aan het roer van parket
Limburg. In zijn beleidsnota liet hij
optekenen dat hij graag een lik-op-
stuksectie wilde vormgeven. Vermeiren
ging de mosterd halen bij onze
noorderburen. Al jaren maken ze daar
gebruik van hun ZSM-afhandeling
waardoor ze eenvoudige dossiers die geen
onderzoek nodig hebben sneller en
efficiënter kunnen afhandelen. Arrestanten
in Nederland kennen zo snel het gevolg van
hun daden. 

Na enkele studiereizen richting Nederland
en vele vergaderingen onder collega’s
startte in 2017 een proefproject bij de
politiezone CARMA (bestaande uit de
gemeenten As, Bocholt, Bree, Genk,
Houthalen-Helchteren, Kinrooi,
Oudsbergen en Zutendaal). Het project
kreeg de naam ‘project M’ omdat het steunt
op drie pijlers: Maatwerk, Met snelheid en
Multidisciplinair. 

 

De dossiers moeten duidelijk zijn
(camerabeelden, getuigen, spontane
bekentenissen…) en kaderen in vaak
voorkomende lokale criminaliteit zoals
vechtpartijen, wapeninbreuken, drugsbezit...
Een parketmagistraat en een justitieassistent
zijn op vaste dagen in de week aanwezig in
de burelen van de politie. Zowel verdachten
die voor verhoor uitgenodigd worden als
arrestanten passeren de revue. Na het
verhoor deelt de magistraat zijn beslissing
mee tijdens een gesprek met de verdachte.
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Door het succes bij politiezone CARMA breidde
het parket het project in 2018 uit naar de
politiezone LRH (Limburg Regio Hoofdstad:
Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad,
Lummen en Zonhoven). Ook de politie zag de
meerwaarde van het project, was getuige van de
onmiddellijke reactie op het strafbare gedrag en
kreeg zicht op de richting die de aangeleverde
dossiers uitgingen. Door naar elkaar te luisteren,
konden parket en politie hun M-werkmethoden
steeds meer verbeteren en verfijnen. 

In 2020 groeide het project M uit tot een
volwaardige sectie binnen parket Limburg: sectie
M. 4 magistraten, 1 jurist en 2 administratieve
medewerkers gaven de sectie vorm. Alle
politiezones van Limburg zouden een lik-op-
stukafhandeling krijgen, geschoeid op dezelfde
leest als bij politiezones CARMA en LRH.

De materies intrafamiliaal geweld en
exhibitionisme kwamen er bovendien bij. Om dit
huzarenstuk te kunnen verwezenlijken, opteerde
de sectie voor een afhandeling op afstand via
digitale schermen. Elke politiezone in Limburg
kocht een scherm aan en op het parket zijn er 2
digitale schermen voorzien.  

De nieuwe politiezones traden stapsgewijs toe
tot de M-werking. Bij de instap was een M-
magistraat twee maanden lang een vaste
weekdag in de zone aanwezig. De politie leerde
op die manier welke dossiers geschikt zijn voor
een snelle afhandeling en hoe ze de
onderzoeken/dossiers moesten voorbereiden
voor M. 

Door deze screening kon in de meeste
dossiers onmiddellijk een eindbeslissing
(zowel vervolging als afhandeling zonder
strafvervolging) genomen worden.
Ondanks de coronacrisis, die in 2020 roet
in het eten strooide, waren in mei 2021
toch alle Limburgse politiezones
opgenomen en opgeleid om volgens de
M-afhandelingswijze te werken. 
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Als een zone een dossier heeft dat aan de M-criteria beantwoordt, kan zij het afsluitende
verhoor van de verdachte inplannen in een gezamenlijke Microsoft Teams-agenda. Van half
negen tot half vijf kunnen ieder uur een tweetal dossiers geboekt worden. De politie laadt de
PV’s (en eventueel beelden) ook op in de Teams-agenda zodat de M-magistraat deze op
voorhand kan lezen. Na het verhoor neemt de M-magistraat een beslissing. Indien de
magistraat het zinvol acht, volgt een gesprek met de verdachte. Op een transparante manier
wordt aan de verdachte uitgelegd waarom het parket tot een bepaalde beslissing is
gekomen: verwittiging met eventueel voorwaarden, (O)MS, strafbemiddeling, dagvaarding in
snelrecht… De M-magistraat kan de verdachte ook waarschuwen over wat de volgende
beslissing zou kunnen zijn als men zich niet aan de opgelegde maatregelen houdt. De M-
magistraat kan de politie ook de opdracht geven om het slachtoffer op de hoogte te brengen
van de beslissing. 

Op dit moment werken de secties M en Jeugd & Gezin van parket Limburg aan de
samenvoeging van de beide secties tot een overkoepelende M+ sectie. Zo proberen zij in de
toekomst, zo kort mogelijk na de feiten, maatwerk te bieden in meer misdrijven dan degene
die nu binnen de M-sectie behandeld worden. Deze nieuwe sectie zou haar uitvalsbasis
krijgen in het provinciegebouw van Limburg, waar het Family Justice Center en diverse
initiatieven een plek hebben, om multidisciplinair afstemmen makkelijker te maken. 

HOE GAAT DIT CONCREET IN Z'N WERK? 

Uitrol van het project M

Het College van procureurs-generaal zoekt
bij de bepaling van het strafrechtelijk
beleid steevast naar de juiste
afhandelingsvorm voor elk type delict. Het
Openbaar Ministerie wijkt steeds vaker af
van het klassieke strafrecht. Er wordt
gezocht naar een snelle en gepaste
afhandeling van eenvoudig identificeerbare
delicten en van veelvoorkomende lokale
criminaliteit, feiten van intrafamiliaal
geweld en jeugdcriminaliteit. Het project M
is hiervan een perfect voorbeeld. 

In 2021 besliste het College van procureurs-
generaal dan ook tot de uitrol van het
project M in de andere parketten en
werden hiertoe extra middelen voor de
aanwerving van parketjuristen,
criminologen en gerechtspersoneel niveau
B gevraagd en bekomen bij de minister van
Justitie. Verschillende parketten volgen
alvast het voorbeeld van parket Limburg. Zo
loopt in parket Antwerpen het project
SAMEN. Een pilootproject HERMES vindt
plaats in 2 politiezones in het gerechtelijk
arrondissement Brussel. Bij parket Oost-
Vlaanderen wordt het project kOMpas
uitgerold en in het gerechtelijk
arrondissement Leuven zal het project
ASAP worden opgestart. 
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Het Federaal Parket, een meerwaarde

Het Federaal Parket werd opgericht op 21
mei 2002. Maar wat is het Federaal Parket?
Waar en wanneer treedt het Federaal
Parket op?

Het Federaal Parket neemt deel aan de
vervolging van strafbare feiten, dit wil zeggen
aan de vervolgingen voor de correctionele
rechtbank, het hof van beroep of het
assisenhof. 

Met de lokale parketten, de
arbeidsauditoraten en de parketten- en
auditoraten-generaal vormt het het Openbaar
Ministerie.
  
Wanneer treedt het Federaal Parket op?

Met uitzondering van enkele materies die
hem eigen zijn wordt het Federaal Parket
'tweedelijns' geheten. Dat betekent dat het
zich over het algemeen niet ambtshalve met
een dossier gelast. Het treedt het meeste op
op verzoek van een lokaal parket. Het
optreden van het Federaal Parket moet een
meerwaarde opleveren. 

Meer concreet, wat zijn de criteria voor
het optreden van het Federaal Parket?

Het Federaal Parket oefent de strafvordering
uit in het kader van een limitatieve lijst van
misdrijven in de zin van artikel 144ter en
volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

  

Misdaden en wanbedrijven tegen de
veiligheid van de Staat
Bedreiging met een aanslag of diefstal
van kernmateriaal
Georganiseerde mensensmokkel en
mensenhandel
Illegale wapenhandel
Bendevorming en criminele organisaties
Terrorisme
De hiermee samenhangende misdrijven
De misdrijven die in belangrijke mate
verschillende rechtsgebieden betreffen
of een internationale dimensie hebben,
in het bijzonder die van de
georganiseerde criminaliteit

De strafvordering in deze materies wordt
slechts uitgeoefend door het Federaal Parket
op voorwaarde dat een goede
rechtsbedeling dit vereist: de tussenkomst
van het Federaal Parket moet een
meerwaarde betekenen. 

In de lijst zijn de volgende misdrijven
opgenomen:

In welke gevallen komt het Federaal
Parket tussen?

Het is bevoegd over het gehele grondgebied
van het Rijk, boven de gerechtelijke
arrondissementen. 

Maar het treedt ook op in dossiers die soms
ver over de Belgische grenzen gaan. 
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Naar een efficiënter beheer van     
in beslaggenomen goederen 

De minister van Justitie en het College van het openbaar ministerie hebben in deze
omzendbrief gezamenlijke richtlijnen uitgevaardigd voor een efficiënter beheer van
gerechtelijk in beslag genomen voorwerpen die op de griffies in de gerechtsgebouwen
worden neergelegd en bewaard.

De omzendbrief bevat enerzijds richtlijnen
over de instroom en de uitstroom van de in
beslag genomen voorwerpen neergelegd ter
correctionele griffie en over het beheer van
bepaalde gevaarlijke voorwerpen, verdovende
middelen, psychotrope stoffen en
druggerelateerde voorwerpen en wapens. 
Anderzijds regelt de omzendbrief de werking
van de databank PACOS (Pieces A Conviction -
OvertuigingsStukken).  

Deze omzendbrief werd in een eerste fase
voorbereid door een uitgebreide werkgroep
onder leiding van de procureur-generaal van
Brussel, en gefinaliseerd na diverse bilaterale
besprekingen met de betrokken partners en
overlegmomenten tussen het Openbaar
Ministerie en de beleidscel.

Integratie databanken politie en Justitie  

Voortaan krijgt elk voorwerp dat door de
politie in beslag wordt genomen een uniek
nationaal (SIN) nummer dat wordt
opgenomen in de politiedatabank (PACOS).
Deze gegevens worden uitgewisseld met de
gegevens in de databank van Justitie (MaCH).

Beslissingen die het Openbaar Ministerie
neemt over de bestemming van
overtuigingsstukken worden automatisch
uitgewisseld met de politiedatabank. Ook
de beslissingen van de onderzoeksrechter
en van de hoven en de rechtbanken zullen
in de databank PACOS worden ingevoerd.

Met andere woorden, het in beslag
genomen voorwerp is op ieder moment
onmiddellijk traceerbaar doorheen de hele
strafrechtsketen. Elke beslissing daarover
wordt in de databank vastgelegd en politie
en gerecht kennen op elk ogenblik de stand
van een overtuigingsstuk. Dit moet, nog
meer dan nu al het geval is, een goed
gedocumenteerde, ononderbroken en
zorgvuldig bijgehouden bewakingsketen –
de zogenaamde chain of custody - van
bewijsstukken garanderen en discussies
voor de rechtbank hierover tot een
minimum beperken.   

Dit komt dus niet alleen de efficiëntie - er
wordt niet langer gewerkt met papieren
inventarissen en opdrachten - en de
rechten van de verdachte ten goede, maar
maakt ook deel uit van een voortdurend
streven naar een gedigitaliseerde Justitie. 

Omzendbrief 03/2021



De instroom van in beslag genomen
voorwerpen wordt duidelijker afgelijnd. De
neerlegging ter griffie is enkel nog mogelijk
wanneer dit absoluut noodzakelijk is voor
de waarheidsvinding of voor een latere
verbeurdverklaring, of ter vrijwaring van de
burgerlijke belangen. De
gerechtsgebouwen zullen niet langer
dienen als een opslagplaats van allerlei
inbeslaggenomen voorwerpen, maar enkel
van wat absoluut noodzakelijk is in het
kader van het strafproces.

 

Efficiënt - digitaal 

Naast het verplicht maken van het werken met de databank PACOS, houden deze nieuwe
richtlijnen verder onder meer in: 

In het kader van een huiszoeking of een
politionele tussenkomst dienen
inbeslagnames doelbewust te gebeuren en
inbeslagnames en neerlegging ter griffie ‘in
bulk’ te worden vermeden.

 

Er moet steeds overwogen worden of er
een alternatief is voor de neerlegging ter
griffie. Bijvoorbeeld een inbeslagname ter
plaatse, tenzij er een reële kans bestaat dat
de in beslag genomen voorwerpen zullen
worden weggemaakt of dit niet
aangewezen is voor het verder onderzoek.
Of, ander voorbeeld, het nemen van foto’s
van het in beslag genomen voorwerp die
aan het dossier worden gevoegd en het
beslag niet meer nodig maakt. De politie zal
ook steeds bij een inbeslagname
informeren of de beslagene eigenaar is van
het goed en, zo ja, of hij er vrijwillig afstand
van doet.
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enkel stalen van verdovende middelen en
psychotrope stoffen zullen nog ter griffie
kunnen worden neergelegd. De rest wordt
onmiddellijk vernietigd;  
druggerelateerde voorwerpen worden
onmiddellijk vernietigd of vervreemd indien
hun bewaring niet noodzakelijk is voor de
waarheidsvinding; 
niet alle wapens zullen nog ter griffie
kunnen worden neergelegd. De
omzendbrief somt duidelijk op welke
categorieën van wapens, bij vrijwillige
afstand, niet neergelegd moeten worden
ter griffie. De politie regelt de vernietiging
van deze wapens en kan een beroep doen
op een erkende private firma voor het
transport.  
enkel stalen van munitie zullen nog ter
griffie kunnen worden neergelegd; 
gevaarlijke overtuigingsstukken zoals
explosieven, CBRN-e-producten en
pyrotechnische artikelen kunnen nooit ter
griffie worden neergelegd. In protocollen is
de inbeslagname, het beheer en de
vernietiging door de gespecialiseerde
diensten opgenomen; 

Voor drugs, wapens, munitie of gevaarlijke
overtuigingsstukken is een specifieke regeling
uitgewerkt waarbij deels in hun onmiddellijke
vernietiging wordt voorzien:  

Bij het afsluiten van een strafonderzoek zonder
proces moet het parket steeds een
eindbeslissing nemen over alle in beslag
genomen voorwerpen. Een dossier zal niet
kunnen worden afgesloten zonder deze
eindbeslissing. Voor zaken die voorgelegd
worden aan de rechter, zal in het vonnis of
arrest een beslissing over de
overtuigingsstukken worden genomen. 

teruggave;  
vernietiging; 
verbeurdverklaring en overdracht; 
verdere bewaring ter griffie gedurende een
(hernieuwbare) termijn van maximaal 3
jaar met aanduiding van de beslissing die
zal worden genomen na het verstrijken van
de voorziene termijn. 

Uitwerking 

Zowel bij de parketten als bij de politie zien
referentiepersonen toe op de vlotte
werking en strikte naleving van deze
nieuwe richtlijnen.  

Tweemaal per jaar ziet een
referentiemagistraat 'overtuigingsstukken'
erop toe dat een eindbeslissing wordt
genomen over alle in beslag genomen
voorwerpen die op dat ogenblik al meer dan 5
jaar ter griffie neerliggen. 

Deze eindbeslissing kan zijn: 

Uitzondering: in de dossiers ‘cold cases’
(potentiële assisenzaken, verdwijningsdossiers
en zedenzaken, die onopgelost zijn) dienen de
overtuigingsstukken, zo lang het dossier niet
verjaard is, bewaard te blijven.

De referentiemagistraat 'overtuigingsstukken'
controleert ook zesmaandelijks of een
beslissing ook daadwerkelijk werd uitgevoerd 
 in alle dossiers met in beslag genomen
gevaarlijk voorwerpen, wapens en drugs
waarin een eindbeslissing over deze
voorwerpen werd genomen
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DE CORONAPANDEMIE

Van coronamaatregelen naar kwalificatiecodes

Bij het uitwerken van de boomstructuren is
rekening gehouden met het geheel aan
maatregelen die zowel federaal als
provinciaal, gemeentelijk en regionaal
werden uitgevaardigd. De boomstructuren
laten toe een coherent geheel van
kwalificatiecodes aan te leveren dat over de
hele strafrechtsketen bruikbaar is. 

Gedurende de pandemie werden er 1.852
kwalificaties  toegevoegd. De kwalificaties
hadden vooral betrekking op de
strafbaarstellingen voorzien in de
ministeriële en koninklijke besluiten die
respectievelijk op basis van de Wet
betreffende de civiele veiligheid en de
Pandemiewet werden uitgevaardigd. In
subsidiaire orde werden ook de
kwalificaties over de inbreuken op de
provinciale en regionale maatregelen ter
beschikking gesteld van de parketten. Op
vraag van Eupen werden er eveneens 92
Duitstalige kwalificaties ter beschikking
gesteld. 

Om de gevolgen van de COVID-19-
pandemie voor de volksgezondheid te
voorkomen en te beperken, werden heel
wat maatregelen in het leven geroepen
en het niet-naleven van deze
maatregelen werd strafbaar gesteld. Het
College van procureurs-generaal heeft er
een prioriteit van gemaakt om
inbreuken op deze maatregelen te
vervolgen. Hiertoe dienden kwalificaties
te worden opgemaakt.

Wat is een kwalificatie?

Een kwalificatie is een juridische
omschrijving van een strafrechtelijk feit
dat een persoon ten laste wordt gelegd
en bevat daarnaast onder meer de
wettelijke referenties die van toepassing
zijn. 

In samenspraak met de hoofdcoördinator
van het expertisenetwerk Pharma & Food
Crime, heeft het bureau Kwalificaties en
Nomenclatuur van de Steundienst van het
openbaar ministerie dan ook meerdere
boomstructuren uitgewerkt waarin alle
kwalificaties konden worden ondergebracht
die van toepassing zijn bij de inbreuken op
de coronamaatregelen.
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1. Federaal

Op federaal vlak werden tot op heden zowel
in het Nederlands als in het Frans 405
kwalificaties opgesteld en dit naar aanleiding
van 6 ministeriële besluiten, die in totaal 39
keer werden herzien, en 2 koninklijke
besluiten die 6 herzieningen kenden.  

Door de diverse wijzigingen die aan de
opeenvolgende ministeriële en koninklijke
besluiten werden aangebracht, diende de
boomstructuur systematisch in meerdere
tijdsperiodes te worden onderverdeeld. Deze
onderverdeling in tijdsperiodes moet het
opzoeken van de juist toe te passen
kwalificatie vergemakkelijken. 

2. Provincies en Brussels Hoofdstedelijk
Gewest 

Op provinciaal vlak zijn 950 kwalificaties en
260 verzwarende omstandigheden over 231
politieverordeningen aangemaakt. Deze
kwalificaties zijn enkel beschikbaar in de taal
van het betrokken politiebesluit, en voor zover
het bureau Kwalificaties en Nomenclatuur
hiertoe verzocht is geweest of van het
politiebesluit kennis heeft gekregen. 

Afhankelijk van de wijzigingen die aan de
diverse politiebesluiten werden aangebracht,
diende ook hier, per provincie, de
boomstructuur in tijdsperiodes te worden
onderverdeeld.  

Aangezien de minister-president van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook de
bevoegdheden van gouverneur uitoefent,
werd overeengekomen de tweetalige
kwalificaties over de inbreuken op zijn
besluiten eveneens in deze rubriek onder te
brengen.  
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn
samen 128 kwalificaties opgemaakt, voor het
Vlaams Gewest gaat het over 349 kwalificaties
en voor het Waals Gewest zijn 820
kwalificaties opgesteld waaronder 260 voor
verzwarende omstandigheden. 
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3. Gemeentelijk

Op gemeentelijk vlak is beslist geen
kwalificaties uit te werken. Het uitwerken van
kwalificaties veronderstelt een afzonderlijke
juridische analyse van elk gemeentelijk
besluit. Dit is onbegonnen werk, zeker
wanneer deze besluiten herhaaldelijk worden
gewijzigd.

4. Regionaal

Naar aanleiding van de invoering van de
verplichte quarantaine bij terugkeer uit een
hoogrisicogebied of in geval van een verhoogd
risico, en van het verplicht gebruik van het
COVID Safe Ticket, werden er meerdere
kwalificaties voor inbreuken op deze
maatregelen uitgewerkt.

5. Correctionele minnelijke schikkingen

De opgemaakte boomstructuren zijn ook van
nut voor de correctionele minnelijke
schikkingen die via Crossborder worden
afgehandeld. De korte omschrijving van de
tekst van de tenlasteleggingen en de wettelijke
referenties die voor elk van de opgestelde
kwalificaties zijn voorzien, kunnen immers
automatisch gegenereerd worden om aan de
minnelijke schikkingen te worden toegevoegd.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

Vlaamse Gemeenschap: 11 kwalificaties 

Waals Gewest:  13 kwalificaties (6 decreten 
en 2 besluiten)

      34 kwalificaties per landstaal 
      (3 ordonnanties en 4 besluiten)

      (3 decreten en 3 besluiten)
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In deze omzendbrief, die in 2021 negenmaal werd herzien, werden richtlijnen opgenomen
voor de politiediensten en de magistraten van het Openbaar Ministerie over:  

de vaststelling van de feiten, het onderzoek en de 
strafrechtelijke reactie; 

de afhandeling van misdrijven gepleegd door minderjarigen; 

de afhandeling van sociaalrechtelijke inbreuken 
(welzijn van werknemers);  

en de prioriteiten in het opsporings- en vervolgingsbeleid. 

Richtlijnen over de opsporing en vervolging 
van inbreuken op de coronamaatregelen

Het College vaardigde in 2020 diverse richtlijnen van strafrechtelijk beleid uit,
waaronder de omzendbrief COL 06/2020 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. Dit voor een uniform
strafrechtelijk antwoord en een goede coördinatie van het optreden van de
bestuurlijke en gerechtelijke overheden.

Enkele cijfers 

Sedert de inwerkingtreding van deze omzendbrief COL 06/2020, werden 206.397 COVID-19-
zaken bij de correctionele parketten geregistreerd. Het waren er 121.309 in 2020 en 85.088
in 2021. De Covid-19-zaken daalden in 2021 met 30% in vergelijking met 2020.  

In 2020 maakten de COVID-19-zaken nog bijna 20% uit van het totaal aantal geregistreerde
zaken. In 2021 was dit nog 14%.  

Op 31 december 2021 had bijna 90% van alle COVID-19-zaken een eindbeslissing gekregen.
De meest voorkomende eindbeslissingen waren betaalde minnelijke schikking (ongeveer
40%), rechtstreekse dagvaarding (ongeveer 20%) en zonder gevolg (ongeveer 25%). 



Richtlijnen over beheer in de 
strijd tegen de coronapandemie 

Het College van het openbaar ministerie heeft diverse richtlijnen uitgevaardigd om de
parketorganisatie en de parketwerking te organiseren in de strijd tegen de
coronapandemie. Dit conform de geldende veiligheidsmaatregelen. 

de te volgen procedure bij besmetting 
en hoogrisicocontact, en  
contacttracing

de opvang van kinderen

het telewerk

glijdende werkuren, de manier van 
vergaderen en het volgen van 
opleidingen

veiligheids- en 
gezondheidsvoorschriften van 
materiële, technische en/of 
organisatorische aard

het gebruik van een mondmasker

maatregelen van social distancing

ventilatie

het gebruik van zelftests

en de organisatie van de zittingen

In de omzendbrief werden richtlijnen 
uitgevaardigd over:

In 2021 werd de omzendbrief COL OMP
03/2020 over het beheer van het
Openbaar Ministerie tijdens de
coronacrisis,  maar liefst 9 keer herzien. 
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Audit: impact van de COVID-19-crisis op de 
rechtzoekende en de aanpak van de 
rechterlijke orde 

De Hoge Raad voor de Justitie hield tussen
maart 2020 en januari 2021 een audit over
de impact van de coronacrisis. 

Er werd nagegaan of de rechtbanken van
eerste aanleg, de parketten bij deze
rechtbanken en het College van de hoven en
rechtbanken en het College van het openbaar
ministerie de continuïteit van hun
dienstverlening konden garanderen. Dit met
voldoende aandacht voor de gezondheid en
de veiligheid van de medewerkers en de
rechtzoekenden, en met garantie voor de
rechten van die laatsten. Daarnaast werd
door de Hoge Raad voor de Justitie gekeken
of de geauditeerden over de middelen en
bevoegdheden beschikten om dergelijke crisis
aan te pakken en hoe zij voorbereid zijn op
een eventuele toekomstige gelijkaardige crisis
voorbereiden.

Vaststellingen 

In maart 2021 werd een eerste versie van
het auditverslag met aanbevelingen
becommentarieerd door de Steundienst
van het openbaar ministerie, het College
van het openbaar ministerie, de Raad van
procureurs des Konings, de Raad van
arbeidsauditeurs en de Raad van
hoofdsecretarissen. In september 2021
vond dan een rondetafelgesprek plaats met
alle personen aan wie de aanbevelingen
gericht zijn en een aantal gebruikers van
Justitie om in een geest van samenwerking
te kijken hoe de aanbevelingen kunnen
worden uitgevoerd en wat goede praktijken
zijn. Wanneer voldoende tijd is verstreken
na de crisissituatie kan de Hoge Raad voor
de Justitie een opvolgingsaudit organiseren. 
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Aanbevelingen 

Aan de hand van de verschillende vaststellingen van de auditors geeft de Hoge Raad voor de
Justitie twee prioritaire aanbevelingen: 

Geef de entiteiten voldoende middelen om de continuïteit van de dienstverlening
te garanderen. 

Stel een bedrijfscontinuïteitsplan op per entiteit met behulp van de colleges voor
de algemene richtlijnen. 

Verder kwamen nog enkele andere minder prioritaire aanbevelingen naar voren: 
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De essentie van de jaarstatistieken is een objectief en betrouwbaar beeld
verschaffen van de instroom, de uitstroom en de stock van de strafzaken op de
correctionele parketten en de instroom van de jeugdbeschermingszaken. 

De jaarstatistieken geven het aantal zaken weer dat door de correctionele parketten
en de jeugdparketten werden geregistreerd, maar kan geenszins beschouwd worden
als een precieze indicator van de werkelijk gepleegde criminaliteit.

JAARSTATISTIEKEN
van de correctionele parketten 

en de jeugdparketten

Correctionele zaken

Instroom/Uitstroom

Binnen het Openbaar Ministerie is de instroom van nieuwe en heropende strafzaken op de
correctionele parketten tussen 2020 en 2021 met ongeveer 4% gedaald, van 641.682 naar
613.026 zaken. De stijging die werd vastgesteld tussen 2019 en 2020 (+12%) is voornamelijk
gelinkt aan het vervolgingsbeleid dat door het Openbaar Ministerie werd gevoerd in het
kader van de COVID-19-pandemie. Op de parketten stroomden in 2020 namelijk 121.309 en
in 2021 85.088 COVID-19-zaken binnen.

Het aantal strafzaken dat door de correctionele parketten werd afgesloten, steeg tussen
2020 en 2021 (+4%), van 599.840 zaken naar 621.717. 

  



De zowel in 2020 als in 2021 vastgestelde stijging van vooral de betaalde minnelijke
schikkingen en rechtstreekse dagvaardingen kan grotendeels worden toegeschreven aan de
richtlijnen die werden vastgelegd in omzendbrief COL 06/2020 om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken. In deze omzendbrief wordt namelijk gesensibiliseerd om
COVID-19-dossiers af te handelen aan de hand van deze twee soorten beslissingen.

De parketten sloten in 2020 81.609 en in 2021 97.737 dossiers over COVID-19-inbreuken af.
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Zoals verwacht toont de instroom van zaken
rond COVID-19-inbreuken (volksgezondheid)
in 2021 een daling ten opzichte van 2020
(-27%). Het aantal zaken vermenigvuldigde
immers met 12 tussen 2019 en 2020, wat het
gevolg was van de zaken gelinkt aan COVID-
19-inbreuken in 2020. 

Naast deze eerste vaststelling lijkt de
pandemie eveneens een - weliswaar mindere -
impact te hebben op de evolutie van bepaalde
tenlasteleggingen in 2021 dan in 2020. 

Daar waar men in 2021 een afname vaststelt
van het aantal zaken rond diefstal en
afpersing (-10% tussen 2020 et 2021), is deze
daling echter minder sterk dan deze die werd
vastgesteld in het jaar 2020 (-21% ten opzichte
van 2019). Dit komt neer op een daling van
28% in twee jaar tijd.

Algemene financiële zaken en economische
aangelegenheden kennen een daling met
respectievelijk 14% en 11% tussen 2020 en
2021; deze afname is vooral uitgesproken bij
de financiële zaken tussen 2019 en 2020
(-29%). 

Daarnaast zien we dat de stijgingen in
bepaalde misdrijffenomenen, die werden
vastgesteld tussen 2019 en 2020, zich nog
steeds voordoen, zij het dan wel in mindere
mate. 

Tussen 2020 en 2021 registreerden de
parketten een stijging van het aantal zaken
rond informaticabedrog (+4%) terwijl de
toename tussen 2019 en 2020 32%
bedroeg. In twee jaar tijd, namelijk van 2019
tot 2021, steeg het aantal dossiers van
informaticabedrog dus met 37%.

De zaken van heling & witwassen namen
opnieuw toe (+37%), hoewel de stijging
meer uitgesproken was tussen 2019 en
2020 (+54%). 

De zaken van intrafamiliaal geweld stegen
zowel tussen 2019 en 2020 (+6%) als tussen
2020 en 2021 (+9%), wat dus neerkomt op
een stijging van 15% sinds het begin van de
coronapandemie.

De zaken van aanranding en verkrachting,
stegen in 2021 in vergelijking met 2020
(+17%), ook al was er een lichte daling
tussen 2019 en 2020 (-4%). 

Opvallend is ook de sterke toename van de
zaken rond ontucht en seksuele uitbuiting
tussen 2019 en 2020 (+34%). Tussen 2020
en 2021 was er een stijging van 3%.

Geregistreerde misdrijven
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Een opvallende stijging stellen we vast bij de
zaken afgesloten via een rechtstreekse
dagvaarding (+26% tussen 2020 en 2021).
Deze stijging was nog meer uitgesproken
tussen 2019 en 2020 (+50%). 

Het aantal pretoriaanse probaties bleef ook in
2021 stijgen met 20% terwijl de stijging tussen
2019 en 2020 ongeveer 17% bedroeg. 

Het aantal zaken afgesloten via een betaalde
minnelijke schikking waren geëxplodeerd
tussen 2019 en 2020 (+224%) en bleven
stijgen  tussen 2020 en 2021 (+15%). Dat had
vooral te maken met de geïnde coronaboetes.

De gelukte bemiddelingen en maatregelen die
tussen 2019 en 2020 met 5% waren gedaald,
stegen in 2021 opnieuw (+6% ten opzichte van
2020). 

Daarnaast blijft het aantal zaken afgesloten
met een afhandeling zonder strafvervolging
stabiel (met 341.840 in 2020 en 341.720 zaken
in 2021).

Daarentegen daalde de laatste 10 jaar
(evolutie 2012-2021) het aantal uitgestroomde
zaken met 14%. Tegelijk steeg de uitstroom
van zaken via een betaalde minnelijke
schikking (+709%), een pretoriaanse probatie
(+328%) en een rechtstreekse dagvaarding
(+94%).

Sinds een aantal jaar wordt bij de
uitgestroomde zaken een verschuiving
vastgesteld van de traditionele wijze van
strafrechtelijke vervolging (gerechtelijk
onderzoek en rechtstreekse dagvaarding)
naar de alternatieve maatregelen.
 
De zowel in 2020 als in 2021 vastgestelde
stijging van het aantal betaalde minnelijke
schikkingen en rechtstreekse dagvaardingen
kan evenwel grotendeels worden
toegeschreven aan de vastgelegde richtlijnen
in omzendbrief COL 06/2020. Op basis
daarvan wordt er gesensibiliseerd om COVID-
19-dossiers af te handelen via deze twee
soorten beslissingen.

Ten slotte nam het aantal zaken waaraan de
parketten gevolg hebben gegeven (vervolging
of alternatieve maatregelen) aanzienlijk toe
tussen 2019 en 2020 (+50%). Deze toename
zette zich voort tussen 2020 en 2021 (+15%).
Dit heeft vooral te maken met het grote aantal
COVID-19-zaken die in 2020 en 2021 werden
afgehandeld via een betaalde minnelijke
schikking of een rechtstreekse dagvaarding. 

Justitiële afhandeling
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Jeugdbeschermingszaken (MOF en VOS)

In 2021 registreerden de jeugdparketten 163.193 nieuwe jeugdbeschermingszaken, dit is iets
meer dan in 2020 en in 2019, toen er respectievelijk 161.177 en 161.515 zaken werden
geregistreerd. 

  

Een opsplitsing van deze
jeugdbeschermingszaken toont dat in 2021
de als misdrijf omschreven feiten (MOF) met
6% daalden t.o.v. 2020 (van 69.779 in 2020
naar 65.377 in 2021), terwijl de
verontrustende situaties (VOS) met 7%
stegen (van 91.398 in 2020 naar 97.816 in
2021). Het jaar ervoor zagen we nog de
omgekeerde beweging: het aantal MOF-
zaken steeg toen met 12% t.o.v. 2019, terwijl
de VOS-zaken met 8% daalden. 

Deze evoluties zijn onlosmakelijk verbonden
met het verloop van de coronapandemie: de
toename van de MOF-zaken in 2020 was
voornamelijk toe te schrijven aan de plotse,
ongeziene instroom van zaken in relatie tot
COVID-19. Na het crisisjaar 2020 leidde de
versoepeling van de coronamaatregelen in
2021 tot een sterk verminderde instroom van
coronadossiers (-46%, van 17.243 zaken in
2020 naar 9.361 zaken in 2021).



Welke als misdrijf omschreven feiten (MOF)?

Ook op de verdere samenstelling van de MOF-instroom lijkt het verloop van de
coronapandemie een impact te hebben. Zo zien we voor de grootste tenlasteleggingsgroepen
in 2021 opnieuw een stijgende trend t.o.v. 2020. Een opvallende toename manifesteert zich bij
de persoonsdelicten (+20%); een lichtere stijging bij de zaken met inbreuken tegen de familie
en publieke moraal (+10%), inbreuken tegen de openbare orde en veiligheid (+9%), inbreuken
tegen de openbare overlast en verkeer (+5%) en de eigendomsdelicten (+3%). Alleen bij de
drugsdelicten (-7%) en de inbreuken tegen de volksgezondheid (o.a. COVID-19-inbreuken)
stellen we een daling vast (-45%). 
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De cijfers geven dus in 2021 een heel ander
beeld van de samenstelling van de instroom
dan in het 'crisisjaar' 2020: toen was er in
vergelijking met 2019 - naast de enorme
stijging van inbreuken tegen de
volksgezondheid - enkel een stijging van
zaken rond familie en publieke moraal
(+9%), terwijl er zich in alle andere grote
tenlasteleggingsgroepen een dalende trend
manifesteerde: eigendomsdelicten (-21%),
persoonsdelicten (-20%), inbreuken tegen de
openbare orde en veiligheid (-16%),
drugsdelicten (-10%) en inbreuken tegen de
openbare overlast en verkeer (-8%).

Wanneer we voor de voorbije twee
'coronajaren' (2020 en 2021) de
coronadossiers wegfilteren uit de instroom
van de MOF-zaken, zien we dat de overige
MOF-zaken na een forse daling in 2020
opnieuw stijgen in 2021. 

Tot slot merken we op dat binnen de MOF-
zaken in 2021 de verhouding
jongens/meisjes 81/19 bedraagt. Meisjes
maken dus amper een vijfde uit van de
minderjarigen betrokken in een MOF-zaak.
In iets meer dan de helft van de MOF-zaken
gaat het om een minderjarige tussen 16 en
18 jaar. 
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In 2021 steeg het aantal geregistreerde VOS-
zaken[1] met 7% (van 91.398 in 2020 naar
97.816 zaken in 2021).

Bij deze VOS-zaken waren er evenveel
aanmeldingen voor jongens als voor meisjes
(50/50) en in meer dan de helft van de gevallen
voor kinderen onder de 12 jaar (53%). 

  

Verontrustende situaties (VOS)

[1] 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.

  

Het College van het openbaar
ministerie benadrukt dat de cijfers
van 2021 toch enige nuance behoeven.
Daarom is het voor een correcte
interpretatie en contextualisering
nodig om ze tegen het licht van de
evolutie van de laatste tien jaar te
houden.
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De wet van 18 februari 2014 op de
invoering van een verzelfstandigd beheer
voor de rechterlijke organisatie voorzag in
de oprichting van het College van het
openbaar ministerie. 

Dit College neemt binnen zijn
bevoegdheden alle maatregelen die nodig
zijn voor een goed beheer van het
Openbaar Ministerie. 

Het biedt in de eerste plaats
beheersmatige ondersteuning bij de
uitvoering van het strafrechtelijk beleid
zoals bepaald door het College van
procureurs-generaal. 

Verder streeft het de integrale kwaliteit na
binnen het Openbaar Ministerie, onder
meer op het vlak van communicatie,
kennisbeheer, informatica, werklastmeting,
werkprocessen, statistiek en strategisch
personeelsbeleid. 

ORGANISATIE

Daarnaast staat het de gerechtelijke
entiteiten bij op het vlak van beheer. 

Het College van het openbaar
ministerie wordt in zijn opdrachten
ondersteund door de Steundienst
van het openbaar ministerie. 

In 2021 werden binnen de diverse
beheersmateries initiatieven
genomen en projecten opgezet en
verwezenlijkt. 



JAARVERSLAG 2021 PAGINA 50

Jan Poels werd op 1 september 2021 de nieuwe directeur van de
Steundienst van het openbaar ministerie.  Hij  nam de fakkel over van
Cédric Visart de Bocarmé die deze functie sinds september 2016 waarnam
en in 2021 met pensioen ging.

Cédric Visart de Bocarmé, die bekendstaat
om zijn realisme, humanisme en gezond
verstand, drukte zijn onmiskenbare
stempel op de uitbouw van de Steundienst
tot een kenniscentrum dat ten dienste staat
van het hele Openbaar MInisterie. Tijdens
zijn afscheidsreceptie drukte Jan Poels zijn
lof uit voor de werkkracht van zijn
voorganger en bedankte hem voor zijn
engagement binnen de Steundienst en het
hele Openbaar Ministerie. 

Ambities van de nieuwe directeur

Jan Poels ziet deze uitdaging graag als een
nieuw hoofdstuk in een dik boek waaraan
hij al lang aan het schrijven is. Zowel het
Openbaar Ministerie als de Steundienst zijn
hem immers niet vreemd. Hij werkt sinds
1987 als magistraat voor het Openbaar
Ministerie en in 2014 stond hij als
toenmalig directeur van de beleidscel van
de minister van Justitie aan de wieg van de
oprichting van de Steundienst. Bovendien
werkte hij de afgelopen vijf jaar als adjunct-
directeur mee aan de uittekening van de
dienst en was hij medebepalend voor de
ingeslagen weg.

Innovatie en het begeleiden van Justitie
naar een moderne, professioneel
aangestuurde en transparante organisatie
zijn steeds de rode draad geweest
doorheen zijn loopbaan.

Als directeur wenst hij in de eerste plaats
de Steundienst nog verder uit te bouwen.
Hij wil het Openbaar Ministerie graag
verder laten evolueren tot een moderne en
efficiënte organisatie waar iedereen graag
werkt en fier kan zijn op zijn
maatschappelijke rol. 

Het moet de bedoeling zijn de hele
organisatie te informeren over, mee te
nemen in en te ondersteunen bij de
vernieuwingen die zich aandienen en zo
elke entiteit naar een hoger niveau te tillen.
Daarnaast moeten ook de individuele
magistraten en medewerkers kunnen
profiteren van het bestaan en de
toegevoegde waarde van de Steundienst.

Een nieuwe directeur voor de Steundienst van 
het openbaar ministerie 

ORGANISATIE



JAARVERSLAG 2021 PAGINA 51

De uitdagingen tijdens zijn mandaat zijn
talrijk, want dagelijks komen er immers
nieuwe taken af op hem en de Steundienst,
en dringt een verdere professionalisering
zich op.

De uitwerking van het koninklijk besluit op
de funtieprofielen van niveau A is dan ook
een belangrijke verwezenlijking, niet alleen
voor de Steundienst, maar ook voor de
lokale entiteiten die nu ook beroep kunnen
doen op specialisten HR, Communicatie,
Budget of Beleidsondersteuning.

Daarnaast zijn er de grote projecten
PersoPoint en FEDCOM om niet achter te
blijven in de digitalisering van de overheid
en de verzelfstandiging een stap dichterbij
te brengen. Een andere werf is het verhaal
over de uitbreiding van de werkingskosten
en het al lang gevraagde aandeel in de
investeringskosten, die nog meer armslag
zullen bieden aan de financiële noden van
de directiecomités.

In het kader van de verzelfstandiging heeft
hij als directeur ook de belangrijke
opdracht om de toekomstige driejaarlijkse
beheersovereenkomsten voor te bereiden,
en te waken over de meetindicatoren uit
deze overeenkomst.

De komende jaren ligt de grootste
uitdaging wellicht in de digitale
transformatie en het meewerken aan
projecten als Office 365, JUST-NEW en het
digitaal dossier. Ook de ontwikkelingen op
het vlak van business intelligence (BI) en
artificiële intelligentie (AI) mogen niet
voorbijgaan aan het Openbaar Ministerie.

Hij is ervan overtuigd dat de sleutel tot
succes ligt in een goede communicatie. Hij
ziet het dan ook als één van zijn
belangrijkste taken om voortdurend de
interactie met en tussen de Colleges, de
Raden, de parketten- en auditoraten-
generaal, de parketten en de
arbeidsauditoraten te bevorderen in zowel
beleids- als beheersmateries. Zijn bedoeling
is hierbij sterk in te zetten op de
ontwikkeling van een communicatiebeleid,
kennisbeheer en kennisoverdracht. Als
directeur zal hij ook een brugfunctie
vervullen naar de andere partners van
Justitie.

Zijn focus zal niet alleen liggen op beheer,
ook in strafrechtelijk beleid zijn belangrijke
stappen te zetten. Zo wenst hij de juridisch-
criminologische expertise binnen de
Steundienst te verhogen en veilig te stellen,
alsook te waken over het tijdig uitbrengen
van de gevraagde adviezen, het samenspel
tussen de leden van de Steundienst en de
expertisenetwerken te bevorderen en te
optimaliseren, en de samenwerking met de
gemeenschappen en gewesten te
bewerkstellingen.

Uitdagingen



Om de cohesie tussen het strafrechtelijk
beleid en het beheer te garanderen, moet de
Steundienst uniforme sjablonen, praktische
tools en begeleiding op maat aanbieden
voor integrale kwaliteitszorg, voor beleids-
en beheersplanning, voor werklastmeting,
organisatieontwikkeling en BPM (Business
Process Management). Dergelijke
instrumenten zijn belangrijk doorheen de
volledige beleidscyclus. Ze zijn ook
noodzakelijk voor de verzelfstandiging van
het beheer om te komen tot een objectieve
en transparante toewijzing, opvolging en
evaluatie van de ingezette middelen. Ze
zullen bovendien een belangrijke
ondersteuning bieden voor de lokale
directiecomités.

Ten slotte zal een opstart van het audit-
verhaal en de koppeling van OMPILOT aan
monitoring van beleid en beheer één van
de uitdagingen worden. Werklastmeting en
allocatie vormen hiervoor een belangrijk
onderdeel. 

Hij gaat er vol enthousiasme voor, samen
met ons allemaal.

Gulden-Vlieslaan 87 bus 4
1060 Brussel 

 
02/557.42.00

sdaomp@just.fgov.be  
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Wat is het nieuwe adres van de 
Steundienst van het openbaar ministerie?

Jan Poels - Directeur Steundienst OM

mailto:sdaomp@just.fgov.be


In 2021 werd aan het Openbaar Ministerie in het kader van de
vacatureplannen een bedrag van 17.770.830 euro toegekend voor de
aanwerving van magistraten en gerechtspersoneel.  

60 substituten procureur des Konings; 
7 substituten procureur-generaal;
34 parketjursten;
7 criminologen;
358 andere personeelsleden, waaronder 30 niveaus A, 79 niveaus B,

Het gaat om:

       224 niveaus C en 25 niveaus D. 

Het Openbaar Ministerie werft aan  

De extra budgetten die werden toegekend aan Justitie hebben nog bijkomende
aanwervingen mogelijk gemaakt. 
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HUMAN RESOURCES



Maatschappelijke taak

Om de enorme toevloed aan dossiers het hoofd te kunnen bieden en de maatschappelijke taak
van het Openbaar Ministerie naar behoren te kunnen uitoefenen, zijn mensen en middelen
nodig.   De verhoging van het budget van Justitie is dan ook een langverwachte en belangrijke stap
in de goede richting voor het Openbaar Ministerie, voor Justitie en voor de rechtzoekende en de
samenleving. De toegekende middelen situeren zich vooral in de domeinen die in het
regeerakkoord en in de beleidsnota van de minister van Justitie zijn opgenomen, maar komen
tegelijk tegemoet aan specifieke noden en prioriteiten van het Openbaar Ministerie.  

 

Een verhoging van het budget voor 
Justitie – wat betekent dit voor het  
Openbaar Ministerie?  

Dagelijks staan in ons land om en bij de 850 parketmagistraten met veel inzet en 
gedrevenheid in voor de vele taken van het Openbaar Ministerie en dit in vele domeinen 
waaronder de opsporing van misdrijven en de vervolging van hun daders.  De magistraten 
worden hierin bijgestaan door ongeveer 2150 geëngageerde parketmedewerkers.   

 

Verkeer en COVID:  56 extra medewerkers zijn voorzien op de verkeersunits van de
parketten die geconfronteerd worden met een aanzienlijk stijgende werklast. Dit is te
wijten aan, enerzijds, de spectaculaire toename van het aantal verkeerscamera’s die
verkeersmisdrijven registreren en, anderzijds, aan de enorme instroom van de COVID-
gerelateerde inbreuken.  

Extra middelen voor concrete doelstellingen

Voor het Openbaar Ministerie wordt in 2021 en 2022 voorzien in de aanwerving van in totaal 30
magistraten. Daarnaast zijn ook 106 parketjuristen, 36 criminologen en 187 medewerkers (niveau
A, B en C) toegekend. In totaal gaat het dus om 359 magistraten en ondersteunende
personeelsleden voor het Openbaar Ministerie.  
 

Zij worden onder meer als volgt ingezet:  
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Aanpak op maat: Strafrecht is maatwerk. Tegenover elk misdrijf hoort een aanpak op
maat te staan. Het bepalen van de passende gerechtelijke reactie voor elke zaak is een
permanente uitdaging voor het Openbaar Ministerie. Hierbij kan de focus ook worden
gelegd op een lik-op-stukbeleid, waarbij snel en accuraat wordt tussengekomen en het
risico op recidive wordt verminderd. De afgelopen jaren werden in de schoot van het
Openbaar Ministerie en in samenwerking met de ketenpartners, een aantal
proefprojecten opgezet, zoals de drugbehandelingskamer, het project M en meer
toepassingen van snelrecht… Met de huidige toegekende middelen kunnen 70 extra
medewerkers, waaronder 21 juristen en 21 parketcriminologen, worden ingezet voor de
verdere uitrol van dergelijke projecten.  

Cybercrime: 7 gespecialiseerde cybercrime magistraten en 26 medewerkers zijn de
komende jaren voorzien om mee hun schouders te zetten onder de bestrijding van dit
fenomeen dat de afgelopen 5 jaar (waaronder ook het afgelopen jaar tijdens de
coronapandemie) met 68% toenam. Ook het federaal dossier SKY heeft genoegzaam
aangetoond hoe belangrijk het is dat ook het Openbaar Ministerie voldoende
gespecialiseerde magistraten en gespecialiseerd personeel in zijn rangen telt om dit
fenomeen de baas te kunnen. De bekomen magistraten worden ingezet op federaal
(Federaal Parket) en ressortelijk (5 grootste parketten van de ressorten) niveau om,
enerzijds, de vereiste specialisatie en efficiëntie te garanderen en, anderzijds, deze
investering ten goede te kunnen laten komen aan alle geledingen van het Openbaar
Ministerie. Ze zullen dus werken in heel het ressort. Het hoeft geen betoog dat dit
gepaard moet gaan met een investering in materiële middelen, opleiding en vorming
van deze magistraten. Bovendien kan dit slechts een eerste stap zijn. Het College
benadrukt dat in de toekomst elk parket en parket-generaal over gespecialiseerde
magistraten en personeelsleden moet kunnen beschikken, wil het met gelijke wapens de
strijd met de georganiseerde criminaliteit kunnen aangaan. 

Strafuitvoeringsonderzoeken (SUO): 6 magistraten, en voor het eerst ook
boekhouders, worden bijkomend ingezet voor de strafuitvoeringsonderzoeken. Straffen
zijn inderdaad pas effectief wanneer ze daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het Openbaar
Ministerie wenst al lang meer in te zetten op dergelijke vermogensonderzoeken en
buitgerichte aanpak, ook na veroordeling. De strafuitvoeringsonderzoeken zijn een op
dit ogenblik onderbenut wettelijk instrument, bij gebrek aan personele middelen,
waaraan hopelijk nu meer aandacht zal kunnen worden besteed. Ook hier zullen deze
magistraten ressortelijk worden ingeplant en actief zijn in heel het ressort. 

Intrafamiliaal geweld (IFG): De aanwerving van 15 criminologen zal een nuttige
ondersteuning bieden aan de noodzakelijke multidisciplinaire aanpak (politie, parket,
hulpverlening) van het intrafamiliaal geweld. 
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Hoopvol

De verhoging van het budget van Justitie voor de realisatie van deze en andere
doelstellingen van het Openbaar Ministerie, zoals het luchthavenplan en het
Stroomplan, is evident goed nieuws, waarvoor het College van het openbaar ministerie de
minister van Justitie en de regering dankt.  

"Belangrijk en hoopvol is dat met deze beslissing van 
de minister van Justitie en van de regering een sterk 

signaal wordt gegeven dat men opnieuw in Justitie wil 
investeren, wat sterk gewaardeerd wordt en alleen 
maar toegejuicht kan worden. Het is trouwens mijn 
overtuiging dat op die manier een nieuwe dynamiek 

wordt gelanceerd die niet alleen motiverend zal 
werken voor alle magistraten en personeelsleden van 
het Openbaar Ministerie om elk dag weer het beste 

van zichzelf te geven, maar die ook wervend zal 
werken om net afgestudeerde juristen en 

criminologen en beginnende advocaten de stap naar 
het Openbaar Ministerie te doen zetten."

Johan Delmulle 

Procureur-generaal van Brussel 
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In december 2021 telde het
Openbaar Ministerie 859 magistraten
(de plaatsvervangende magistraten
inbegrepen) op een kader van 947,
wat overeenstemt met een
kaderopvulling van 90,7%. In de loop
van 2021 verlieten 23 magistraten het
Openbaar Ministerie.

De gemiddelde leeftijd van een
parketmagistraat is 45,6 jaar. 60%
van de magistraten is een vrouw.

De leeftijdpyramide leert ons dat de
helft van de parketmagistraten jonger
is dan 45 jaar.

Het Openbaar Ministerie in cijfers 
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Magistratuur

Gerechtspersoneel

Eind december 2021 telde het
gerechtspersoneel 2974
personeelsleden.

De gemiddelde leeftijd is 41,6 en
63,5% van het gerechtspersoneel is
een vrouw.

 
De gemiddelde leeftijd, de verhouding man-vrouw en 
de leeftijdspyramide zijn berekend op basis van het 
gerechtspersoneel voor de hele rechterlijke orde.

 
 
 



Een nieuwe arbeidstijdregeling 
voor het gerechtspersoneel   

Kiest het personeelslid voor systeem A dan
registreert die zijn aanwezigheid bij
aankomst, bij aanvang en einde van de
middagpauze en bij vertrek. In dit systeem
wordt inhaalrust toegekend op basis van
een reële overschrijding van de gemiddelde
wekelijkse arbeidsduur van 38 uur. Het
maximaal aantal dagen inhaalrust is
vastgelegd op 18 dagen per jaar.    

Kiest het personeelslid voor systeem B dan
registreert die zijn arbeidstijd niet. De
gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per
week moet natuurlijk wel gerespecteerd
worden. Het maximum aantal dagen forfait
op jaarbasis ligt vast op 12 dagen voor wie
voltijds werkt. Bij deeltijds werk vermindert
het aantal forfaitdagen proportioneel.  

Een personeelslid maakt zijn keuze voor
systeem A of systeem B bij
indiensttreding en kan zijn keuze
wijzigen bij het begin van een
kalenderjaar. Indien binnen een dienst
waar die tewerkgesteld is geen
tijdsregistratiesysteem beschikbaar is, is
enkel systeem B van toepassing.  

 

De referendarissen en de 
parketjuristen

De griffiers, griffiers-hoofden van 
dienst, en de hoofdgriffiers 

De secretarissen, secretarissen-
hoofden van dienst, en de 
hoofdsecretarissen 

De adviseurs-generaal, adviseurs, 
attachés, deskundigen, administratief 
deskundigen, ICT-deskundigen, 
assistenten en medewerkers bij een 
dienst van de rechterlijke orde 

De personeelsleden die via de 
bepalingen van art. 328 Ger. W., art. 
329bis Ger.W., art. 330 Ger. W., art. 
330bis Ger. W. of art. 330ter §2 één van 
de functies vermeld hierboven 
uitoefenen 

Op 1 juli 2021 is een nieuwe arbeidstijdregeling in werking getreden voor het
gerechtspersoneel waarbij kan gekozen worden voor een systeem A ‘registratie van de
arbeidstijd’ of een systeem B ‘forfait’. 

Op wie is deze arbeidstijdenregeling 
van toepassing?
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Telewerk geofficialiseerd binnen de 
rechterlijke orde

Telewerk is in principe mogelijk voor alle
personen van het gerechtspersoneel.
Echter voor bepaalde functies of taken is
telewerk uitgesloten, denken we
bijvoorbeeld aan een onthaalfunctie, een
poetsfunctie of het werken aan een
vertrouwelijk dossier dat de dienst niet mag
verlaten. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen telewerk op regelmatige
basis en telewerk op incidentele basis.  

Telewerk op regelmatige basis 

In geval van telewerk op regelmatige basis
werkt het personeelslid een vastgelegd
aantal dagen per week of maand van thuis
uit en worden de modaliteiten van het
telewerk (o.a. de plaats waar getelewerkt
wordt, aantal dagen waarop telewerk wordt
verricht…) vastgelegd in de overeenkomst.  

Dit telewerk wordt georganiseerd volgens
de noodwendigheden van de dienst. Voor
elke entiteit van de rechterlijke orde wordt
na overleg op het bevoegde
basisoverlegcomité vastgelegd wat 
het maximum aantal dagen is dat 
per kalenderjaar kan worden 
getelewerkt, rekening 
houdende met het 
tewerkstellingsregime 
van het personeelslid. 
   

Om in te stappen in het systeem van
telewerk op regelmatige basis moet een
aanvraagformulier worden ingevuld door
het personeelslid en worden vervolledigd
door de hiërarchische meerdere of de
functionele chef. De dienst HR
gerechtspersoneel stelt de nodige
documenten op voor de start van het
telewerk. Het personeelslid, de
hiërarchische meerdere of de functionele
chef kunnen het telewerk beëindigen of de
modaliteiten ervan wijzigen. 
 
Telewerk op incidentele basis 

Wanneer het personeelslid niet ingestapt is
in het systeem van het telewerk op
regelmatige basis, is het steeds mogelijk op
occasionele basis thuis te werken wanneer
een concrete taak dit vereist. De
hiërarchische meerdere of functionele chef
geeft hiervoor een specifiek akkoord via e-
mail. 

Met het koninklijk besluit van 13 juni 2021 betreffende het telewerk voor
personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan en
omzendbrief 286 die de nadere regels bepaalt, is telewerk officieel mogelijk binnen de
rechterlijke orde.  

Maximum 131 dagen 
telewerk per jaar 

 
Maximum 103 dagen 

telewerk per jaar 
 

Maximum 61 dagen 
telewerk per jaar  

 

Arbeidsregime > 80 %
  

Arbeidsregime = 80 % 

Arbeidsregime < 80 %  
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Forum voor
managementondersteuners 

De eerste managementprofielen werden aangeworven in 2020 bij de parketten van eerste
aanleg. Het betrof profielen 'strategische coördinatie', 'P&O' en 'Communicatie'. Ook in
2021 zijn opnieuw managementondersteuners aangeworven en de aanwervingen zijn nog
steeds lopende.

 

Om deze mensen te ondersteunen
heeft de Steundienst OM in MS Teams
een team ‘beheer-gestion’ gecreëerd
met diverse thematische kanalen. 
De oprichting van dit team is een
belangrijke stap in de ontwikkeling
van een structureel overleg  over
managementondersteuning en maakt
het mogelijk op een eenvoudige
manier met elkaar in overleg te gaan,
onderling kennis en ervaringen te
delen en ondersteuning en advies te
geven waar mogelijk. In dit team
worden momenteel een twintigtal
managementondersteuners verenigd
en we hopen de groep verder uit te
breiden.   

Korpschefs worden steeds meer geacht zich ook bezig te houden met beheersmatige 
taken. Dit noopt tot de introductie van managementprofielen binnen de rechterlijke 
organisatie die het directiecomité kunnen ondersteunen in HR-materies, 
communicatie, beleidsplanning en of budgetaangelegenheden. 
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Re-integratie van personeelsleden na 
langdurige afwezigheid

In 2021 werd een ontwerp van omzendbrief
opgemaakt en gaven de Raad van
procureurs des Konings, de Raad van
arbeidsauditeurs en de Raad van
hoofdsecretarissen alvast hun advies. Het
ontwerp van richtlijn zal in 2022 worden
goedgekeurd. 

De initiatieven die zijn opgenomen in de
omzendbrief worden verbonden aan drie
tijdspannes. In eerste instantie is er de
preventieve fase, vóór de afwezigheid.
Afwezigheden wegens ziekte van
personeelsleden kunnen het resultaat zijn
van een blootstelling aan psychosociale
risico’s op de werkvloer en kaderen in het
algemeen welzijn van het personeel. 

Een combinatie van diverse negatieve
factoren op de werkvloer kan ertoe leiden
dat het personeelslid zijn/haar binding met
de organisatie verliest. 

 

Het College heeft beslist om, in navolging van het project van het parket-generaal en
auditoraat-generaal Brussel over de re-integratie van langdurig afwezige
personeelsleden, een omzendbrief uit te vaardigen waarin initiatieven worden
aangereikt voor een betere preventie, begeleiding en re-integratie van
personeelsleden die langdurig afwezig zijn. 

De kwaliteit van de relaties op het werk is
dus van centraal belang en de rol van de
leidinggevende bepalend. Het is dan ook
belangrijk om als leidinggevende een
motivatiebeleid te voeren en volop in te
zetten op de werkgoesting, een
aangepaste werkinhoud, goede
arbeidsrelaties en teamspirit.
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In de fase tijdens de afwezigheid is het
belangrijk contact te houden met het
afwezige personeelslid en de re-integratie
te stimuleren. Zo gebeurt het eerste
contact om de afwezigheid mee te delen
aan de leidinggevende best telefonisch.

Mondeling contact bevordert het menselijk
contact en biedt de leidinggevende de
mogelijkheid de continuïteit van de dienst
te organiseren, de opvolging van de taken
van de afwezige persoon te verzekeren en
afspraken te maken over hoe en wanneer
contact kan opgenomen worden met
elkaar. 

Het is immers belangrijk dat het afwezige
personeelslid, indien gewenst, contact kan
blijven houden met de organisatie want
hoe langer de afwezigheid duurt, hoe meer
de binding met de organisatie en de
motivatie om het werk te hervatten,
afnemen. Deze contacten kunnen
plaatsvinden met de leidinggevende, maar
ook met collega’s.  

Tot slot is het belangrijk in deze fase om de
werkhervatting voor te bereiden zowel
met het afwezige personeelslid als met de
teamleden. 

 

In de fase na de afwezigheid is het
belangrijk als leidinggevende om een
terugkeergesprek te organiseren, dit kan
informeel of formeel zijn, bijvoorbeeld via
een functioneringsgesprek. 

Dit terugkeergesprek bevordert een vlotte
werkhervatting, toont de medewerker dat
zijn/haar afwezigheid niet onopgemerkt
voorbijgaat voor de leidinggevende en de
organisatie, en biedt de gelegenheid om het
personeelslid op de hoogte te brengen van
de zaken die tijdens de afwezigheid
gebeurd zijn.

Het is bovendien wenselijk om na het
gesprek regelmatig contact te houden met
de medewerker om te zien of de
werkhervatting goed verloopt (zeker op het
einde van de eerste dag) en om, indien
nodig, bijkomende steun te bieden.
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Ontwikkeling van een nieuwe 
dynamische website voor het Openbaar 
Ministerie met foto- en videocontent 

Sociale media
- Ontwikkeling van een sociale media 
communicatieplan
- Ontwikkeling van een deontologische 
gids voor parketmagistraten en 
parketmedewerkers bij het gebruik van 
sociale media

Netwerk van persmagistraten en 
persmedewerkers, inclusief een pool van 
experten

Crisiscommunicatie
- Bepalen van een crisiscommunicatieplan
- Nationale lijst met telefoonnummers 
voor crisiscommunicatie
- Ontwikkelen van een sjabloon voor de 
lijst met telefoonnummers voor 
crisiscommunicatie die door de lokale 
entiteiten kan aangevuld worden met 
lokale nummers om snel en efficiënt te 
kunnen communiceren in crisissituaties

Herschrijven ministeriële richtlijn van 1 
juli 2005 inzake het verspreiden van 
gerechtelijke opsporingsberichten via de 
media en het internet

Project aantrekkelijkheid van de 
magistratuur en aanwezigheid op 
jobdays voor jongeren/studenten

Evalueren van de relaties met de 
productiehuizen
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Het communicatiebeleid van het Openbaar 
Ministerie krijgt vorm

Het College van procureurs-generaal en
het College van het openbaar ministerie
zetten nationaal én lokaal in op meer
proactieve communicatie. 

De krijtlijnen hiervoor werden
gefinaliseerd in een strategisch
communicatieplan, een operationeel
communicatieplan en een
communicatieschema dat door het
College van het openbaar ministerie op
30 september 2021 werd goedgekeurd.

In het strategisch communicatieplan
wordt onder meer stilgestaan bij het doel
van de nationale communicatie. Die focust
er onder meer op om mensen het
Openbaar Ministerie (beter) te (laten) leren
kennen, belangstelling op te wekken voor
het Openbaar Ministerie en het optreden
van het Openbaar Ministerie aan een
positieve perceptie te linken. Hierbij wordt
veel meer ingezet op visuele content zoals
video’s, foto’s en heldere infographics. 

Deze algemene doelstellingen komen in de
praktijk tot uiting via concrete acties die
gebundeld werden in een operationeel
communicatieplan. De nationale
werkgroep communicatie, die in een
vernieuwde samenstelling samenkwam in
2021, een aantal subwerkgroepen
communicatie én het Bureau
Communicatie van de Steundienst, richten
zich op 7 speerpunten. 

COMMUNICATIE
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De aanstelling in november 2020 door het College van procureurs-
generaal en het College van het openbaar ministerie van An Schoonjans
als eerste nationale woordvoerder voor het OM, werd nogmaals
bekrachtigd door het College OM op 30.09.2021. Daarnaast is ze ook
substituut-procureur-generaal en persmagistraat bij  het parket-generaal
van Brussel.

Het College heeft voor een nationale
woordvoerder gekozen omdat het
Openbaar Ministerie op een transparante
wijze verantwoording wil afleggen over het
gevoerde strafrechtelijk beleid. An
Schoonjans treedt, samen met de lokale
woordvoerders van de parketten(-
generaal), auditoraten(-generaal) en het
Federaal Parket, op als tussenschakel voor
de contacten tussen de media en alle
instanties die deel uitmaken van het
Openbaar Ministerie. Deze communicatie
verloopt via de omzendbrief COL OMP
1/2019 die de communicatie van het
Openbaar Ministerie met de pers regelt.

An Schoonjans aangewezen als nationale 
woordvoerder van het Openbaar Ministerie

An Schoonjans staat samen met de leden
van het Bureau Communicatie van de
Steundienst van het openbaar ministerie in
voor de externe communicatie over de
algemene aangelegenheden over het
Openbaar Ministerie. Hoewel ze zich in
principe niet uitspreken over specifieke
dossiers, bieden ze wel ondersteuning aan
alle entiteiten van het Openbaar Ministerie. 

Procureur-generaal Johan Delmulle –
Portefeuillehouder communicatie
 
In april 2021 heeft procureur-generaal
Johan Delmulle binnen het College
van procureurs-generaal, de
bevoegdheden inzake communicatie
overgenomen van Christian De
Valkeneer die benoemd werd tot
voorzitter van de rechtbank van
eerste Aanleg In Namen.

An Schoonjans en Johan Delmulle 
op de eerste algemene vergadering van 
persmagistraten en persmedewerkers.
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An Schoonjans is tevens trekker van diverse
operationele communicatieprojecten voor het
Openbaar Ministerie.

Het College OM bevestigde tevens op 30
september 2021 dat de communicatietaken
die voor het Openbaar Ministerie door AG
Liliane Briers werden uitgevoerd, thans
toevertrouwd zijn aan nationaal
persmagistraat An Schoonjans:

Opsporingsberichten
An Schoonjans is door het College aangeduid
als voorzitter van de selectiecommissie voor
de verspreiding van opsporingsberichten en
reportages-reconstructies. Het gaat daarbij om
de selectie, visie en evaluatie van
opsporingsreportages, -reconstructies en -
programma's, met uitzondering van korte
opsporingsberichten (zoals voorzien in het MB
van 1 juli 2005). In afwachting van een
aanpassing van het MB van 01.07.2005,
besliste het College OM dat
opsporingsprogramma’s in digitale vorm ook
onder het toepassingsveld van dit MB vallen.

Media
Daarnaast staat ze eveneens in voor de
totstandkoming en coördinatie van de
nationale protocollen met externe partners
over algemene TV-producties over Justitie.

FAST
Samen met de federale politie/FAST wordt
beslist welke voortvluchtige personen op de
nationale en Europese (max. 4 personen) Most
Wanted List komen te staan.

Met de aanstelling van An Schoonjans
als nationale woordvoerster en de
ondersteuning van het Bureau
Communicatie was er in 2021 de
mogelijkheid om meer te
communiceren naar de pers en naar
iedereen vanuit het College. Zo werden
er meer persberichten verspreid,
nationale protocollen ontwikkeld en
persconferenties gehouden én werd er
rechtstreeks met de burger meer
gecommuniceerd via sociale media.

Als voorbeeld kunnen we de
persconferentie over de jaarcijfers
aanhalen of de communicatie over
corona, waarbij op regelmatige basis
een stand van zaken gegeven werd.
Deze communicatie naar de pers werd
dan telkens ondersteund via de
nationale sociale media kanalen van
het Openbaar Ministerie.

an.schoonjans@just.fgov.be
T +32 (0)2 508 66 52 | M +32 (0)475 700 510

 
Bureau Communicate - Steundienst van het openbaar ministerie

sdaomp-press@just.fgov.be
 

mailto:an.schoonjans@just.fgov.be
mailto:sdaomp-press@just.fgov.be
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Openbaar Ministerie - Ministère Public
@openbaarministerieministèrepublic

Openbaar Ministerie - Ministère Public 
@openbaarministerie.be
@ministerepublic.be

Openbaar Ministerie - Ministère Public
@openbaarministerieministèrepublic

Overzicht sociale media kanalen van het 
Openbaar MInisterie

Openbaar Ministerie - Ministère Public
@openbaarministerieministèrepublic

Openbaar Ministerie - Ministère Public
@OMP_BE 

https://www.facebook.com/openbaarministerieministerepublic
https://www.instagram.com/openbaarministerie.be/
https://www.instagram.com/ministerepublic.be/
https://www.youtube.com/channel/UC1wVlcRVvS5bzbJjB_HR5oA
https://www.facebook.com/openbaarministerieministerepublic
https://twitter.com/omp_be
https://twitter.com/omp_be
https://twitter.com/omp_be


JAARVERSLAG 2021 PAGINA 67

Geen externe communicatie zonder interne communicatie.  Het
Openbaar Ministerie,  en in het bijzonder de Steundienst van het
openbaar ministerie,  ontwikkelden daarom ‘COMPact’ .  Een interne
digitale nieuwsbrief waarmee alle medewerkers van het Openbaar
Ministerie vanuit hun mailbox in één oogopslag kunnen lezen wat er
reilt  en zeilt  binnen de organisatie.  Dit is een extra
communicatiekanaal naast het digitale magazine KortOM, dat een paar
keer per jaar intern verspreid wordt.

Stand van zaken van de talrijke lopende projecten binnen de FOD Justitie: Jupiter,
Persopoint, Fedcom, MaCH...

Aankondiging van externe of interne evenementen van het Openbaar Ministerie:
opleidingen, webinars, meetings...

Informatie rond human ressources: loopbaantips (evaluatie, re-integratie…),
aankondigingen van examens, vacatures, nieuwe medewerkers binnen de Steundienst…

In COMPact komen onder andere de volgende topics regelmatig aan bod:

Een extra communicatiekanaal: COMPact 



De opvolging van de bestaande IT-projecten voor het Openbaar Ministerie en de
voorbereiding van nieuwe initiatieven vereisen een goede beheerstructuur, voldoende
mankracht en een strategische visie op langere termijn. 

Hiertoe werd door het College OM beslist om een strategische stuurgroep ICT op te richten die
toelaat om alle geledingen van het Openbaar Ministerie te betrekken bij de opvolging van de
talrijke IT-projecten binnen het OM, om terreinkennis en technische kennis te laten doorstromen
en de werklast bij de opvolging van de projecten beter te verdelen.

De strategische stuurgroep ICT fungeert als eerste en voornaamste contactpunt voor interne en
externe partners omtrent informatica-initiatieven, en wordt hierbij ondersteund door het bureau
ICT van de Steundienst van het openbaar ministerie. 

een strategische IT-visie op korte en langere termijn te ontwikkelen;  
overleggroepen (OGC) op te richten die specifieke projecten opvolgen en nieuwe
initiatieven voorbereiden. Deze initiatieven worden door de strategische stuurgroep
geëvalueerd op basis van hun draagvlak op het terrein en hun coherentie met de
globale strategische visie.  

De strategische stuurgroep ICT heeft tot doel:  

Nieuwe IT-governance gelanceerd binnen het 
Openbaar Ministerie  

Voorzitter: Erwin Dernicourt - Procureur-generaal, Parket-generaal Gent –
portefeuillehouder ICT 
Stephanie Vanthienen - Nationaal ICT-magistraat OM 
Jean-Baptiste Andries – Advocaat-generaal, Parket-generaal Luik 
Robrecht De Keersmaecker - Substituut-procureur-generaal, Parket-generaal Antwerpen 
Vincent Macq - Procureur des Konings, Parket Namen – Vertegenwoordiger Raad van
procureurs des Konings 
Danny Meirsschaut - Arbeidsauditeur, Arbeidsauditoraat Gent – Vertegenwoordiger Raad
van arbeidsauditeurs 
Jan Poels - Directeur Steundienst van het openbaar ministerie 
Patrick Verschueren - Hoofdsecretaris, Parket Oost-Vlaanderen – Vertegenwoordiger Raad
van hoofdsecretarissen 
Christoph Kygnée - Secretaris, Parket Antwerpen – Voorzitter APG MaCH Correctioneel 
Frédéric Urger - Attaché ICT, Steundienst van het openbaar ministerie
Annelies Van Damme - Business analist, Steundienst van het openbaar ministerie

De strategische stuurgroep ICT kwam voor het eerst samen op vrijdag 19 februari 2021. 
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ICT

https://portal.omptranet.rojnet.just.fgov.be/COMPact/Lists/Billets/Post.aspx?ID=5
https://portal.omptranet.rojnet.just.fgov.be/COMPact/Lists/Billets/Post.aspx?ID=5
https://portal.omptranet.rojnet.just.fgov.be/COMPact/Lists/Billets/Post.aspx?ID=5


In navolging hiervan zijn dan ook verschillende overleggroepen (OGC) in het leven geroepen om de
talrijke IT-projecten op te volgen. Deze overleggroepen worden samengesteld uit
vertegenwoordigers van de verschillende geledingen van het Openbaar Ministerie. Wanneer nodig
zullen de overleggroepen bijgestaan worden door  Sammy Rasmond, de business partner OM van de
stafdienst ICT, of kortweg BuPa OM.  

Bereidt de behoefteanalyse voor de opvolger 
van MaCH voor;
Bestudeert adaptieve 
dossierbeheersystemen;
Coördineert de verschillende werkgroepen in 
het kader van JustNew, zoals de verschillende 
componenten van het digitaal dossier.

Werkt een coherente visie op vlak van 
samenwerkingstools (intranet, M365, 
videoconferentie…) uit;
Werkt een toewijzingsbeleid voor IT-materiaal 
(hardware en software) uit;
Werkt een governancebeleid en 
gedragsregels uit over hardware en software; 
Vertegenwoordigt het OM in diverse 
overleggroepen: PICTOO, stuurgroep Jupiter… 

Bereidt de business cases voor de nieuwe 
functionaliteiten in MACH en de validatie 
ervan voor;
Coördineert en prioritiseert  de diverse calls 
van de APG's MaCH;
Vertegenwoordigt het OM in de stuurgroep 
van MaCH.

OGC JustNew

 
OGC Infrastructure

 
OGC MaCH

 
 
 
 

Coördineert de extern ontwikkelde 
applicaties;
Coördineert de intern ontwikkelde 
applicaties;
Brengt in kaart alle lokale shadow IT en 
ondersteunt indien mogelijk de 
harmonisatie ervan op nationaal niveau. 

Stemt de nationale registratierichtlijnen af 
voor de dossierbeheerapplicaties tussen 
de verschillende subwerkgroepen en 
m.b.t. omzendbrieven: correctioneel, NiZa, 
politie, parketten-generaal… 

Coördineert en volgt alle GDPR- 
gerelateerde IT-aspecten, in het bijzonder 
rond netwerkveiligheid, beveiliging van 
applicaties en toegangsbeheer op;
Analyseert grondig de door de stafdienst 
IT in voorbereiding zijnde IT- 
infrastructuurvisie 2020-2025 op het vlak 
van veiligheid en toegangsbeheer;
Verleent IT-bijstand aan de DPO van het 
OM. 

OGC Applications

 
OGC Nationale registratierichtlijnen

 
OGC Security & GDPR
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Oprichting van het DTO 
‘Digital Transformation Office’  

Binnen de beleidscel van de minister van Justitie werd het ‘DTO’, het ‘Digital
Transformation Office’, opgericht, onder leiding van Bart Versmissen. Het DTO heeft als
voornaamste doelstelling de digitalisering van Justitie te ondersteunen en te begeleiden,
het zogenaamde 'Digitaal Transformatie Programma'. 

Het DTO brengt diverse ICT-experts  uit de
verschillende entiteiten en diensten samen in
een digitale cockpit om de digitalisering van
Justitie in goede banen te leiden. Zij kennen de
noden van hun organisatie en staan stevig met
de voeten in het terrein. Voor het OM werden
Yves Verhelst, Jan Heynen en Vincent Crol
(deeltijds) naar het DTO gedetacheerd. 

Het DTO neemt de leiding over projecten
zoals onder andere Just-on-Web, JustNew,
B.I. en de uitrol van (nieuwe) toepassingen
naar de verschillende entiteiten. Hierbij
wordt de nodige aandacht besteed aan
changemanagement en communicatie.

Het DTO wordt aangestuurd door het
Steering Committee Digital Transformation,
waarin Erwin Dernicourt (PG Gent en
portefeuillehouder IT), en Filiep Jodts (PK
West-Vlaanderen en voorzitter van de Raad
PK) zetelen. Stephanie Vanthienen,
nationaal IT-magistrate voor het OM, treedt
op als SPOC. De projecten zelf worden
beheerd door afzonderlijke projectgroepen
met aandacht voor de afstemming op
elkaar van de verschillende digitale
initiatieven binnen Justitie. 

Het Openbaar Ministerie wordt nauw
betrokken bij de werking van het DTO,
evenals de andere stakeholders van de
digitalisering binnen Justitie. 



Het project Jupiter - Een gemoderniseerd 
PC-park en Microsoft Teams voor iedereen 

Dit project werd eind juli 2021 gelanceerd door de stafdienst ICT van de FOD Justitie en
vormt de basis voor een continue en systematische digitalisering van Justitie.  

Jupiter staat voor 
JUstice Professional IT EnviRonment. 

De bedoeling van dit project is om efficiënt
samen te werken, dankzij betere PC's en
laptops met moderne applicaties, en de
mogelijkheid om onze digitale omgeving te
beheren op een veilige manier. Hiervoor
wordt niet alleen voorzien in moderner
materiaal en applicaties, maar zullen ook de
ICT-diensten worden versterkt, en zal
gezorgd worden voor een betere interne ICT-
dienstverlening.

In de tweede helft van 2021 werd de eerste
etappe van het project Jupiter ten uitvoer
gelegd, met name de vervanging van het
verouderde PC-park. Voor alle leden van het
Openbaar Ministerie met een toestel ouder
dan 5 jaar is een nieuwe laptop voorzien.
Eind 2021 was reeds een groot deel van de
PC’s binnen het Openbaar Ministerie
vernieuwd, maar ook in 2022 zullen nog PC’s
vervangen worden. De PC-uitrusting bestaat
standaard uit een laptop, een docking
station, een toetsenbord en muis, een extern
computerscherm en een rugzak.  
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Het project Jupiter is meer dan nieuwe
laptops alleen. Eind 2021 werd, na een
langlopende proof of concept (POC) en
een pilootfase bij parket Brussel, binnen
het Openbaar Ministerie ook reeds van
start gegaan met de tweede etappe van
het project Jupiter, met name de uitrol van
MS Teams.

 

https://portal.omptranet.rojnet.just.fgov.be/COMPact/Lists/Billets/Post.aspx?ID=1


Ook werden talrijke Jupiter-ambassadeurs
aangesteld die een sleutelrol spelen bij deze
verandering naar MS Teams. Ze zijn het
aanspreekpunt voor collega's en
ondersteunen hen waar het kan, en denken
na over hoe de nieuwe tools het best kunnen
worden ingezet in hun werkomgeving. 

In de loop van 2022 zal verder gewerkt
worden aan de uitrol van het nieuwe Office
pakket op elke laptop (Office 365 met onder
andere Word, Excel, PowerPoint...) en wordt er
gestart met de voorbereiding van de uitrol van
OneDrive for business en SharePoint online. 
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Voor het Openbaar Ministerie betekent dit
dat elke medewerker een licentie van
Microsoft 365 heeft gekregen, met MS
Teams als dé communicatie- en
collaboratietool. Om het gebruik van MS
Teams binnen het Openbaar Ministerie in
goede banen te leiden, werd door het
College van het openbaar ministerie een
nota omtrent het governancebeleid en de
gedragsregels voor het gebruik van MS
Teams binnen het Openbaar Ministerie
voorbereid die resulteerde in de
omzendbrief COL OMP 1/2022. 



In het kader van de interdepartementale
provisie werd door de Stafdienst ICT in
nauwe samenwerking met de Steundienst
van het openbaar ministerie een
budgetfiche videoconferentie ingediend, en
met succes.

Inmiddels werd een Cisco-systeem ter
beschikking gesteld van de parketten van
eerste aanleg en de parketten-generaal. Bij
deze laatste zijn de installaties lopende.

Daarnaast heeft het Openbaar Ministerie
ook in het kader van de projecten op maat
26 videoconferentiesystemen bekomen die
verdeeld zullen worden onder de parketten
van eerste aanleg. Het gaat hierbij om
Logitec Tap Small Room systemen met een
55” scherm.

Inmiddels is ook de verdeling van 30
bijkomende systemen (Logitec Rally Plus –
65” scherm) in voorbereiding op basis van
concrete behoeften op het terrein. Deze
systemen zullen meer geschikt zijn voor
middelgrote en grote vergaderzalen.

Het Federaal Parket zal in 2022 een tweede
performant videoconferentiesysteem in
ontvangst mogen nemen.
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De coronapandemie heeft het
videoconferentiedossier in een
stroomversnelling gebracht. Door
maatregelen zoals lockdowns, social
distancing… ontstond er een grote nood
aan systemen die hybride vergaderingen
mogelijk maken, waarbij een deel van de
aanwezigen fysiek aanwezig is en een
ander deel de vergadering online volgt.

Videoconferentiesystemen doen hun intrede 
binnen het Openbaar Ministerie



De verwerking van persoonsgegevens 
door de rechterlijke orde en de FOD Justitie

Het College van het openbaar ministerie
besliste in dit opzicht om zowel intern als in
samenwerking met de FOD Justitie de
nodige maatregelen te nemen om te
voldoen aan de verplichtingen van dit
nieuwe wetgevende kader. Er werd
vooruitgang geboekt, maar niettemin zijn
hiertoe ook bijkomende middelen nodig. 
  
Voor het Openbaar Ministerie werd een
bureau Data Protection Office (DPO)
opgericht op de Steundienst van het
openbaar ministerie. Bovendien werd een
overleggroep gecreëerd binnen de ICT-
governance van het Openbaar Ministerie.
Deze brengt experten van het terrein en
mensen met kennis op het vlak van
gegevensbescherming samen om vanuit
deze invalshoek ICT-projecten te bespreken
om te zorgen voor een grotere
bewustmaking én een betere kennis van
deze problematiek binnen het Openbaar
Ministerie. De DPO van het Openbaar
Ministerie neemt eveneens deel aan het
Europees netwerk van DPO’s van de
strafrechtelijke en politionele overheden
van alle EU-lidstaten.  

 

In samenwerking met de FOD Justitie, het
College van de hoven en rechtbanken en het
Hof van Cassatie werd bovendien een
'Aspectgroep GDPR-compliance' opgericht
om alle DTO (Digital Transfomation Office)-
digitaliseringsprojecten zo snel en efficiënt
mogelijk op de GDPR af te stemmen. 
  
In dit kader werden beleidsadviezen en 
-aanbevelingen geformuleerd over concrete
dossiers en rond alle huidige en
toekomstige uitdagingen. Er zijn nog heel
wat uitdagingen. Bijvoorbeeld de
noodzakelijke budgetten verkrijgen en een
structuur creëren voor de operationalisering
van de uitoefening van de
verantwoordelijkheden in deze materie,
zowel binnen Justitie in de ruime zin als
binnen het Openbaar Ministerie in het
bijzonder. 

De General Data Protection Regulation (GDPR) en de Belgische kaderwet van 30 juli 2018
maakten het nodig het beleid over de verwerking van persoonsgegevens door de
rechterlijke orde en de FOD Justitie aan te passen. 
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De strategische werkgroep staat in voor het
identificeren van optimalisaties binnen het
aankoopproces om op die manier intern het
OM de huidige werklast te verlagen door
efficiëntie door te voeren op vlak van mens
en organisatie, proces en technologie.
Bijkomend zullen een aantal processen
worden gestandaardiseerd en
geharmoniseerd en zal worden ingezet op de
optimalisering van de interne communicatie
en de conformiteit met de huidige
regelgevingen.

De operationele werkgroep staat in voor het
verzamelen van alle praktische opmerkingen
vanuit het terrein. Deze werkgroep moet er
voor zorgen dat de dagelijkse werking van
SAP geoptimaliseerd wordt.

Samenvattend kunnen we concluderen dat
SAP weinig intuïtief is waardoor een gedegen
en continue opleiding van medewerkers
noodzakelijk is, dit zowel voor vaste
medewerkers als nieuwe medewerkers. De
Justfinance website blijft het eerste
hulpmiddel voor alle vragen vanuit het
terrein. Deze website omvat naast alle
handleidingen ook tal van demovideo’s.
Problemen dienen in eerste instantie gemeld
te worden aan de helpdesk
(support.justfinance@just.fgov.be). 

Op die manier krijgen we vanuit de
Steundienst van het openbaar ministerie een
overzicht van alle problemen, om zo kort op
de bal te kunnen spelen bij veelvuldig
voorkomende problemen.

Onboarding van Fedcom

Sinds 1 juni 2021 is de rechterlijke orde
ingestapt in Fedcom. De voorbereiding van
dit grote onboardingstraject voor het
Openbaar Ministerie nam vele maanden in
beslag, gaande van de correcte
programmatie van Fedcom en de
ontwikkeling van het beheermodel voor
het OM zelf, tot de vele opleidingen die zijn
gegeven aan de medewerkers van de
verschillende entiteiten binnen het OM.
Het College OM is ervan overtuigd dat de
toetreding tot Fedcom noodzakelijk is voor
de verdere autonomie van de rechterlijke
orde, zodat elke entiteit meer zicht kan
krijgen op de aanwending van het eigen
werkingsbudget.

De meningen binnen het OM over de overstap
naar deze SAP-toepassing (Systems,
Applications & Products in data processing)  zijn
erg verdeeld. We kunnen niet ontkennen dat
de opstart uiterst moeilijk verlopen is. Collega’s
waren niet overtuigd van de onmiddellijke
meerwaarde van het systeem, maar
betreurden vooral de extra werklast die de
applicatie met zich meebracht. 

Er is evenwel een positieve evolutie vast te
stellen. De medewerkers binnen de
entiteiten raken meer en meer vertrouwd
met SAP. 

Om tegemoet te komen aan de vele
verzuchtingen is voorzien in een aftercare fase
van het project met een operationele en
strategische werkgroep.
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2021 een productief jaar voor Business 
Proces Management (BPM) en de 
werklastmeting (WLM) 

De invoering van een moderne besturingstool genaamd OMPILOT, een nieuwe
governance structuur en de vele inspanningen van magistraten en personeelsleden
zowel binnen als buiten de BPM-WLM-werkgroep, maakten van 2021 een succesvol
werkjaar. 

Er is een meerjarenplanning opgemaakt dat
voorzag in een 25-tal projecten in de
periode 2021-2022. Daarbij werd het
onderscheid gemaakt tussen BPM en WLM,
en tussen zogenaamde 'kritische' en 'niet-
kritische' werkprocessen.

'Kritische' werkprocessen zijn 
kernprocessen die voor het 

Openbaar Ministerie veel werklast 
meebrengen en aanzienlijk beslag 

leggen op de capaciteit 
van de organisatie. 

In 2021 waren er 4 nationale BPM-WLM-
werkgroepen actief: 3 voor de parketten
(correctioneel, jeugd, politie/verkeer) en 1
voor de arbeidsauditoraten (burgerlijk). Op
het vlak van BPM hebben de werkgroepen
in het eerste semester van 2021 – volgens
planning – de kritische processen binnen
hun werkdomein geïdentificeerd,
beschreven en uitgetekend in duidelijke
modellen. De eerste modelvalidaties zijn
inmiddels klaar. Voor de jeugdparketten
gaat het om 20 kritische processen, voor de
correctionele parketten om een 16-tal, en
voor de politieparketten om een eerste
reeks van 15 kritische processen. De
arbeidsauditoraten namen het burgerlijke
luik onder de loep, en kwamen uit op 8
werkprocessen. Het resultaat van dit
titanenwerk is terug te vinden binnen
OMPILOT.

De 4 werkgroepen gingen in 2021 ook al
van start met BPM-projecten die focussen
op de niet-kritische werkprocessen, een
werk dat wordt verdergezet in 2022. 

Chronologisch gaan BPM-projecten steeds
vooraf aan WLM-projecten want de
werklastmeting bouwt voort op de
procesmodellen. Kritische werkprocessen
kregen prioritaire aandacht ten opzichte
van niet-kritische processen. 
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In 2021 is het Openbaar Ministerie ook
bijzonder actief geweest op het gebied van
de werklastmeting en heeft daar
baanbrekend werk verricht. Voor de
parketten (politie, correctioneel, jeugd)
werden nieuwe volumetellingen opgezet voor
een hele reeks van kritische werkprocessen.
In samenwerking met de leden van de BPM-
WLM-werkgroepen werden tijdsmetingen
voorbereid en georganiseerd op het terrein
(juli-oktober), om te meten hoeveel werktijd
het uitvoeren van kernactiviteiten in beslag
neemt. De respons en medewerking was een
succes: nagenoeg alle entiteiten namen deel
aan één of meerdere tijdsmetingen.  

Daarnaast is er geïnvesteerd in de
ontwikkeling van een dashboard binnen
OMPILOT dat op een interactieve en
dynamische manier statistieken over
volume en werklast van de kritische
werkprocessen toegankelijk maakt. 
Dit dashboard werd gedurende 2021 beetje
bij beetje uitgebreid en geactualiseerd met
resultaten uit nieuwe volumetellingen en
recente tijdsmetingen. Eerste validaties van
de volumetellingen door de Steundienst
zijn klaar. Validaties op het niveau van de
werkgroepen zijn voorzien voor 2022. 
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ON THE FLY met OMPILOT, de nieuwe 
besturingstool van het Openbaar 
Ministerie  

Of het nu om leidinggevenden, magistraten of personeelsleden gaat, ze worden
allemaal geconfronteerd met de toenemende complexiteit, de snelheid en de veelheid
van informatie die op ons afkomt. Dat creëert niet alleen werklast, maar ook
werkdruk, die we maar beter goed onder controle houden. 

een hulpmiddel te zijn bij de beeld- en
besluitvorming door leidinggevenden en
beleidsmakers;
medewerkers wegwijs te maken in onze
organisatie en een houvast te bieden bij
het nastreven van doelstellingen, normen
en kwaliteit;
transparantie, overzicht, structuur en
samenhang te bieden in het kluwen van
informatie die op ons afkomt. 

Een helikopterzicht op de organisatie  

OMPILOT wenst door het samenbrengen van
relevante en nuttige (management)informatie:  

Dit maakt van OMPILOT een besturingstool bij
uitstek voor het organisatiebreed aansturen
en ondersteunen van processen, projecten,
richtlijnen en beslissingen in zowel beheer als
in beleid. 
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Beeldvorming met behulp van modellen,
tekst en datavisualisatie (dashboards) 

OMPILOT is opgezet om de algemene
beeldvorming en de transparantie binnen het
Openbaar Ministerie te bevorderen, klaarheid
te brengen in de werking en de beoogde
manier van (samen)werken. Dit gebeurt niet
enkel met tekst, maar vooral ook visueel,
omdat een beeld sneller en compacter is en
vaak meer vertelt dan 1000 woorden. We
trachten complexe zaken eenvoudig(er) voor
te stellen, in een taal en formaat die voor
iedereen begrijpelijk is. We maken daarbij
gebruik van  visuele elementen, zoals
diagrammen, grafieken en organigrammen.  

Het voordeel van te werken met OMPILOT is
dat alle informatie in een centrale databank
wordt bijgehouden, beheerd en gedeeld, en
daardoor gegevens makkelijk aan elkaar
kunnen worden gelinkt en hergebruikt.
Informatie die is ingevoerd (bijvoorbeeld
omzendbrieven, handleidingen, namen van
personen) kan hierdoor in meerdere
contexten en voor diverse doeleinden worden
gebruikt, zonder deze informatie telkens
opnieuw op te laden of te creëren. De
gegevens die je terugvindt in OMPILOT zijn
ofwel manueel ingevoerd ofwel geïmporteerd
uit andere systemen. 

Onboarding en gebruikers  
 
OMPILOT werd in 2021 uitgerold over de
volledige organisatie en de leden van de BPM-
WLM-werkgroepen gingen reeds aan de slag
met het gebruik van de tool ter ondersteuning
van hun werkzaamheden binnen de nationale
projecten.   

Elke medewerker van het Openbaar Ministerie
die beschikt over een @just.fgov.be e-
mailadres heeft automatisch toegang tot
OMPILOT en beschikt over minstens een
'viewer'-licentie. Afhankelijk van je rol in de
organisatie en hoe je OMPILOT nodig hebt
voor je werkzaamheden, kan je deel uitmaken
van  een meer geavanceerde gebruikersgroep
‘manager’, ‘designer’ of ‘master’' die toegang
geeft tot welbepaalde functionaliteiten en
informatie.  

Als 'viewer'  kan je gewoon navigeren
doorheen OMPILOT of gebruik maken van een
krachtige zoekmotor om bepaalde informatie
te zoeken en terug te vinden. Je leert al
doende, en je kan weinig 'verkeerd doen'. 
Voor de meer geavanceerde
gebruikersgroepen zijn opleidingen op touw
gezet en handleidingen en documentatie
voorzien.  
 

OMPILOT maakt een oplijsting 
van de werkprocessen, en biedt

de te volgen methoden aan,
bijvoorbeeld wanneer een PV binnenkomt, 
een plicht of dagvaarding wordt opgesteld. 

 
OMPILOT is het juiste platform om te weten 

welke projecten er 
momenteel lopen binnen de organisatie, 

hoe het organigram 
van een andere gerechtelijke entiteit eruitziet, 

of welke resultaten een parket
dit jaar heeft geboekt.  
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Een kijkje in de cockpit en onder de motorkap  

OMPILOT ziet eruit als één grote cockpit, die je een helikopterperspectief geeft op onze
organisatie. Je bekijkt de organisatie vanuit de bril van het kwaliteitsmodel van het Openbaar
Ministerie – een model dat jaren geleden ingang vond, en tot op heden inspiratie biedt als
referentiekader. Het kwaliteitsmodel is opgebouwd uit diverse blokjes (zogenaamde
'objecten'), die verwijzen naar thema's binnen diverse organisatie- en resultaatgebieden (zoals
'strategie en beleid', 'medewerkers',  etc.). Op bepaalde blokjes kan je vervolgens doorklikken
naar onderliggende modellen, die op hun beurt zijn samengesteld uit objecten en informatie. 

Meer info over OMPILOT 
 

Steundienst openbaar ministerie – 
Bureau BPM-WLM  

sdaomp-bpm-wlm@just.fgov.be 
T 02/557.42.42 
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Naar een allocatiemodel voor het 
Openbaar Ministerie 

Het allocatiemodel is opgebouwd uit zes
modules. De twee belangrijkste modules
hebben betrekking op de menselijke
middelen voor alle niet aan gebouwen te
relateren aspecten. Module HR1 gaat over
de kerntaken van het Openbaar Ministerie.
Deze zijn dus voornamelijk dossier-
gerelateerd. Module HR2 gaat over de
sturende en ondersteunende taken die
voornamelijk niet-dossiergebonden zijn. 

Een belangrijk element in het
allocatiemodel is de factor tijd. De
werklastmeting (WLM) moet op termijn
toelaten zicht te krijgen op de benodigde
tijd om activiteiten van module HR1 uit te
voeren. 

Om zicht te krijgen op de benodigde tijd
voor activiteiten uit module HR2, heeft het
College van het openbaar ministerie zich
akkoord verklaard met het voorstel om de
actuele tijdsbesteding in elk van de
gedefinieerde domeinen van module HR2
na te gaan voor een representatief staal
van de gerechtelijke entiteiten.  

Ter voorbereiding van het verzelfstandigd beheer van de rechterlijke organisatie
wordt binnen het Openbaar Ministerie een allocatiemodel ontwikkeld om de
benodigde of beschikbare middelen te verdelen over de entiteiten. 

Hoewel het initieel de bedoeling was om
zicht te krijgen op de tijdsbesteding binnen
HR2, is uiteindelijk beslist om de volledige
tijdsbesteding, dus ook m.b.t. de grote
domeinen van HR1 (correctioneel,
burgerlijk, jeugd, strafuitvoering…) mee in
kaart te brengen. Dit vergemakkelijkt de
denkoefening om tot de volledige 100%
tijdbesteding te komen, laat toe
verhoudingen tussen modules en
domeinen te onderzoeken en kan later ook
nuttig zijn als vergelijkingsmateriaal met
andere (bijvoorbeeld via WLM bekomen)
bevindingen. 



Fase 1: een steekproef op beperkte schaal, niet enkel om reeds gegevens over de 
tijdsbesteding te bekomen, maar eveneens om problemen te detecteren (bijvoorbeeld 
twijfels over onder welk domein een bepaalde activiteit valt) die moeten opgelost worden 
vooraleer fase 2 aan te vatten.  

Fase 2: een uitbreiding van de steekproef, representatief voor de entiteiten van het OM. 

Deze tijdsbestedingsoefening wordt in 2 fasen georganiseerd: 

Voor elke betrokken entiteit wordt voor
elke persoon de tijd die hij/zij heeft
bijgedragen aan de werking van die entiteit
(in de loop van een vastgelegde periode van
een jaar) via bevraging verdeeld over de in
het allocatiemodel onderscheiden modules
en domeinen. Verder worden voor elke
persoon ook de functiefamilie en de
eventuele afwezigheden (deeltijds werk,
delegatie naar andere entiteiten, langdurige
afwezigheden…) geregistreerd. 

 

De gegevensverzameling van fase 1 werd in
2021 gerealiseerd. De gegevensverzameling
van fase 2 loopt tot de zomer van 2022. De
verwerking van de resultaten van de
volledige steekproef (fases 1 & 2), waar in
totaal 4 parketten-generaal, 4
arbeidsauditoraten en 7 parketten bij
berokken zijn, zou in de herfst van 2022
moeten afgerond zijn. 

Om een volledig beeld over de
tijdsbesteding van het OM te bekomen, is
een gelijkaardige oefening ook nodig bij
atypische entiteiten (buiten steekproef):
Federaal Parket, het parket van Eupen, het
C.O.I.V. en de steundienst van het OM.  
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College van procureurs-generaal
College van het openbaar ministerie

Gulden-Vlieslaan 87 bus 4
1060 Brussel

Tel : 02/557.42.00

E-mail : sdaomp@just.fgov.be  

mailto:sdaomp@just.fgov.be

