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VERSLAG OVER DE RECHTSBEDELING IN HET RECHTSGEBIED ANTWERPEN 

 

Parket-generaal 

In 2020 zijn er 950 beroepen tegen vonnis op het parket-generaal Antwerpen binnengekomen. 

Dit is een daling van 18% t.o.v. 2019. De vermindering van de instroom gaat gepaard met een 

gelijklopende daling van de uitstroom. In 2020 werd er 21% minder beroepen tegen vonnis 

afgesloten via een dagvaarding dan in 2019. Door de verminderde instroom lag het aantal niet-

gestelde zaken op 31 december 2020 ruim 54% lager dan eind 2019. 

 

Correctionele parketten 

 

In 2020 is de instroom van strafzaken op de correctionele parketten van het rechtsgebied 

Antwerpen opvallend toegenomen (+16%). Deze stijging is vooral het resultaat van de plotse 

toename van het aantal zaken met betrekking tot de volksgezondheid. In 2020 werden er 23.669 

zaken in relatie tot COVID-19 geregistreerd. Hiernaast noteren we ook nog een stijging van de 

zaken met betrekking tot familie en publieke moraal (+14%), terwijl er zich in alle andere grote 

tenlasteleggingsgroepen een dalende trend manifesteert. We zien een daling bij zaken met 

betrekking tot eigendomsdelicten (-3%), persoonsdelicten (-5%), drugsdelicten (-11%) en 

inbreuken tegen de openbare orde en veiligheid (-22%). Het aantal zaken dat door de 

correctionele parketten in 2020 werd afgesloten is met 9% gestegen, vnl. door de evolutie van 

het aantal zaken afgesloten via een betaalde minnelijke schikking (+169%), door het aantal 

rechtstreekse dagvaardingen (+30%) en het aantal zaken afgesloten via een pretoriaanse 

probatie (+25%).  Tot slot is er - door o.a. de plotse instroom van COVID-19-inbreuken – sprake 

van een stijging van de stock op het einde van het jaar 2020 (+29% hoger dan eind 2019). 

Jeugdparketten 

 

De jeugdparketten van het rechtsgebied Antwerpen registreerden in 2020 10% meer 

jeugdbeschermingszaken dan in 2019. Deze stijging is vooral het gevolg van de toenemende 

instroom van MOF-zaken met 22% (als misdrijf omschreven feit). Ook hier was de stijging vooral 

het resultaat van de forse instroom van COVID-19-zaken (3.397 zaken). We zien ook nog een 

stijging van de zaken met betrekking tot inbreuken tegen de openbare overlast en verkeer 

(+35%), familie en publieke moraal (+12%) en drugsdelicten (+11%), terwijl er de instroom van 

zaken met betrekking tot eigendomsdelicten (-16%), inbreuken tegen de openbare orde en 

veiligheid (-14%) en persoonsdelicten (-10%) gedaald zijn. Ten slot steeg het aantal VOS-zaken 

(verontrustende situatie) in 2020 met 4% in vergelijking met 2019.  

 

A. Aantal beroepen tegen vonnis – gemeen recht en sociaal recht - binnengekomen op het 

parket-generaal Antwerpen 

 

In 2020 zijn er 950 beroepen tegen vonnis op het parket-generaal Antwerpen binnengekomen. In 

vergelijking met 2019 is er een daling van 18% (1.160). Van deze 950 beroepen tegen vonnis ging het 

in 938 gevallen om beroepen tegen vonnis – gemeen recht (vj11-kaften) en in 12 gevallen om beroepen 

tegen vonnis – sociaal recht (vj12-kaften). De beroepen tegen vonnis – gemeen recht zijn met 12% 

afgenomen (van 1.127 zaken in 2019 naar 938 zaken in 2020) en de beroepen tegen vonnis – sociaal 

recht (vj12-kaften) zijn met maar liefst 68% afgenomen (van 33 zaken in 2019 naar 12 zaken in 2020). 

 

De beroepen tegen vonnis – gemeen recht (vj11-kaften) die zijn binnengekomen in 2020 hebben 

hoofdzakelijk betrekking op: 

 eigendomsdelicten (23%),  
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 persoonsdelicten (18%),  

 inbreuken tegen de openbare veiligheid en openbare orde (16%),  

 drugsdelicten (16%), 

 familie & publieke moraal (10%). 

 

Deze daling is het resultaat van een afname van zaken m.b.t. eigendomsdelicten: van 289 in 2019 naar 

216 zaken in 2020 (-25%), persoonsdelicten: van 210 in 2019 naar 171 zaken (-19%), inbreuken tegen 

de openbare veiligheid en openbare orde: van 175 naar 150 zaken (-14%) en drugsdelicten: van 191 

naar 149 zaken (-22%). Enkel de inbreuken tegen de familie en publieke moraal zijn in 2020 

toegenomen: van 54 in 2019 naar 96 zaken in 2020 (+78%). 

 

De uitstroom bekijken we op 2 vlakken: enerzijds op niveau van het parket-generaal waarbij alle zaken 

die een dagvaarding kregen in het jaar 2020 in rekening worden gebracht en anderzijds op niveau van 

het hof waarbij alle zaken die een eindarrest ontvingen in het jaar 2020 in rekening worden gebracht.  

  

Op het niveau van het parket-generaal zijn er 1.026 beroepen tegen vonnis die in 2020 een dagvaarding 

kregen. Dit is een daling van 21% t.o.v. 2019 toen er 1.295 beroepen tegen vonnis een dagvaarding 

kregen. Op het niveau van het hof werd er in 2020 in 1.175 beroepen tegen vonnis een eindarrest 

uitgesproken. In 2019 waren dit er 1.109. Dit is een stijging van 6% t.o.v. 2019  

 

Als stock beschouwen we alle beroepen tegen vonnis waarin op 31 december 2020 nog geen 

dagvaarding geregistreerd werd.  Eind december 2020 waren er 80 niet-gestelde zaken. Dit is maar 

liefst 54% minder dan eind 2019 (175 niet-gestelde zaken).  

 

B. De opsporing en vervolging van strafzaken door de correctionele parketten van het 

rechtsgebied Antwerpen 

 

De instroom van nieuwe en heropende strafzaken op de correctionele parketten van het rechtsgebied 

Antwerpen is toegenomen van 113.580 zaken in 2019 naar 131.401 zaken in 2020. Dit komt overeen 

met een stijging van 16%. Zowel op het parket van Antwerpen (+18%) als op het parket van Limburg 

(+11%) is er een toename.  

 

De zaken die in 2020 binnenstroomden in het rechtsgebied Antwerpen hebben hoofdzakelijk betrekking 

op (zie tabel 6 jaarstatistiek 2020): 

- eigendomsdelicten (28%), 

- inbreuken tegen de volksgezondheid (20%), 

- persoonsdelicten (16%), 

- inbreuken tegen de openbare veiligheid & openbare orde (9%), 

- inbreuken tegen de familie & publieke moraal (9%), 

- drugsdelicten (8%). 

De eigendomsdelicten vormen de grootste categorie en zijn tussen 2019 en 2020 met 3% gedaald (van 

38.244 in 2019 naar 37.147 zaken in 2020). Bij de subgroepen diefstallen & afpersing en vernielingen, 

beschadigingen & brandstichting stellen we een afname vast van respectievelijk 20% (van 21.048 

zaken in 2019 naar 16.749 in 2020) en 7% (van 2.992 zaken in 2019 naar 2.791 in 2020). Diefstal & 

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

in: 

 gewone diefstal (-17%, van 10.344 in 2019 naar 8.585 in 2020); 

 diefstal met geweld (-20%, van 1.905 zaken in 2019 naar 1.519 zaken in 2020); 

 zware diefstal (-24%, van 8.799 zaken in 2019 naar 6.645 zaken in 2020). 

Bij de subgroep bedrog daarentegen is er een stijging van 24% (van 14.204 zaken in 2019 naar 17.607 

in 2020). Deze stijging is vooral het resultaat van een toename van zaken m.b.t. heling & witwas 

(+112%, 1.495 in 2019 naar 3.176 in 2020) en van zaken m.b.t. informaticabedrog (+54%, van 4.450 
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zaken in 2019 naar 6.849 zaken in 2020). De toename van zaken m.b.t. heling & witwas is het resultaat 

van een grotere instroom van zaken met de tenlasteleggingscode 27B-witwassen, deze zijn gestegen 

van 1.175 zaken in 2019 naar 2.831 zaken in 2020 (+141%). Nader onderzoek toont aan dat op het 

parket van Antwerpen in deze witwaszaken vooral de prioriteitscodes ‘phishing’ en ‘cyber’ werden 

geregistreerd. De stijging van deze witwaszaken is dus vooral gerelateerd aan informatica-criminaliteit. 

 

De inbreuken tegen de volksgezondheid vormen de 2de grootste categorie. Deze inbreuken zijn met 

maar liefst 870% toegenomen (van 2.701 zaken naar 26.192 zaken in 2020). Deze stijging is 

voornamelijk toe te schrijven aan de forse instroom van zaken in relatie tot COVID-19. In 2020 werden 

er 23.669 COVID-19-zaken geregistreerd op de correctionele parketten van het rechtsgebied 

Antwerpen. 

 

De persoonsdelicten vormen de 3de grootste categorie en zijn gedaald met 5%, van 22.180 zaken in 

2019 naar 21.009 zaken in 2020. De grootste subgroep ‘opzettelijke slagen en verwondingen’ is met 

7% gedaald (van 13.651 in 2019 naar 12.738 zaken in 2020). 

 

De zaken m.b.t. openbare veiligheid & openbare orde zijn met 22% gedaald, van 14.795 zaken in 2019 

naar 11.505 zaken in 2020. Deze daling is het resultaat van een afname van zaken met de 

tenlastelegging 38C-kieswet (van 2.493 zaken in 2019 naar 9 zaken in 2020). Maar ook de zaken m.b.t. 

45C-bedreigingen (van 4.419 zaken in 2019 naar 4.205 zaken in 2020) en zaken betreffende 36A-

wapenbezit (van 2.638 zaken in 2019 naar 2.481 zaken in 2020) zijn afgenomen. 

 

De zaken m.b.t. inbreuken tegen de familie en publieke moraal zijn gestegen met 14% (van 10.443 

zaken in 2019 naar 11.900 zaken in 2020). De inbreuken die vallen onder familie en publieke moraal 

worden onderverdeeld in drie subgroepen: aanranding en verkrachting, ontucht en seksuele uitbuiting 

en familiale sfeer. We zien in 2020 een stijging bij de drie subgroepen:  

- aanranding & verkrachting  is gestegen (+4%, van 1.858 in 2019 naar 1.927 in 2020). Het zijn hier 

vooral de aanrandingsdossiers die stegen (+9%, van 874 in 2019 naar 950 in 2020).  

- ontucht & seksuele uitbuiting: deze zaken zijn met 36% gestegen, van 1.107 zaken in 2019 naar 

1.510 zaken in 2020. De toename manifesteert zich vooral bij inbreuken met betrekking tot 37N-

kinderpornografie (+130%, van 257 in 2019 naar 591 zaken in 2020) en 37C- zedenschennis (+8%, 

van 260 zaken in 2019 naar 282 zaken in 2020) .  

- familiale sfeer: deze subgroep kent een stijging van 13%, van 7.478 zaken in 2019 naar 8.463 

zaken in 2020. Het gaat hier vooral om dossiers inzake 42L-familiaal geschil, die met 24% zijn 

toegenomen (van 4.051 in 2019 naar 5.026 in 2020). 

 

Ten slot zijn de drugsdelicten in 2020 gedaald met 11%, van 11.684 in 2019 naar 10.414 zaken in 2020. 

 

De uitstroom van de strafzaken op de correctionele parketten van het rechtsgebied Antwerpen is in 

2020 gestegen met 9% in vergelijking met het aantal afgesloten zaken in 2019.  

 

Wat de verschillende afsluitende beslissingen betreft, maken de zondergevolgstellingen 50% van de 

afsluitingsbeslissingen voor 2020 uit. In 2019 lag deze proportie beduidend hoger (58%). De zaken 

afgesloten met een zondergevolgstelling zijn in 2020 met 5% gedaald (van 64.500 zaken in 2019 naar 

60.977 zaken in 2020). Deze daling is het resultaat van een daling op het parket van Limburg (-13%), 

terwijl er op het parket van Antwerpen een status quo is. 

 

De technische sepots staan in voor 69% van het geheel van zondergevolgstellingen in het rechtsgebied. 

In vergelijking met 2019 is het aantal technische sepots met 5% gedaald in 2020. Op het parket van 

Limburg was er een daling 12% van het aantal technische sepots terwijl er in Antwerpen een status quo 

was.  
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Ook met betrekking tot het aantal zondergevolgstellingen om opportuniteitsredenen stellen we in 2020 

een afname vast van 7% ten opzichte van 2019. Ook hier is er op het parket van Antwerpen een status 

quo terwijl er op het parket Limburg een daling is van 16%. 

 

Wat betreft de andere afsluitende beslissingen is er een opvallende stijging van het aantal betaalde 

minnelijke schikking in 2020 (+169%, van 5.331 in 2019 naar 14.353 zaken in 2020). In 76% ging het 

om COVID-19-inbreuken en in 14% om drugsdelicten. Het afsluiten van een zaak via de pretoriaanse 

probatie is gestegen met 25%, van 4.164 zaken in 2019 naar 5.210 zaken in 2020. Het ging hier 

voornamelijk om drugsdelicten (23%), zaken m.b.t. opzettelijke slagen en verwondingen (22%) en om 

COVID-19-zaken (12%). Er werd ook 792 zaken afgesloten door een gelukte bemiddeling en maatregel. 

Dit is een stijging van 4% t.o.v. 2019 waar er 758 zaken werden afgesloten via een gelukte bemiddeling. 

In 46% gaat het hier om zaken m.b.t. drugsdelicten en in 29% om zaken m.b.t. opzettelijke slagen en 

verwondingen. Het aantal zaken dat werden overgemaakt aan een overheidsdienst met het oog op een 

administratieve sanctie kende echter wel een terugval in 2020, van 2.855 zaken in 2019 naar 2.383 

zaken in 2020 (-30%). In 21% van deze 2.383 zaken ging het om zaken m.b.t. de tenlastelegging 62A- 

voedingswaren, in 15% om 62I - Bescherming van de gezondheid van de verbruikers en in 10% om 

zaken m.b.t. 66B – ruimtelijke ordening en stedenbouw.  

 

Naast de intensieve toename van de uitstroom via de alternatieve afhandelingsmogelijkheden stellen 

we ook een toename vast bij de traditionele vormen van strafvervolging. Er is een opmerkelijke toename 

van het aantal opsporingsonderzoeken afgesloten door een rechtstreekse dagvaarding (+30% t.o.v. 

2019) en van het aantal gerechtelijke onderzoeken afgesloten via een vaststelling voor regeling van de 

rechtspleging door de raadkamer (+4% t.o.v. 2019) vast.  

 

Eind december 2020 waren er 42.504 hangende zaken op de correctionele parketten van het 

rechtsgebied Antwerpen. Dit is 29% meer dan eind 2019. Er is een toename van het aantal zaken dat 

nog in vooronderzoek staat (+23%, van 26.089 naar 32.059 in 2020). Zowel in Antwerpen als in Limburg 

zijn het aantal zaken die in vooronderzoek stonden toegenomen.  De procureur van Antwerpen stelt 

dat de stijging van de stock grotendeels samenvalt met de stijging van de instroom door de COVID-19-

inbreuken. Er is eveneens een stijging van de minnelijke schikkingen die in afwachting zijn van een 

betaling en de geweigerde minnelijke schikkingen die nog geen verdere oriënterende beslissing hebben 

gekregen. In 72% van de minnelijke schikkingen gaat het hier om een inbreuk gerelateerd aan COVID-

19 (4.208 zaken).  

 

Het parket van Antwerpen merkt ook op dat er een groot aantal - reeds lang afgesloten - dossiers foutief 

geregistreerd staan in de business applicatie MaCH waardoor dit een overschatting geeft van de stock. 

Er is een plan van aanpak uitgewerkt om deze stock op te kuisen.  

 

 

C. De instroom van jeugdbeschermingszaken op de jeugdparketten van het rechtsgebied 

Antwerpen 

 

Het aantal jeugdbeschermingszaken dat werd geregistreerd op de jeugdparketten van het 

rechtsgebied Antwerpen is met 10% gestegen ten opzichte van 2019 (van 35.131 zaken in 2019 naar 

38.753 zaken in 2020). 

 

In 2020 zijn er 15.592 MOF-zaken op het jeugdparketten van het rechtsgebied Antwerpen 

binnengekomen. Dit is 22% meer dan in 2019 waar er 12.785 MOF-zaken werden geregistreerd. Deze 

stijging stellen we vast in Antwerpen (+16%) en Limburg (+41%). 

 

Deze zaken die in 2020 binnenstroomden hebben hoofdzakelijk betrekking op (zie tabel 3 jaarstatistiek 

2020): 

- eigendomsdelicten (26%), 
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- inbreuken tegen de volksgezondheid (22%), 

- persoonsdelicten (16%), 

- drugsdelicten (10%), 

- openbare overlast & verkeersdelicten1 (9%), 

- inbreuken tegen de openbare veiligheid & openbare orde (9%), 

- inbreuken tegen de familie & publieke moraal (6%). 

 

De eigendomsdelicten vormen in 2020 de grootste categorie maar zijn met 19% gedaald, van 4.836 

zaken in 2019 naar 4.059 zaken in 2020. Zowel in Antwerpen (-9%) als in Limburg (-5%) zijn deze 

zaken gedaald. We stellen bij twee van de drie subgroepen een daling vast: diefstal & afpersing (-22%, 

van 3.564 zaken in 2019 naar 2.781 zaken in 2020) en vernielingen, beschadigingen & brandstichting’ 

(-14%, van 729 zaken in 2019 naar 627 zaken in 2020). De subgroep bedrog daarentegen is gestegen 

met 20%, van 543 zaken in 2019 naar 651 in 2020. Deze stijging is vooral het resultaat van een toename 

van zaken m.b.t. informaticabedrog (+47%, van 186 zaken in 2019 naar 273 in 2020).  

 

De inbreuken tegen de volksgezondheid vormen de 2de grootste categorie. Deze inbreuken zijn met 

maar liefst 22.727% toegenomen (van 15 zaken naar 3.424 zaken in 2020). Deze stijging is 

voornamelijk toe te schrijven aan de forse instroom van zaken in relatie tot COVID-19. In 2020 werden 

er 3.397 COVID-19-zaken geregistreerd op de jeugdparketten van het rechtsgebied Antwerpen. Op het 

jeugdparket Antwerpen werden er 2.338 COVID-19-zaken geregistreerd en op het jeugdparket Limburg 

1.059 COVID-19-zaken. 

 

De persoonsdelicten zijn gedaald met 10%, van 2.801 zaken in 2019 naar 2.515 zaken in 2020. In 

Antwerpen is deze groep met 12% gedaald en in Limburg met 5%. De grootste subgroep ‘opzettelijke 

slagen en verwondingen’ is met 12% gedaald (van 2.366 in 2019 naar 2.072 in 2020).  

 

Drugsdelicten zijn met 11% gestegen, van 1.348 zaken in 2019 naar 1.499 in 2020. In Limburg is er 

zelfs een stijging van 23% en in Antwerpen stijgen de drugsdelicten met 6%. 

 

De zaken m.b.t. openbare overlast en verkeer zijn gestegen met 35%, van 1.069 zaken in 2019 naar 

1.439 zaken in 2020. Zowel in Antwerpen (+25%) als in Limburg (+49%) is er een stijging. De stijging 

in Antwerpen is mogelijks toe te schrijven aan het feit dat in het begin van de corona-maatregelen in de 

afdeling Mechelen de corona-inbreuken geregistreerd werden onder code 92 – bijzondere wetgeving 

i.p.v. 62Q-Corona/COVID-19 (inbreuken vermeld in de ministeriële besluiten). In Limburg is deze 

stijging vooral het resultaat van een verhoogde instroom van zaken met code 94 – wegcode (KB 1 

december 1975). 

 

De zaken m.b.t. openbare veiligheid & openbare orde zijn met 13% gedaald, van 1.644 zaken in 2019 

naar 1.409 zaken in 2020. Zowel in Antwerpen als in Limburg stellen we ook bij deze groep een daling 

vast respectievelijk met 13% en 19%. De afname is het resultaat van een daling van zaken m.b.t. 45C-

bedreigingen, van 515 zaken in 2019 naar 466 zaken in 2020 en specifiek voor Antwerpen dossiers 

inzake 55B - onwettig verblijf: van 117 zaken in 2019 naar 92 zaken in 2020. 

 

De MOF-dossiers inzake familie & publieke moraal zijn in 2020 met 12% toegenomen, van 815 zaken 

in 2019 naar 914 in 2020. Zowel in Antwerpen als in Limburg is er een stijging van 11%. We stellen een 

toename vast bij twee van de drie subgroepen:  

- Bij ontucht & seksuele uitbuiting is er een stijging van 35% (van 383 zaken in 2019 naar 517 in 

2020), waarbij we vooral een toename zien van inbreuken met betrekking tot 37N - 

kinderpornografie (+187%, van 55 in 2019 naar 158 zaken in 2020). 

- We zien ook een zeer lichte stijging bij de subgroep familiale sfeer van 2% (van 49 zaken in 2019 

naar 50 in 2020). Het gaat hier vooral om familiaal geschil. 

                                                 
1 Deze tenlasteleggingsgroep staat in de jaarstatistiek vermeld onder de naam ‘materie politieparketten’. 
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- De derde subgroep aanranding & verkrachting kent in 2020 een daling van 9% (van 383 zaken in 

2019 naar 347 in 2020). 

 

De instroom van VOS-zaken is met 4% gestegen: van 22.349 VOS-zaken in 2019 naar 23.161 in 

2020. Op het jeugdparket Antwerpen is er een stijging van 6% ten opzichte van 2019, van 17.095 zaken 

in 2019 naar 18.111 in 2020). In 31% van deze 18.111 VOS-zaken was er als voornaamste code de 

code 42O – kind in gevaar geregistreerd. In 24% van de VOS-zaken ging het om de code 43A – 

opzettelijke slagen en verwondingen en in 12% ging het om 42L-familiaal geschil. Op het jeugdparket 

Limburg daarentegen is er een daling van 4% (van 5.254 in 2019 naar 5.05 zaken in 2020). In 56% van 

deze 5.050 VOS-zaken was er als voornaamste code de code 42O –kind in gevaar geregistreerd. In 

12% van de VOS-zaken ging het om de code 43A – opzettelijke slagen en verwondingen en in 11% 

ging het om 42P-ontvluchting. 



Cijfergegevens rechtsbedeling in het rechtsgebied Antwerpen 
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 Parket-generaal Antwerpen 
beroepen tegen vonnis 

 2019 2020 verschil 

Instroom 1.160 950 -18% 

gemeen recht 1.127 938 -12% 

sociaal recht 33 12 -68% 

    

Uitstroom    

1) gedagvaard 1.295 1.026 -21% 

2) eindarresten 1.109 1.175 +6% 

    

Stock  175 80 -54% 

 



Cijfergegevens rechtsbedeling in het rechtsgebied Antwerpen 
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  Parket Antwerpen Parket Limburg 
 

RECHTSGEBIED 

  2019 2020 verschil 2019 2020 verschil 2019 2020 verschil 

              

1. instroom 72.855 86.124 18% 40.725 45.277 11% 113.580 131.401 16% 

           

2. uitstroom 70.089 79.132 13% 41.711 42.751 2% 111.800 121.883 9% 

1) seponering 37.432 37.434 0% 27.068 23.543 -13% 64.500 60.977 -5% 

    - technisch 26.438 26.084 -1% 17.527 15.495 -12% 43.965 41.579 -5% 

    - opportuniteit 10.991 11.031 0% 9.537 8.047 -16% 20.528 19.078 -7% 

    - onbekend 3 4  4 1  7 5 -29% 

2) seining van dader(s) 1327 1.345 1% 292 263 -10% 1.619 1.608 -1% 

3) ter beschikking 2.893 3.759 30% 3.082 2.960 -4% 5.975 6.719 12% 

4) voeging 11.676 13.419 15% 5.668 5.306 -6% 17.344 18.725 8% 

6) verwijzing naar korpschef 1 0 0% 0 1 0% 1 1 0% 

7) pretoriaanse probatie 3283 3.703 13% 881 1.507 71% 4.164 5.210 25% 

8) administratieve sanctie 2138 1.502 -30% 717 881 23% 2.855 2.383 -17% 

9) minnelijke schikking betaald 3835 9.467 147% 1496 4.886 227% 5.331 14.353 169% 

10) bemiddeling in strafzaken voltooid 280 292 4% 478 500 5% 758 792 4% 

11) rechtstreekse dagvaarding 4245 5.055 19% 1376 2.271 65% 5.621 7.326 30% 

12) vaststelling raadkamer 2979 3.156 6% 653 633 -3% 3.632 3.789 4% 

          

3. stock 22.660 29.652 31% 10.326 12.852 24% 32.986 42.504 29% 

1) vooronderzoek 17.830 21.386 20% 8.259 10.673 29% 26.089 32.059 23% 

2) gerechtelijk onderzoek 2134 2072 -3% 704 681 -3% 2.838 2.753 -3% 

3) ander 2696 6194 130% 1363 1498 10% 4.059 7.692 90% 

      - Voorstel MS 947 2843 200% 325 542 67% 1.272 3.385 166% 

      - MS geweigerd 935 2321 148% 41 138 237% 976 2.459 152% 

      - voorstel bemiddeling & maatregelen 788 941 19% 943 775 -18% 1.731 1.716 -1% 

     - bemiddeling & maatregelen geweigerd 26 89 242% 54 43 -20% 80 132 65% 
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 jeugdparket Antwerpen jeugdparket Limburg Rechtsgebied Antwerpen 

 2019 2020 verschil 2019 2020 verschil 2019 2020 verschil 

Instroom 26.733 29.277 10% 8.398 9.476 13% 35.131 38.753 10% 

MOF 9.638 11.166 16% 3.144 4.426 41% 12.782 15.592 22% 

VOS 17.095 18.111 6% 5.254 5.050 -4% 22.349 23.161 4% 

 


