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Hoe de cijfers van het Openbaar Ministerie 
correct interpreteren?  

Bijlage bij het persbericht “College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2012 van de 

correctionele parketten voor”, 27 juni 2013 

 
 
 
 
 

Het belang van een correcte interpretatie en contextualisering van de statistische gegevens 
van het Openbaar Ministerie kan niet genoeg benadrukt worden. Volgende principes zijn 
daarbij essentieel: 

� De jaarstatistiek van de correctionele parketten is volledig en uitsluitend opgebouwd aan de hand 
van de gegevens geregistreerd door de correctionele afdelingen van de parketten bij de 
rechtbanken van eerste aanleg in het REA/TPI-informaticasysteem, hetgeen staat voor 
“rechtbank eerste aanleg/tribunal de première instance”.  

� Het cijfermateriaal van de statistisch analisten vormt dus slechts een weerspiegeling van wat door de 
correctionele parketten wordt geregistreerd en kan geenszins beschouwd worden als een 
indicator van de werkelijk gepleegde criminaliteit.  

� De parketstatistieken vormen evenmin een middel om de werklast van de correctionele 
parketten te evalueren. Zij weerspiegelen weliswaar een deel van de activiteiten van de parketten, 
maar omvat niet het geheel van hun taken en activiteiten. Bovendien mag een evaluatie van de 
werklast geen abstractie maken van de complexiteit van de te behandelen zaken, noch van de 
middelen die aan de parketten ter beschikking worden gesteld voor de realisatie van de verschillende 
opdrachten die hen zijn toegekend. De evaluatie van de werklast van de verschillende geledingen van 
het Openbaar Ministerie wordt uitgevoerd door het Vast Bureau voor Werklastmeting en 
Organisatieontwikkeling binnen het College van Procureurs-generaal. 

� De statistieken van het Openbaar Ministerie moeten gesitueerd worden binnen het conceptueel 
kader van de geïntegreerde criminologische statistiek. De doelstelling van zulke geïntegreerde 
statistiek is een zo volledig en coherent mogelijk inzicht te verschaffen in de gegevensstroom van 
feiten, zaken en personen die in de strafrechtsbedeling zijn opgenomen, vanaf het moment dat een 
proces-verbaal wordt opgesteld tot en met de strafuitvoering. Dit vereist de creatie van een statistisch 
instrument waarvan de verschillende onderdelen op elkaar zijn afgestemd en waarvan elk deel geënt 
is op een specifieke fase van de strafrechtsketen. 
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