
Anvers   I 902  1 248  199  49 8  1159
Anvers II   666  16 158  137  21  14 854
Anvers III   815  3 315  279  36 7  1140
Anvers IV   1723  5 290  290 0  15  2033
Anvers V   1296  3 305  305 0  12  1616
Anvers VI   1702  2 196  152 44  15  8795
Anvers VII   2611  3 123  114 9  8  2745 
Anvers VIII    615 6  278  18692  1 90 785
Anvers IX      926  1 281  26516  4121 458
Anvers X   944 0  305  263  42  6 1255
Anvers XI    630 3  127  127  08  768
Anvers XII    1216  1 350  327  237  1574
Boom   883  5 235  235 09  1132 
Brasschaat     981  3 164  122  42  1159
Kapellen   507  4 154  130  24 6  671
Kontich   497  3 173  116  667 896
Schilde   1111  10 128  112  6 12 3254
Zandhoven   763  3 213  3120  987 965
Arr. judic. Anvers 1878  7240  3452  591  1515
Heist-op-den-Berg  913  5 150  126  24 0  1068
Lierre    1969  1 243  157  869  2222
Malines   2966  10 36  2917  163 3593
Willebroek   731  4 197  1554  894 7896
Arr. judic. Malines  6579  20957  729  228  3375
Arendonk   2233  3 138  1063  9238 923
Geel    885  0 152  11042  61043 610

Justitie in cijfers 2010



Net zoals de voorbije jaren werkten verschillende justitiële diensten samen om u aan de hand 

van relevante en recente cijfergegevens een overzicht van het budget, de medewerkers en de 

activiteiten van Justitie aan te bieden. Niet enkel het Openbaar Ministerie en de rechtsmachten, 

maar ook de penitentiaire inrichtingen en de justitiehuizen komen aan bod.

In deze brochure vindt u slechts een beperkt deel van de cijfergegevens die Justitie in huis heeft. 

Neem gerust rechtstreeks contact op met de statistische diensten voor meer informatie over 

deze brochure en het cijfermateriaal waarover zij beschikken. Hun contactgegevens vindt u 

achteraan in deze brochure.

Voor meer algemene vragen, kunt u terecht bij de informatieambtenaar: info@just.fgov.be.

Alain Bourlet

Voorzitter van het directiecomité

Voorwoord
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Budget
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“Ondanks de moeilijke, budgettaire situatie stijgt het beschikbare budget van de 
FOD Justitie ook dit jaar. Het budget ligt in 2010 1,06% hoger dan in 2009”

Ten einde het tekort op de balans van de overheidsfinanciën terug te dringen heeft de regering beslist om voor de begrotingsjaren 2010 en 
2011 een daadwerkelijke inspanning te doen voor de beheersing van de uitgaven van de Staat. 

De FOD Justitie doet haar deel in de federale besparingen, maar raakt minimaal aan haar kerntaken (rechterlijke organisatie, bewakingsper-
soneel) en aan de nieuwe prioriteiten (ICT, uitbreiding elektronisch toezicht). 

Naast de opgelegde besparingen werden ook bijkomende kredieten voorzien voor de realisatie van een aantal prioritaire, nieuwe initiatie-
ven. Hierdoor bedraagt de ordonnanceringsbegroting voor het jaar 2010 1.738 mio EUR tegenover 1.720 mio EUR in de aangepaste 
begroting van 2009. Dit is een stijging met 18 mio EUR. 

Van het totale budget gaat 72% (1.255 mio EUR) naar personeel en 28% (483 mio EUR) naar werkingsmiddelen.

Budget in mio EUR (ordonnanceringskredieten)

Totaal

Hoven en rechtbanken

Penitentiaire inrichtingen
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Totaal

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 485,8 538,1 584,8 613,8 635,4 664,1 692,6 777,6 823,6 806,6 847,8 900,1 913,9

 238,6 247,1 265,5 282,4 295,5 323,4 373,8 375,7 392,3 408,8 432,9 462,9 468,8

 1000,1 1068,2 1147,2       1106 1134,4 1186,3 1274,9 1377,8 1460,6 1534,8 1610,5        1720 1738,2

Budget JustItIe
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De stijging van het budget is voornamelijk voor de volgende initiatieven bestemd:

 ›  de bijkomende plaatsen te Saint-Hubert en Tongeren voor de jeugddelinquenten;
 ›  de uitbreiding van het elektronisch toezicht van 1.000 naar 1.500 enkelbanden;
 ›  de herziening van de loopbaan van de penitentiaire agenten;
 ›  de versnelde informatisering van de rechterlijke organisatie;
 › de internetinterceptie;
 › de tweedelijnsrechtshulp.

Daarbovenop komt het project Tilburg. De kredieten die hiervoor nodig zijn, zullen naar aanleiding van de begrotingscontrole 2010 
bijkomend worden ingeschreven.  
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Medewerkers van  
de hoven en rechtbanken
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"Geleidelijke opmars van de vrouw binnen een jongere magistratuur." 

Het aantal effectieve magistraten, referendarissen bij het Hof van Cassatie, assessoren in de strafuitvoeringsrechtbanken en de 
gerechtelijke stagiairs is met 2585 personen in januari 2010 aan een hoogtepunt gekomen. De man-vrouw verhouding is bijna in 
evenwicht. 15% van alle magistraten heeft de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar bereikt, waarvan 2,4% de magistratuur heeft 
verlaten in 2009.

MagIstraten1
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 774 790 812 830 839 833 833
 2357 2329 2367 2397 2446 2459 2460Totaal

Parket

Zetel

Evolutie van het aantal magistraten

1.  Voor meer informatie 
kan u terecht bij 
de FOD Justitie, 
DG Rechterlijke 
Organisatie.
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Verhouding volgens jurisdictie
Het grootste deel van de magistraten behoort tot de rechtbanken van eerste aanleg (52%), gevolgd door de hoven van beroep (15%) en 
de arbeidsrechtbanken (9%). 

Verhouding volgens jurisdictie

Strafuitvoeringsrechtbanken - 1%

Vredegerechten - 8%

Politierechtbanken - 5%

Rechtbanken 
van koophandel - 4%

Arbeidsrechtbanken - 9%

Rechtbanken van eerste aanleg - 52%

Arbeidshoven - 3%

Hoven van beroep - 15%

Hof van Cassatie - 2%
Federaal parket - 1%

Verhouding volgens niveau

Niveau politierechtbanken -
vredegerechten - 12 %

Niveau 
eerste aanleg - 67 %

Niveau hoven 
incl. federaal parket - 19 %

Hof van Cassatie - 2 %
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Verhouding volgens geslacht 
De globale verhouding op basis van geslacht stagneert ten opzichte van het vorige jaar, er zijn nog steeds maar twee type jurisdicties waar 
het aandeel aan vrouwen hoger dan 50% ligt, nl. bij de rechtbanken van eerste aanleg (♀ 57%) en bij de arbeidsrechtbanken (♀ 53%).
Het Hof van Cassatie daarentegen is samengesteld  uit 24 mannen en 4 vrouwen in de zetel, en 14 mannen en 1 vrouw bij het parket, 
oftewel 88% mannen en 12% vrouwen in totaal.
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Verhouding volgens leeftijd 
Meer en meer magistraten maken gebruik van de mogelijkheid om vervroegd in ruste gesteld te worden vanaf de leeftijd van 60 jaar in 
toepassing van de wet van 15 mei 1984. De vacatures die hierdoor vrijkomen worden opgevuld door een jongere generatie magistraten. 
Men kan stellen dat de jurisdicties van het niveau eerste aanleg, aan de basis liggen van een carrière binnen de magistratuur. Het zijn 
dan ook net deze jurisdicties die bevolkt zijn door de “jongere” generatie magistraten. 

De hogere rechtscolleges worden eerder bezet door magistraten die reeds kunnen bogen op een lange carrière in de rechterlijke orde. 
Het grootste gedeelte van de magistraten bevindt zich momenteel in de leeftijdscategorie van 50 tot 59 jaar (40%) en 12% kan al 
aanspraak maken op het pensioen (305 magistraten zijn 60 jaar of ouder).
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Verhouding volgens taal
De globale taalverhouding tussen de Nederlandstalige en Franstalige magistraten is gedurende de laatste vijf jaar constant gebleven 
(46% Franstalig en 54% Nederlandstalig).

In- en uitstroom
In 2009 hebben 60 magistraten de magistratuur verlaten (67% vervroegd, 20% bij de leeftijdsgrens, 7% ingevolge 
arbeidsongeschiktheid, 3% ontslagen en 3% wegens overlijden). 

Er werden 51 nieuwe magistraten benoemd in dit jaar. 

Opdrachten buiten de magistratuur 
Er zijn in 2009 12 magistraten gedetacheerd (of gedetacheerd geweest) buiten de magistratuur om een opdracht te vervullen in een 
internationale of supranationale instelling. 100% van de afwezige magistraten werden vervangen in bovental (effectieve vervanging in 
2008, 2009 of 2010). Voorbeelden zijn het Internationaal Strafhof in Den Haag, het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF), de 
EULEX- en de UNMIK-missie te Kosovo,…

21 magistraten vervullen een voltijdse opdracht in federale overheidsdiensten, beleidsorganen, regeringscommissies,…
8 magistraten werden vervangen door een benoeming in overtal. Het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring, de 
Cel voor Financiële Informatieverwerking, de Dienst Strafrechtelijk Beleid en de Veiligheid van de Staat zijn hier enkele voorbeelden van.

24 magistraten werden een vergunning tot afwezigheid verleend om een functie op te nemen in raden en commissies, waarvan de 
vereiste om de aanwezigheid van een magistraat in het bestuur te hebben vervat zit in een wet, of door middel van een 
protocolakkoord. Voorbeelden zijn o.a. de Hoge Raad voor de Justitie, het Comité P en het Comité I, Eurojust, de Raad voor 
Mededinging,...  83% van deze magistraten zijn vervangen door middel van een benoeming in bovental.
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“Meer dan 2/3e van de personeelsleden is vrouwelijk.”

Ruim 8300 mensen staan de magistratuur en de rechtzoekende op administratief vlak bij. In vergelijking met 2006 houdt dit een toename met 
20% in. Opmerkelijk in deze periode is de daling van het aantal griffiers. 

Meer dan 2/3e van de personeelsleden is vrouwelijk. Iets meer dan 30% van de medewerkers is 50 jaar of ouder, terwijl slechts 15% jonger is 
dan 30.

Verhouding volgens jurisdictie
De rechtbanken van eerste aanleg zijn de absolute koploper met maar liefst 52% van het administratief personeel in huis. Op de tweede 
plaats komen de vredegerechten met “maar” 13%. Hekkensluiters (1%) zijn het Federaal Parket en het Hof van Cassatie. 

het adMInIstratIef personeel2 

Evolutie van het administratief personeel
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 2071 2091 2081 1811 1755
 778 807 779 799 766
 4135 4765 4853 5772 5854
 6984 7663 7713 8382 8375

Verhouding volgens jurisdictie

Federaal parket - 1 %

Vredegerechten - 13 %

Politierechtbanken - 5 %

Rechtbanken van koophandel - 7 %

Arbeidsrechtbanken - 10 %

Rechtbanken van eerste aanleg - 52 %

Arbeidshoven - 3 %

Hoven van beroep - 8 %

Hof van Cassatie - 1 %

2.  Toestand op 15 maart 
2010. Bron: FOD Justitie, DG 
Rechterlijke Organisatie



14

Verhouding volgens geslacht
De griffies en parketsecretariaten worden voornamelijk “bemand” door vrouwen (69%). Bij het Federaal Parket vinden we de grootste 
groep mannen, maar zelfs daar zijn de vrouwen nog nipt in de meerderheid.  Bij de vredegerechten is maar liefst drie vierde van het 
administratief personeel vrouwelijk. 

Verhouding volgens leeftijd
De groep 55-plussers (17%) is het sterkst vertegenwoordigd in de griffies en parketsecretariaten. Bijna een derde van het administratief 
personeel is 50 jaar of ouder. Een vierde van de medewerkers is jonger dan 35 jaar.

0

5

10

15

20

55 +50 - 5445 - 4940 - 4435 - 3930 - 3425 - 29< 25

5 %

10 %
11 %

14 %
15 % 15 %

14 %

17 %

Verhouding volgens leeftijd

0 20 40 60 80 100

38 % 62 %

29 %

30%

27%

46%

39 %

33 %

27 %

26 %

71 %

70 %

73 %

54 %

61 %

67 %

73 %

74 %

Verhouding volgens geslacht

vrouwen mannen

Vredegerechten

Rechtbanken van koophandel

Rechtbank van eerste aanleg

Hoven van beroep

Politierechtbanken

Arbeidsrechtbanken

Arbeidshoven

Hof van cassatie

Federaal Parket



15

Verhouding volgens taal
De verhoudingen tussen de verschillende taalgroepen zijn ongewijzigd. Ruim 56% van het administratief personeel is Nederlandstalig, 
tegenover 43% Franstalig en 0,5% Duitstalig. De Nederlandstalige meerderheid is nog iets meer uitgesproken bij de griffiers en 
secretarissen dan bij het overige administratieve personeel.

In- en uitstroom
In 2009 traden er 507 mensen in dienst bij de rechtsmachten, en 479 mensen verlieten de rechterlijke orde. Het verloop bedroeg in 2009 
aldus 5 à 6%.
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ICT 
Hoven en Rechtbanken
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“Een gedeeltelijke modernisering ter voorbereiding van een nieuwe applicatie.”

In 2009 kwam er geen aanzienlijke stijging van het aantal pc’s dat ter beschikking wordt gesteld van de magistratuur en het gerechtelijk 
personeel. Het computerpark van de politierechtbanken en -parketten werd compleet vernieuwd ter voorbereiding van de opstart van een 
nieuwe informatica-applicatie. In 2010 en 2011 zal het computerpark een meer belangrijke modernisering kennen met nieuwe 
beheermethodes.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2.289 2.406 1.853 1.704 1.180 1.284 1.326 789

6.278 6.830 8.601 9.796 8.823 12.891 14.157 14.276

5.338 5.450 2.968 1.878 512 0 0 0

Evolutie van het aantal pc’s
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InforMatIcaMaterIaal Van de hoVen en rechtBanken3

3.  Voor meer informatie 
kan u terecht bij 
de FOD Justitie, 
DG Rechterlijke 
Organisatie.
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Verhouding per jurisdictie
Het aantal pc’s per type jurisdictie geeft het aantal mensen weer dat aan de slag is in dit type jurisdictie.

Verhouding per jurisdictie

Andere - 2 % 

Vredegerechten - 13 %

Politierechtbanken - 5 %

Rechtbanken van Koophandel - 8 %

Arbeidsauditoraten - 4 %

Arbeidsrechtbanken - 6 %

Parketten van de Procureur des Konings - 23 %

Rechtbanken van eerste aanleg - 24 %

Federaal parket - 1 %

Auditoraten-generaal bij Arbeidshoven - 1 %

Arbeidshoven - 2 %

Parket-generaal van het hof van cassatie - 0 %

Hof van cassatie - 1 %

Assissenhoven - 0 %

Parketten-generaal bij hoven van beroep - 3 %

Hoven van Beroep - 6 %

Strafuitvoeringsrechtbanken
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Hoven en Rechtbanken
Zetel
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“Elk jaar stijgt het aantal zaken dat ingeleid wordt bij de vredegerechten 
(+86% sinds 2000). De output volgt dezelfde trend maar ligt iets lager 
dan de input.”

Deze analyse bespreekt in grote lijnen de activiteiten van de hoven en de rechtbanken (zetel). De tabellen en grafieken 
worden enkel gepresenteerd op nationaal niveau. Meer gedetailleerde cijfergegevens op arrondissementsniveau, vindt u 
in de jaarlijkse publicaties op volgende websites: http://www.just.fgov.be of http://www.vbsw-bpsm.be

Het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting werkt intensief aan de ontwikkeling van een eerste werklastmeetinstrument 
voor de hoven van beroep. Voor de andere rechtsmachten wordt er prioriteit verleend aan de opbouw van relevante, 
betrouwbare en beschikbare activiteitenstatistieken. Momenteel zijn 5 projecten lopende betreffende de rechtbanken 
van eerste aanleg (correctionele- , burgerlijke- en jeugdzaken) en de arbeidshoven en –rechtbanken. Doelstelling is het 
op eenvoudige en efficiënte wijze ter beschikking stellen van cijfergegevens betreffende de input en de output 
(hangende, nieuwe en afgehandelde zaken). Hiertoe wordt intens samengewerkt met de rechtsmachten en wordt 
gebruik gemaakt van de statistische software SAS. Voor de hoven van beroep (burgerlijke en correctionele zaken) zijn 
deze cijfergegevens reeds beschikbaar.

Vredegerechten5

Over de hele periode 2000-2009 is te merken dat de vredegerechten jaarlijks ongeveer evenveel zaken afhandelen als ze 
ingeleid krijgen. Daarnaast stellen we over de ganse lijn een samenhangende stijging van het aantal nieuwe en 
afgehandelde zaken vast. Ten opzichte van 2000 is het aantal nieuwe zaken in 2009 met 86% gestegen. Voor de output 
bedraagt dit een stijging van 75%. 

4.  Bron: Vast Bureau Statis-
tiek en Werklastmeting, 
stat@just.fgov.be. 
Consulteer onze website 
http://www.just.fgov.
be of http://www.vbsw-
bpsm.be

5.  Voor de statistische 
jaren 2000, 2001, 2002 
en 2007 ontbreken er 
cijfergegevens.

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

200920082007*20062005200420032002*2001*2000*
                           
 244.579 259.124 270.595 292.334 317.876 333.942 356.359 355.819 415.453 455.180  
 250.353 247.661 269.333 285.894 310.459 329.544 348.783 348.645 403.363 437.256   Afgehandeld

Nieuw
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*Voor dit jaar hebben bepaalde vredegerechten geen cijfergegevens overgemaakt.

hoVen en rechtBanken - Zetel4
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Politierechtbanken 
Burgerlijk6 -7 
De nieuwe en afgehandelde burgerlijke zaken liggen in het jaar 2009, met een verschil van respectievelijk -47% en -33%, 
beduidend lager dan in het jaar 2000. De verhouding tussen de nieuwe zaken en de output toont aan dat, met 
uitzondering voor 2001, er meer zaken worden afgehandeld dan ingeleid. Bijgevolg daalt het aantal hangende zaken 
merkbaar over de periode 2000-2009 (-31%).

Strafrechtelijk8

Op strafrechtelijk gebied worden steeds meer eindvonnissen uitgesproken. Het betreft een toename van 76% (van 
ongeveer 165.000 in 2000 tot ongeveer 300.000 in 2009). Tussen 2005 en 2007 is deze stijging minder uitgesproken. 
Daarentegen, tussen 2007 en 2009 bedraagt ze 24%. 
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Politierechtbanken - burgerlijke zaken

* Voor deze jaren zijn er ontbrekende cijfergegevens.
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165.058 181.811 186.556 196.363 210.262 238.271 240.353 235.311 271.945 290.870Afgehandeld

Politierechtbanken - afgehandelde strafzaken

* Voor deze jaren zijn er ontbrekende cijfergegevens.

6.  In 2004 zijn er geen  
gegevens voor Bergen.

7.  Voor de politierechtbank 
van Vilvoorde zijn er in 
2002 geen gegevens 
beschikbaar voor het 
aantal hangende zaken 
01/01. Voor de politie-
rechtbank van Eupen 
zijn er in 2004, 2005 en 
2006 geen gegevens 
beschikbaar voor het 
aantal hangende zaken 
01/01. 

8.  Voor de statistische jaren 
2004 en 2008 zijn er ont-
brekende cijfergegevens.
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Rechtbanken van Koophandel 9 - 10 

Het effect van de wijziging in de procedure van het gerechtelijk akkoord in 2004 is over zijn hoogtepunt heen. In 2004 
werden er in het arrondissement Charleroi 6.379 zaken weggelaten, hetgeen het hoog aantal afgehandelde zaken 
verklaart. In 2006 werden 46% meer zaken in de output gebracht dan in het jaar 2000. Van de opvallende stijging in 2004 
van het aantal afgehandelde zaken ten opzichte van de nieuw ingeleide zaken is weinig meer te merken in 2009. Het 
aantal afgehandelde en nieuwe zaken liggen ongeveer even hoog als vóór de wijziging van het gerechtelijk akkoord, met 
als enige onderscheid dat het aantal afgehandelde zaken nog altijd iets hoger blijft. 

Arbeidsrechtbanken
In het kader van het project “Informatisering Statistiek Arbeidsrechtbanken. Ontwikkeling datawarehouse en webapplicatie” 
werd ontdekt dat de cijfergegevens betreffende de rubriek “afgehandelde zaken” niet enkel eindvonnissen en –
beschikkingen bevatten maar ook tussenvonnissen en andere beschikkingen. Bijgevolg werd de oude benaming 
“afgehandelde zaken’, die gebruikt werd in voorgaande edities van Justitie in cijfers, gewijzigd in “vonnissen en 
beschikkingen”. Dit nieuw inzicht impliceert ook dat het aantal afgehandelde zaken niet kan afgeleid worden uit deze 
cijfergegevens. Daartoe dienen de eerste resultaten van het lopende project afgewacht te worden.
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2009200820072006200520042003200220012000*

62.778 72.929 71.114 74.128 72.989 70.543 66.521 61.857 65.074 71.591

61.919 69.549 64.622 69.794 82.193 76.477 90.310 67.811 67.795 72.260Afgehandeld

Nieuw

Rechtbanken van Koophandel

* Voor het jaar 2000 zijn er ontbrekende cijfergegevens.

9.  De cijfergegevens voor 
de rechtbanken van 
koophandel bevatten 
geen betwiste schuldvor-
deringen.

10.  Voor het statistisch jaar 
2000 zijn er ontbre-
kende cijfergegevens. 
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108.029 120.178 112.474 105.826 105.380 110.714 101.885 92.252 128.240 97.317

113.686 117.792 116.522 107.560 107.115 117.865 106.410 96.452 107.783 130.678Vonnissen en 
beschikkingen

Nieuw

Arbeidsrechtbanken
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Wat de gegevens betreft, kan voor het jaar 2008 een opmerkelijke toename van zowel nieuwe zaken als vonnissen en 
beschikkingen worden waargenomen. Vanaf 1 september 2008 werden alle zaken betreffende de collectieve 
schuldenregeling overgedragen van de rechtbanken van eerste aanleg naar de arbeidsrechtbanken. Deze extra 
bevoegdheid is een mogelijke verklaring voor de stijging. In 2009 stellen we vast dat het aantal nieuwe zaken zich, na de 
overdracht van een groot aantal zaken in 2008, min of meer heeft hersteld. Het totaal aantal vonnissen en beschikkingen 
blijft echter stijgen. Dit kan een gevolg zijn van het grote aantal beschikkingen inzake collectieve schuldenregeling.
 

Rechtbanken van eerste aanleg   
Burgerlijk11

In 2000 tot 2002 waren er ongeveer evenveel nieuwe als afgehandelde burgerlijke zaken. Vanaf 2003 neemt de verhouding 
tussen de output en het aantal nieuwe zaken merkbaar toe. Daar waar het aantal nieuwe zaken relatief constant blijft, stijgt 
het aantal afgehandelde zaken zeer sterk. In 2007 ligt dit aantal 28% hoger dan in 2000. Vanaf dan neemt men een sterke 
daling van het aantal nieuwe (-10%) en het aantal afgehandelde zaken (-21%) waar. Deze daling is te wijten aan een 
wetswijziging. Vanaf 1 september 2007 zijn namelijk de arbeidsrechtbanken exclusief bevoegd voor de collectieve 
schuldenregelingen. De rechtbank van eerste aanleg (de beslagrechter) spreekt zich dus niet langer uit over deze materie. 
De hangende zaken werden pas vanaf 1 september 2008 overgedragen aan de arbeidsrechtbanken. Deze wetswijziging 
verklaart de belangrijke daling van het aantal beschikkingen uitgesproken door de beslagrechter in 2009. Algemeen kan 
men stellen dat er meer zaken worden afgehandeld dan er worden ingeleid.
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20092008200720062005200420032002*20012000*

   148.971 154.461 150.621 157.948 156.073 151.944 153.900 152.455 143.712 137.807

   150.525 153.271 155.681 167.858 180.362 185.679 185.621 193.118 180.788 151.844Afgehandeld

Nieuw

Rechtbanken van eerste aanleg 
burgerlijke zaken

*Voor deze jaren zijn er ontbrekende cijfergegevens

11.  Voor de jaren 2000 
en 2002 zijn er 
ontbrekende gegevens 
bij de nieuwe zaken. 
Hetzelfde geldt voor 
het jaar 2002 bij de 
afgehandelde zaken. 
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Strafrechtelijk12

Tot en met 2002 zien we een geleidelijke daling van het aantal nieuwe strafzaken, nadien neemt dit aantal terug toe. 
Opvallend is dat de output dezelfde trend volgt en dicht bij het aantal nieuwe zaken ligt. Het aantal hangende zaken 
neemt langzamerhand af en ligt in 2009 29% lager dan in 2000.

Jeugd (burgerlijk)13

Vanaf deze editie wordt in plaats van het aantal afgehandelde zaken, het aantal eind- en tussenvonnissen in rekening 
gebracht. De cijfers van deze editie komen met andere woorden niet meer overeen met de vorige edities. Deze verandering 
komt er omdat een groot verschil werd opgemerkt tussen het aantal eindvonnissen en het aantal tussenvonnissen 
uitgesproken door jeugdrechters (burgerlijke zaken) in Wallonië en Vlaanderen. De oorzaak van dit verschil werd nog niet 
achterhaald, zodat voor een grotere betrouwbaarheid van de statistieken werd geopteerd voor deze verandering in telling 
van de cijfers.

Voor de periode 2000-2009 wordt een sterke stijging opgetekend voor zowel de nieuwe zaken (59%) als het aantal eind- en 
tussenvonnissen (77%). De stijging van het aantal eind- en tussenvonnissen werd ingezet vanaf het jaar 2002. In vergelijking 
tot het jaar 2008 wordt in 2009 een vermeerdering van 1671 nieuwe zaken opgetekend.
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10.399 11.388 11.859 13.276 13.207 13.915 13.559 14.971 14.883 16.554

12.748 12.681 12.066 14.192 15.361 15.513 16.871 20.031 21.607 22.624Eind- en 
Tussenvonnissen

Nieuw

Rechtbanken van eerste aanleg - jeugdzaken (Burgerlijk)
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2009200820072006200520042003*2002*2001*2000*

20.364 21.557 17.573 16.830 16.452 16.419 16.419 15.468 14.068 14.364

48.959 48.801 46.793 46.668 47.946 50.398 49.884 51.533 52.156 54.375

44.546 46.523 44.605 44.369 48.221 50.471 50.956 51.581 52.961 55.082Afgehandeld**

Nieuw

Hangend 01/01

Rechtbanken van eerste aanleg - strafzaken

* Ontbrekende gegevens.
** Zaken waarbij de strafvordering ten aanzien van ten minste 1 beklaagde werd afgewerkt.

13.  Voor de jaren 2003-
2009 zijn er ontbre-
kende cijfergegevens. 

12.  Arbeidszaken niet 
inbegrepen. 
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Onderzoeksrechters
Tussen 2000 en 2009 heeft het aantal personen geplaatst onder een bevel tot aanhouding een toename van 32% gekend. 
Het aantal is gegroeid van 9.171 personen in 2000 tot 12.123 personen in 2009. Deze bijna constante stijging werd 

tweemaal onderbroken, namelijk in 2004 en 2007, maar werd telkens het daaropvolgende jaar hernomen.

Arbeidshoven
In de periode 2000-2009 tekent het aantal nieuwe zaken een daling van 21% op (van 5823 naar 4584 zaken). Gelijklopend 
daalt het aantal afgehandelde zaken met 15% (van 6492 naar 5513). Beide rubrieken kennen een dieptepunt in 2002 en 
2007. Uitgezonderd 2002 en 2005 werden er in elk jaar meer zaken afgehandeld dan ingeleid. 
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20092008*2007*2006200520042003200220012000

Arbeidshoven

5823 5740 4691 4795 5212 5506 5585 4323 4205 4584

6492 6093 4653 5572 5563 5101 5872 4902 5152 5513

*In Luik betreffen de afgehandelde zaken in 2007 en 2008 enkel eindarresten.
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9171 9230 10.434 10.745 10.090 10.611 11.810 10.309 10.842 12.123Aantal personen 
geplaatst onder 
een bevel tot aanhouding

Onderzoeksrechters 
Aantal personen geplaatst onder een bevel tot aanhouding
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Hoven van beroep
Burgerlijk
Input, output en hangende zaken 
Het aantal nieuwe zaken neemt constant toe tussen 2001 en 2006 (+ 15,5%), stagneert de 2 daaropvolgende jaren en 
kent een opvallende stijging in 2009. De output varieert lichtjes, met een dieptepunt in 2003, maar blijft steeds hoger 
dan het aantal nieuwe zaken. Over de volledige periode daalde het aantal hangende zaken (-29.02814 zaken, hetzij -42%). 
Deze trend is iets minder uitgesproken in de periodes 2003-2006 en 2008-2009 waarin de verhouding output/nieuw 
lager ligt. Dit percentage laat toe om vast te stellen dat er bijvoorbeeld in 2008 13% meer zaken afgehandeld dan 
ingeschreven werden.

VERHOUdIng OUtPUt/nIEUw

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hangend 
01/01

69.161 63.984 60.450 56.062 54.087 51.696 49.865 47.734 42.920 40.636

nieuw 15.524 14.981 15.132 15.583 16.335 16.575 17.316 17.131 17.098 18.489

Input 84.685 78.965 75.582 71.645 70.422 68.271 67.181 64.865 60.018 59.125

Hangend 
31/12

63.984 60.450 56.062 54.087 51.696 49.865 47.734 42.920 40.636 40.133

Output 20.701 18.515 19.520 17.558 18.726 18.406 19.447 21.945 19.382 18.992

Output/
nieuw (%)

133% 123% 129% 113% 115% 111% 112% 128% 113% 103%
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Hangend 01/01

2009200820072006200520042003200220012000

Hoven van Beroep. Burgerlijke zaken

20.701 18.515 19.520 17.558 18.726 18.406 19.447 21.945 19.382 18.992

15.524 14.981 15.132 15.583 16.335 16.575 17.316 17.131 17.098 18.489

69.161 63.984 60.450 56.062 54.087 51.696 49.865 47.734 42.920 40.636

14.  Verschil tussen het 
aantal hangende zaken 
op 01/01/2000 en op 
31/12/2009 
(69.161 - 40.133).
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Wijze van beëindiging
Gemiddeld wordt 74% van alle zaken beëindigd door een eindarrest. 21% van de zaken komt terecht in de output door 
middel van een weglating. Voegingen gebeuren bij 3% van de zaken. 

wIJzE BEëIndIgIng

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 gEmId.

Eindarrest 14.619 13.469 12.795 13.412 13.942 14.308 15.264 15.359 15.090 14.838 74%

Voeging 872 669 600 690 659 584 599 606 617 573 3%

Weglating 5.077 4.214 5.959 3.256 3.905 3.315 3.270 5.520 3.183 2.984 21%

Beschikking 93 115 116 131 169 153 266 401 440 535 1%

Verbroken15 5 7 3 5 4 0 1 3 3 4 0%

Onbekend 35 41 47 64 47 46 47 56 49 58 0%

Total (=output) 20.701 18.515 19.520 17.558 18.726 18.406 19.447 21.945 19.382 18.992 100%

Eindarresten
Tot en met 2002 daalt het totaal aantal eindarresten opvallend. Nadien stijgt dit aantal geleidelijk tot in 2007. Om 
vervolgens af te nemen in de laatste 2 jaren. Het dieptepunt in 2002 weerspiegelt zich niet in de totale output, omdat in 
datzelfde jaar het aantal weglatingen heel hoog is. 
Van 2003 tot 2008 is de gemiddelde duur licht gedaald, van 1.102 naar 781 dagen. 

Weglatingen
Enkel de zaken die sedert drie jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan de debatten geen aanvang hebben genomen 
of sinds drie jaar niet zijn voortgezet, worden voor ambtshalve weglating in aanmerking genomen. In vergelijking met de 
andere jaren is het aantal weglatingen bijzonder hoog in 2000, 2002 en 2007.

15.  Een verbroken  
tussenarrest maakt 
een einde aan de zaak.
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Strafrechtelijk
In samenwerking met de hoven van beroep werd in 2007 gestart met de aanmaak van een uniforme en 
geïnformatiseerde SAS statistiek. De allereerste publicatie voor de hoven van beroep (correctionele griffie en kamer van 
inbeschuldigingstelling) werd begin 2010 op de website van de FOD Justitie geplaatst. Aangezien de statistiek 
betrekking heeft op het burgerlijk jaar 2008 werd voor deze editie justitie in cijfers beslist om de cijfergegevens 
uitgebreider, maar slechts vanaf 2008 weer te geven.  

De tabel wordt enkel gepresenteerd op nationaal niveau. Meer gedetailleerde cijfergegevens vindt u in de publicaties op 
de volgende sites: http://www.just.fgov.be of http://www.vbsw-bpsm.be16 

Onderstaande tabel geeft de input en de output weer voor de jaren 2008 en 2009. Er werd een onderverdeling gemaakt 

op basis van de 5 categorieën van zaken zoals die in het registratiesysteem van de hoven worden gehanteerds17.

VERHOUdIng OUtPUt/nIEUw 

Categorie Sociaal Correctioneel Jeugd KI Sociaal KI totaal

2008

Hangend 01/01 319 7.849 278 6 1.481 9.933

Nieuw 295 5.959 1.214 35 11.048 18.551

Input 614 13.808 1.492 41 12.529 28.484

Output 284 6.090 1.147 32 11.129 18.682

Hangend 31/12 330 7.718 345 9 1.400 9.802

Output/Nieuw (%) 96% 102% 94% 91% 101% 100,7%

2009

Hangend 01/01 330 7.718 345 9 1.400 9.802

Nieuw 247 6.142 1.236 30 11.811 19.466

Input 577 13.860 1.581 39 13.211 29.268

Output 315 6.073 1.251 33 11.836 19.508

Hangend 31/12 262 7.787 330 6 1.375 9.760

Output/Nieuw (%) 128% 99% 101% 110% 100% 100,2%

Wanneer we alle categorieën samen bekijken, zien we in 2009 een lichte daling van het aantal hangende zaken in 
vergelijking met 2008 (van 9933 naar 9802 (hangend 01/01) en van 9802 naar 9760 (hangend 31/12)). Hoewel het totaal 
aantal nieuwe zaken en de totale output in 2009 zijn gestegen tegenover 2008, zien we dat voor beide jaren ongeveer 
evenveel zaken worden afgehandeld dan er ingeleid worden (100,7% en 100,2%). 

De stijging van het aantal nieuwe zaken in 2009 situeert zich bij de categorieën ‘correctioneel’ en ‘kamer van 
inbeschuldigingstelling (KI)’. Het aantal nieuwe jeugdzaken blijft ongeveer gelijk. De stijging van de output in 2009 
bevindt zich hoofdzakelijk bij de categorie ‘KI’. In 2008 werden, in tegenstelling tot in 2009, meer zaken afgehandeld dan 
ingeleid voor de categorieën ‘correctioneel’ en ‘KI’. De tegenovergestelde evolutie zien we voor de categorieën ‘sociaal’, 
‘jeugd’ en ‘KI sociaal’. 

16.  Het Vast Bureau Statis-
tiek en Werklastmeting 
publiceert de activi-
teitenstatistiek van 
de Belgische hoven en 
rechtbanken. Haar pu-
blicaties en de brochure 
“Justitie in Cijfers” kunt 
u consulteren op de 
website van de FOD Jus-
titie (http://www.just.
fgov.be, onder de sectie 
‘Statistieken’, link ‘Vast 
Bureau Statistiek en 
Werklastmeting’) of via 
de website van het Vast 
Bureau Statistiek en 
Werklastmeting (http://
wwws.vbsw-bpms.be, 
klik op ‘statistieken’).

17.  De data is gebaseerd op 
de extractie van april 
2010. De cijfergegevens 
voor het jaar 2008 kun-
nen licht afwijken van 
onze jaarlijkse publica-
tie. Elke extractie van 
data is namelijk een 
momentopname.
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Hof van cassatie
In 2009 werden in totaal 3145 nieuwe zaken ingeleid (waarvan 1798 Nederlandstalig en 1347 Franstalig) en 3137 arresten 
uitgesproken (waarvan 1782 Nederlandstalig en 1355 Franstalig). Eind 2009 waren er nog 1672 hangende zaken 
(waarvan 874 Nederlandstalig en 798 Franstalig).

Ook in 2009 is het aantal nieuwe zaken toegenomen. De omvang van de toename ligt in de lijn van de trend die reeds in 
de voorgaande jaren kon worden vastgesteld. De toename van het aantal Nederlandstalige fiscale zaken springt het 
meest in het oog. Het aantal arresten is eveneens toegenomen en houdt gelijke tred met het aantal
nieuwe zaken.

In 2009 werden 654 nieuwe C-zaken ingeleid (d.i. civiele, handelsrechtelijke, bestuursrechtelijke en publiekrechtelijke 
zaken) en 659 arresten uitgesproken in deze materies. Er werden 163 nieuwe fiscale zaken ingeleid en 140 arresten 
uitgesproken. Voor de strafkamer werden 1922 zaken ingeleid en 1948 arresten uitgesproken. Er werden 117 nieuwe 
sociale zaken ingeleid en 110 arresten uitgesproken.

Voor de periode 1998-2009 valt op te merken dat de hangende zaken met 37% gedaald zijn terwijl de nieuwe zaken en 
de output met respectievelijk 17% en 36% gestegen zijn. 
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5. Openbaar MinisterieOpenbaar Ministerie
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“Ten opzichte van 2000 waren er in 2009 30% minder nieuwe zaken 
en 38% minder voorstellen tot VSBG. Daarentegen steeg het aantal 
dagvaardingen met 77%. De daling van het aantal nieuwe zaken is in 
grote mate gelinkt aan wijzigingen in administratieve procedures.” 
Deze analyse bespreekt in grote lijnen de activiteiten van de politieparketten over de periode 2000-2009. De grafieken worden 
enkel gepresenteerd op nationaal niveau. Meer gedetailleerde cijfergegevens op arrondissementsniveau, vindt u in onze 
jaarlijkse publicaties op de site : http://www.just.fgov.be of http://www.vbsw-bpsm.be19 

Alle cijfergegevens gaan over zaken die in de referentieperiode ingeleid werden of die in de referentieperiode een bepaalde 
beslissing hebben gekregen.

Volgende vragen krijgen een antwoord: Is er een stijging/daling van het aantal nieuwe zaken? Hoe vaak werd er een 
informatieonderzoek gestart? Hoeveel keer werd een geldboete voorgesteld? Hoeveel zaken werden zonder gevolg gesteld? 
Hoeveel zaken werden door het openbaar ministerie voor de politierechtbank gebracht? 
 

Activiteiten van het politieparket
Aantal zaken
In de eerste grafiek vindt u de meest in het oog springende rubrieken die in de publicaties van de politieparketten voorkomen. 
Voor het jaar 2000 wordt het aantal zonder gevolg stellingen niet vermeld. Dit aantal is namelijk vervormd door een 
inhaalbeweging van het politieparket van Brussel dat éénmalig en uitzonderlijk een hoog aantal zaken zonder gevolg stelde.
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156.806 178.089 187.673 206.568 225.087 251.366 252.068 244.171 271.060 278.221Dagvaarding

Zonder gevolg

Voorstel VSBG

Informatie onderzoek

Nieuwe zaken

Activiteiten van het politieparket. 
Aantal zaken 

polItIeparket18 

18.  Bron: Vast Bureau 
Statistiek en Werklast-
meting, stat@just.fgov.
be. Consulteer onze 
website http://www.
just.fgov.be of http://
www.vbsw-bpsm.

19.  Het Vast Bureau Statis-
tiek en Werklastmeting 
publiceert de activi-
teitenstatistiek van 
de Belgische hoven en 
rechtbanken. Haar pu-
blicaties en de brochure 
“Justitie in Cijfers” kunt 
u consulteren op de 
website van de FOD Jus-
titie (http://www.just.
fgov.be, onder de sectie 
‘Statistieken’, link ‘Vast 
Bureau Statistiek en 
Werklastmeting’) of via 
de website van het Vast 
Bureau Statistiek en 
Werklastmeting (http://
wwws.vbsw-bpms.be, 
klik op ‘statistieken’).
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Index
De tweede grafiek geeft alle cijfergegevens van de eerste tabel weer, maar in verhouding tot het jaar 2000. Dit met uitzondering 
voor het aantal zonder gevolgstellingen, hier wordt de verhouding tot het jaar 2001 voorgesteld. 

Begripsomschrijving
 › Nieuwe zaken20  : De vereenvoudigde processen-verbaal zijn inbegrepen in deze gegevens. Het betreft strafrechtelijke 

zaken met beperkte maatschappelijke weerslag of onbekende dader. Deze praktijk wordt niet in alle arrondissementen 
toegepast.

 › Voorstel VSBG: Een voorstel tot het verval van de strafvordering door betaling van een geldboete (VSBG) maakt geen 
statistisch einde aan een zaak. Bij betaling van de VSBG kan het politieparket overgaan tot het seponeren van de zaak. 
Deze rubriek heeft enkel betrekking op het aantal voorgestelde VSBG’s.

 › Dagvaarding: Betreft het aantal dossiers waarin de dagvaarding werd opgemaakt door het openbaar ministerie in het 
referentiejaar.

We stellen vast dat het aantal nieuwe zaken vanaf 2000 een sterk dalende trend kent tot en met 2007, met uitzondering van 
een piek in 2003. Over de hele periode is een daling merkbaar van 30%. De daling van het aantal nieuwe zaken kan voor een 
klein deel verklaard worden, doordat de politiediensten steeds vaker vereenvoudigde processen-verbaal (VPV’s) opstellen. 
Deze VPV’s worden in de vorm van listings aan de politieparketten overgemaakt, maar worden slechts door een beperkt aantal 
arrondissementen opgenomen in hun statistieken. In 2008 en 2009 zien we een lichte stijging (10% en 14%) van het aantal 
nieuwe zaken tegenover 2007.

Het aantal voorstellen tot geldboetes (minnelijke schikkingen) volgt de trend van de nieuwe zaken en stijgt tot en met 2003 
en kent nadien een heel sterke daling tot en met 2007. Voor de jaren 2008 en 2009 stellen we een lichte stijging vast. Over 
de hele periode gezien betreft het een daling van 38% ten opzichte van het jaar 2000. Deze daling kan mede verklaard 
worden door de gedeeltelijke overschakeling van minnelijke schikkingen naar onmiddellijke inningen. Vóór 1 maart 2004 
werd voor heel wat zware overtredingen een minnelijke schikking voorgesteld. Nadien werden deze echter afgehandeld via 
een onmiddellijke inning. Daarnaast zijn sinds 1 maart 2004 heel wat parkeerinbreuken niet meer penaal strafbaar. 
Zodoende komen deze onmiddellijke inningen en inbreuken niet meer terecht in de statistiek van het politieparket 
aangezien ze afgehandeld worden door de politie21. Deze verandering in de afhandelingswijze verklaart ook mede de 
daling van het aantal nieuwe zaken sinds 2004.

De dagvaardingen door het politieparket kennen een zeer geleidelijke stijging, met uitzondering van 2007. In vergelijking met 
2000 werden er in 2009 maar liefst 77% meer dagvaardingen door het openbaar ministerie uitgevaardigd22. Deze stijging is 
gedeeltelijk toe te schrijven aan de niet-betaling van de onmiddellijke inningen en de VSBG’s. 
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20.  Deze statistische 
gegevens kunnen ook 
onmiddellijke inningen 
(zowel betaalde als 
niet-betaalde) en 
waarschuwingen be-
vatten indien deze P.V.’s 
ingeschreven werden 
als zaak (afhankelijk 
van de werkwijze van 
de politieparketten). 

21.  Bron: Verslag over het 
rechtspreken tijdens 
het kalenderjaar 2006 
van het ressort van het 
Hof van Beroep te Gent, 
2007, 27-28.

22.  Dit betreft zowel nieu-
we zaken als zaken die 
reeds hangend waren in 
de jaren voorafgaand 
aan de statistische 
periode. Deze statistiek 
geeft geen zicht op het 
percentage nieuwe 
zaken dat gedagvaard 
werd. 
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Het aantal informatie-onderzoeken ligt tot en met 2006 ongeveer in dezelfde lijn. Voor de periode 2007-2009 zien we een 
lichte stijging van het aantal informatie-onderzoeken. Over de hele periode bekeken is een significante stijging van 22% ten 
opzichte van het jaar 2000 merkbaar. Tenslotte kunnen we vaststellen dat het aantal zonder gevolgstellingen in 2009 met 22% 
is gestegen ten opzichte van 2008.  

zonder gevolg geklasseerde zaken volgens motief van seponeren 
In onderstaande grafiek vindt u, per motief van seponeren, het aantal zaken dat geseponeerd werd. Het betreft zaken die 
ingeleid werden tijdens of vóór de referentieperiode.

Begripsomschrijving:
 › Onbekend omvat : geen motief. 
 › Andere omvat: overmaken aan de ambtenaar belast met het opleggen van administratieve gelden, seining van de 

dader, pretoriaanse probatie.
 › technisch sepot omvat: amnestie, gebrek aan klacht, geen misdrijf, immuniteit, klachtenafstand, kracht van 

gewijsde, onvoldoende bewijzen, dader onbekend, overlijden van de dader, strafuitsluitende verschoningsgrond, 
verjaring.  

 › Opportuniteitssepot omvat: afwezigheid van voorgaanden, beperkte maatschappelijke weerslag, nadeel gering, 
houding van het slachtoffer, jeugdige leeftijd, onbevoegdheid nationale vervolgingsorganen en rechtsmachten, 
andere prioriteiten bij vervolgings- en opsporingsbeleid, te weinig recherchecapaciteit, toestand geregulariseerd, 
misdrijf van relationele aard, redelijke termijn vervolging overschreden, toevallige feiten met oorzaak in specifieke 
omstandigheden, vergoeding van het slachtoffer, wanverhouding gevolgen van strafvordering maatschappelijke 
verstoring.

Over de hele periode blijft de verhouding tussen de opportuniteits- en de technische sepots vrij stabiel. We stellen vast dat het 
aantal sepots op basis van opportuniteitsredenen gemiddeld rond de 69% ligt. Het aantal technische sepots schommelt 
gemiddeld rond de 28%. Het aantal zaken dat wegens een onbekend of ander motief zonder gevolg gesteld werd is 
verwaarloosbaar.

In absolute aantallen is het opportuniteitssepot met 36% gestegen terwijl het technisch sepot met 15% is gedaald ten opzichte 
van 2001. Ten aanzien van 2008 is het sepot omwille van opportuniteitsredenen aanzienlijk gestegen (+ 28% in 2009). 
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Inleiding
De jaarstatistiek van de correctionele parketten is momenteel aan zijn zevende uitgave toe. De beschikbare cijfers hebben 
betrekking op de jaren 2003 tot en met 2009. Om hun onderlinge vergelijkbaarheid te garanderen zijn de zeven jaarverslagen 
op dezelfde methodologische criteria gebaseerd.

De jaarstatistiek van de correctionele parketten geeft een antwoord op vragen zoals:

 ›  Hoeveel zaken worden jaarlijks door de correctionele parketten geopend? Voor welke soorten misdrijven?
 ›  Wat is het aantal processen-verbaal dat door de inspectie- of politiediensten aan de parketten wordt overgemaakt?
 ›  Hoeveel klachten werden er door particulieren ingediend bij alle correctionele parketten samen, of bij elk parket in 

het bijzonder?
 ›  Hoeveel zaken worden jaarlijks door de correctionele parketten afgesloten? Wat zijn de genomen beslissingen? En 

hoeveel tijd was er nodig om deze beslissingen te nemen (bijvoorbeeld: een rechtstreekse dagvaarding voor de 
correctionele rechtbank)? 

 ›  Hoe groot is het percentage zaken dat wordt geseponeerd? Wat zijn de redenen om een zaak te seponeren?
 ›  Welk parcours leggen de zaken of de personen af doorheen het strafrechtelijk systeem? Welke weg hebben 

de zaken gevolgd sinds hun instroom op de parketten tot de uitvoering van de straf, via de onderzoeks- en 
vonnisgerechten? Hoeveel tijd is er gemiddeld nodig voor elke etappe van dit parcours ? 

De jaarstatistiek van de correctionele parketten vormt een belangrijke informatiebron. De huidige bijdrage beperkt zich tot een 
overzicht voor de jaren 2007 tot 2009. Meer gedetailleerde cijfers voor de jaren 2003 tot 2009 zijn beschikbaar op de website van 
de statistisch analisten van het Openbaar Ministerie : http://www.just.fgov.be/statistique_parquets. 

Belangrijkste vaststellingen
Het aantal correctionele zaken dat wordt afgehandeld met een minnelijke schikking of een bemiddeling in strafzaken lag in 
2009 hoger dan twee jaar eerder. Ook het aantal rechtstreekse dagvaardingen voor de correctionele rechtbank is in die periode 
toegenomen. Dit gaat samen met een afname met 5% van de stock van hangende zaken op de correctionele parketten.

correctIoneel parket
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gedetailleerde cijfergegevens
Instroom, uitstroom en hangende zaken binnen de correctionele parketten
Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de totale in- en uitstroom binnen de correctionele parketten evenals de stock 
van hangende zaken op 31 december van elk jaar. 
De instroom omvat alle zaken die de parketten in de loop van het jaar hebben ontvangen. Het gaat zowel om nieuwe als om 
heropende zaken. De uitstroom bestaat uit alle zaken die tijdens het jaar zijn afgesloten. De stock op het einde van het jaar 
wordt gevormd door het aantal hangende zaken op 31 december. 
Uit de cijfers blijkt dat de stock op het einde van elk jaar nagenoeg stabiel blijft en zelfs een lichte afname kent in 2009. 

AAntAl CORRECtIOnElE zAKEn: InStROOm, UItStROOm En StOCK OP 31 dECEmBER

2007 2008 2009

Instroom 703.344 712.332 724.612

Uitstroom 710.388 706.618 719.695

Stock op 31 december 270.917 270.720 256.947

De grafiek hieronder toont de evolutie van de instroom, de uitstroom en de stock tussen 2007 en 2009 aan de hand van de 
index. De index geeft proportioneel de jaarlijkse cumulatieve veranderingen weer ten aanzien van een referentiejaar.  De index 
voor het referentiejaar – in dit geval 2007 - wordt vastgelegd op 100 en verdere stijgingen of dalingen worden als een 
proportie van deze referentie-index uitgedrukt. Zowel de instroom als de uitstroom zijn sinds 2007 licht toegenomen 
(respectievelijk met 3% en 1%). Het aantal hangende zaken op 31 december 2009 is daarentegen gedaald met 5% ten opzichte 
van 31 december 2007.  

Evolutie van het aantal correctionele zaken
Index 2007 = 100
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type tenlastelegging van de correctionele zaken
Onderstaande grafiek toont de misdrijftypes waarvoor het aantal binnengekomen zaken op de correctionele parketten 
de meest opvallende evolutie (in percentage) vertoont tussen 2007 en 2009.  

Er is in 2009 ten opzichte van 2007 een lichte afname van het aantal binnengekomen zaken met betrekking tot gewone 
diefstal (- 3%) en zware diefstal (inbraken) (-7%). Daarentegen is het aantal zaken met betrekking tot diefstal waarbij 
geweld of wapens werden gebruikt op twee jaar tijd gestegen met 17%. Deze toename van het aantal geweldsdelicten 
blijkt ook uit het groter aantal dossiers inzake slagen en verwondingen (+ 7%) en inzake moord en doodslag (+ 6%). 
Verder werd de voorbije jaren een opvallende stijging van zaken met betrekking tot informaticabedrog vastgesteld (+ 
61%). Andere misdrijven die een opmerkelijke toename van het aantal zaken kennen tussen 2007 en 2009 zijn financiële 
zaken (+ 12%) en openbare veiligheid en openbare orde (o.a. schijnhuwelijken, illegale wapens en inbreuken tegen de 
kieswetgeving, + 10%). Het aantal drugszaken bleef in 2009 min of meer stabiel. Dossiers inzake heling en witwas 
tenslotte vertonen een sterke dalende tendens (- 14%).
Deze evoluties wijzen niet noodzakelijk op een toe- of afname van bepaalde vormen van criminaliteit, maar kunnen ook 
een gevolg zijn van veranderingen in het strafrechtelijk beleid of wijzigingen aan de wetgeving. Zo vindt de afname van 
het aantal zaken met betrekking tot gewone of zware diefstal een mogelijke verklaring in de uitbreiding van de praktijk 
van het vereenvoudigd proces-verbaal23. Evenzo kan de toename van het aantal zaken betreffende slagen en 
verwondingen deels verklaard worden door het gevoerde beleid inzake intrafamiliaal geweld. 
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23.  Voor een aantal inbreu-
ken die relatief minder 
ernstig zijn en/of 
waarvan de dader (nog) 
niet gekend is, kunnen 
de politiediensten in de 
plaats van een volledig 
proces-verbaal op te 
stellen zich beperken 
tot de registratie van de 
belangrijkste gegevens 
over de vastgestelde 
feiten. Deze vereen-
voudigde processen-
verbaal worden bij 
de politiediensten 
uitsluitend op elektroni-
sche drager bewaard en 
worden dus niet aan de 
procureur des Konings 
overgemaakt. Hierdoor 
wordt een belangrijk 
aantal P.V.’s dat destijds 
de instroom van de 
correctionele parketten 
verhoogde, thans niet 
meer in de statistieken 
meegeteld.
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Afhandeling van de correctionele zaken
Evolutie tussen 2007 en 2009 van de afsluitende beslissingen 
De tabel en de grafiek hieronder geven de evolutie weer van de afsluitende beslissingen24 in de loop van de jaren 2007 tot 2009. 
In de tabel staan per jaartal de absolute aantallen voor de verschillende afsluitende beslissingen weergegeven. In de grafiek is 
voor elk type beslissing de procentuele evolutie ten opzichte van 2007 weergegeven. De jaartallen in de tabel en de grafiek 
wijzen op het jaar van de afsluitende beslissing (ongeacht het jaar van binnenkomst van de zaken). 

EVOlUtIE VAn HEt AAntAl AfgESlOtEn zAKEn, PER tyPE BESlISSIng

2007 2008 2009

Zonder gevolg 506.772 505.254 515.704

Ter beschikking 61.271 60.451 58.621

Voeging 94.432 95.191 97.116

Minnelijke schikking betaald 5683 5075 6682

Bemiddeling in strafzaken 
voltooid

2226 2361 2324

Rechtstreekse dagvaarding 21.383 20.500 21.949

Raadkamer 18.621 17.786 17.299

Totaal 710.388 706.618 719.695 
 

De betaalde minnelijke schikkingen en de voltooide bemiddelingen in strafzaken vormen slechts een geringe proportie binnen 
het totaal aantal door de parketten afgesloten zaken. Toch worden in 2009 meer zaken afgehandeld via één van deze afsluitende 
beslissingen dan twee jaar eerder. Na een afname in 2008 (- 11% ten opzichte van 2007), stijgt het aantal betaalde minnelijke 
schikkingen terug (+ 18% ten opzichte van 2007); voor het aantal voltooide bemiddelingen in strafzaken bedraagt die toename 
4%. Ook het aantal zaken dat via een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank wordt afgehandeld, neemt in 
dezelfde periode toe (+ 3%). Het aantal onderzoeksdossiers dat wordt vastgesteld voor de raadkamer daalt dan weer met 7% 
ten opzichte van 2007.
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24.  Voor meer uitleg 
over de verschillende 
afsluitende beslissingen 
verwijzen we naar de 
begripsomschrijving 
op het einde van deze 
bijdrage.
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Doorlooptijd tot afsluitende beslissing   
De volgende grafiek geeft een overzicht van de gemiddelde duur (in dagen) voorafgaand aan het afsluiten van de zaken door 
het parket. De grafiek toont per type afsluitende beslissing de gemiddelde doorlooptijd vanaf de binnenkomst van de zaken op 
het parket tot aan de afsluitende beslissing. 
Zowel voor de betaalde minnelijke schikkingen als voor de voltooide bemiddelingen in strafzaken en de rechtstreekse 
dagvaardingen is de gemiddelde doorlooptijd gedaald ten opzichte van 2007. Niet alleen worden dus meer zaken afgehandeld 
via één van deze afsluitende beslissingen, dit gebeurt ook sneller. Enkel voor de zaken die uitstromen via een vaststelling voor 
de raadkamer met het oog op de regeling van de rechtspleging is de doorlooptijd licht toegenomen ten opzichte van 2007, 
maar wel korter dan in 2008.

Motieven van seponeren  
Uit bovenstaande tabel blijkt dat 72% van de zaken wordt geseponeerd. Wanneer de procureur des Konings beslist een zaak te 
seponeren, wordt hem door de wet de verplichting opgelegd om zijn beslissing25 te motiveren.  De parketten beschikken hiertoe 
over een verfijnde lijst van motieven tot zonder gevolgstelling die uniform is voor het hele land en geformaliseerd is als gevolg 
van de Franchimont-hervorming26. 
Het geheel van de motieven van de zondergevolgstellingen wordt ingedeeld in drie hoofdcategorieën. Bij de technische 
motieven is strafrechtelijke vervolging van de zaak niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat deze onontvankelijk is (verjaring van de 
feiten) of omdat er geen gekende dader is of omdat de feiten geen misdrijf betreffen. Bij de opportuniteitsmotieven is vervolging 
in principe wel mogelijk, maar wordt deze niet opportuun geacht, bijvoorbeeld omdat de toestand intussen geregulariseerd is. 
Daarnaast is er nog een restcategorie waarin zondergevolgstellingen na het betalen van een administratieve geldboete of na het 
voltooien van een pretoriaanse probatie zijn ondergebracht, alsook zaken waarin de dader geseind staat. 
De grafiek hieronder geeft meer informatie over de motieven van seponeren. Het overgrote deel van de seponeringen (62%) 
gebeurt omwille van technische motieven, voornamelijk omdat er geen dader gekend is in de zaak (32% van het totaal aantal 
seponeringen).
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25.  Art. 28 quater, eerste 
lid van het Wetboek 
van Strafvordering, 
ingevoegd door de wet 
van 12 maart 1998.

26.  De rubrieken worden 
vermeld in bijlage 1 van 
de omzendbrief COL 
12/98 van het College 
van procureurs-gene-
raal met betrekking tot 
de toepassing van de 
wet van 12 maart 1998.
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Begripsomschrijving van de afsluitende beslissingen 

Afsluitende beslissing De beslissingen die een zaak afsluiten zijn de volgende: 
 › De zondergevolgstellingen;
 › De voegingen; 
 › De terbeschikkingstellingen; 
 › De betaalde minnelijke schikkingen; 
 › De geslaagde bemiddelingen in strafzaken; 
 › De rechtstreekse dagvaardingen; 
 › De vaststellingen voor de raadkamer voor regeling van de rechtspleging.

   Alle andere procedurele beslissingen (beschikkingen van de raadkamer in verband 
met de regeling van de rechtspleging, zitting, vonnis, hoger beroep) worden 
beschouwd als beslissingen in een reeds afgesloten zaak, d.w.z. die voor het parket 
geen hangende zaak meer is. In brede zin blijven zij wel hangende voor de 
rechtbank van eerste aanleg. Deze zaken zullen dus nog de tussenkomst van het 
parket vereisen tijdens de zitting of tijdens latere administratieve fases van de 
strafprocedure (betekening van een vonnis bij verstek, hoger beroep of 
strafuitvoering).

(1) zonder gevolg  Voor elke zaak die zonder gevolg wordt gesteld, dient door het parket een 
motivering te worden geformuleerd. Een zaak die zonder gevolg is geklasseerd kan 
later steeds door het parket heropend worden.

(2) ter beschikking  Een zaak die door het parket voor ter beschikking werd overgemaakt aan een 
andere gerechtelijke instantie, is afgesloten op het niveau van het parket dat deze 
beslissing nam. Het parket waarnaar deze zaak werd verstuurd, opent op zijn beurt 
een nieuw dossier waarin het een nieuwe beslissing zal nemen.

(3) Voeging  Bij voeging van één of meerdere zaken in een moederzaak, worden alle verdere 
beslissingen geregistreerd in deze moederzaak. Aan de dochterzaak wordt de 
beslissing voeging toegekend.

(4) minnelijke schikking betaald   Conform artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering kan een minnelijke 
schikking worden voorgesteld. Wanneer een verdachte de minnelijke schikking 
betaald heeft, vervalt de strafvordering. Wanneer alle verdachten aan wie een 
minnelijke schikking werd voorgesteld deze effectief betaald hebben, wordt aan de 
zaak de vooruitgangsstaat ‘minnelijke schikking betaald’ toegekend. Als minstens 
één verdachte de minnelijke schikking niet betaald heeft, blijft de zaak hangende 
tot wanneer het openbaar ministerie een afsluitende beslissing neemt.
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(5) Bemiddeling in Sz voltooid  Het artikel 216ter van het Wetboek van Strafvordering voorziet de mogelijkheid tot 
het voorstellen van een bemiddeling in strafzaken aan de betrokken partijen. 
Wanneer voor een verdachte deze procedure een gunstige afloop kende, vervalt de 
openbare vordering. Wanneer alle verdachten aan wie een bemiddeling in 
strafzaken voorgesteld werd deze effectief voltooid hebben, wordt aan de zaak de 
vooruitgangsstaat ‘bemiddeling in strafzaken voltooid’ toegekend. Als minstens één 
verdachte de bemiddeling in strafzaken niet heeft voltooid, blijft de zaak hangende 
tot wanneer het openbaar ministerie een afsluitende beslissing neemt.

(6) Rechtstreekse dagvaarding  Zaken die afgesloten werden middels de in artikel 182 van het Wetboek van 
Strafvordering omschreven dagvaarding betreffen in de meeste gevallen een 
rechtstreekse dagvaarding door het openbaar ministerie.

(7) Raadkamer  Na afloop van het gerechtelijk onderzoek stelt het parket, in overeenstemming met 
artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering, de eindvordering op. De raadkamer 
spreekt zich vervolgens uit over de regeling van de rechtspleging. De datum 
waarop een zaak vastgesteld wordt in het kader van die regeling van de 
rechtspleging, wordt beschouwd als de datum waarop de zaak afgesloten is voor 
parket. Bij een beslissing tot buitenvervolgingstelling door de raadkamer heeft het 
openbaar ministerie nog altijd de mogelijkheid om de zaak te heropenen als er zich 
nieuwe elementen aanbieden.
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“Heel wat discrepanties met betrekking tot de evolutie van aanmeldingen op 
de jeugdparketten, maar één constante: toename van minderjarigen in een 
problematische opvoedingssituatie”

In het kader van het onderzoek dat in de schoot van het NICC28, Operationele  Directie Criminologie  uitgevoerd wordt, 
zijn er betrouwbare cijfergegevens beschikbaar met betrekking tot de aanmeldingen van protectionele zaken op de 
jeugdparketten voor de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008. Deze cijfers hebben zowel betrekking op als misdrijf omschreven 
feiten (MOF), als op problematische opvoedingssituaties (POS29) (zie punt 1). 

Voor de jaren 2007 en 2008 zijn ook de eerste gegevens beschikbaar met betrekking tot de beslissingen die door de 
jeugdparketten genomen werden (zie punt 2).

I. Aanmeldingen op de jeugdparketten

1. draagwijdte van de gegevens
De cijfergegevens inzake de aanmeldingen bij de jeugdparketten geven slechts een zeer fragmentarisch beeld van de 
problematieken in kwestie. Ze omvatten immers alleen de zaken die op het niveau van de jeugdparketten terechtkomen. 
Deze flux van aanmeldingen is afhankelijk van een groot aantal contextuele factoren zoals bereidheid om klacht neer te 
leggen, bereidheid tot registratie, prioriteiten van het vervolgingsbeleid, beschikbaarheid van professionelen, etc….

Bovendien zijn de zaken die bij de jeugdparketten aangemeld worden verre van de « gerechtelijke waarheid ». In deze 
fase van de procedure is het namelijk (nog) niet zeker of de minderjarige de feiten effectief gepleegd heeft of dat hij/zij 
zich effectief in een problematische situatie bevindt. Zo ook kan de kwalificatie die aan de zaken gegeven wordt nog 
wijzigen in de loop van de procedure. 

Het gegevensbestand bevat zaken die door een parket ter beschikking werden gesteld aan een ander parket, hetgeen tot 
gevolg heeft dat bepaalde zaken twee maal opgenomen zijn. Gezien de statistische analisten van het College van 
Procureurs-generaal30 momenteel werken met de volledige databank (inclusief de zaken die ter beschikking werden 
gesteld) en omdat het technisch moeilijk is alle zaken die ter beschikking werden gesteld te identificeren (en elimineren), 
heeft het NICC er eveneens voor geopteerd om, voor deze bijdrage, met het totale gegevensbestand31 te werken.  

Het registratie- en exploitatieproces van de gegevens is volop aan de gang. Het aantal arrondissementen dat gebruik 
maakt van het registratiesysteem neemt dan ook geleidelijk aan toe32. De registratie van de gegevens verbetert trouwens 
van jaar tot jaar, wat bepaalde afwijkingen ten opzichte van voorheen gepubliceerde cijfergegevens voor 2005 kan 
verklaren. 

27.  Operationele Directie 
criminologie van het 
N.I.C.C. 

28.  http://www.nicc.fgov.
be / criminologie / on-
derzoeksprogramma 
/ het beleid inzake 
jeugdbescherming en 
jeugddelinquentie.

29.  Aan Franstalige kant 
wordt de term  “mineur 
en danger” of “situa-
tion problématique” 
gebruikt.

30. De bedoeling is dat de 
statistische analisten 
van het College van 
Procureurs-generaal 
de werkzaamheden 
op het vlak van de 
gegevensproductie en 
–publicatie, die door 
het onderzoek van 
het NICC geïnitieerd 
werden, zullen verder 
zetten. 

31.  Dit is in contrast met 
de wijze waarop de 
voorgaande jaren 
gewerkt werd. De 
cijfers die voorheen 
voor het jaar 2005 
voorgesteld werden, 
komen dus niet 
helemaal overeen 
met degene die hier 
toegelicht worden. 

32.  In 2005 waren er nog 
vier arrondissementen 
die de aanmeldingen 
bij de parketten niet 
registreerden: Mons, 
Arlon, Neufchâteau 
en Eupen. In 2006 
ging het om drie 
arrondissementen: 
Mons, Neufchâteau 
en Eupen. Sinds 2007 
zijn er maar twee 
arrondissementen 
waarvoor nog geen 
betrouwbare regis-
tratie voor handen is: 
Mons en Eupen.

Jeugdparketten27
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2. meer zaken dan minderjarigen aangemeld bij de parketten
Eenzelfde zaak kan betrekking hebben op meerdere minderjarigen en eenzelfde minderjarige kan aangemeld worden 
voor meerdere zaken. 

Het totaal aantal zaken dat op de betrokken jeugdparketten aangemeld wordt, is groter dan het totaal aantal 
minderjarigen dat bij deze zaken betrokken is, wat met andere woorden betekent dat bepaalde minderjarigen 
aangemeld worden voor meerdere feiten (figuur 1). 
 
Figuur 1: Aantal aangemelde minderjarigen en zaken tussen 2005 en 2008 (23 arr.)33

De toename van het aantal zaken (+ 14%) en het aantal minderjarigen (+ 13%) tussen 2005 en 2008 is relatief 
vergelijkbaar. 

Gemiddeld genomen worden er per jaar 1.5 zaken per minderjarige op het jeugdparket aangemeld.
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33.  De gegevens hebben 
betrekking op de 23 
arrondissementen 
waarvoor de gege-
vens geregistreerd 
werden voor de vier 
bestudeerde jaren.  
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3. Verschillen tussen de twee types van zaken: als misdrijf omschreven feiten en 
problematische situaties 
Over het algemeen is het aandeel van de als misdrijf omschreven feiten (MOF) groter dan het aandeel van de 
problematische opvoedingssituaties (POS).

Onderstaand overzicht (figuur 2) geeft de evolutie weer van het absoluut aantal aangemelde zaken in de 23 
arrondissementen waarvoor voor de volledige periode (2005-2008) gegevens geregistreerd werden. Dit overzicht toont 
aan dat het aantal aangemelde POS-zaken (+ 17,4%) sterker toeneemt dan het aantal aangemelde MOF-zaken (+ 11%).

Figuur 2: Totaal aantal aangemelde zaken tussen 2005 en 2008 volgens type zaak (23 arrondissementen)

 
Het aandeel POS versus mOf varieert naargelang de taalgemeenschap 
De situatie is verschillend in de twee taalgemeenschappen (Franse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschap), alsook in 
Brussel34. Zo is in de Vlaamse Gemeenschap het aandeel van de MOF-zaken groter dan het aandeel van de POS-zaken. 
Het omgekeerde kan vastgesteld worden voor de Franse Gemeenschap, waar het aandeel POS-zaken groter is dan het 
aandeel van de MOF-zaken. In het Brussels arrondissement daarentegen zijn beide types van zaken relatief gelijk 
verdeeld. Het verschil in aandeel tussen POS-zaken en MOF-zaken voor de beide gemeenschappen lijkt geleidelijk aan 
minder groot te worden35 (figuur 3). 

34.  Omwille van de 
bijzondere situatie 
van tweetaligheid 
werd het gerechtelijk 
arrondissement 
Brussel-Halle-
Vilvoorde beschouwd 
als een aparte 
entiteit. 

35.  In 2005 was het aandeel 
van de problematische 
situaties 54.7% in de 
Franse Gemeenschap, 
terwijl dit 36.3% 
bedroeg in de Vlaamse 
Gemeenschap. In 2008 
was het aandeel van de 
problematische situaties 
binnen de Franse 
Gemeenschap 52.8% 
en 41.9% in de Vlaamse 
Gemeenschap.  
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Figuur 3: Aandeel MOF-zaken en POS-zaken per gemeenschap en per jaar (23 arr.)

 
Een verschillende evolutie van de beide types van zaken in de verschillende arrondissementen 
De bestudeerde periode (4 jaar) is in feite te kort om conclusies in termen van evoluties te trekken, te meer omdat de 
nieuwe registratiepraktijken nog recent zijn en dus mogelijk verklaren wat door sommigen per vergissing geïnterpreteerd 
kan worden als een stijgende « tendens », terwijl dit alleen maar te wijten is aan een meer kwaliteitsvolle registratie van 
de aanmeldingen. 

We nemen als indicator het aantal aanmeldingen per 1000 minderjarigen. Deze aanmeldingsgraad plaatst het absoluut 
aantal aangemelde zaken in verhouding tot de grootte van de populatie en is dus adequater36 dan het absoluut aantal 
aangemelde zaken om de evolutie van aanmeldingen in de verschillende arrondissementen na te gaan. 

De aanmeldingsgraad van problematische situaties wordt berekend door te verwijzen naar de bevolking tussen 0 en 18 
jaar woonachtig in het gerechtelijk arrondissement. Voor een twaalftal, voornamelijk Nederlandstalige, arrondissementen 
kan vastgesteld worden dat de aanmeldingsgraad geleidelijk aan toeneemt (Mechelen, Hasselt, Tongeren, Leuven, Gent, 
Dendermonde, Oudenaarde, Brugge, Veurne). De aanmeldingsgraden van de andere arrondissementen fluctueren van 
het ene jaar tot het andere (figuur 4).

36.  Het is inderdaad zo 
dat het absoluut 
aantal aanmeldingen 
logischerwijze groter 
is in de meer bevolkte 
arrondissementen. De 
aanmeldingsgraad 
maakt het mogelijk 
om dit grootte-effect 
te neutraliseren.
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Figuur 4: Graad van aangemelde POS-zaken per arr. en per jaar  

 
De aanmeldingsgraad van MOF-zaken wordt dan weer berekend door te verwijzen naar de jongerenbevolking die 
verondersteld wordt voor dit type zaken aangemeld te worden, namelijk jongeren tussen 12 en 18 jaar37. Deze 
aanmeldingsgraden wijzen vooral op een grote fluctuatie naargelang het jaar in de verschillende arrondissementen 
(figuur 5), met uitzondering van Liège en Turnhout die een systematische toename kennen. 

Figuur 5: Graad van aangemelde MOF-zaken per arr. en per jaar  
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37.  Het is inderdaad zo 
dat meer dan 92% van 
de aangemelde als 
misdrijf omschreven 
feiten betrekking 
heeft op minderja-
rigen van 12 jaar en 
ouder. 
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Conclusie
Hoewel de beschouwde periode (2005-2008) veel te kort is om conclusies te trekken over een mogelijke evolutie, komen 
uit de globale gegevens - per arrondissement en per type zaak - toch een aantal elementen naar voor die verdere 
uitdieping behoeven. 

Zo is het totaal aantal zaken dat bij de parketten aangemeld worden groter dan het totaal aantal betrokken 
minderjarigen. Een minderjarige wordt gemiddeld genomen voor 1.5 zaak per jaar op het jeugdparket aangemeld. 

De twee types van zaken die aangemeld worden op de jeugdparketten, namelijk problematische opvoedingssituaties 
(POS) enerzijds en als misdrijf omschreven feiten (MOF) anderzijds, verhouden zich omgekeerd naargelang de 
taalgemeenschap: er zijn verhoudingsgewijs meer aanmeldingen van MOF-zaken in de Vlaamse Gemeenschap en meer 
aanmeldingen van POS-zaken in de Franse Gemeenschap, terwijl in Brussel beide types zich vrij evenredig verhouden tot 
elkaar.

Globaal genomen kan voor gans België een iets grotere toename opgetekend worden wat de registratie van het aantal 
POS-zaken betreft, dan van het aantal MOF-zaken.

Over de volledige periode heen blijkt de aanmeldingsgraad van problematische situaties in een twaalftal 
arrondissementen, voornamelijk Nederlandstalige, gelijkmatig toe te nemen, terwijl de evolutie van de 
aanmeldingsgraad van MOF-zaken sterk schommelt, van jaar tot jaar en naargelang het arrondissement. Deze 
vaststelling dat het aandeel aan problematische situaties lineair toeneemt, is mogelijk een eerste indicatie van een 
stijgende tendens, hoewel dit in de komende jaren nog bevestigd dient te worden. Voor de als misdrijf omschreven feiten 
is een gelijkaardige vaststelling momenteel onmogelijk.  

II. Parketbeslissingen

1. draagwijdte van de cijfergegevens
De gegevens die verder gepresenteerd worden, hebben betrekking op de jaren 2007 en 200838. Aangezien nog niet alle 
arrondissementen op een even systematische en uniforme wijze gebruik maken van het registratiesysteem (PJP) voor de 
registratie van de parketbeslissingen, zijn enkel gegevens opgenomen van die gerechtelijke arrondissementen waarvan 
verondersteld wordt dat de gegevens voldoende betrouwbaar zijn39. In totaal gaat het om zeven Nederlandstalige en zes 
Franstalige arrondissementen40 41. Dit betekent dat de cijfergegevens met de nodige voorzichtigheid bekeken dienen te 
worden en we ons moeten hoeden voor al te voorbarige conclusies en veralgemeningen.    

We bekijken vooreerst beslissingen die door het jeugdparket genomen werden in delinquente zaken (als misdrijf 
omschreven feiten of MOF). Vervolgens gaan we iets dieper in op beslissingen die genomen werden in problematische 
opvoedingssituaties (of POS). 

38.  In het kader van een 
onderzoek dat in de 
schoot van het NICC, 
Operationele Directie 
Criminologie gevoerd 
wordt, werd het regis-
tratiesysteem van de 
jeugdparketten een 
eerste keer aangepast 
in mei 2004 voor wat 
de registratie van 
de binnenkomende 
zaken betreft. Nadien 
werd het een tweede 
keer aangepast in 
december 2006 voor 
wat de registratie van 
de parketbeslissingen 
betreft. 

39. Hiervoor baseerden 
we ons onder meer op 
de feedback die we 
kregen van de terrein-
actoren op de eerste 
analyseresultaten, 
alsook op de verhou-
ding tussen de (gere-
gistreerde) instroom 
op de jeugdparketten 
voor de jaren 2007 en 
2008 enerzijds en het 
aantal ingevoerde 
beslissingen voor de 
betreffende periode 
anderzijds. 

40.  Het gaat om de 
jeugdparketten van: 
Antwerpen, Tongeren, 
Charleroi, Tournai, 
Gent, Dendermonde, 
Oudenaarde, Brugge, 
Kortrijk, Liège, Huy, 
Verviers en Namur.   

41.  Voor wat de POS-za-
ken betreft, werd het 
jeugdparket van Huy 
buiten beschouwing 
gelaten, aangezien 
enkel de registratie 
van de MOF-zaken 
op een betrouw-
bare wijze gebeurt. 
De cijfergegevens 
met betrekking tot de 
parketbeslissingen in 
POS-zaken hebben 
dus slechts betrekking 
op 12 gerechtelijke 
arrondissementen. 
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2. wettelijk kader
Vooraleer we met de cijfergegevens van start gaan, achten we het nodig kort even aan te geven welke beslissingen – 
wettelijk gezien – ten aanzien van delinquente jongeren enerzijds en jongeren in een problematische situatie anderzijds 
door het (jeugd)parket genomen kunnen worden. Eerstgenoemde vallen onder de bevoegdheid van de federale 
wetgever42, laatstgenoemde onder de bevoegdheid van de gemeenschappen43. 

2.1. Als misdrijf omschreven feiten (mOf)
Wanneer een zaak op het jeugdparket gesignaleerd wordt, kan de parketmagistraat beslissen om de zaak te klasseren 
zonder gevolg, dan wel voor de jeugdrechter te brengen44. In uitzonderlijke gevallen kan het jeugdparket een zaak ook 
doorverwijzen naar de onderzoeksrechter. 

Daarnaast beschikt het jeugdparket nog over een beperkt aantal andere mogelijkheden, zijnde een waarschuwingsbrief, 
een waarschuwingsoproep (of een herinnering aan de wet), een bemiddelingsaanbod en een voorstel tot ouderstage45. 
Zowel de waarschuwingsbrief als de waarschuwingsoproep hebben het seponeren van de zaak tot gevolg. Een 
(geslaagde) herstelbemiddeling leidt niet noodzakelijk tot het seponeren van de zaak. De parketmagistraat kan alsnog 
beslissen de zaak aanhangig te maken bij de jeugdrechtbank. Daartegenover staat wel dat de jeugdrechter slecht gevat 
kan worden als vooreerst een bemiddeling overwogen werd.  

Tot slot kan de (jeugd)parketmagistraat in het kader van de overlastwetten46 ook impliciet of expliciet toestemming 
geven voor een gemeentelijke administratieve sanctie of GAS47. Tevens kan het parket haar rol van doorverwijzer naar de 
vrijwillige hulpverlening ook spelen in het kader van een als misdrijf omschreven feit op voorwaarde dat de 
doorverwijzing een louter informatief karakter heeft en het vermoeden van onschuld van de jongere gevrijwaard blijft.

2.2. Problematische opvoedingssituaties (POS)
Wanneer een problematische situatie op het jeugdparket aangemeld wordt, dient de zaak in beginsel overgemaakt te 
worden aan de vrijwillige hulpverlening, behalve wanneer er sprake is van “hoogdringendheid”. Wanneer vrijwillige 
hulpverlening niet op gang gebracht kan worden, kan het dossier terug aan het jeugdparket overgemaakt worden en 
kan de jeugdrechter gevat worden voor het nemen van dwingende maatregelen. Aan Vlaamse kant gebeurt dit door 
middel van een vordering. Aan Franstalige kant kan dit enkel door een proces ten gronde (via een dagvaarding) in te 
leiden.  

3. Parketbeslissingen in aangemelde mOf-zaken   
3.1. Algemeen overzicht van de meest bepalende48 parketbeslissingen in mOf-zaken
Van alle in 2007 en 2008 geregistreerde beslissingen heeft om en bij de 70% betrekking op een klassering zonder gevolg 
(tabel 1). Dit wil echter niet zeggen dat 70 % van de zaken die op het jeugdparket aangemeld wordt, zonder meer 
geseponeerd wordt. In een aantal gevallen is er aan het seponeren van de zaak al iets voorafgegaan, zoals bvb. een 
herstelbemiddeling of een vordering van de jeugdrechter. Ongeveer een kwart van de beslissingen betreft een 
doorverwijzing naar de jeugdrechter (of de jeugdrechtbank) en 5% tot 7 % van de geregistreerde beslissingen houdt een 
bemiddelingsvoorstel in.  

42.  De wet van 8 april 
1965 betreffende de 
jeugdbescherming, 
het ten laste nemen 
van minderjarigen 
die een als misdrijf 
omschreven feit heb-
ben gepleegd en het 
herstel van de door 
dit feit veroorzaakte 
schade (jeugdwet).    

43.  Voor de Vlaamse 
Gemeenschap gaat 
het om het Decreet 
van 2 maart 2008 
inzake bijzondere 
jeugdbijstand, voor de 
Franse Gemeenschap 
het Decreet van 4 
maart 1991 inzake 
hulpverlening aan de 
jeugd (relatif à l’aide 
à la jeunesse), voor de 
Duitstalige gemeen-
schap het Decreet van 
19 mei 2008 over de 
jeugdbijstand en hou-
dende omzetting van 
maatregelen inzake 
jeugdbescherming 
(über die Jugendhilfe 
und zur Umsetzung 
von Jugendschutz-
massnahmen). 
Jongeren woonachtig 
in Brussel-Hoofdstad 
vallen onder de 
toepassing van de  
ordonnantie van 29 
april 2004 inzake de 
hulpverlening aan 
jongeren.

44.  Enkel het jeugdparket 
kan de jeugdrechter 
vatten (monopolie 
van saisinerecht).

45.  Wegens het 
stopzetten van het 
samenwerkingsak-
koord tussen justitie 
en de gemeenschap-
pen met betrekking 
tot de organisatie en 
financiering van de 
ouderstage door de 
minister van Justitie 
met ingang van 2 juli 
2009, heeft de ouder-
stage een uitdovend 
karakter (en zou dus 
niet langer op parket-
niveau voorgesteld 
worden). 
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Tabel  1: Overzicht van de meest bepalende parketbeslissingen in MOF-zaken (aantal en %)

 2007 2008

 Aantal % Aantal %

zonder gevolg 29.486 69,9 32.080 68,7

doorverwijzing JRB 10.281 24,4 11.440 24,5

Voeging JRB 3845 9,1 5091 10,9

Vordering 2762 6,6 2531 5,4

Dagvaarding 3674 8,7 3818 8,2

Bemiddeling 2396 5,7 3158 6,8

totaal 42.163 100,0 46.678 100,0

3.2. Het klasseren van een mOf-zaak zonder gevolg  

motieven voor het klasseren van een mOf-zaak
Een MOF-zaak kan omwille van diverse redenen geseponeerd worden. Een technisch sepot houdt in dat een zaak niet 
verder vervolgd wordt omwille van technische redenen, zoals bvb. onvoldoende bewijzen of het overlijden van de 
verdachte. In het geval van een opportuniteitssepot acht men het opportuun de zaak zonder gevolg te klasseren om 
redenen die samenhangen met de gepleegde feiten, met de persoon van de verdachte of met het gevoerde beleid. 
Daarnaast is er nog sprake van een voorwaardelijk sepot (de zogenaamde praetoriaanse probatie). Hierbij laat men de 
beslissing tot het seponeren van een zaak op officieuze wijze afhangen van de naleving van één of meerdere 
voorwaarden. In principe is dit in jeugdzaken niet mogelijk. Wel is het mogelijk dat het parket een zaak zonder gevolg 
klasseert nadat er een “andere richting” aan de zaak gegeven werd (zoals bvb. een herstelgericht aanbod) en het parket 
van oordeel is dat de zaak hierna afgesloten kan worden.

46.  Wet van 7 mei 2004 
tot wijziging van de 
wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugd-
bescherming en de 
nieuwe gemeentewet 
en wet van 14 juni 
2004 tot wijziging van 
de nieuwe gemeen-
tewet

47.  Sinds de overlastwet-
ten van 2004 kunnen 
gemeenten ook 
optreden ten aanzien 
van misdrijven (wan-
bedrijven) die zowel 
strafrechtelijk, als 
administratiefrechtelijk 
beteugeld kunnen wor-
den. De strafprocedure 
heeft dan wel voorrang 
op de administratieve 
procedure. Het verloop 
van de te volgen 
procedure verschilt 
naargelang de ernst 
van de feiten.

48.  De volgende 
afhandelingsmoge-
lijkheden worden 
buiten beschouwing 
gelaten: een voorstel 
tot ouderstage, een 
doorverwijzing naar de 
onderzoekrechter, een 
doorverwijzing naar 
de vrijwillige hulpverle-
ning, een alternatieve 
maatregel (hetgeen 
wettelijk gezien niet 
langer mogelijk is) 
en een impliciete of 
expliciete toestemming 
voor een GAS. Deze 
beslissingen maken 
tezamen minder dan 
3 % van alle geregis-
treerde beslissingen 
uit. Ook de voegingen 
op parketniveau en 
de ter beschikkingen 
aan een ander parket 
(wegens onbevoegd-
heid) worden niet 
meegerekend. Deze 
laatste beslissingen 
maken ongeveer 14% 
van alle geregistreerde 
beslissingen uit. 
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Tabel  2: Motieven voor een klassering zonder gevolg van een MOF-zaak (aantal en %)

2007 2008

 Aantal % Aantal %

Technisch sepot 8438 28,6 9663 30,1

Geen gevaarssituatie 160 0,5 202 0,6

Gebrek aan klacht 4 0,0 0 0,0

Geen misdrijf 1739 5,9 2314 7,2

Immuniteit 10 0,0 6 0,0

Klachtafstand 3 0,0 7 0,0

Kracht van gewijsde 103 0,3 194 0,6

Onvoldoende bewijzen 5741 19,5 6285 19,6

Dader onbekend 422 1,4 430 1,3

Onbevoegdheid nationale vervolgingsorganen 134 0,5 129 0,4

Overlijden van de dader 17 0,1 20 0,1

Strafuitsluitende verschoningsgrond 18 0,1 22 0,1

Verjaring 87 0,3 54 0,2

Opportuniteitssepot 19.000 64,4 20.567 64,1

Motieven eigen aan de feiten 4697 15,9 4765 14,9

Beperkte maatschappelijke weerslag 627 2,1 531 1,7

Nadeel gering 916 3,1 872 2,7

Toestand geregulariseerd 1538 5,2 1549 4,8

Misdrijf van relationele aard 724 2,5 785 2,4

Redelijke termijn vervolging overschreden 892 3,0 1028 3,2

Motieven eigen aan de persoon 11.202 38,0 12.431 38,8

Afwezigheid voorgaanden 2388 8,1 2601 8,1

Houding van het slachtoffer 389 1,3 461 1,4

Jeugdige leeftijd 1685 5,7 1774 5,5

Toevallige feiten met oorzaak in specif. omst. 806 2,7 982 3,1

Vergoeding van het slachtoffer 1443 4,9 1591 5,0

Wanverhouding gevolgen van strafvordering 4491 15,2 5022 15,7

Beleidsmotieven 3101 10,5 3371 10,5

Andere prioriteiten 2274 7,7 2689 8,4

Te weinig recherchecapaciteit 827 2,8 682 2,1

Andere (richting) 2043 6,9 1850 5,8

Na nageleefde voorwaarden 32 0,1 0 0,0

Na geslaagde alternatieve maatregel 203 0,7 0 0,0

Seining van de dader 172 0,6 189 0,6

Overmaken aan ambtenaar voor GAS 2 0,0 2 0,0

Na een geslaagde herstelbemiddeling 243 0,8 374 1,2

Na een herinnering aan de wet 1319 4,5 1247 3,9

Na Vordering 2 0,0 0 0,0

Overmaken voor administratieve sanctie 17 0,1 37 0,1

Pretoriaanse Probatie 37 0,1 1 0,0

Tot beschikking 16 0,1 0 0,0

Totaal 29.481 100,0 32.080 100,0
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De geregistreerde gegevens tonen aan dat ongeveer één op drie (28,6% - 30,1%) van de sepots technische sepots zijn 
(tabel 2). Hierbij gaat het vooral om een gebrek aan bewijslijst en het feit dat er geen sprake is van een misdrijf. De 
meeste sepots (64,4% versus 64,1%) gebeuren echter om opportuniteitsredenen. Vooral de persoon van de verdachte 
blijkt een belangrijke reden tot seponering te zijn.  

Wanneer we het gebruik van de motieven per arrondissement bekijken, dan blijkt elk jeugdparket systematisch gebruik 
te maken van een bepaalde set van motieven, hetgeen er op zou kunnen wijzen dat er impliciet, dan wel expliciet in elk 
van de arrondissementen een bepaald sepotbeleid gevoerd wordt.  

Het klasseren van een mOf-zaak met een waarschuwing    
Nemen we de technische sepots niet mee in ogenschouw, dan blijkt dat gemiddeld genomen 15% van de klasseringen 
zonder gevolg in 2007 of 2008 gepaard ging met een waarschuwingsbrief of -oproep. We zouden met andere woorden 
kunnen stellen dat bij een beperkt aantal sepots de jongere een schriftelijke of mondelinge waarschuwing kreeg. Echter, 
deze cijfergegevens zijn hoogstwaarschijnlijk een onderschatting van het werkelijke aantal waarschuwingen. Zowel de 
herinneringen aan de wet, als de waarschuwingsbrieven blijken niet systematisch in het registratiesysteem van de 
jeugdparketten ingevoerd te worden. Eén van de reden daarvoor zou (kunnen) zijn dat beide afhandelingsmogelijkheden 
in de meeste arrondissementen deel uitmaken van het takenpakket van de parketcriminologen en deze noch toegang 
hebben tot het registratiesysteem, noch over een eigen registratiemodule beschikken. 

Bekijken we – met enige voorzichtigheid - het gebruik van de waarschuwingsbrief en de herinnering aan de wet voor elk 
arrondissement afzonderlijk, dan wijzen de cijfergegevens op een zeer gedifferentieerd gebruik ervan. 

3.3. Herstelbemiddeling in het kader van een mOf-zaak  
In 2007 en 2008 bedroeg het aandeel van de bemiddelingen respectievelijk 5,7% en 6,8%. Echter, ook dit percentage 
verschilt sterk van jeugdparket tot jeugdparket (figuur 6). Opvallend is ook het verschillend gebruik tussen de 
Nederlandstalige en Franstalige arrondissementen: aan Vlaamse kant is het aandeel van het bemiddelingsaanbod groter 
dan aan Waalse kant. Enige voorzichtigheid is wel geboden. Een beperkte vergelijking van de geregistreerde 
cijfergegevens met gegevens die op het niveau van de gemeenschappen verzameld worden, toont immers aan dat het 
aantal door de parketten geregistreerde bemiddelingen voor sommige parketten opmerkelijk lager ligt dan het aantal 
bemiddelingen dat opgetekend werd door de bemiddelingsdiensten zelf. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat 
op sommige jeugdparketten een herstelbemiddeling slechts ingevoerd wordt wanneer het ganse proces doorlopen 
wordt, hetgeen tot gevolg heeft dat een bemiddeling die niet opgestart of voltooid wordt, niet ingevoerd en bijgevolg 
ook niet meegeteld wordt. 
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Figuur 6: Aandeel van het bemiddelingsaanbod per arrondissement (%) (200749)

3.4. Het doorverwijzen van een mOf-zaak naar de jeugdrechtbank
Zaken kunnen op verschillende wijzen aan de jeugdrechter of jeugdrechtbank overgemaakt worden: hetzij via vordering, 
hetzij via dagvaarding, hetzij via het voegen van een binnenkomende zaak met een zaak die reeds bij de jeugdrechter 
aanhangig werd gemaakt. Figuur 7 toont het aandeel van elk van deze mogelijkheden per arrondissement. Opvallend 
daarbij is het zeer verschillend gebruik dat gemaakt wordt van een voeging. Voor een aantal arrondissementen blijkt het 
voegen van een nieuw aangemelde zaak op het jeugdparket bij een lopend dossier op de jeugdrechtbank een gangbare 
praktijk te zijn. Het wordt met andere woorden aan de jeugdrechter overgelaten om zich verder over de zaak uit te 
spreken. In andere arrondissementen (zoals bvb. in Antwerpen of Huy) gebeurt een doorverwijzing naar de jeugdrechter 
of jeugdrechtbank steeds via een vordering of (rechtstreekse) dagvaarding (dus nooit door middel van een voeging). Het 
systematisch voegen van zaken zou volgens sommige parketmagistraten afbreuk doen aan de beslissings- of 
vervolgingsbevoegdheid van het parket. 

Deze verschillende praktijken hebben uiteraard als belangrijke consequentie dat het niet volstaat om enkel te kijken naar 
het aantal vorderingen en/of dagvaardingen om een zicht te krijgen op het aantal keren dat een jeugdrechter gevat 
wordt. Tevens betekent dit ook dat het aantal vorderingen en dagvaardingen dat in de verschillende arrondissementen 
opgetekend (geregistreerd) wordt niet zonder meer vergelijkbaar is. 

Figuur 7: Type doorverwijzing van een MOF naar de jeugdrechtbank per arrondissement (%)  (200750)
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49.  De cijfergegevens 
van 2008 leveren een 
gelijkaardig beeld op. 

50.  De cijfergegevens 
voor 2008 leveren een 
gelijkaardig beeld op. 
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4. Parketbeslissingen in aangemelde POS-zaken   
In een vorige paragraaf bekeken we de beslissingen die in 2007 en 2008 door de (jeugd)parketmagistraten genomen 
werden ten aanzien van aangemelde “als misdrijf omschreven feiten”. In wat volgt bekijken we de beslissingen die in 2007 
en 2008 genomen werden in gesignaleerde “problematische opvoedingssituaties”. 

4.1.  Algemeen overzicht van de meest bepalende parketbeslissingen in POS-zaken
Ongeveer de helft van de geregistreerde beslissingen betreft een klassering zonder gevolg. Ook hier gaat het niet om 
zogenaamd “zuivere of kale” sepots. Zo is het best mogelijk dat een zaak zonder gevolg geklasseerd wordt nadat de 
jeugdrechter gevorderd werd en een dagvaarding niet langer nodig geacht wordt. Iets minder dan één op vijf van de 
beslissingen heeft betrekking op een doorverwijzing naar de vrijwillige jeugdhulpverlening en één op drie van de 
geregistreerde beslissingen betreft een doorverwijzing naar de jeugdrechter. In laatstgenoemd geval kan het zowel gaan 
om een vordering (al dan niet bij hoogdringendheid), een dagvaarding of een voeging bij een lopend dossier op de 
jeugdrechtbank.  

Tabel  3: Overzicht van de meest bepalende parketbeslissingen in POS-zaken (aantal en %)

 2007 2008

 Aantal % Aantal %

Vrijwillige hulpverlening 7462 18,4 7186 17,2

zonder gevolg 19.763 48,8 21.390 51,2

doorverwijzing JRB 13.283 32,8 13.225 31,6

Voeging JRB 3005 7,4 3621 8,7

Vordering 2435 6,0 2253 5,4

Dagvaarding 7843 19,4 7351 17,6

totaal 40.508 100,0 41801 100,0

4.2. motieven voor een klassering van een POS-zaak zonder gevolg
Iets meer dan 70% van de sepots in het kader van een problematische opvoedingssituatie blijken technische sepots te 
zijn, hetgeen betekent dat een zaak omwille van technische redenen geseponeerd wordt. De meest voorkomende 
motieven in dit kader zijn: geen misdrijf (43,7%51), geen gevaarsituatie (22,1%) of onvoldoende bewijzen (5,4%). 
Ongeveer één op drie van de sepots zijn opportuniteitssepots. Hier is één van de meest gebruikte motieven: toestand 
geregulariseerd (18,4%). Een ander motief in dit kader is: misdrijf van relationele aard (2.2%). Een zeer beperkt aantal 
zaken wordt om “andere” redenen geseponeerd (omdat er met andere woorden een “andere” richting aan de zaak 
gegeven wordt), zoals bvb. seining van de dader (minderjarige) (0,6%).  
 
4.3. Het doorverwijzen van een POS-zaak naar de jeugdrechter  
Net zoals dit het geval was voor het vatten van de jeugdrechter voor een als misdrijf omschreven feit, wordt ook in het 
kader van het vatten van de jeugdrechter voor een problematische opvoedingssituatie door de betrokken 
jeugdparketten op een zeer verschillende wijze gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het voegen van zaken (figuur 
3). Sommige arrondissementen (zoals bvb. Gent en Charleroi) maken er veelvuldig gebruik van. Andere 
arrondissementen (zoals Tournai, Antwerpen, Kortrijk en Brugge) doen dit niet. Hoger werd reeds aangegeven dat dit 
belangrijke consequenties heeft naar vergelijkbaarheid van de cijfergegevens. 

51.  Van het totaal aantal 
sepots (of het aantal 
geregistreerde mo-
tieven).
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Tevens blijkt uit figuur 8 een verschil in het percentage vorderingen en dagvaardingen. Voor de Franstalige 
arrondissementen blijkt het aandeel van de vorderingen systematisch lager te liggen dan voor de Nederlandstalige 
arrondissementen. Dit blijkt echter een effect van een verschillende wetgeving (of beter: een verschillende procedure) te 
zijn. Voor de Franstalige arrondissementen is het zo dat wanneer de jeugdrechter gevat wordt - nadat de zaak vanuit de 
vrijwillige hulpverlening doorverwezen werd - dit steeds via een dagvaarding dient te gebeuren. De jeugdrechter kan 
enkel gevorderd worden in het geval van hoogdringendheid. Voor de Nederlandstalige arrondissementen dient de 
jeugdrechter steeds gevat te worden via een vordering52, zowel in gevallen van hoogdringendheid, als na doorverwijzing 
vanuit de vrijwillige hulpverlening. 

Figuur 8: Type doorverwijzing van een POS naar de jeugdrechtbank per arrondissement (%)  (200753)

Besluit
Na een lange periode van afwezigheid van statistieken met betrekking tot parketbeslissingen in jeugdzaken zijn er 
eindelijk weer gegevens beschikbaar, zij het dan op een zeer voorzichtige en beperkte basis. De eerste stappen zijn 
echter gezet en de cijfergegevens geven alvast een eerste glimp van de vervolgingspraktijk van de betrokken 
jeugdparketten. Tevens roepen ze heel wat interessante vragen en bedenkingen op. In dit kader kan onder meer 
gewezen worden op de vastgestelde verschillen tussen de arrondissementen, maar ook tussen de landsgedeelten. Deze 
kunnen zowel te maken hebben met registratie- en procedureverschillen, maar kunnen mogelijks ook wijzen op 
verschillende visies en/of een verschillend vervolgingsbeleid. Dit dient aan de hand van bijkomende (context)gegevens 
nog verder uitgeklaard te worden. Prioritair dient verder geïnvesteerd te worden in vorming en ondersteuning voor wat 
de registratie op het terrein betreft en dienen bijkomende analyses uitgevoerd te worden aangaande de zaken en 
minderjarigen waarop de bovengenoemde beslissingen betrekking hebben.

52.  Tenzij in het geval 
van een rechtstreekse 
dagvaarding.

53.  De cijfergegevens 
voor 2008 leveren een 
gelijkaardig beeld op. 
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6. Penitentiaire inrichtingen

Penitentiaire inrichtingen
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« De algemene toename van het aantal gevangenen houdt aan in 2010 »

De toename van het aantal gevangenen houdt aan in 2010. Het gaat om de drie belangrijkste categorieën gedetineerden 
(beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden). De groei tijdens het afgelopen jaar bedraagt 4%.

Op dagelijkse basis is er tijdens het laatste decennium een derde gedetineerden in de gevangenissen bijgekomen. Over 
deze lange periode valt, in verhouding, de grootste toename vast te stellen bij de geïnterneerden (85 % meer54).

Het grootste deel van de gevangenisbevolking bestaat nog steeds uit definitief veroordeelden (die niet tegelijkertijd het 
onderwerp zijn van een aanhoudingsbevel of een interneringsbevel). Daarna komen de beklaagden, die iets meer dan 
een derde van de gevangenisbevolking uitmaken. De geïnterneerden vormen de derde grootste categorie 
gedetineerden. De andere gedetineerden (hoofdzakelijk minderjarigen die niet naar een volwassenenrechtbank 
verwezen zijn en vreemdelingen ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken), zijn slechts een zeer kleine 
minderheid van de gevangenisbevolking.
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54.  In dat kader is geen 
rekening gehouden 
met de bevolking in 
de inrichtingen tot 
bescherming van de 
maatschappij van het 
Waals Gewest te Ber-
gen en te Doornik of 
in andere structuren 
dan gevangenisstruc-
turen.
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BEVOlKIng OP 1 mAARt  (1999-2010)

JAAR BEKlAAgdEn VEROORdEEldEn gEïntERnEERdEn VARIA tOtAAl
ElEKtROnISCH 

tOEzICHt

1999 2554 4580 589 166 7889 10

2000 3023 4900 640 125 8688 12

2001 2951 4776 675 142 8544 22

2002 3238 4497 644 226 8605 167

2003 3680 4807 718 103 9308 286

2004 3614 4713 783 135 9245 278

2005 3550 4830 856 139 9375 277

2006 3530 5082 862 161 9635 337

2007 3473 5407 965 163 10.008 612

2008 3527 5193 994 144 9858 557

2009 3557 5433 1038 131 10.159 609

2010 3712 5606 1089 154 10.561 928
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« Lineaire verhoging van de opsluitingen gedurende de laatste vier jaar »

Het aantal opsluitingen, dat tussen 2002 en 2005 vier jaar lang stabiel was gebleven, is vanaf 2006 gestegen. De laatste 
vier jaar kenden de definitief veroordeelden de sterkste stijging, met 50% tussen 2005 en 2009, waar de totale toestroom 
naar de gevangenissen 17% bedroeg. De stijging van het aantal opsluitingen van beklaagden in afwachting van een 
definitief vonnis is daarentegen vertraagd sinds 2006.

Er moet worden opgemerkt dat het aantal opsluitingen van definitief veroordeelden niet overeenstemt met het aantal 
strafuitvoeringen.  Veroordeelden die reeds gedetineerd zijn als beklaagde op het tijdstip van hun veroordeling, blijven 
namelijk in de gevangenis om hun straf uit te zitten zonder nog in vrijheid gesteld en weder opgesloten te worden. Niet 
alle opgesloten veroordeelden beginnen trouwens onmiddellijk aan het uitzitten van hun straf. Een deel van hen is onder 
tijdelijke strafonderbreking geplaatst om te onderzoeken of ze hun straf kunnen ondergaan onder het regime van 
elektronisch toezicht. 

OPSlUItIngEn (1999-2009)

JAAR BEKlAAgdEn
VEROOR-
dEEldEn

gEïntER- 
nEERdEn

mIndER- 
JARIgEn

AndERE tOtAAl

1999 9212 3956 416 437 517 14.538

2000 9992 3689 454 544 281 14.960

2001 9608 3587 308 449 491 14.443

2002 10.865 4130 345 187 355 15.882

2003 10.805 4015 364 485 218 15.887

2004 11.053 3736 331 569 46 15.735

2005 11.194 3460 407 524 189 15.774

2006 11.954 3703 378 539 166 16.740

2007 11.916 4287 359 520 173 17.255

2008 12.042 4728 375 522 217 17.884

2009 12.240 5167 382 487 227 18.503

opsluItIngen



58

0
20
40
60
80

100
120
140

20092008200720062005200420032002200120001999

AndereMinderjarigen Veroordeelden

TotaalGeïnterneerden Beklaagden

Evolutie van het aantal opsluitingen per categorie van gedetineerden 
(1999-2009 / Index 1999 = 100)



59

« In 2009 waren er meer invrijheidstellingen van beklaagden 
en veroordeelden tot minder dan 3 jaar. Er waren ook meer 
invrijheidstellingen aan  het strafeinde »

In 2009 was er, na 3 jaar relatieve stabilisering, terug een duidelijke stijging van het totaal aantal invrijheidstellingen. De 
invrijheidstelling van beklaagden (50%) en de voorlopige invrijheidstelling (algemeen, een derde van het totaal) die van 
toepassing is op veroordeelden die tot maximaal 3 jaar veroordeeld zijn, blijven de twee belangrijkste soorten.

Hiernaast bedraagt het aantal andere manieren van invrijheidstelling minder dan 5% van het jaarlijks aantal personen die 
de gevangenis verlaten.  Bij kleine aantallen moet er enige schroom aan de dag gelegd worden bij de interpretatie van 
jaarlijkse schommelingen. Niettemin is er een toename van het aantal invrijheidstellingen op het einde van de straf 
gedurende de vier onderzochte jaren, met een lichte heropleving in 2009 van het aantal invrijheidstellingen van 
administratief opgebrachte vreemdelingen die ter beschikking gesteld zijn van de Dienst Vreemdelingenzaken na hun 
gerechtelijke aanhouding. 

De modaliteiten inzake vroegtijdige invrijheidstellingen voor de zwaarste straffen en maatregelen zijn daarentegen op de 
terugweg. Het gaat om voorwaardelijke invrijheidstellingen (verleend aan personen veroordeeld tot straffen van meer 
dan 3 jaar, met de Belgische nationaliteit of rechtmatig hier verblijvend), bijzondere voorlopige invrijheidstellingen 
(waaronder die met het oog op verwijdering van het grondgebied, van toepassing op vreemdelingen zonder 
verblijfsvergunning veroordeeld tot straffen van meer dan 3 jaar), en geïnterneerden.

InVrIJheIdstellIngen
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InVRIJHEIdStEllIngEn* VAn  2006 tOt 2009

  2006 2007 2008 2009

wIJzE VAn InVRIJHEIdStEllIng n % n % n % n %

Voorlopige hechtenis 7.837 48,7% 8.125 49,0% 8.582 52,4% 8769 50,3%

Voorwaardelijke invrijheidstelling 605 3,8% 754 4,5% 742 4,5% 711 4,1%

Voorlopige invrijheidstelling 
(algemeen)

5.340 33,2% 5.411 32,6% 5.030 30,7% 5870 33,7%

Voorlopige invrijheidstelling 
(specifiek)

274 1,7% 325 2,0% 327 2,0% 319 1,8%

Strafeinde 342 2,1% 420 2,5% 458 2,8% 532 3,1%

genade (individuele) 3 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

geïnterneerden 449 2,8% 480 2,9% 462 2,8% 418 2,4%

minderjarigen 544 3,4% 514 3,1% 520 3,2% 499 2,9%

Vreemdelingen (excl. VlV) 562 3,5% 461 2,8% 184 1,1% 228 1,3%

Andere 139 0,9% 86 0,5% 72 0,4% 94 0,5%

totaal 16.095 100,0% 16.577 100,0% 16.377 100,0% 17.440 100,0%

* Zonder de invrijheidstellingen uit de Inrichtingen tot Bescherming van de Maatschappij te Doornik en te Bergen. 
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Toelichting bij de wijze van invrijheidstelling

Voorlopige hechtenis   opheffing van het bevel tot medebrenging of tot aanhouding; voorlopige 
invrijheidstelling van een beklaagde (eventueel onder voorwaarden), voorlopige 
invrijheidstelling op verzet / in beroep; ongeldig bevonden bevel tot 
medebrenging of tot aanhouding; invrijheidstelling ingevolge van een vrijspraak; 
invrijheidstelling in geval dat de uitgesproken straf de duur van de voorlopige 
hechtenis niet overstijgt (art. 33 van de wet betreffende de voorlopige hechtenis); 
invrijheidstelling van een beklaagde met het oog op uitlevering.

(1) Voorwaardelijke invrijheidstelling :   voorwaardelijke invrijheidstelling van veroordeelden voor wie het totaal aan in 
uitvoering zijnde hoofdgevangenisstraffen meer dan 3 jaar bedraagt.

(2) Voorlopige invrijheidstelling :   voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden voor wie het totaal aan in 
uitvoering zijnde hoofdgevangenisstraffen niet meer dan 3 jaar bedraagt, 
toegekend door de minister van Justitie of door de gevangenisdirecteur.

(3) Voorlopige invrijheidstelling :   voorlopige invrijheidstelling van veroordeelde om gezondheidsredenen, om 
familiale redenen, om professionele redenen, met het oog op collocatie, met 
het oog op uitlevering, met het oog op verwijdering van het grondgebied, met 
het oog op genade (fiscale zaken), voorlopige invrijheidstelling na betaling van 
een voorschot op boeten en gerechtkosten.

(4) Strafeinde :   invrijheidstelling bij het einde van de straf of de maatregel, of na betaling van 
boeten en gerechtskosten.

(5) geïnterneerden :   invrijheidstelling op proef van geïnterneerde abnormale misdrijfpleger, 
plaatsing in een privé psychiatrische inrichting (wet tot bescherming van de 
maatschappij).

(6) minderjarigen :   invrijheidstelling na intrekking of opheffing van de 'voorlopige plaatsing', 
invrijheidstelling met het oog op plaatsing in een inrichting betreffende de 
jeugdbescherming.

(7) Vreemdelingen :   invrijheidstelling al dan niet met oog op uitleiding van buitenlandse 
gedetineerden ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken.

(8) Andere :   invrijheidstelling na voorlopige aanhouding van een voorwaardelijke 
invrijheidgesteld gedetineerde; tijdelijke uitlevering aan een ander land; 
wederoverbrenging naar een ander land na een tijdelijke uitlevering in België; 
overbrenging van een persoon, veroordeeld en opgesloten in België, naar een 
buitenlandse gevangenis; gedetineerde uitgehaald en niet teruggebracht; 
invrijheidstelling op proef van een veroordeelde gedetineerde ter beschikking 
gesteld van de regering (TBR), invrijheidstelling na opheffing TBR-maatregel 
door het hof van beroep, invrijheidstelling van een zuigeling, invrijheidstelling 
ingevolge intrekking van de tenuitvoerbrenging van een straf of een maatregel.

(algemeen)

(specifiek)

(excl. voorlopige invrijheidstelling)
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7. Justitiehuizen

De evolutie 
van 10 jaar justitiehuizen, 
in cijfers
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Inleiding en methodologische voorbeschouwing

Onderstaande tabellen hebben betrekking op de nieuwe dossiers die de justitiehuizen hebben ontvangen sinds hun 
oprichting in 1999. Onder “nieuwe dossiers” verstaat men de dossiers die tussen 1 januari en 31 december van elk jaar werden 
overgemaakt aan de justitiehuizen. Het aantal nieuwe dossiers weerspiegelt niet de reële werklast van de justitiehuizen55. 

Sommige vakjes van de tabellen bevatten geen cijfer maar het teken ‘-‘. Dat betekent dat ofwel het cijfer niet beschikbaar 
is, ofwel dat de opdracht in die periode niet tot de bevoegdheid van de justitiehuizen behoort.

De cijfergegevens zijn afkomstig van twee verschillende bronnen:
	 •	 Van	1999	tot	2004:	vóór	het	registratiesysteem	SIPAR	
	 •	 Van	2005	tot	2009:	gegevens	uit	het	registratiesysteem	SIPAR56  

Vanaf 1 januari 200557 worden de mandaten van de justitiehuizen geregistreerd in SIPAR. De cijfers voor het jaar 2005 
moeten daarom met een zekere voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

Voorliggend document analyseert de cijfers inzake :
	 •	 de	algemene	evolutie	van	strafrechtelijke	en	burgerrechtelijke	opdrachten;
	 •	 	de	strafrechtelijke	opdrachten.	Het	gaat	enerzijds	over	de	maatschappelijke	enquêtes	en	de	beknopte	

voorlichtingsrapporten en anderzijds over de mandaten van begeleiding, opvolgingen en bemiddeling in strafzaken; 
	 •	 de	burgerrechtelijke	opdrachten.

1. Algemeen totaal van straf- en burgerrechtelijke opdrachten
Er is een duidelijke stijging merkbaar van het aandeel mandaten inzake begeleiding, opvolging en bemiddeling in 
strafzaken. Het stijgt van 36% in 1999 naar 46% in 2009. In 2009 waren dus ongeveer de helft van alle nieuw ontvangen 
dossiers, mandaten van begeleiding, opvolging en bemiddeling in strafzaken. Daarentegen daalt het aandeel van de 
maatschappelijke	enquêtes/beknopte	voorlichtingsrapporten	20%	in	1999	naar	17%	in	2009.

Het totaal aantal nieuwe strafrechtelijke en burgerrechtelijke dossiers is sinds de oprichting van de justitiehuizen in 1999 
gestegen met 63%. Hieruit blijkt het toenemende belang van de justitiehuizen in het gerechtelijke landschap, zowel in 
straf- als in burgerrechtelijke zaken.

AAntAl nIEUwE dOSSIERS

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Strafrechtelijke 
opdrachten 24.869 28.009 27.429 29.072 31.815 32.860 36.465 35.887 39.164 44.064 46.213

Enquêtes en beknopte 
voorlichtings-

rapporten 
8878 10.510 9301 8852 9194 8816 9525 9062 9645 11.399 12.864

Begeleiding, 
toezicht en 

bemiddeling in 
strafzaken

15.991 17.499 18.128 20.220 22.621 24.044 26.940 26.825 29.519 32.665 33.349

Burgerrechtelijke 
opdrachten 19.350 20.884 23.571 26.633 29.877 27.187 27.615 25.950 26.911 26.332 25.951

totaal 44.219 48.893 51.000 55.705 61.692 60.047 64.080 61.837 66.075 70.396 72.164

de eVolutIe Van de JustItIehuIZen In cIJfers,  
Bekeken VanuIt haar opdrachten

55.  Om de reële werklast 
van de justitiehuizen 
te evalueren, moet 
worden gewerkt op 
basis van het totaal 
aantal behandelde 
dossiers gedurende 
een jaar. Sommige 
mandaten of 
tussenkomsten 
kunnen zich in de 
praktijk uitstrekken 
over meerdere jaren. 
De werklast van 
de justitieassistent 
overschrijdt dus 
ruimschoots het 
aantal nieuwe 
mandaten

56.  Met uitzondering 
van de 
eerstelijnsopdrachten 
en de opdrachten 
slachtofferonthaal, 
waar de invoer van 
gegevens in SIPAR pas 
begon vanaf 2007. 

57.  Vanaf 1 januari 
2007 voor de 
eerstelijnsopdrachten 
en slachtofferonthaal.
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2. Strafrechtelijke opdrachten
2.1. Opdrachten inzake maatschappelijke enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten 

Penitentiaire sector - 65% 

Autonome werkstraf - 18%

Probatie - 14%

Vrijheid onder 
voorwaarden - 3% 

Maatschappelijke enquêtes 
en beknopte voorlichtingsrapporten 2009

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Vrijheid onder voorwaarden 
(incl.dienstverlening/vorming) 

Probatie (incl. dienstverlening/vorming) 

Autonome werkstraf 

Dienstverlening/vorming in het kader 
van bemiddeling in strafzaken en genade

Penitentiaire sector  

500 

1500 

2500 

3500 

4500 

5500 

6500 

7500 

8500 

Maatschappelijke enquêtes en 
beknopte voorlichtingsrapporten (1999-2009)

          268              395 480        343 215       224            147      181            303    330            378

          4075       5285          4770      4163           3579     2717         3320    3045         3206  2488          1855

             -            -                  -          233            1431           2051         2478    2253         2293  2366          2332

           222        258 151        386 315        274 -        -              -     -                -

           4313      4572           3900      3727           3654      3550         3380             3401         3843   6215          8299
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Sinds	haar	ontstaan,	hebben	de	justitiehuizen	in	2009	45%	méér	maatschappelijke	enquêtes	en	beknopte	voorlichtings-
rapporten (BVR) ontvangen.
Voor de periode 1999-2006 is binnen de penitentiaire sector een dalende tendens vast te stellen in het aantal nieuwe 
maatschappelijke	enquêtes	en	beknopte	voorlichtingsrapporten.	De	sterke	stijging	die	zich	sedert	2007	aftekent	moet	in	
verband worden gebracht met de overdracht van het elektronisch toezicht naar de justitiehuizen sinds 1 september 
2007.	De	toekenning	van	een	elektronisch	toezicht	wordt	verplicht	voorafgegaan	door	een	maatschappelijke	enquête.	
Ter	illustratie	hebben	de	justitiehuizen	in	2009	5022	maatschappelijke	enquêtes	ontvangen	met	het	oog	op	een	maatre-
gel	elektronisch	toezicht,	en	dit	op	een	totaal	van	8299	nieuwe	maatschappelijke	enquêtes/BVR	binnen	de	penitentiaire	
sector.	Binnen	het	totaal	aantal	nieuwe	maatschappelijke	enquêtes/BVR	in	2009,	is	de	penitentiaire	sector	voor	meer	dan	
de helft vertegenwoordigd (65%).
In	de	andere	strafrechtelijke	materies	is	de	voorafgaandelijke	maatschappelijke	enquête/BVR	niet	verplicht	maar	wordt	
dit overgelaten aan de beoordelingsvrijheid van de opdrachtgevende instantie (facultatief ). 

2.2. Opdrachten inzake begeleiding , opvolging en bemiddeling in strafzaken 

AAntAl nIEUwE dOSSIERS. BEgElEIdIng, tOEzICHt En BEmIddElIng In StRAfzAKEn 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vrijheid onder 
voorwaarden 1914 2300 2224 2855 3156 3460 3713 4107 4563 4917 4949

Probatie 2961 2997 3074 3157 3303 3642 4958 3987 5536 6437 6700

Autonome werkstraf - - - 556 4597 7405 9067 9524 9847 10.131 10.112

Dienstverlening/
vorming : 

2383 3141 4373 5356 3353 1283 942 1187 - - -

in het kader van de 
vrijheid onder 
voorwaarden

38 105 39 43 25 0 - - - - -

in het kader van de 
probatie 1512 2214 3567 4273 2530 939 - - - - -

in het kader van 
bemiddeling in 

strafzaken
747 739 696 897 728 275 - - - - -

in het kader van genade 86 83 71 152 70 69 - - - - -

Bemiddeling in 
strafzaken

6583 6686 6217 6110 6107 6221 6432 6701 6392 6504 6607

Penitentiaire sector 2150 2375 2240 2186 2105 2033 1828 1319 3181 4676 4981

Voorwaardelijke 
invrijheidstelling - 795 830 684 746 783 795 599 765 768 717

Voorlopige 
invrijheidstelling

- 1013 937 1001 785 698 246 182 231 246 278

Beperkte detentie - - - - - - - - 180 174 211

Elektronisch toezicht - - - - - - - - 1463 2896 3199

Vrijheid op proef 479 481 427 462 561 523 684 525 521 564 547

Andere (genade, ter 
beschikkingstelling van 

de regering,…)
- 86 46 39 13 29 103 13 21 28 29

Totaal 15.991 17.499 18.128 20.220 22.621 24.044 26.940 26.825 29.519 32.665 33.349
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Evolutie van 1999 tot 2009 van het aantal nieuwe opdrachten 
begeleiding, opvolging en bemiddeling in strafzaken per sector

Vrijheid onder voorwaarden 
(incl. dienstverlening/vorming) 

1952 2405 2263 2898 3181 3460 3713 4107 4563 4917 4949

Probatie (incl. dienstverlening/vorming) 4473 5211 6641 7430 5833 4581 4958 3987 5536 6437 6700

Autonome werkstraf - - - 556 4597 7405 9067 9524 9847 10131 10112

Dienstverlening/vorming in het 
kader van genade 86 83 71 152 70 69 942 1187 - - -

Bemiddeling in strafzaken 
(incl.dienstverlening/vorming) 

7330 7425 6913 7007 6835 6496 6432 6701 6392 6504 6607

Penitentiaire sector  2150 2375 2240 2186 2105 2033 1828 1319 3181 4676 4981

Penitentiaire sector - 15% 

Bemiddeling 
in strafzaken - 20%

Autonome 
werkstraf - 30%

Probatie - 20%

Vrijheid onder 
voorwaarden - 15%

Begeleiding, toezicht en 
bemiddeling in strafzaken 2009
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Opvallend is de significante stijging (+ 109%) van het totaal aantal nieuwe dossiers inzake begeleiding, opvolging en 
bemiddeling in strafzaken sinds 1999. Deze stijging is vooral te verklaren door de gestage toename van de alternatieven 
voor de voorlopige hechtenis (+ 159%), de invoering van de autonome werkstraf (in 2002) en de overdracht van het 
elektronisch toezicht naar de justitiehuizen (in 2007). Het aantal nieuwe dossiers bemiddeling in strafzaken is 
onveranderd gebleven.
Autonome werkstraf (AWS): sinds de invoering van de werkstraf als autonome straf, is haar populariteit elk jaar steeds 
groter geworden. Het aantal nieuwe dossiers is immers gestegen van 556 in 2002 naar 4597 in 200358 tot 10.112 dossiers 
in 2009. Procentueel gaat het in 2009 om een stijging van 120% ten opzichte van 2003 . In 2009 is 58% van de nieuwe 
mandaten afkomstig van de correctionele rechtbanken van eerste aanleg, 34% van de politierechtbanken en 8% van de 
hoven van beroep. De autonome werkstraf vertegenwoordigt 30% van het totaal aantal nieuwe strafrechtelijke 
mandaten van 2009.
Uitstel en opschorting in het kader van probatie: het aantal probatiemaatregelen vertoont een stijgende tendens tot en 
met 2002. In de periode 2003-2006 is er een duidelijke daling vast te stellen als gevolg van de afschaffing van de 
dienstverlening in dit kader. In 2009 maakt de probatiemaatregel 20% uit van het totaal aantal nieuwe strafrechtelijke 
mandaten. 
Alternatieven voor voorlopige hechtenis: het aantal mandaten “vrijheid onder voorwaarden” vertoont een constante en 
regelmatige stijging. Op tien jaar tijd steeg het aantal mandaten van 1914 in 1999 naar 4949 in 2009 (+159%).
 

58.  Het jaar 2003 
werd gekozen 
als referentiejaar 
aangezien dit het 
eerste volledige 
jaar is waarin de 
mandaten AWS aan 
de justitiehuizen 
werden overgemaakt. 
De wet op de 
autonome werkstraf 
trad in werking op 7 
mei 2002.

Andere 
(genade, ter beschikkingstelling van de regering,…) - 1%

Vrijheid op proef - 11%

Elektronisch toezicht - 64%

Beperkte detentie - 4%

Voorlopige invrijheidstelling - 6%

Voorwaardelijke invrijheidstelling - 14%

Indeling binnen de penitentiaire sector 
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De penitentiaire sector bevat de grootste diversiteit aan opdrachten. 

Het aantal nieuwe mandaten vrijheid op proef is sinds 1999 vrijwel stabiel gebleven. Zij maakt in 2009 11% uit van het 
totaal aantal nieuwe strafrechtelijke mandaten.

de voorlopige invrijheidstelling vertegenwoordigt in 2009 6% van het totaal aantal nieuwe strafrechtelijke mandaten. 
In de periode 2000-2006 kende het aantal voorlopige invrijheidstellingen een daling van 1013 naar 182. Vanaf 2007 doet 
zich een lichte stijging voor.

Voorwaardelijke invrijheidstelling: Het aantal nieuwe mandaten dat jaarlijks door de justitiehuizen ontvangen wordt, 
schommelt sinds 2000. In het algemeen is het totaal aantal dossiers relatief stabiel gebleven sinds 2000 (795 dossiers in 
2000 en 717 in 2009). De proportionele verdeling van de nieuwe dossiers voorwaardelijke invrijheidstelling ten opzichte 
van het totaal aantal dossiers binnen de penitentiaire sector is gedaald. In 2009 vertegenwoordigde de voorwaardelijke 
invrijheidstelling nog slechts 14% van het totaal aantal nieuwe mandaten terwijl het in 200659 om ongeveer 45% ging. De 
toepassing van de wet van 17 mei 2006  heeft waarschijnlijk een invloed gehad op de verhouding van het aantal 
mandaten binnen de penitentiaire sector.

Elektronisch toezicht (Et): Het ET werd in België ingevoerd sinds april 1998 onder de vorm van een proefproject in het 
gerechtelijk arrondissement Brussel. De ministerraad van 30 juni 2000 besliste om binnen de schoot van het Directoraat-
generaal strafinrichtingen het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht (NCET) op te richten. Dit centrum werd vanaf 
1 oktober 2000 belast met het beheer van het ET als alternatief voor de uitvoering van een vrijheidsbenemende straf voor 
heel België. Sinds 1 september 2007 is de begeleiding –en opvolgingsopdracht van het ET alsook het NCET overgeheveld 
naar het Directoraat-generaal Justitiehuizen. In 2009 vertegenwoordigde het ET 64% van het totaal aantal nieuwe 
penitentiaire begeleidingsmandaten. Dit percentage kan mogelijks verklaard worden door het feit dat de meerderheid 
van de personen die veroordeeld zijn tot vrijheidsberovende straffen waarvan het uit te voeren deel lager is dan of gelijk 
is aan 3 jaar en/of die strafonderbreking genieten, hun straf uitvoeren in de vorm van elektronisch toezicht. 

de beperkte detentie, die in 2007 werd ingevoerd, maakt 4% uit van het totaal aantal penitentiaire mandaten in 2009.

de “andere opdrachten” (genade, terbeschikkingstelling van de regering, enz.) vertegenwoordigen slechts 1% van het 
totaal aantal nieuwe penitentiaire mandaten in 2009.

59.  De wet van 17 mei 
2006 betreffende de 
externe rechtspositie 
van de veroordeelden 
tot een vrijheidsstraf 
en de aan het slacht-
offer toegekende 
rechten in het raam 
van de strafuitvoe-
ringsmodaliteiten 
(B.S.,15-06-2006).
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3. Burgerrechtelijke opdrachten

In tegenstelling tot de andere opdrachten wordt binnen de eerstelijnswerking niet gewerkt op basis van een mandaat 
of een vatting. De werklast binnen de eerstelijnswerking wordt bepaald door het aantal cliënten dat zich, op volledig 
vrijwillige basis, tot die dienst richt.
De cijfers voor de jaren 1999-2006 moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien de 
registratie pas vanaf 2007 geüniformiseerd  en verplicht werd. Gedurende de periode 1999-2003 vertonen de cijfers een 
regelmatige stijging, nadien (2003-2009) zet zich een neerwaartse tendens in. Deze neerwaartse tendens kan mogelijks 
verklaard worden door de beslissing die het DG justitiehuizen nam in 2007 om de bevoegdheden van de 
eerstelijnswerking te beperken tot de vragen die betrekking hebben op de opdrachten van de justitiehuizen. Dit met het 
oog op een betere dienstverlening naar het publiek toe. 
In het kader van het slachtofferonthaal komen de justitiehuizen tussen ten aanzien van de slachtoffers van een misdrijf 
en t.a.v. hun na(ast)bestaanden. Dit gebeurt op verzoek van de magistraat (vatting) of op verzoek van de slachtoffers/
na(ast)bestaanden, met instemming van de magistraat. Sinds de oprichting van de justitiehuizen zijn sterke 
schommelingen vast te stellen tussen de verschillende jaren voor wat betreft het aantal nieuwe dossiers. Algemeen is het 
aantal nieuwe dossiers sinds 1999 met 17% gestegen.
Slachtofferonthaal kan haar tussenkomst beginnen in elk stadium van de strafprocedure, vanaf de neerlegging van de 
klacht tot de uitvoering van de straf. Er dient te worden opgemerkt dat in 2009 het aantal tussenkomsten van 
slachtofferonthaal in het stadium van de strafuitvoering60, in verhouding tot het totaal aantal nieuwe dossiers, ruim in de 
minderheid blijft (ongeveer 5%).
Het totaal aantal burgerrechtelijke sociale studies is globaal gezien stabiel gebleven sinds 1999.
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Evolutie van 1999 tot 2009 van 
het aantal nieuwe dossiers in burgerrechtelijke opdrachten 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

   2450 2598 2834 2751 2858 2886 3195 2878 3018 2932 2946
 11.349 10.662 9366 10.332 11.264 11.581 11.528 10.619 13.036 12.899 13.280
    5551 7624 11.371 13.550 15.755 12.720 12.892 12.453 10.857 10.501 9725

Burgerrechtelijke sociale studies
Slachtofferonthaal
Eerstelijnswerking

60.  Het betreft interven-
ties uitgevoerd in het 
kader van de wet van 
17 mei 2006 betref-
fende de externe 
rechtspositie van de 
veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf en de 
aan het slachtoffer 
toegekende rechten 
in het raam van de 
strafuitvoeringsmo-
daliteiten.



71

Sedert de creatie van de justitiehuizen, is het personeelsbestand enorm toegenomen. In 2009 telt men 25% meer 
personeelsleden dan in 2000. Het gaat om respectievelijk 1043 en 782 voltijdse equivalenten (VTE). Hierbij valt vooral de 
sterke stijging van het aantal justitieassistenten op (VTE). Het betreft een toename van 23% met 805 justitieassistenten in 
2009 ten opzichte van 617 justitieassistenten in 2000.
Deze toename kan onder meer verklaard worden door de uitbreiding van het takenpakket van de justitiehuizen. Het 
meest opvallend zijn de introductie van de autonome werkstraf in 2002 en de overheveling van het elektronisch toezicht 
in 2007 van het Directoraat-generaal strafinrichtingen naar het Directoraat-generaal justitiehuizen.
Daarnaast vereiste de invoering van de Business Process Reengineering (BPR) een uitbreiding van het personeelsbestand. 
De BPR beoogde in de eerste plaats duidelijke en samenhangende richtlijnen die zouden gelden voor alle justitiehuizen. 
Om die richtlijnen te bepalen werden de kerntaken van de justitiehuizen bestudeerd en geanalyseerd teneinde de 
processen, werkzaamheden en taken van de justitiehuizen te beschrijven. In functie hiervan werd een werklastmeting 
doorgevoerd, die heeft geleid tot bijkomende aanwervingen.

het personeelsBestand Van de JustItIehuIZen  
(BuItendIensten) tussen 2000 en 2009
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8. Nuttige adressenNuttige adressen
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Statistische publicaties over Justitie kunt u raadplegen  
via de website van de FOD Justitie:
www.just.fgov.be, sectie “Statistieken”.

federale Overheidsdienst Justitie

dienst Communicatie en Informatie
Cel Communicatie en Informatie aan de burger
Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Tel.: 02 542 65 11
Mail:  info@just.fgov.be

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole
Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Dhr. Danny Spitaels
Tel.: 02 542 69 60
Mail:  danny.spitaels@just.fgov.be

directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie
Waterloolaan 80, 1000 Brussel
Statistieken magistraten: 
Mevr. Annie De Greve 
Tel.: 02 552 25 22 
Fax:  02/552 27 60 
Mail: annie.degreve@just.fgov.be  

Statistieken personeel griffies en parketten: 
Mevr. Heidi Devriese    
Tel.:  02 552 25 42 
Mail: heidi.devriese@just.fgov.be

directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen
Secretariaat en externe relaties
Waterloolaan 76, 1000 Brussel
Tel.: 02 542 82 36
Tel.: 02 542 82 58
Fax:  02 542 82 85

directoraat-generaal Justitiehuizen
Leuvenseweg 38, 1000 Brussel
Tel.:  02 557 50 12

College van procureurs-generaal

Statistieken Openbaar ministerie
Ernest Allardstraat 42
1000 Brussel
Tel.: 02 500 86 01
Fax:  02 500 86 13
Mail:  sa-as.colpg@just.fgov.be

Het nationaal instituut voor Criminalistiek 
en criminologie

departement Criminologie 
Statistieken Jeugdparket
Simon Bolivarlaan 30  
1000 Brussel
Tel.:  02 208 40 54

Vast Bureau Statistiek en werklastmeting

Statistieken van de hoven en rechtbanken
Leuvenseplein 4, 1000 Brussel
Tel.: 02 210 56 24
Fax:  02 210 55 64
Mail: vbsw-bpsm@just.fgov.be
Mail: stat@just.fgov.be
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Medewerkers

Voorwoord Alain Bourlet
Budget Danny Spitaels  
Magistraten Erwin De Causemaecker
Administratief personeel Heidi Devriese
 Lindsay Ameye
 Danny Ouvry
ICT Dominique François
Hoven en rechtbanken Ianthe Faes
 Christiane van Ansem
 Lionel Kerger
 Amélie Tyhon
 Sandra Steurbaut
 Serge Van Diest
 Michaël Saenen
Hof van Cassatie Steven Lierman 
Politieparket Ianthe Faes
Correctioneel parket Ellen Van Dael
 David Eyckmans
 Damien Karnas
Jeugdparket Isabelle Ravier
 Eef Goedseels
 Isabelle Detry
Penitentiaire inrichtingen Samuel Deltenre
Justitiehuizen Anabelle Rihoux
Lay-out Much Memory
 Sandra Steurbaut
Website Olivier Hullaert  
Coördinatie Ianthe Faes
 Sandra Steurbaut 
 

Met dank aan de medewerkers van de hoven en de rechtbanken, de penitentiaire inrichtingen, de justitiehuizen, de FOD Justitie 
en de Stafdienst ICT voor de registratie van de gegevens in de databanken en de verwerking van de gegevens tot cijfermateriaal.

Met speciale dank aan de Cel Communicatie en Informatie aan de Burger en de vertaaldienst van het Vast Bureau Statistiek en 
Werklastmeting.
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Justitie in cijfers is een uitgave van:
FOD Justitie
Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting
stat@just.fgov.be
http://www.just.fgov.be
Tel.: 02 210 56 24

Postadres: Waterloolaan 115, 1000 Brussel
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