
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





Transparante communicatie is essentieel voor een kwaliteitsvolle Justitie. De brochure 

‘Justitie in cijfers’ sluit perfect aan bij die visie. Deze publicatie schetst een beeld in cijfers van 

de middelen en activiteiten van de centrale spelers binnen het justitiële netwerk. De FOD 

Justitie, de rechtbanken en hoven, het Openbaar Ministerie, de dienst Strafrechtelijk Beleid, 

het departement criminologie van het NICC, de penitentiaire inrichtingen en de justitiehuizen 

komen aan bod. ‘Justitie in cijfers’ biedt u een overzicht van het budget, de personeelsformatie 

en de activiteiten van de instellingen. 

Deze editie van 2009 wil de lezer op een gebruiksvriendelijke manier een blik gunnen op de 

cijfers van justitie. Niet alleen inhoudelijk, maar ook visueel werd er alles aan gedaan om 

de informatie klaar en duidelijk voor te stellen. Via deze brochure wenst de FOD Justitie een 

harmonieuze relatie tussen justitie en burger centraal te stellen. 

Heeft u vragen over het cijfermateriaal of over de interpretatie ervan, dan kunt u terecht bij 

de statistische diensten. Hun contactgegevens vindt u achteraan in de brochure. Voor meer 

algemene vragen kunt u de informatieambtenaar contacteren via info@just.fgov.be.

Alain Bourlet

Voorzitter van het directiecomité

VOORWOORD
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Budget



6

“Justitie houdt zijn koers aan.  
Het budget ligt in 2009 5,7% hoger dan in 2008”

De ordonnanceringsbegroting voor het jaar 2009 bedraagt 1.702,7 mio EUR tegenover 1.1610,5 mio EUR in de aangepaste 
begroting van 2008. Dit is een stijging met 92,2 mio EUR. Van het totale budget gaat 74% (1.252,8 mio EUR) naar personeel 
en 26% (449,9 mio EUR) naar werkingsmiddelen.

De stijging van 5,7% is voornamelijk voor de volgende initiatieven:

Justitiehuizen
bijkomende justitieassistenten en omkaderingspersoneel voor de Justitiehuizen;››

versterking van de centrale diensten van de Justitiehuizen;››

performante organisatie van het elektronisch toezicht, de werkstraffen en de alternatieve strafuitvoeringsmodaliteiten;››

extra middelen voor het slachtofferbeleid;››

Penitentiaire Inrichtingen: 
nieuwe inrichtingen in Tongeren en Saint-Hubert voor de jonge delinquenten;››

nauwlettende opvolging van de seksuele delinquenten;››

meer middelen voor de drugspreventie in de inrichtingen;››

bijkomende middelen voor de zorg van gedetineerden en geïnterneerden;››

BuDget JustItIe
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Rechterlijke Organisatie: 
voortzetting van de informatisering in de rechterlijke organisatie;››

de financiering van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding;››

versterking van de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen;››

aanwervingen van referendarissen en parketjuristen;››

nieuwe loopbaan personeel van niveau A;››

de toegankelijkheid tot justitie verbeteren: verhoging van het budget voor de juridische bijstand;››

Staatsveiligheid
meer budget voor de werking en beveiliging van de centrale dienst in Brussel;››

Erediensten
regularisatie van het statuut van de parochieassistenten;››

Uitvoeren van de noodzakelijke ICT projecten in de Stafdiensten en Directoraten-generaal;

Inrichting en opfrissing van de gebouwen van de centrale administratie;

Actualiseren en indexeren van bestaande uitgaven.
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Medewerkers van  
de hoven en rechtbanken
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“10 jurisdicties die werken aan een moderne Justitie”

Het aantal magistraten overstijgt bijna 2.500 hoofden. Bovendien worden zij bijgestaan in hun dagelijkse activiteit door 
allen samen een 100-tal referendarissen bij het Hof van Cassatie, assessoren en gerechtelijke stagiairs. Hoewel de 
man-vrouw verhouding bijna in evenwicht is, ligt het aandeel vrouwen nog altijd 10% lager dan het aandeel mannen. 
16% van alle magistraten zijn ouder dan 58 jaar, waarvan 3% de leeftijdsgrens bereikt in 2009.

 
 
 
 
 
 

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%). 

MagIstRaten1

 1.  Voor meer  
informatie kan u terecht 
bij de FOD Justitie,  
DG Rechterlijke  
Organisatie.
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Verhouding volgens geslacht

De verhouding op basis van geslacht blijft ten opzichte van het vorige jaar ongewijzigd: 45% vrouwen en 55% mannen.
Opmerkzaam is dat er bij de arbeidsrechtbanken (♀ 58%) en bij de rechtbanken van eerste aanleg (♀ 51%) meer 
vrouwen aan de slag zijn dan mannen. Het Hof van Cassatie wordt bijvoorbeeld bevolkt door 24 mannen en 5 vrouwen 
op de zetel, en 14 mannen en 1 vrouw bij het parket, respectievelijk 86% mannen en 14% vrouwen in totaal. 

Verhouding volgens leeftijd

Men kan stellen dat de jurisdicties van het niveau eerste aanleg, aan de basis liggen van een carrière binnen de magistratuur. 
Het zijn ook net deze jurisdicties die bevolkt zijn door de “jongere” generatie magistraten. Opvallend cijfer: er zijn 14 magistra-
ten jonger dan 30 jaar. 

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 in de leeftijdscategorie van 50 tot 60 jaar (40%).
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Verhouding volgens taal

De globale taalverhouding tussen de Nederlandstalige en Franstalige magistraten is gedurende de laatste vier jaar 
constant gebleven (46% Franstalig en 54% Nederlandstalig in 2005, 2006, 2007 en 2008).

In- en uitstroom

In 2008 hebben 55 magistraten de magistratuur verlaten. Er werden 59 nieuwe magistraten benoemd in dit jaar.

Opdrachten buiten de magistratuur

Er zijn in 2008 11 magistraten gedetacheerd 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 en 2009). Voorbeelden zijn het Internationaal Strafhof in Den Haag, het Europees Bureau voor Fraudebestrijding 
(OLAF), de EULEX- en de UNMIK-missie te Kosovo….

22 magistraten vervullen een voltijdse opdracht in dienst van de Koning of voor federale overheidsdiensten, 
beleidsorganen, regeringscommissies….
7 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.

23 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 aan de basis ligt van een wet. 
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.



12

“Meer dan 8.000 personeelsleden”

Het aantal administratieve medewerkers is gestegen tot boven de 8.000. Meer dan 2/3 van de personeelsleden is 
vrouwelijk (68%). Amper 14% is jonger dan 30 jaar, maar meer dan 30% van het administratief personeel heeft de 
categorie boven de 50 jaar bereikt.

 
Verhouding volgens jurisdictie

Meer dan de helft van de personeelsleden maken deel uit van de rechtbanken van eerste aanleg, 53% om precies te zijn. 
Amper 1% van alle personeelsleden is werkzaam bij het Federaal Parket.

het aDMInIstRatIef peRsOneel
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Verhouding volgens geslacht

In alle rechtsmachten zijn de vrouwen het sterkste vertegenwoordigd, gemiddeld 69%. De rechtbanken van koophandel 
scoren het best wat betreft het aantal vrouwen: bijna 74%. Bij het Federaal Parket werken “maar” 58% vrouwelijke 
medewerkers.

Verhouding volgens leeftijd

Slechts 24% van de medewerkers is jonger dan 34 jaar, terwijl 31% al boven de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft. De groep 
55+ telt het meeste aantal medewerkers. 
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Verhouding volgens taal

Meer dan 56% van het administratief personeel heeft als moedertaal Nederlands, ten opzichte van 43% die Frans als 
moedertaal heeft en nog geen 1% die als oorsprong Duitstalig is. 

In- en uitstroom

In 2008 hebben er net evenveel personen de FOD Justitie verlaten als zij in dienst traden, namelijk 374.
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3. ICT – Hoven en rechtbanken
ICT 
Hoven en Rechtbanken
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“Bijna 15.500 computers om het gerechtelijk werk te ondersteunen”

Het aantal pc’s dat ter beschikking staat van het gerechtelijke personeel, stijgt. Elke magistraat en personeelslid van de 
griffies en de parketten beschikt over een computer die hen persoonlijk wordt toevertrouwd; maar ook de zittingszalen, 
bibliotheken, vergaderzalen, … zijn met computers uitgerust.

 
 
 
 
 
 
 

 
Verhouding per jurisdictie

Het aantal pc’s per type jurisdictie geeft het aantal mensen weer dat aan de slag is in dit type jurisdictie.

 2.  Voor meer informatie, 
kunt u terecht bij de  
FOD Justitie,  
DG Rechterlijke  
Organisatie.

InfORMatIcaMateRIaal Van De hOVen en RechtBanken2
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Rechtbanken – Zetel
3. ICT – Hoven en rechtbanken

Hoven en Rechtbanken
Zetel
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“Bij de arbeidshoven liggen het aantal nieuwe en het aantal 
afgehandelde zaken in 2008 met 28% en 21% opmerkelijk lager dan 
in het referentiejaar 2000. Daartegenover werden er in 2008 39% meer 
nieuwe zaken ingeschreven bij de arbeidsrechtbanken.”

Op 1 september 2008 werden de medewerkers en de bevoegdheden van de vroegere Afdeling Statistieken van de FOD 
Justitie overgenomen door het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting (VBSW). Het VBSW werd opgericht in het kader 
van het Protocol “project werklastmeting bij hoven en rechtbanken” dat op 4 juni 2008 werd ondertekend door de 
minister van Justitie, vertegenwoordigers van de FOD Justitie en vertegenwoordigers van de magistratuur (zetel). 
Voortaan staat het VBSW in voor het aanmaken van de activiteitenstatistieken van de hoven en rechtbanken (zetel). 

Deze analyse bespreekt in grote lijnen de activiteiten van de hoven en de rechtbanken (zetel). De evoluties worden 
weergegeven op basis van het aantal hangende zaken op 1 januari en/of het aantal nieuwe en/of het aantal afgehan-
delde zaken. Het aantal hangende zaken betreft alle nog niet berechte zaken die vóór 1 januari van het jaar werden 
ingeleid. Het aantal nieuwe zaken zijn alle zaken die gedurende het jaar werden ingeleid. De som van het aantal zaken 
aanhangig bij aanvang van het jaar en het aantal zaken ingeleid gedurende het jaar vormt het totaal te berechte zaken of 
de input. De afgehandelde zaken betreft zaken die gedurende het jaar in de output belanden. De tabellen en grafieken 
worden enkel gepresenteerd op nationaal niveau. Meer gedetailleerde cijfergegevens op arrondissementsniveau, vindt u 
in onze jaarlijkse publicaties op de website: www.just.fgov.be of www.vbsw-bpsm.be4

Vredegerechten

Over de hele periode 2000-2008 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 2008 met 60% gestegen. Voor de output 
bedraagt dit gegeven een stijging van 53%. 

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

 4.  Het Vast Bureau Statis-
tiek en Werklastmeting 
publiceert de activiteiten-
statistiek van de Belgische 
hoven en rechtbanken. 
Haar publicaties en de 
brochure “Justitie in Cijfers” 
kunt u consulteren op 
de website van de FOD 
Justitie:  
www.just.fgov.be> 
Statistieken> Vast Bureau 
Statistiek en Werklastmeting 
of via de website van het 
Vast Bureau Statistiek en 
Werklastmeting: www.
vbsw-bpms.be> statistieken.

* Voor de statische jaren 2000, 2001 en 2002 ontbreken er cijfergegevens.

hOVen en RechtBanken - Zetel3
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Politierechtbanken

Burgerlijk 
De hangende, de nieuwe en afgehandelde burgerlijke zaken liggen in het jaar 2008, met een verschil van respectievelijk 
-27%, -42% 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 2000-2008. 

Strafrechtelijk
Op strafrechtelijk gebied worden steeds meer eindvonnissen uitgesproken. Over de periode 2000-2008 wordt een 
stijging opgetekend van 65%. Na een vlakke periode in 2005 tot 2007 zet deze trend zich in 2008 nog sterker verder met 
een stijging van het aantal afgehandelde zaken met 16% ten opzichte van het jaar 2007.

* In 2004 zijn er geen gegevens voor Bergen.
** Voor de politierechtbank van Vilvoorde zijn er in 2002 geen gegevens beschikbaar voor het aantal hangende zaken 01/01.  

Voor de politierechtbank van Eupen zijn er in 2004, 2005 en 2006 geen gegevens beschikbaar voor het aantal  
hangend zaken 01/01.

* Voor de statistisch jaren 2004 en 2008 zijn er ontbrekende cijfergegevens.
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Rechtbanken van Koophandel5

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, deels te wijten aan de ruim 
24.000 weg-latingen in het arrondissement Brussel. Van de opvallende stijging van het aantal afgehandelde zaken ten 
opzichte van de nieuw ingeleide zaken is weinig meer te merken in 2008. Het aantal afgehandelde en nieuwe zaken 
liggen ongeveer even hoog als voor 2004, met als enige onderscheid dat het aantal afgehandelde zaken nog altijd iets 
hoger blijft. 

Arbeidsrechtbanken

De nieuwe en afgehandelde zaken in deze statistiek volgen ongeveer dezelfde trend tot en met 2007. In 2008 zien we een 
opmerkelijke stijging van het aantal nieuwe zaken. Dit kan verklaard worden doordat de collectieve schuldenregeling, 
voorheen door de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg behandeld, vanaf 1 september 2007 werd overgedragen naar de 
arbeidsrechtbanken.6 We kunnen vaststellen dat er, met uitzondering voor 2001 en 2008, over de ganse lijn net iets meer 
zaken afgehandeld dan ingeleid worden.

 5.  De cijfergegevens 
voor de rechtbanken van 
koophandel bevatten 
geen betwiste schuld-
vorderingen. 

 6.  Zie Wet van  
13 december 2005 tot 
wijziging van de  
artikelen 81, 104, 569, 
578, 580, 583, 1395 van 
het Gerechtelijk  
Wetboek,  
BS. 21 december 2005. 

* Voor het statistisch jaar 2000 zijn er ontbrekende cijfergegevens. 
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Rechtbanken van eerste aanleg 

Burgerlijk
In 2000 en 2001 waren er ongeveer evenveel nieuwe als afgehandelde burgerlijke zaken. Doorheen de jaren 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 tot en met 2007. In 2008 nemen zowel de afgehandelde zaken als de 
nieuwe zaken met 6% af ten opzicht van het jaar voordien. De sterke daling van het aantal hangende zaken en nieuwe 
zaken in 2008 is te wijten aan het feit dat de collectieve schuldenregeling vanaf 1 september 2007 werd overgedragen naar 
de arbeidsrechtbanken.7 Algemeen kan men stellen dat er meer zaken worden afgehandeld dan er worden ingeleid. 

Strafrechtelijk8

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, na een dal in 2003, de stijgende trend van het aantal nieuwe zaken volgt en dit met een piek 
in 2007. Vanaf 2002 is het aantal hangende zaken opmerkelijk stabiel. Toch mag er worden opgemerkt dat het aantal 
hangende zaken in 2008 29% lager ligt dan in 2000.

 7.  Zie Wet van 13 
december 2005 tot 
wijziging van de 
artikelen 81, 104, 569, 
578, 580, 583, 1395 
van het Gerechtelijk 
Wetboek, BS. 21 
december 2005. 

 8.   Arbeidszaken niet 
inbegrepen.  

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

* Voor de statistische jaren 2000-2003, 2007-2008 zijn er ontbrekende cijfergegevens.
** Afgehandelde zaken zijn zaken waarbij de strafvordering ten aanzien van ten minste 1 beklaagde werd afgewerkt.



22

Jeugd (burgerlijk)
Over de periode 2000-2008 constateren we een stijging van 43% van het aantal nieuwe burgerlijke jeugdzaken. Het 
aantal afgehandelde zaken blijft relatief stabiel, met uitzondering van een dieptepunt in 2007. Tegenover 2000 werden er 
in 2008 3% minder zaken afgehandeld. 

Onderzoeksrechters9 
We bemerken een bijna constante toename van het aantal aanhoudingsmandaten doorheen de jaren. In 2006 kunnen 
we een piek vaststellen van 26% ten opzichte van 2000. Voor het jaar 2008 bedraagt de toename van het aantal 
personen, die onder aanhoudingsmandaat werden geplaatst 18%.

 9.   Aantal personen die 
in de loop van het jaar 
onder een bevel van 
aanhouding werden 
geplaatst.

* Voor de jaren 2003-2008 zijn er ontbrekende cijfergegevens. 
** De afgehandelde zaken betreffen enkel zaken door eindvonnis afgehandeld.

* Voor de jaren 2000, 2004, 2005 en 2007 zijn er voor enkele onderzoekskabinetten ontbrekende cijfergegevens.
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Arbeidshoven

Het aantal nieuwe en afgehandelde zaken ligt in 2008 gevoelig lager dan in het referentiejaar 2000. Meer specifiek is het 
aantal nieuwe zaken gedaald met 28% en het aantal afgehandelde zaken is gedaald met 21%. Behalve in de jaren 2002 
en 2005 werden er meer zaken afgehandeld dan er nieuwe zaken werden ingeleid.

 
Hoven van beroep

Burgerlijk
Het aantal hangende zaken daalt met 38% (van 69.18710 naar 42.92811). De gemiddelde duur van afhandeling door 
eindarrest is het laagst in 2008: 781 dagen. Over de periode 2000-2008 werd 35% van de aangevochten beslissingen 
bevestigd. In 16% was er sprake van een volledige wijziging van de beslissing, in 26% van een gedeeltelijke.

Input, output en hangende zaken 
Van 2000 tot en met 2001 daalt het aantal nieuwe zaken gestaag, nadien neemt dit aantal lineair toe. Ten opzichte van 
2000 ligt het aantal nieuwe zaken 10% hoger in 2008. De output vertoont een gematigd schommelend verloop, met een 
dieptepunt in 2003, maar blijft steeds groter dan het aantal nieuwe zaken. Het aantal hangende zaken daalt sterk over de 
volledige periode (met -26.259 zaken, ofwel -38%). Vanaf 2003 tot en met 2006, was deze dalende tendens iets minder 
sterk omdat het verschil tussen de output en het aantal nieuwe zaken is afgenomen. De verhouding « Output/Nieuw » 
laat toe om voor het jaar 2008, bijvoorbeeld, vast te stellen dat er 13% meer zaken afgehandeld dan ingeschreven 
werden.

 10.   Aantal hangende 
zaken op 01/01/2000. 

 11.   Aantal hangende 
zaken op 01/01/2008.

* In Luik betreffen de afgehandelde zaken in 2007 en 2008 enkel eindarresten.
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VERHOUDIng OUTPUT/nIEUw OP nATIOnAAl nIVEAU

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Hangend 01/01 69.187 64.001 60.468 56.073 54.100 51.712 49.875 47.744 42.928

nieuw 15.529 14.986 15.133 15.583 16.335 16.575 17.316 17.131 17.099

Input 84.716 78.987 75.601 71.656 70.435 68.287 67.191 64.875 60.027

Hangend 31/12 64.001 60.468 56.073 54.100 51.712 49.875 47.744 42.928 40.645

Output 20.715 18.519 19.528 17.556 18.723 18.412 19.447 21.947 19.382

Output/nieuw (%) 133% 124% 129% 113% 115% 111% 112% 128% 113%
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Wijze van beëindiging
Gemiddeld wordt 74% van alle zaken beëindigd door een eindarrest. 22% van de zaken komt terecht in de output door 
middel van een weglating. Voegingen gebeuren bij 3% van de zaken. 

wIJzE BEëInDIgIng VAn HET AAnTAl zAKEn

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 gEmID.

Eindarrest 14.629 13.472 12.802 13.415 13.933 14.276 15.239 15.324 15.040 74%

Voeging 873 669 600 690 659 582 599 606 616 3%

Weglating 5.080 4.215 5.959 3.256 3.906 3.315 3.270 5.522 3.185 22%

Beschikking 93 115 113 128 167 153 266 405 440 1%

Verbroken12 5 7 3 5 3 0 0 1 0 0%

Onbekend 35 41 51 62 55 86 73 89 101 0%

Totaal (=output) 20.715 18.519 19.528 17.556 18.723 18.412 19.447 21.947 19.382 100%

Eindarresten 
Tot en met 2002 daalt het totaal aantal eindarresten opvallend. Nadien stijgt dit aantal geleidelijk tot in 2008. 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.

 12.   Het gaat om de 
verbroken tussenar-
resten, die de afsluiting 
van de betrokken zaken 
tot gevolg hebben.
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Strafrechtelijk13 
In samenwerking met de hoven van beroep werd er in 2007 gestart met de aanmaak van een uniforme en 
geïnformatiseerde statistiek. De cijfergegevens van 2006 tot en met 2008 werden naar aanleiding van deze statistiek uit 
het systeem “Justice” gegenereerd. 

Over de periode 2000-2008 is er een toename van het aantal nieuwe en afgehandelde zaken van 22% en 31%. Van 2001 
tot en met 2003 werden er meer zaken afgehandeld dan er zaken ingeleid werden. Vanaf 2004 tot en met 2007 wordt een 
tegengestelde trend vastgesteld. In 2008 zijn er net iets meer zaken in de output dan nieuwe zaken. Opmerkelijk is dat 
het aantal nieuwe en afgehandelde zaken over de hele lijn dicht bij elkaar aanleunen. 

* Voor het jaar 2002 zijn de gegevens afkomstig van het Parket-generaal bij het Hof van beroep.

 13.  Jeugd- en verzets-
zaken inbegrepen 
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 14.     Bron: Hof van 
Cassatie 

Hof van cassatie14

In 2008 werden in totaal 3.091 nieuwe zaken ingeleid (waarvan 1.677 Nederlandstalig en 1.414 Franstalig) en 3023 
arresten uitgesproken (waarvan 1.659 Nederlandstalig en 1.364 Franstalig). Eind 2008 waren er nog 1.664 te wijzen zaken 
(waarvan 858 Nederlandstalig en 806 Franstalig).

In 2008 werden 622 nieuwe C-zaken ingeleid (d.i. burgerlijk recht, handelsrecht, bestuursrecht, publiek recht) en 661 
arresten uitsproken in deze materies. Er werden 101 nieuwe fiscale zaken ingeleid en 109 arresten uitgesproken. Voor de 
strafkamer werden 1.939 zaken ingeleid en 1.834 arresten uitgesproken. Er werden 154 nieuwe sociale zaken ingeleid en 
154 arresten uitgesproken.

Voor de periode 1998-2008 valt op te merken dat de hangende zaken met 37% gedaald zijn tegenover de stijging van de 
nieuwe zaken en de output met respectievelijk 13% en 31%. In 1998 was het aantal nieuwe, hangende en afgehandelde 
zaken bijna identiek. Vanaf 2004 zien we dat de nieuwe zaken, de afgehandelde zaken en de hangende zaken zich 
stabiliseren.
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5. Openbaar MinisterieOpenbaar Ministerie
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“Een stijging van 73% dagvaardingen en een daling van 32% nieuwe 
zaken in 2008 ten opzichte van 2000” 

Het aantal dagvaardingen kende een sterke stijging de voorbije jaren, met uitzonderling van een lichte daling in 2007. Deze 
opvallende toename is onder andere toe te schrijven aan niet-betaalde onmiddellijke inningen en voorstellen tot verval van 
strafvordering door betaling van een geldboete (VSBG). Daartegenover komen er minder nieuwe zaken terecht bij het politie-
parket door het steeds vaker hanteren van het systeem van de vereenvoudigde processen-verbaal (VPV). 

Deze analyse bespreekt in grote lijnen de activiteiten van de politieparketten over de periode 2000-2008. De grafieken worden 
enkel gepresenteerd op nationaal niveau. Meer gedetailleerde cijfergegevens op arrondissementsniveau, vindt u in onze 
jaarlijkse publicaties op de site: www.just.fgov.be of www.vbsw-bpsm.be16

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 informatie-
onderzoek 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 gevolgstellingen niet vermeld. Dit aantal is namelijk vervormd door een inhaalbewe-
ging van het politieparket van Brussel dat éénmalig en uitzonderlijk een hoog aantal zaken zonder gevolg klasseerde.

 15.    Bron: Vast Bureau 
Statistiek en Werk-
lastmeting,  
stat@just.fgov.be. 
Consulteer onze website: 
www.just.fgov.be of  
www.vbsw-bpsm.

 16.    Het Vast Bureau Sta-
tistiek en Werklastmeting 
publiceert de activiteiten-
statistiek van de Belgische 
hoven en rechtbanken. 
Haar publicaties en de 
brochure “Justitie in 
Cijfers” kunt u consulteren 
op de website van de FOD 
Justitie:  
www.just.fgov.be,> 
Statistieken >Vast Bureau 
Statistiek en Werklastme-
ting of via de website van 
het Vast Bureau Statistiek 
en Werklastmeting :  
wwws.vbsw-bpms.be > 
statistieken

pOlItIepaRket15
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Index
De tweede grafiek geeft alle cijfergegevens van de eerste tabel weer, maar in verhouding tot het referentiejaar 2000. Dit 
met uitzondering voor het aantal zonder gevolgstellingen, hier wordt de verhouding tot het referentiejaar 2001 voorge-
steld. 

Begripsomschrijving
Nieuwe zaken›› 17: In deze rubriek worden de initiële processen-verbaal van de politiediensten of elke andere eerste 
kennisgeving aan het politieparket opgenomen. De vereenvoudigde processen-verbaal zijn eveneens inbegrepen in 
deze gegevens. Het betreft strafrechtelijke zaken met beperkte maatschappelijke weerslag of onbekende dader. Deze 
praktijk wordt niet in alle arrondissementen toegepast.
Informatie-onderzoek: Deze rubriek bevat het aantal zaken waarin een informatieonderzoek werd gevoerd. Er werd met ››

andere woorden geen ‘onmiddellijke beslissing’ genomen in deze zaken.
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. 
Zonder gevolg: Deze rubriek bevat het aantal zaken die door het politieparket zonder gevolg werd geklasseerd. ››

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 met uitzondering van een piek in 2003. In 
2008 is er ten opzichte van 2000 een daling merkbaar van 32%. In vergelijking met 2003 zijn er zelf bijna één miljoen zaken 
minder ingeschreven. Deze daling kan voor een klein deel verklaard worden, doordat de politiediensten steeds vaker vereen-
voudigde 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. 

Het aantal voorstellen tot geldboetes (minnelijke schikkingen) stijgt tot en met 2003 en kent nadien een heel sterke daling. Ten 
opzichte van 2000 betreft het een daling van 39% in 2008. 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 onmiddel-
lijke inningen en inbreuken niet meer terecht in de statistiek van het politieparket aangezien ze afgehandeld worden door 
de politie.18 Deze verandering in de afhandelingswijze verklaart ook mede de daling van het aantal nieuwe zaken sinds 2004.

 17.    Deze statistische 
gegevens kunnen ook 
onmiddellijke inningen 
(zowel betaalde als niet-
betaalde) en  
waarschuwingen bevat-
ten indien deze P.V.’s 
ingeschreven werden 
als zaak (afhankelijk 
van de werkwijze van de 
politieparketten).

 18.   Bron: Verslag over 
het rechtspreken tijdens 
het kalenderjaar 2006 
van het ressort van het 
Hof van Beroep te Gent, 
2007, 27-28.
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De dagvaardingen door het politieparket kennen een constante stijging, maar dalen licht in 2007. In vergelijking met 2000 
werden er in 2008 maar liefst 73% meer dagvaardingen door het openbaar ministerie uitgevaardigd.19 Deze stijging is 
gedeeltelijk toe te schrijven aan de niet-betaling van de onmiddellijke inningen en de VSBG’s. 

Het aantal informatie-onderzoeken ligt tot en met 2006 ongeveer in dezelfde lijn. In 2008 is er een significante stijging van 
29% ten opzichte van het jaar 2000 merkbaar. Deze bevinding staat haaks op de verwachting dat een daling van het aantal 
nieuwe zaken ook een daling van het aantal informatieonderzoeken met zich zou meebrengen. 

Tot slot kunnen we vaststellen dat het aantal zonder gevolgstellingen vrij constant is over de hele periode 2001-2008. In 
2008 zijn er ten opzichte van 2001 slechts 2% minder zaken zonder gevolg geklasseerd. 

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, 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 68% ligt. Het aantal technische sepots schom-
melt gemiddeld rond de 29%. Het aantal zaken dat wegens een onbekend of ander motief zonder gevolg gesteld werd is 
verwaarloosbaar. In absolute aantallen is het opportuniteitssepot met 6% gestegen terwijl het technisch sepot met 20% is 
gedaald ten opzichte van 2001. Het veralgemeende gebruik van de VPV’s zou een rol kunnen spelen in de globale daling van het 
aantal sepots. 

 19.  Dit betreft zowel 
nieuwe zaken als zaken 
die reeds hangend 
waren in de jaren 
voorafgaand aan de 
statistische periode. 
Deze statistiek geeft 
geen zicht op het per-
centage nieuwe zaken 
dat gedagvaard werd. 
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“Waar tussen 2003 en 2007 de in- en uitstroom van de correctionele parketten 
gekenmerkt werden door een forse daling, stabiliseerden deze zich gedurende 
het jaar 2008. Anderzijds stelt men nog steeds een opmerkelijke stijging van 
het aantal vereenvoudigde processen-verbaal vast.”

Bij de uitstroom stelt men tussen 2003 en 2007 een belangrijke daling vast van het aantal zonder gevolgstellingen. In 
2008 stelt men, vergeleken met het vorige jaar, een klein verschil vast. Het aantal afgesloten bemiddelingen in strafzaken 
kende sinds 2006 een grote stijging, hoewel het aandeel ervan in het totaal aantal afgesloten zaken vrij miniem is. 

De jaarstatistiek van de correctionele parketten is momenteel aan zijn zesde uitgave toe. De beschikbare cijfers hebben 
betrekking op de jaren 2003 tot 2008. Om hun onderlinge vergelijkbaarheid te garanderen zijn de zes jaarverslagen op 
dezelfde methodologische criteria gebaseerd.

Deze publicatie geeft een aantal antwoorden op vragen zoals bijvoorbeeld:

Hoeveel zaken worden jaarlijks door de correctionele parketten geopend? Hoeveel drugszaken?››

Hoeveel klachten werden er door particulieren ingediend bij alle correctionele parketten samen, of bij elk parket in ››

het bijzonder?
Wat is het aantal processen-verbalen dat door de inspectie- of politiediensten wordt opgesteld en dat daarna aan ››

de parketten wordt overgemaakt?
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 (voorbeeld: een rechtstreekse dagvaarding voor de 
correctionele rechtbank)? 
Hoe groot is het percentage aan zaken dat zonder gevolg werd geklasseerd op het totaal aantal afgesloten zaken? ››

Wat zijn de redenen om een zaak zonder gevolg te klasseren?
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 elk etappe van dit parcours? 

Zoals U kunt vaststellen, is deze publicatie een belangrijke informatiebron. Op de volgende bladzijden vindt u de meest 
opmerkelijke gegevens terug.

 20.    Bron : Statistisch 
analisten van het Col-
lege van Procureurs-ge-
neraal en de parketten 
bij de Hoven van Beroep.  
www.just.fgov.be/statis-
tique_parquets/start/n/
home.html 

statIstIek Van De cORRectIOnele paRketten 2003-200820
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Instroom,uitstroom en hangende zaken binnen de correctionele parketten

Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van de totale in- en uitstroom binnen de correctionele parketten evenals 
het aantal hangende zaken op 1 januari van elk jaar. 
De stock bij het begin van het jaar wordt gevormd door het aantal zaken, ongeacht hun jaar van instroom, waarin door 
het parket op 1 januari van het jaar nog geen afsluitende beslissing werd genomen Gedurende de laatste zes jaar stelt 
men een lichte daling van het aantal hangende zaken vast (10%). Bovendien daalde het aantal nieuwe en afgehandelde 
zaken tussen 2003 en 2008 met respectievelijk 24%. Het aantal heropende zaken is tijdens dezelfde periode met 19% 
gedaald.

De evolutie van de correctionele parketactiviteiten kan naast de absolute aantallen ook uitgedrukt worden in indexvorm . 
De index berekent immers « de jaarlijkse cumulatieve veranderingen (in percentage) binnen een variabele ten aanzien 
van een referentiejaar, uitgedrukt in de vorm van een index, waarbij het referentiejaar overeenkomt met 100. Een index 
met een waarde van 140, bijvoorbeeld tien jaar na het referentiejaar, zou een toename van 40% op het niveau van de 
variabele in de loop van deze periode aantonen»21. De index voor het jaar 2003 wordt dus vastgelegd op 100 en verdere 
stijgingen of dalingen worden als een proportie van deze referentie-index uitgedrukt in volgende grafiek.
Voor het aantal hangende zaken is er een lichte stijging merkbaar tussen 2003 en 2005, daarna bemerkt men een 
constante daling van het aantal hangende zaken op 1 januari. De index bedraagt 104 op 1 januari 2005 en is drie jaar 
later gedaald tot 90 . De drie andere curven22 volgen hetzelfde traject gedurende de referentieperiode. 

 21. Definitie uit het 
op Internet gebaseerd 
glossarium, op pagi-
na: www.statcan.ca/
francais/freepub/71-
222-XIF/2004000/
glossary_f.htm  en 
www.statcan.ca/
francais/freepub/71-
222-XIF/2004000/
glossary_f.htm 

 22. Nieuwe zaken 
tijdens het jaar, tijdens 
het jaar heropende 
zaken en tijdens het 
jaar afgesloten zaken. 
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De vereenvoudigde processen-verbaal
De vermindering van de instroom van het aantal zaken op de correctionele parketten is grotendeels te verklaren door de 
uitbreiding van de praktijk van de vereenvoudigde processen-verbaal (V.P.V.).23

In deze V.P.V.’s registreert de politie misdrijven die relatief minder ernstig zijn en/of waarvan de verdachte (nog) niet 
gekend is. Deze vereenvoudigde processen-verbaal worden bij de politiediensten uitsluitend op elektronische drager 
bewaard en worden dus niet aan de procureur des Konings overgemaakt. De politie bezorgt enkel een maandelijkse 
listing van V.P.V.’s aan de procureur des Konings, zodat hij in de mogelijkheid verkeert om toezicht uit te oefenen en 
desgevallend een V.P.V. kan opvragen om er het nodige gevolg aan te geven. Dit resulteert in het feit dat een belangrijk 
aantal P.V.’s dat destijds de instroom van de correctionele parketten verhoogde, thans niet meer wordt meegeteld.
Onderstaande grafiek illustreert de evolutie van het aantal V.P.V.’s vergeleken met de instroom. Tussen 2003 en 2008 
kende het aantal V.P.V.’s een stijging met 139%. Op deze grafiek kan men tevens binnen de parketten een symmetrie 
vaststellen tussen de stijging van het aantal V.P.V.’s per jaar en de daling van het aantal binnengekomen zaken24. 

 23. Richtlijn COL 
8/2005 van het Col-
lege van Procureurs-
generaal betreffende 
het ambtshalve poli-
tioneel onderzoek en 
het vereenvoudigde 
proces-verbaal, van 
kracht op  
1 juli 2005.

 24. Naar aanleiding 
hiervan en in tegen-
stelling tot de jaren 
tevoren, is het aantal 
V.P.V.’s sinds 2008 
afkomstig van de fede-
rale politie (De Dienst 
politionele informatie, 
die de ANG beheert). 
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Behandeling van correctionele zaken

De volgende tabel en grafiek tonen welke beslissingen werden genomen in de zaken die tussen 2003 en 2008 door de 
correctionele parketten werden afgesloten. Voor meer uitleg over de verschillende soorten afsluitende beslissingen 
verwijzen we naar het einde van deze bijdrage. 
Bij de interpretatie van onderstaande tabel moet men voor ogen houden dat het gaat om het jaar van eindbeslissing 
ongeacht het jaar van binnenkomst van de afgesloten zaken. Deze zaken behoren hetzij tot de stock bij de aanvang van 
het jaar, hetzij tot de instroom van nieuwe of heropende zaken gedurende het jaar. Zolang de openbare vordering niet is 
uitgedoofd, kan de geseponeerde zaak - indien er zich nieuwe elementen aandienen - opnieuw geopend worden door 
de procureur des Konings.

Tussen 2003 en 2008 kende het aantal jaarlijks afgesloten zaken een daling van 24%. Dit is voornamelijk het gevolg van een 
daling van het aantal geseponeerde zaken, en dit van 716.635 naar 505.254 tussen 2003 en 2008. Deze daling is eveneens te 
wijten aan een veralgemeende toepassing van de vereenvoudigde processen-verbaal; het gaat hier voornamelijk om 
inbreuken waarvan de dader onbekend is en die vroeger door de parketten systematisch werden geseponeerd.
De betaalde minnelijke schikkingen  en de voltooide  bemiddelingen in strafzaken hebben slechts een geringe invloed 
op het totaal aantal door de parketten afgesloten zaken. In 2008 maakten deze twee categorieën  van afsluitende 
beslissingen nauwelijks 1% uit van het totaal aantal afgesloten zaken. Gedurende de laatste zes jaar zijn het aantal 
afgesloten zaken na een betaalde minnelijke schikking met 34% gedaald. Het aantal afgesloten zaken na een voltooide 
bemiddeling in strafzaken nam tussen 2003 en 2008 echter met 22% toe. 
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motief van seponeren
Wanneer de procureur des Konings beslist een zaak te seponeren, wordt hem door de wet de verplichting opgelegd om 
zijn beslissing te motiveren25. De parketten beschikken over een verfijnde lijst van motieven tot zonder gevolgstelling die 
uniform is voor het hele land en geformaliseerd is als gevolg van de Franchimont-hervorming.26 
Het geheel van de motieven van de zonder gevolgstellingen kan worden ingedeeld in drie hoofdcategorieën, namelijk 
de seponeringen om opportuniteitsredenen, om technische redenen en ‘andere’ richtinggevende beslissingen (die stricto 
sensu geen technische - of opportuniteitsredenen inhouden). Deze laatste vormt een restcategorie. 

In het kader van het hoge aantal zonder gevolgstellingen dient wel opgemerkt dat het in het overgrote deel van deze 
zaken gaat om seponeringen omwille van technische motieven, hetgeen inhoudt dat een eventuele vervolging sowieso 
onmogelijk zou zijn. Op de 505.254 zaken die in 2008 zonder gevolg werden geklasseerd vertoonden aldus 309.883 (61%) 
een technische reden (zie onderstaande tabel en grafiek), waarvan 166.929 (33% van het totaal) betrekking hadden op de 
afwezigheid van een gekende dader. 
Overigens kende het aantal zonder gevolgstellingen27 om technische redenen tussen 2003 en 2008 een daling van 40%. 
Dit is voornamelijk te wijten aan de daling met 57% van het aantal zonder gevolgstellingen met motief ‘dader onbekend’, 
namelijk van 391.973 tot 166.929, wat eens te meer de invloed van de stijgende toepassing van de VPV-praktijk toont; 
een aanzienlijk deel van de P.V.’s “dader onbekend” blijft voortaan immers bij de politiediensten.

 25. Art. 28 quater, eerste 
lid van de Wetboek 
van Strafvordering 
ingevoegd door de wet 
van 12 maart 1998

 26. De rubrieken worden 
vermeld in bijlage 1 van 
de richtlijn COL 12/98 
van het College van 
procureurs-generaal met 
betrekking tot de toepas-
sing van de wet van  
12 maart 1998.

 27. Het aantal zonder 
gevolgstellingen bedraagt, 
afhankelijk van het jaar, 
tussen 71% en 77% van 
het totaal aantal parketbe-
slissingen.
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AAnTAl AfgEHAnDElDE zAKEn PER mOTIEf VAn DE zOnDER gEVOlgSTEllIng En nAAR HET JAAR VAn AfSlUITIng

 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Opportuniteit 178.928 178.543 179.684 173.897 175.364 174.819

Technisch 516.998 428.137 385.338 345.612 313.015 309.883

Andere 19.428 17.660 16.498 15.685 17.754 20.006

Totaal 715.354 624.340 581.520 535.194 506.133 504.708
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Verklarende nota over de afsluitende beslissingen

Algemeen Zaken die tussen 1 januari en 31 december werden afgesloten, behoren tot de  
  output/uitstroom van het jaar. De tweede tabel geeft een overzicht van de zaken  
  waarin een afsluitende beslissing werd genomen. De tabel bevat alle zaken waarin  
  (1) in de loop van hetzelfde jaar een afsluitende beslissing werd genomen en (2) die  
  zich op 31 december nog steeds in dezelfde vooruitgangsstaat bevonden. Deze  
  zaken behoren hetzij tot de stock bij de aanvang van het jaar, hetzij tot de instroom  
  van nieuwe of heropende zaken gedurende het jaar.

Afsluitende beslissing De beslissingen die een zaak afsluiten zijn de volgende: 
De zonder gevolgstellingen;››

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 procedureregeling 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 zaken meer zijn; in brede zin blijven zij onderwijl   
  hangende voor de rechtbank van eerste aanleg. Deze zaken zullen inderdaad nog  
  de tussenkomst van het parket vereisen tijdens de zitting of tijdens latere adminis- 
  tratieve fases de strafprocedure (betekening van een vonnis bij verstek, hoger  
  beroep of strafuitvoering).

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

Ter beschikking Een zaak die door het parket voor ter beschikking werd overgemaakt, is afgesloten  
  op het niveau van het parket dat deze beslissing nam. Het parket waarnaar deze  
  zaak werd verwezen opent op zijn beurt een nieuw dossier, waarin het een nieuwe  
  beslissing zal nemen.

Voeging Bij samenvoeging van één of meerdere zaken in een moederzaak, worden alle  
  verdere beslissingen geregistreerd in deze moederzaak. Aan de dochterzaak wordt  
  de beslissing voeging toegekend.
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minnelijke schikking betaald  Conform artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering kan een minnelijke  
  schikking worden voorgesteld. Wanneer een verdachte aan wie een minnelijke  
  schikking voorgesteld werd 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. In het geval  
  men de eindbeslissing ‘minnelijke schikking betaald’ bijkomend aangevuld heeft  
  met een registratie van zonder gevolg stelling, zijn de gegevens gezuiverd en   
  worden de betreffende zaken uitsluitend ondergebracht in de categorie ‘minnelijke  
  schikking betaald’.

Bemiddeling in Sz voltooid Het artikel 216ter van het Wetboek van Strafvordering voorziet de mogelijkheid tot  
  het voorstellen van een bemiddeling in strafzaken. 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 ‘bemidde- 
  ling in strafzaken voltooid’ toegekend. Als minstens één verdachte de bemiddeling  
  in strafzaken niet heeft voltooid met succes, blijft de zaak ‘hangende’ tot wanneer  
  het openbaar ministerie een afsluitende beslissing neemt. In het geval men de  
  eindbeslissing ‘bemiddeling in strafzaken voltooid’ bijkomend aangevuld heeft met  
  een registratie van zonder gevolg stelling, zijn de gegevens gezuiverd en worden  
  de betreffende zaken uitsluitend ondergebracht in de categorie ‘bemiddeling in  
  strafzaken voltooid’.

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.

Raadkamer Na afloop van het gerechtelijk onderzoek stelt het parket, in overeenstemming met  
  artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering, de eindvordering op. De raadka- 
  mer spreekt zich vervolgens uit over de regeling van de procedure. De datum   
  waarop een zaak vastgesteld wordt in het kader van die regeling van de procedure  
  wordt door ons beschouwd als de datum waarop de zaak afgesloten is voor parket;  
  wetende dat een beslissing van buitenvervolgingstelling hier niet gelijkgesteld  
  wordt aan een vonnis, aangezien het openbaar ministerie nog altijd de mogelijk- 
  heid heeft om de zaak te heropenen voor dezelfde feiten als er zich nieuwe   
  elementen aanbieden. 
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“Geen spoor van een toename van de jeugdcriminaliteit in het aantal 
aangemelde zaken bij het jeugdparket in de loop van de laatste 40 jaar .”

Na een statistische leemte van ongeveer twee decennia over de werking van de jeugdgerechten, mag men zich vandaag 
verheugen over het feit dat een tipje van de sluier wordt opgelicht dankzij de resultaten van het onderzoek dat op dit 
gebied door het Departement Criminologie van het NICC werd uitgevoerd (www.nicc.fgov.be)28.

De cijfergegevens die hieronder gepresenteerd worden, hebben betrekking op de instroom van protectionele zaken29 bij 
de jeugdparketten30. Een “protectionele zaak” heeft als onderwerp een verdenking van ofwel een door een minderjarige 
ervaren problematische opvoedingssituatie, ofwel een als misdrijf omschreven feit gepleegd door een minderjarige. 
Beide types van situaties worden ongeveer in dezelfde verhouding aan de jeugdparketten gemeld.

De analyse van de gegevens van het jaar 2005 laten toe een portret van het type zaken en het profiel van de betrokken 
minderjarigen te schetsen. Het in perspectief plaatsen van deze gegevens met andere indicatoren of een andere 
tijdsschaal levert evenzeer interessante resultaten op.

De draagwijdte van de gegevens

De hierna voorgestelde cijfers mogen niet enkel en alleen met indicatoren van gepleegde criminaliteit of ervaren 
problematische opvoedingssituatie worden gelijkgesteld. Eerst en vooral zou dat betekenen dat men vergeet dat deze 
cijfers betrekking hebben op de inleiding van de zaak bij het parket; of met andere woorden dat het hier gaat over een 
stadium van de rechtspleging waarop nog niets werd bewezen. Eveneens zou men geen rekening houden met de 
factoren die deze cijfers beïnvloeden en die een schakel in de keten vormen. Zo vormen, inter alia, de graad van sociale 
verdraagzaamheid, (on)veiligheidsgevoelens bij de bevolking, het beleid van politie en parketten, het personeelsbestand 
van deze diensten, en, meer concreet, de wijze waarop de zaken worden geregistreerd factoren die het aantal aanmeldin-
gen beïnvloeden. Om deze reden verwijzen de voorgestelde cijfers dan ook zowel naar een (verdenking van een) daad als 
de sociale reactie die daaruit voortvloeit. Tussen deze twee niveaus van werkelijkheid is het echter niet altijd evident om 
alle pro’s en contra’s in aanmerking te nemen.

Stabiliteit, en zelfs vermindering, van het aantal aangemelde misdrijven  
in de loop van de laatste 40 jaar

De gegevens werden in historische context geplaatst door beroep te doen op de gegevens die eerder in de gerechtelijke 
statistiek tussen 1967 en 1989 werden gepubliceerd31.

Om deze oefening te verwezenlijken werden er 4 metingen uit de gerechtelijke statistieken geselecteerd (1968, 1975, 
1981 en 1987 – de meest volledige jaren). Vervolgens werden deze gegevens gerelateerd aan vergelijkbare gegevens uit 
de aanmeldingsstatistieken voor de jaren 2005-2008 van de 23 betrokken arrondissementen.

Omdat oudere gegevens meerdere tekortkomingen bevatten, kijken we enkel naar de meest belangrijke trends terzake.

 28. Departement 
criminologie - jeugdbe-
scherming - productie 
en exploitatie van statis-
tische gegevens inzake 
jeugdbescherming.

 29. De burgerlijke zaken 
(op het gebied van adop-
tie, enz.) worden buiten 
beschouwing gelaten.

 30. De gegevens hebben 
betrekking op 23 van de 
27 jeugdparketten. Er 
werden geen gegevens 
opgenomen van de 
jeugdparketten van 
Aarlen, Bergen, Eupen en 
Neufchateau aangezien 
deze parketten nog 
niet voldoende gebruik 
maken van het registra-
tiesysteem.

 31. Voor meer informa-
tie over de toegepaste 
methode in het kader 
van deze oefening, 
zie VANNESTE Ch., De 
“nieuwe” statistiek 
van jeugdparketten 
belicht aan de hand 
van andere types van 
indicatoren. Oefenin-
gen in contextuali-
sering. In: VANNESTE 
Ch., GOEDSEELS E., 
DETRY I (ed.), De 
“nieuwe” statistiek van 
jeugdparketten: een 
belichting van de eer-
ste analyseresultaten 
vanuit verschillende in-
valshoeken, Academia 
Press, 2008.

JeugDpaRket
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Bovenstaande grafiek geeft de globale ontwikkeling van de aanmeldingen bij de jeugdparketten weer en maakt een 
onderscheid tussen de zaken die verwijzen naar als misdrijf omschreven feiten en de zaken die verwijzen naar problema-
tische of gevaarlijke opvoedingssituaties.

De grafische voorstelling laat de volgende vaststellingen toe:

men mag zeker niet spreken van een stijging van het geheel van de zaken die overgemaakt zijn wegens een als ››

misdrijf omschreven feit sinds 1981. Er is eerder sprake van een relatieve stabiliteit, tenminste wat de laatste 25 jaren 
betreft;
zowel in absolute cijfers als in termen van verhouding ten aanzien van het globaal aantal geschillen›› 32 zouden de 
aanmeldingen van als misdrijf omschreven feiten globaal gezien eerder een daling dan een toename vertonen: 
het aantal geregistreerde aanmeldingen bedraagt 60.000 in 1968, 64.000 in 1987 en 50.000 in 2005. Als we er van 
uitgaan dat de neigingen om klacht in te dienen, de praktijken van het verzenden naar het gerechtelijk systeem of 
de activiteiten van het politionele speurwerk tijdens deze lange periode waarschijnlijk niet veranderen, kunnen we 
niet besluiten dat de jeugdcriminaliteit in België stijgt;
wat de aanmeldingen van problematische opvoedingssituaties betreft, zien we een duidelijke stijging›› 33.

 32. De verhouding van 
“minderjarigen die 
worden verdacht een 
misdaad te hebben 
gepleegd” evolueert 
van bijna 80 % tijdens 
de jaren 60 over onge-
veer 66% halverwege 
de jaren  70, tot, bij 
benadering, 55 % in 
2005.

 33.  Bijna 17.000 
aanmeldingen in 
1968, bijna 31.000 in 
1987 en bijna 50.000 
in 2008.
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minder ernstige misdrijven

Wanneer minderjarigen als verdachten van een misdrijf op het jeugdparket aangemeld worden, dan is dit zeer vaak voor 
een misdrijf tegen goederen (43%) (onderstaande grafiek). De meerderheid van deze misdrijven worden geregistreerd als 
“gewone diefstallen” (58%).

Een aantal minderjarigen wordt ook aangemeld wegens misdrijven tegen personen (ongeveer 20%), voornamelijk 
opzettelijke slagen en verwondingen (77%). Op basis van de gegevens kan de graad van ernst van deze misdrijven niet 
worden bepaald. Bedenk echter dat een vechtpartij tussen jongeren tot deze kwalificatie kan behoren.

Van het totale aantal zaken betreffen 10% verkeersmisdrijven, 10% misdrijven i.v.m. verdovende middelen, en 10% 
misdrijven tegen de openbare veiligheid.34

De ernstige misdrijven, zoals de (pogingen tot) moord en doodslag, zijn eerder zeldzaam en vertegenwoordigen slechts 
0,08% van het totaal aantal als misdrijf omschreven aangemelde feiten.

Verjonging van de daders?

Weinig verrassend worden slechts weinig minderjarigen die verdacht worden van als misdrijf omschreven feiten 
aangemeld vóór de leeftijd van 12 jaar. Tussen 12 en 18 jaar stijgt de curve van de aanmeldingen.

Niettegenstaande het feit dat de huidige analyse vooral over 2005 gaat, konden er toch al enkele eerste analyses 
uitgevoerd worden voor de periode 2005-2008, waaronder die met betrekking tot de leeftijd van de minderjarigen35.

De blauwe curve toont de toestand in 2005, terwijl de oranje curve de toestand in 2008 weergeeft. Beide curven 
overlappen elkaar perfect. Er is dus gedurende de laatste jaren geen enkele aanwijzing om uit te gaan van een verjonging 
van de aan de jeugdparketten wegens criminaliteitsfeiten aangemelde minderjarigen.

 34. Voor meer uitvoe-
rige informatie, zie 
Detry I. et Goedseels E., 
De “nieuwe” statistiek 
van de jeugdparketten: 
analyse van de gege-
vens met betrekking 
tot de instroom voor 
het jaar 2005. In: VAN-
NESTE Ch., Goedseels 
E., Detry I (ed.), De 
“nieuwe” statistiek van 
de jeugdparketten: een 
belichting van de eer-
ste analyseresultaten 
vanuit verschillende in-
valshoeken, Academia 
Press, 2008. Volledig 
onderzoeksrapport (+ 
becijferde tabellen) is 
ook beschikbaar op de 
Website van het NICC 
(www.nicc.fgov.be).

 35. In de nabije 
toekomst zullen 
volledige analysen 
met betrekking tot de 
periode 2005-2008 
beschikbaar zijn.
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Delinquentie, een jongerenzaak?

Een vergelijking tussen de gegevens van de jeugdparketten (minderjarigen) en die van de correctionele parketten 
(meerderjarigen) toont aan dat het aantal aanmeldingen omwille van misdrijven van meerderjarigen acht keer hoger ligt 
dan de aanmelding van minderjarigen. Wetende dat de bevolking tussen 18 en 64 jaar ook ongeveer 8,5 keer talrijker is 
dan die van de 12 tot (minder dan) 18 jaar, kan men niet anders dan concluderen dat de geregistreerde delinquentie 
globaal beschouwd dus niet méér te wijten aan minderjarigen is dan aan meerderjarigen36.
Bovendien wijst een analyse van deze verhoudingen doorheen de tijd geenszins op een stijging van het aantal 
minderjarigen in de geregistreerde delinquentie in de loop van de laatste decennia37.

wanneer verkeert een minderjarige “in een problematische (opvoedings)situatie”?

Wanneer minderjarigen op het jeugdparket aangemeld worden in het kader van een problematische (opvoedings)
situatie, dan is er in de eerste plaats sprake van feiten verbonden aan het statuut van minderjarigen (ongeveer 40%) (zie 
onderstaande tabel). Hierbij gaat het vooral om weglopen, schoolverzuim of gebrek aan discipline. 

Talrijke aangemelde zaken dragen echter eveneens de kwalificatie “kind in gevaar” (30%), een vage en algemene 
kwalificatie die niet toelaat aan te specificeren in welke problematische situatie een minderjarige juist verkeert. 

In een aantal zaken werd de minderjarige aangemeld als slachtoffer van een misdrijf tegen personen (ongeveer 10%)38 of 
in het kader van familiale conflicten (6%).

De restcategorie (iets meer dan 10%) omvat zeer diverse zaken, zoals onrustwekkende verdwijningen, zwangerschap 
vóór de wettelijke minimumleeftijd, inbreuken op de vreemdelingenwetgeving, ….

 36.  Voor meer  
inlichtingen,  
zie Vanneste Ch, ibid.

 37.  Om deze verge-
lijkende oefeningen 
uit te voeren heeft 
men verschillende 
methoden moeten 
gebruiken. Deze wor-
den beschreven in het 
artikel van Vanneste 
Ch., ibid.

 38.  Het gaat hier vooral 
om feiten die begaan 
werden door meerder-
jarigen en die door het 
correctionele parket 
aan het jeugdparket 
overgemaakt werden. 
Afhankelijk van het 
éne tot het andere 
jeugdparket wordt de 
oorspronkelijke 
tenlastelegging (die aan 
de meerderjarige dader 
wordt toegeschreven) 
al dan niet behouden. 
Wanneer dit niet 
gebeurt, wordt de meer 
algemene kwalificatie 
“kind in gevaar” aan 
de zaak toegekend. Dit 
leidt mogelijk tot een 
onderschatting van 
het aantal misdrijven 
tegen personen met een 
minderjarig slachtoffer. 
Deze verschillende 
wijzen van registreren 
bemoeilijken bovendien 
het maken van 
vergelijkingen tussen 
de parketten op het 
niveau van de specifieke 
tenlasteleggingen.
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PROBlEmATISCHE OPVOEDIngSSITUATIES PER TyPE SITUATIE

 2005 2008

feiten verbonden aan het statuut van minderjarige 39% 38%

Algemene kwalificatie "kind in gevaar" 33% 29%

misdrijven tegen personen 10% 13%

familiale zaken 6% 6%

Restcategorie 12% 14%

Totaal 100% 100%

In tegenstelling tot de stroom van misdrijven op de jeugdparketten waar we, zoals gezien hebben, relatieve stabiliteit – 
of zelfs een neiging tot daling – vaststellen, zien we bij de aanmelding van problematische opvoedingssituaties eerder 
een stijging doorheen de tijd. (zie eerste grafiek). Een eerste analyse van de gegevens voor de periode 2005-2008 
bevestigt deze opwaartse trend.

Afgezien van de mogelijke gevolgen van een verbetering van de registratiewijze hebben twee recente politieke 
initiatieven (2006) de laatste jaren op dit gebied een invloed kunnen uitoefenen.

In eerste instantie zijn er de omzendbrieven van het College van de Procureurs-generaal die een meer systematische 
registratie en overdracht van informatie met betrekking tot intrafamiliale geweldtoestanden beoogt39. Wanneer zulke 
gewelddaden binnen een familie met kinderen worden aangemeld, moeten de correctionele parketten overeenkomstig 
deze omzendbrieven vandaag systematisch een kopie van de genoemde aanmeldingen naar de jeugdparketten 
opsturen. Bijgevolg is het niet verwonderlijk deze laatste een toename kennen van instroom van zaken met betrekking 
tot een problematische opvoedingssituatie.

Het andere recente politieke initiatief dat mogelijk een invloed op de aanmeldingen bij de jeugdparketten heeft gehad, 
komt van de Minister van Binnenlandse Zaken. Sinds juli 2006 heeft hij namelijk aan elke politiezone gevraagd om 
partnerships met de schoolgemeenschappen in te stellen om problemen inzake drugs, geweld en schoolverzuim aan te 
pakken. Aangezien een partnership een zekere uitwisseling van informatie met zich meebrengt, mag men dan ook 
aannemen dat er nu frequenter informatie uitgewisseld wordt tussen de schoolgemeenschappen en politiediensten. Op 
die manier zou de opwaartse evolutie niet door een reële stijging van deze situaties verklaard worden, maar gewoon een 
aanwijzing zijn dat ze op het niveau van de politie (en dus van het parket) systematischer verzonden worden. Alleen een 
analyse die met deze verschillende factoren rekening houdt zal toelaten om hun respectieve aandeel af te wegen.

 39. COL 3/2006 en COL 
4/2006 van het College 
van de Procureurs-
generaal.
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grote verschillen tussen de gerechtelijke arrondissementen

Verhouding misdrijven versus problematische (opvoedings)situaties
Algemeen werden er in 2005 verhoudingsgewijs iets meer als misdrijf omschreven feiten dan problematische 
opvoedingssituaties op de jeugdparketten aangemeld (55% versus 45%). De verhouding tussen beiden verschilt echter 
sterk van jeugdparket tot jeugdparket.

Verder tekent er zich een helder onderscheid af tussen de jeugdparketten van het noorden en die van het zuiden van het 
land. Voor alle Nederlandstalige jeugdparketten is het aandeel van de aangemelde als misdrijf omschreven feiten groter 
dan van de problematische opvoedingssituaties. Voor de meeste Franstalige jeugdparketten is dit net andersom. Toch 
lijkt dit verschil tussen de gemeenschappen de laatste jaren af te zwakken.

Omdat niet alle gerechtelijke arrondissementen even groot zijn, moet elke vergelijking rekening houden met de 
respectieve populatiegrootte van hun minderjarigen. Om die reden werden de graden van aangemelde zaken (d.i. het 
aantal aangemelde zaken per 1000 minderjarigen) in de verschillende arrondissementen met elkaar vergeleken.

graad van aangemelde problematische (opvoedings)situaties
De volgende grafiek geeft een totaaloverzicht van de graad van aangemelde problematische opvoedingssituaties per 
jeugdparket. Bij de jeugdparketten van Luik en Charleroi werden in 2005 verhoudingsgewijs – per 1000 minderjarigen 
tussen 0 en 18 jaar – de meeste problematische situaties aangemeld. Opvallend is dat bijna alle Franstalige 
jeugdparketten zich bovenaan de figuur bevinden en de Nederlandstalige jeugdparketten onderaan.
Op die manier lijken de gegevens weer te geven dat er in het algemeen meer jonge Franstaligen aangemeld worden als 
verkerend in een problematische opvoedingssituatie dan hun Nederlandstalige tegenhangers. Deze vaststelling is 
ongetwijfeld gedeeltelijk gegrond, in de minder gunstige socio-economische omstandigheden die in het zuiden van het 
land heersen. Zo heeft een correlatieanalyse tussen de werkloosheidsgraad en de graad van aanmelding van de 
minderjarigen per gemeente aangetoond dat, hoe hoger de werkloosheidsgraad van een gemeente is, hoe hoger 
verhoudingsgewijs de aanmeldingen bij de parketten zijn van minderjarigen die er wonen40. 

 40.  Vanneste Ch., 
ibid.

Verhouding misdrijf omschreven feiten (geel) en problematische situaties (blauw) 
 naar gerechtelijk arrondissement in 2008 
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De statistische bevestiging laat echter niet toe om te bepalen of de socio-economische context het bestaan van de situatie zelf 
beïnvloedt dan wel de meer systematische verzending hiervan naar Justitie, of, nog waarschijnlijker, beide vernoemde processen.

Afgezien van de socio-economische verschillen en de verschillen die op het niveau van de registratiepraktijken werden 
vastgesteld, is het waarschijnlijk dat de verschillende organisatie van het systeem van (vrijwillige) jeugdbijstand in de twee 
gemeenschappen eveneens een invloed uitoefent. Met name, voordat men in Vlaanderen de tussenkomst van de 
jeugdgerechten mag vragen voor het opleggen van een hulpmaatregel, moet de situatie voorgelegd worden aan de 
Bemiddelingscommissie41. Deze zal een laatste keer proberen te onderhandelen over het vrijwillig aanvaarden van een 
hulpmaatregel door de minderjarige en zijn familie. Deze bemiddelingsinstantie werd niet door het decreet van de Franse 
Gemeenschap ingesteld, zodat bij weigering van de partijen om aan een hulpprogramma deel te nemen het dossier 
onmiddellijk aan het jeugdparket wordt overgedragen.
 

graad van aangemelde als misdrijf omschreven feiten
De grafiek geeft een totaaloverzicht van de graad van aangemelde misdrijven per arrondissement.42 Op de horizontale as wordt 
de bevolkingsdichtheid van het gerechtelijk arrondissement weergegeven. De verticale as geeft de graad van aangemelde 
misdrijven weer (= aantal aangemelde zaken per 1.000 minderjarigen tussen 12 en 18 jaar43).

Er werd geen enkele samenhang gevonden tussen de bevolkingsdichtheid enerzijds en de graad van aangemelde misdrijven 
anderzijds. In grotere of dichter bevolkte arrondissementen (zoals bv. Luik) worden dus verhoudingsgewijs niet meer misdrijven 
aangemeld dan in kleinere of minder dicht bevolkte arrondissementen (zoals bv. Marche-en-Famenne).

Naast de variatie die we vaststellen voor wat betreft de aanmeldingsgraad van als misdrijf omschreven feiten, zien we bij de 
problematische opvoedingssituaties een veel grotere variatie tussen de arrondissementen wat betreft de aanmeldingsgraad.44

 41.  “Bemiddelingscom-
missie”, Decreet van 7 
maart 2008 inzake de 
bijzondere jeugdbij-
stand.

Graad van aangemelde problematische opvoedingssituaties 

 42.  Voor een beeld per 
type misdrijf - misdrij-
ven tegen goederen, 
tegen personen, tegen 
de openbare veiligheid, 
drugs- en verkeers-
delicten - verwijzen 
we naar het volledige 
onderzoeksrapport en 
de tabellen in bijlage 
hiervan  
(www.nicc.fgov.be).

 43.  Aangezien uit de 
analyses gebleken 
is dat meer dan 90% 
van de aangemelde 
verdachten ouder was 
dan 12 jaar, worden 
enkel de minderjarigen 
van 12 tot 18 jaar in 
rekening gebracht.

 44.  De maximale 
spreiding voor als 
misdrijf omschreven 
feiten (MOF) is van 
37,9 aanmeldingen 
per 1000 minderja-
rigen (Turnhout) tot 
76,2 aanmeldingen 
per 1000 minder-
jarigen (Verviers), 
d.w.z. een variatie 
die tot tweemaal zo 
hoog is, terwijl voor 
de aanmeldingen 
van problematische 
(opvoedings)situaties 
de variatie tot 5 maal 
zo hoog is. Het parket 
van Luik registreert in 
verhouding tot haar 
bevolking 5 maal 
meer aanmeldingen 
van problematische 
(opvoedings)situaties 
dan het parket van 
Leuven.
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In ieder geval kan men uit een hogere aanmeldingsgraad in een arrondissement niet opmaken dat er daar een hoger aantal 
misdrijven wordt gepleegd. Het bestaan en de frequentie van aanmeldingen van zulke feiten hangt van vele factoren af, 
waarvan de vermoedelijke pleging ervan maar één element vormt. Op die manier weerspiegelt de vastgestelde variatie tussen 
arrondissementen eerder verschillen op het gebied van het gevoerde beleid, de nagestreefde prioriteiten en de middelen die 
ingezet worden om deze doelen te bereiken.

 
Conclusie

De gepresenteerde gegevens verschaffen een overzicht van de geschillen op protectioneel gebied (misdrijf omschreven feiten 
versus problematische opvoedingssituatie) die aan de jeugdparketten worden voorgelegd. Hieruit kunnen we overgaan tot 
volgende conclusies:

op lange termijn stellen we een stijging van de aanmeldingen van problematische opvoedingssituaties vast en een ››

stabiliteit, en zelfs daling, van de aangemelde als misdrijf omschreven feiten;
Als het gaat over als misdrijf omschreven feiten gaat het in een groot aantal gevallen over minder ernstige misdrijven  ››

(bv. gewone diefstal);
we zien geen verjonging van de verdachte daders tijdens de laatste jaren (2005-2008);››

we stellen geen oververtegenwoordiging van de minderjarigen in het geheel van de geregistreerde delinquentie vast;››

er is een significante correlatie tussen de aanmeldingsgraad van problematische opvoedingssituaties en de werkloos-››

heidsgraad;
tussen de aanmeldingsgraden die in de verschillende arrondissementen worden geregistreerd is er behoorlijk wat variatie.››

Het samenstel van de op deze manier uitgevoerde oefeningen opent interessante denkpistes waardoor een toename, een 
verergering en een verjonging van de jeugdcriminaliteit op zijn zachtst uitgedrukt in twijfel kunnen worden getrokken.

Graad van aangemelde als misdrijf omschreven feiten 
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6. Penitentiaire inrichtingen

Penitentiaire inrichtingen
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“Toename van de gevangenispopulatie in 2009 door toedoen van het 
aantal veroordeelden”

Begin 2009 bereikte de gevangenispopulatie opnieuw een historisch hoogtepunt, voornamelijk door toedoen van het 
aantal veroordeelden, ook al zagen de drie belangrijkste categorieën van gedetineerden (beklaagden, veroordeelden en 
geïnterneerden) hun aantal stijgen in vergelijking met 2008.

Tijdens het laatste decennium steeg de gevangenispopulatie met bijna 25%. Gedurende deze vrij lange periode zijn het 
de geïnterneerden die naar verhouding de sterkste stijging hebben gekend (bijna 70% méér44).

Op dagelijkse basis, berekend in bruto cijfers, betekent dit dat er bijna 2.000 gedetineerden zijn bijgekomen in de periode 
tussen maart 1998 en maart 2009. Iets meer dan de helft van die stijging (1.100 gedetineerden) werd tijdens de eerste vijf 
jaar (tot in 2003) vastgesteld. Gedurende deze eerste periode had het grootste deel van deze stijging (900 gedetineerden) 
betrekking op beklaagden die hun definitieve veroordeling afwachtten. Op de 850 gedetineerden die er sinds 2003 zijn 
bijgekomen, behoren integendeel drie kwart tot de categorie van de definitieve veroordeelden en meer dan een derde 
zijn geïnterneerden; tegelijkertijd is het aantal beklaagden met ongeveer 125 eenheden gedaald (ondanks een lichte 
stijging gedurende de twee laatste jaar).

Het overgrote deel van de gevangenisbevolking blijft bestaan uit definitief veroordeelden die uitsluitend in de 
gevangenis zitten in het kader van de uitvoering van veroordelingen met vrijheidsberovende straffen. Daarna volgen de 
beklaagden met iets meer dan een derde van de populatie. De derde meest vertegenwoordigde categorie van 
gedetineerden is die van de geïnterneerden. De overige gedetineerden (in hoofdzaak minderjarigen en vreemdelingen 
ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken) vormen enkel een (kleine) minderheid van de gevangenispopulatie.

geVangenIspOpulatIe

 44.  En dit zonder 
rekening te houden 
met de bevolking van 
de instellingen tot 
bescherming van de 
maatschappij van 
het Waalse Gewest in 
Bergen en Doornik, 
noch die van de 
niet-penitentiaire 
structuren.
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POPUlATIE OP 1 mAART (1998-2009)45

JAAR BEKlAAgDEn
VEROOR- 
DEElDEn

gEïnTERnEER- 
DEn

VARIA TOTAAl
ElEKTROnISCH 

TOEzICHT

1998 2.773 4.615 622 166 8.176

1999 2.554 4.580 589 166 7.889 10

2000 3.023 4.900 640 125 8.688 12

2001 2.951 4.776 675 142 8.544 22

2002 3.238 4.497 644 226 8.605 167

2003 3.680 4.807 718 103 9.308 286

2004 3.614 4.713 783 135 9.245 278

2005 3.550 4.830 856 139 9.375 277

2006 3.530 5.082 862 161 9.635 337

2007 3.473 5.407 965 163 10.008 612

2008 3.527 5.193 994 144 9.858 557

2009 3.557 5.433 1.038 131 10.159 609

 45.  In deze uitgave 
van “Justitie in cijfers” 
werd een verdeling per 
geslacht weggelaten. De 
desbetreffende statistiek 
kunt u echter op de web-
site van het Nationaal 
Instituut voor de Statis-
tiek  terugvinden. 
www.statbel.fgov.be/ 
figures/d352_fr.asp
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“Lineaire stijging van het aantal opsluitingen tijdens de laatste drie jaar”

Na een stabiele periode van vier jaar, tussen 2002 en 2005, zette de in 2006 begonnen stijging van het aantal opsluitingen 
zich verder door in 2008. Terwijl deze stijgende tendens in 2006 nog werd veroorzaakt door het groot aantal beklaagden 
dat wachtte op een definitieve veroordeling, is de voornaamste oorzaak van de stijging sedertdien het aantal definitief 
veroordeelden. De stijging tussen 2005 en 2008 van het aantal opsluitingen van veroordeelden bedraagt ongeveer 37%. 
Op te merken valt dat deze opsluiting niet altijd samenvalt met de aanvang van de strafuitvoering omdat bepaalde 
veroordeelden, die reeds opgesloten waren op het moment van hun veroordeling als beklaagde, in de gevangenis 
blijven om hun bijkomende straf uit te zitten zonder te worden vrijgelaten (om daarna opnieuw te worden opgesloten). 
Bovendien beginnen niet alle opgesloten veroordeelden onmiddellijk aan het uitzitten van hun celstraf: een deel van hen 
zijn voorlopig in strafonderbreking geplaatst om te onderzoeken of zij hun straf onder het regime van ET zouden kunnen 
ondergaan.

DE OPSlUITIngEn (1998-2008)

JAAR BEKlAAgDEn
VEROOR-
DEElDEn

gEïnTERnEER-
DEn

mInDER- 
JARIgEn

AnDERE TOTAAl

1998 8.997 3.821 481 368 460 14.127

1999 9.212 3.956 416 437 517 14.538

2000 9.992 3.689 454 544 281 14.960

2001 9.608 3.587 308 449 491 14.443

2002 10.865 4.130 345 187 355 15.882

2003 10.805 4.015 364 485 218 15.887

2004 11.053 3.736 331 569 46 15.735

2005 11.194 3.460 407 524 189 15.774

2006 11.954 3.703 378 539 166 16.740

2007 11.916 4.287 359 520 173 17.255

2008 12.042 4.728 375 522 217 17.884

OpsluItIngen
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“Binnen de algemene tendens van een daling van het aantal vrijlatingen 
is er niettemin een stijging van de invrijheidstellingen van beklaagden 
en veroordeelden bij het einde van hun straf”

Het totaal aantal invrijheidstellingen is in 2008 wat verminderd ten aanzien van 2007 maar blijft hoger dan dat van 2006. 
De meest opvallende daling betreft, enerzijds, de voorlopige invrijheidstellingen (algemeen), toepasbaar op 
veroordeelden die in totaal maximum 3 jaar uitzitten en, anderzijds, de invrijheidstellingen van vreemdelingen die na het 
uitzitten van hun straf of maatregelen in administratieve hechtenis ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken 
worden gehouden. 

Het aantal voorwaardelijke invrijheidstellingen (toegekend aan veroordeelden met een totaal aan straffen hoger dan 3 
jaar, die Belg zijn of een verblijfsvergunning hebben) en de (bijzondere) voorlopige invrijheidstellingen (waaronder deze 
met het oog op verwijdering van het grondgebied, van toepassing op de vreemdelingen zonder verblijfsvergunning en 
die tot een totaal aan straffen hoger dan 3 jaar werden veroordeeld) is stabiel of lichtjes gezakt.

Naast deze algemeen dalende tendens van het aantal invrijheidstellingen, bemerkt men echter een stijging van het 
aantal vrijlatingen van beklaagden en veroordeelden die aan het einde van hun straf zijn gekomen. De stijging binnen 
deze laatste categorie zou echter kunnen worden beïnvloed door het te verwaarlozen aantal vreemdelingen dat na hun 
gerechtelijke veroordeling of maatregelen nog in de gevangenis wordt gehouden (categorie ‘Vreemdelingen (behalve 
voorlopige invrijheidstelling)’).

InVRIJheIDstellIngen
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InVRIJHEIDSTEllIngEn* VAn 2006 TOT 2008

 2006 2007 2008

wIJzE VAn InVRIJHEIDSTEllIng n % n % n %

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

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

Voorlopige invrijheidstelling (algemene) 5.340 33,2% 5.411 32,6% 5.030 30,7%

Voorlopige invrijheidstelling (bijzondere) 274 1,7% 325 2,0% 327 2,0%

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

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

geïnterneerden (geestelijk gestoorden) 449 2,8% 480 2,9% 462 2,8%

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

Vreemdelingen (behalve voorlopige  
invrijheidstelling)

562 3,5% 461 2,8% 184 1,1%

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

Totaal 16.095 100,0% 16.577 100% 16.377 100%

* De invrijheidstellingen vanuit de instellingen tot bescherming van de maatschappij in Bergen en Doornik zijn niet inbegrepen.
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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), voorlopig
 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.

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

Voorlopige invrijheidstelling (algemeen): 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. 

Voorlopige invrijheidstelling (specifiek):  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. 

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

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

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

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

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. 
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7. Justitiehuizen

Justitiehuizen
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“Ongekende stijging van het aantal nieuwe opdrachten in 2008. Sinds 
haar invoering in 2002, neemt de werkstraf een steeds grotere plaats in 
op het terrein. Het elektronische toezicht, dat sinds 1 september 2007 tot 
de bevoegdheid van de justitiehuizen behoort, is in volle expansie.” 
Inleiding

De justitiehuizen vervullen zowel strafrechtelijke- als burgerrechtelijke opdrachten die grotendeels bijdragen tot een 
meer humane en toegankelijke Justitie. 

Sinds hun stichting in 1999 behandelen de justitiehuizen elk jaar een stijgend aantal opdrachten wat betreft 
strafrechtelijke materies terwijl het volume burgerrechtelijke opdrachten zich de laatste jaren op een vrij stabiel niveau 
staande houdt. 

De cijfers, die sinds het jaar 200147 worden gepubliceerd, wijzen erop dat tijdens de laatste 8 jaar, het volume aan nieuwe 
strafrechtelijke opdrachten, jaarlijks door de opdrachtgevers aan de justitiehuizen toevertrouwd, met 60% is gestegen, 
namelijk van 27.536 in 2001 naar 44.064 in 2008. Wat de burgerrechtelijke opdrachten betreft is de evolutie minder 
duidelijk.

Tijdens dezelfde periode is het aantal justitieassistenten48 met 17% gestegen, namelijk van 711 op 1 december 2001 naar 
834 op 1 december 2008.

AlgEmEnE EVOlUTIE 2001 – 2008

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Aantal justitieassistenten 711 712 710 733 767 801 814 834

Nieuwe strafrechtelijke opdrachten* 27.536 29.072 31.815 32.860 36.465 35.887 39.164 44.064

Nieuwe burgerrechtelijke opdrachten** 12.200 13.083 14.122 14.467 14.723 13.497 16.057 15.831

* De strafbemiddeling is inbegrepen
** De behandelde aanvragen in het kader van het eerstelijnshulp zijn niet inbegrepen.

 46.   Voor meer 
inlichtingen, kunt 
u terecht bij het 
Directoraat-generaal 
Justitiehuizen van de 
FOD Justitie.

 47. In de volgende 
tabellen komen de 
voorgestelde cijfers 
uit twee verschil-
lende bronnen (van 
2001 tot 2004: lokale 
registratiesystemen 
“invulstatistiek”. 
Vanaf 1 januari 2005 
komen de gegevens 
uit het geïnforma-
tiseerde SIPAR-sys-
teem, “parajudicieel” 
informaticasysteem, 
waarvan het gebruik 
sinds 1 januari 2005 
in het geheel van de 
justitiehuizen werd 
verplicht). Bijgevolg 
kan hun vergelijk-
baarheid ten aanzien 
van de volledig 
onderzochte periode 
niet helemaal worden 
gegarandeerd. 
Bovendien, en gezien 
de voortdurende zorg 
die werd besteed op 
elk vlak met betrek-
king tot de kwaliteit 
van de gegevens, 
kunnen ze lichtjes 
afwijken van de tij-
dens de vorige jaren 
voorgestelde cijfers.

 48.   Met “personeels-
bestand” bedoelt 
men het aantal 
contractuelen of 
statutairen die in 
deze functie werden 
aangeworven. Dit 
aantal moet worden 
onderscheiden van 
datgene dat in VTE 
(VolTijds Equivalen-
ten) wordt geschat en 
dat rekening houdt 
met het door het 
geheel van het per-
soneelsbestand wer-
kelijk gepresteerde 
arbeidstijd (deeltijds 
werk, speciale verlo-
ven, enz.)

De JustItIehuIZen46
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Tegenwoordig, en zonder rekening te houden met de mondelinge- en schriftelijke aanvragen om inlichtingen ingediend 
door burgers in het kader van de eerstelijnshulp, vertegenwoordigen de burgerrechtelijke opdrachten 26% van het 
aantal opdrachten behandeld door de justitiehuizen, tegen 74% voor de strafrechtelijke opdrachten.

De oprichting van het Directoraat-generaal Justitiehuizen op 1 januari 2007 bracht een uitbreiding van de bevoegdheden 
van de justitiehuizen met zich mee49. Daardoor is het jaarlijkse volume van de door de opdrachtgevers overgedragen 
strafrechtelijke opdrachten op een uitzonderlijke manier gestegen. Ten aanzien van het jaar 2006, ging het over 3277 
bijkomende opdrachten.

Het jaar 2008 wordt ook door een nieuwe buitengewone stijging van het door de opdrachtgevers aantal overgedragen 
strafrechtelijke opdrachten gekenmerkt. In 2008, betekent dat 4900 strafrechtelijke opdrachten méér voor de 
justitiehuizen dan in 2007. Het gaat hier dus over de belangrijkste stijging die tijdens de 8 laatste jaar werd opgetekend. 

De volgende tabellen en grafieken stellen de ontwikkelingen per activiteitssector voor, evenals de gevolgen die daaruit 
voortvloeien op het vlak van de verschillende opdrachten die aan de justitiehuizen werden toevertrouwd. 

Elke opdracht die het justitiehuis rechtstreeks van een opdrachtgever krijgt wordt maar één keer geteld zelfs als die 
opdracht, om territoriale bevoegdheidsreden, later ter uitvoering aan een ander justitiehuis wordt overgedragen. 

Strafrechtelijke opdrachten 

In het kader van de strafrechtelijke opdrachten die hen worden toevertrouwd, vervullen de justitieassistenten twee 
functies: 

De functie van begeleiding en toezicht over daders van inbreuken, vervuld op vraag van gerechtelijke- en/of ››

administratieve instanties met het doel het risico op recidive te beperken. Deze functie kadert in het alternatief 
van de voorlopige hechtenis (vrijheid onder voorwaarden), de probatie, de werkstraf, de penitentiaire sector 
(penitentiaire verloven, beperkte detentie, voorwaardelijke invrijheidstelling, voorlopige invrijheidstelling, 
onderbreking van de strafuitvoering), invrijheidstelling op proef (bescherming van de maatschappij) en van het 
elektronische toezicht dat, als modaliteit van de (gevangenis)strafuitvoering aansluit bij de penitentiaire sector, 
maar statistisch gezien het voorwerp van een aparte categorie is.  

In deze verschillende activiteitssectoren, kunnen de justitieassistenten eveneens een voorlichtingsfunctie ››

vervullen, op vraag van de gerechtelijke- en/of administratieve instanties, teneinde hen informatie te verstrekken 
zodat ze een juiste beslissing kunnen nemen. Het kan gaan om hetzij sociale onderzoeken, hetzij beknopte 
voorlichtingsrapporten (BVR). Het sociaal onderzoek heeft een overzicht van de psychosociale context van de 
rechtsonderhorige tot doel. Het beknopt voorlichtingsrapport beperkt zich tot het antwoord op een specifieke 
vraag van de opdrachtgevende overheid.  

De justitieassistenten vervullen ook een opvolgingsfunctie in het kader van de bemiddeling in strafzaken. 

 49.  De wet van 17 mei 
2006 betreffende de 
externe rechtspositie 
van de veroordeelden 
heeft de bevoegdhe-
den van de justitiehui-
zen uitgebreid; o.a. aan 
de beperkte detentie, 
de onderbreking van 
de strafuitvoering, enz. 
Op 1 september 2007 
werd de bevoegdheid 
op het gebied van het 
elektronische toezicht 
aan de justitiehuizen 
toevertrouwd.
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Algemene trend
Zoals de grafiek hieronder aantoont, heeft de stijging in de loop van de 8 laatste jaren voornamelijk betrekking op de 
begeleidingen, terwijl het aantal sociale onderzoeken een veel meer gematigde verhoging kent, met uitzondering van 
het jaar 2008. Wat de stijging van de onderzoeken in 2008 betreft, is deze bijna uitsluitend toe te schrijven aan de 
aangevraagde onderzoeken op het gebied van de elektronische toezicht.

Wat de bemiddeling in strafzaken betreft, geven de cijfers over het algemeen duidelijk een lichte stijgende lijn aan. Na 
een “hoogtepunt” in 2006, en een daling in 2007, stijgt het aantal nieuwe opdrachten opnieuw in 2008. 
De volgende grafiek onderstreept dat de begeleidingsfunctie, die in 2001 goed was voor 44% van de activiteiten 
verbonden aan de strafrechtelijke opdrachten, nu bijna 60% vertegenwoordigt. De bemiddeling in strafzaken nam in 
2001 bijna 23% van het totaal in beslag, maar slechts 15% in 2008.
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Evolutie van de nieuwe mandaten per strafrechtelijke opdracht
Onderstaande tabel beschrijft de evolutie van het aantal nieuwe opdrachten die elk jaar door de opdrachtgevers werden 
gegeven, verdeeld per materie, met onderscheid tussen de begeleidingen, de onderzoeken en de opdrachten 
betreffende de bemiddelingen in strafzaken.

STRAfRECHTElIJKE OPDRACHTEn: EVOlUTIE VAn DE nIEUwE OPDRACHTEn 2001- 2008

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

BEgElEIDIngSOPDRACHTEn

Vrijheid onder voorwaarden 2.224 2.855 3.156 3.460 3.713 4.107 4.563 4.917

Probatie 3.074 3.157 3.303 3.642 4.958 3.987 5.536 6.437

Autonome werkstraf* - 556 4.597 7.405 9.067 9.524 9.847 10.131

Penitentiaire opdrachten*1 1;920 1.724 1.544 1.510 1.144 794 1.197 1.216

Elektronisch toezicht*2 - - - - - - 1.463 2.896

Bescherming van de maatschappij 427 462 561 523 684 525 521 564

Dienstverlening*3 4.373 5.356 3.353 1.283 942 1.187 - -

Begeleidingsopdr. - totaal 12.018 14.110 16.514 17.823 20.508 20.124 23.127 26.161

OnDERzOEKSOPDRACHTEn & BVR

Vrijheid onder voorwaarden 258 248 178 198 147 181 303 330

Probatie 2.395 2.340 2.782 2.399 3.320 3.045 3.206 2.488

Autonome werkstraf* - 233 1431 2.051 2.478 2.253 2.293 2.366

Penitentiaire opdrachten*1 3.560 3.327 3.310 3.218 3.012 3.026 2.740 2.597

Elektronisch toezicht*2 - - - - - - 743 3.147

Bescherming van de maatschappij 340 400 344 332 368 375 360 471
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STRAfRECHTElIJKE OPDRACHTEn: EVOlUTIE VAn DE nIEUwE OPDRACHTEn 2001- 2008

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dienstverlening*3 2.748 2.304 1.149 618 200 182 - -

Onderzoeksopdr. & BVR - totaal 9.301 8.852 9.194 8.816 9.525 9.062 9.645 11.399

BEmIDDElIng In STRAfzAKEn

Bemiddeling in strafzaken 6.217 6.110 6.107 6.221 6.432 6.701 6.392 6.504

STRAfRECHTElIJKE OPDR. - TOTAAl 27.536 29.072 31.815 32.860 36.465 35.887 39.164 44.064

Onderstaande grafieken duiden, voor de begeleidingen en vervolgens voor de onderzoeken, het percentage opdrachten 
aan die deel uitmaken van elk type strafrechtelijke opdracht. 
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Evolutieanalyse

Naargelang het type (van) uitgevoerde opdracht, werden deze de 8 laatste jaren gekenmerkt door een verschillende evolutie. 
In de bovenstaande tabel, werden de vier sectoren die een specifieke commentaar behoeven met een asteriks aangeduid: 

Eerst, gaat het over de werkstraf als autonome straf (*), die valt onder het toepassingsgebied van de wet van 17 april 2002 tot 
invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken, die op 7 mei 2002 in werking trad. 
Sinds de inwerkingtreding van de wet, hebben de begeleidingen in de sector van de werkstraf een opmerkelijke stijging 
gekend. Binnen de begeleidingen, vertegenwoordigt de werkstraf thans zelfs 39% van het totaal. De onderzoeken met het oog 
op de werkstraf zijn goed voor 21% van de opgevraagde onderzoeken. 
Wat de penitentiaire sector (*1) betreft, bepaalt de wet van 17 mei 2006 een (zeker) aantal nieuwe modaliteiten van 
strafuitvoering, met name de beperkte detentie en de onderbreking van de strafuitvoering met als resultaat, een uitbreiding 
van de bevoegdheden van de justitiehuizen in deze sector. Het aantal begeleidingen stijgt sinds 2006, terwijl de onderzoeken 
een lichte daling kennen. 

Op 1 januari 2007, werd de bevoegdheid betreffende het elektronische toezicht (*2), vroeger behorend tot de bevoegdheid 
van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, overgedragen aan de justitiehuizen. In 2008, vertegenwoordigde het 
elektronische toezicht 11% van de begeleidingen en 28% van de onderzoeken. Datzelfde jaar, nam het elektronische toezicht 
de voornaamste plaats in binnen de onderzoeksopdrachten, en was in zijn eentje verantwoordelijk voor de aanzienlijke 
stijging van het aantal onderzoeken. 

Naargelang de periodes, heeft de dienstverlening (*3) een verschillende inhoud. Sinds 1 januari 2007 bestaat er, wegens een 
wijziging van het SIPAR-registratiesysteem, voor deze opdrachten geen aparte categorie meer. Ze worden in de statistieken 
betreffende probatie of het alternatief aan de voorlopige hechtenis opgenomen. Dit verklaart gedeeltelijk de stijging van het 
aantal nieuwe opdrachten in deze sectoren. 

Het aantal probatie- en begeleidingsopdrachten is in de loop van deze twee laatste jaren fors gestegen. Deze sector is nu goed 
voor 25% van de begeleidingen en 22% van de onderzoeken.

Wat de aanvragen op het gebied van alternatieven voor de voorlopige hechtenis betreft, zijn ze, in 2008, goed voor 19% van 
de begeleidingen en 3% van de onderzoeken. 
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Burgerrechtelijke opdrachten

In het kader van de burgerrechtelijke opdrachten, komen de justitieassistenten tussen in volgende domeinen:

In burgerlijke zaken stellen de justitieassistenten sociale onderzoeken op. Op aanvraag van de opdrachtgever, ››

verzamelen ze informatie betreffende de gezinstoestand in het kader van een geschil betreffende het ouderlijke 
gezag, de huisvesting van de kinderen, het recht op persoonlijk contact alsook inzake de andere materies behorend 
tot het familierecht (bijvoorbeeld, het recht van de grootouders om persoonlijk contact met hun kleinkinderen te 
onderhouden). 

Op het gebied van het slachtofferonthaal, heeft de justitieassistent als taak: op aanvraag van de opdrachtgever, zal hij/››

zij specifieke informatie aan de slachtoffers geven, hen steun en bijstand bieden en ze naar de bevoegde instanties 
verwijzen; zowel tijdens de fase van het onderzoek als tijdens deze van de strafuitvoering. Op deze manier probeert hij 
de slachtoffers te helpen om hun rechten tijdens de procedure te vrijwaren. 

Op het gebied van eerstelijnshulp: de justitieassistent heeft als opdracht het onthaal en het in kennis stellen van de ››

burger en, zo nodig, hem naar de bevoegde diensten te verwijzen. De justitieassistent beantwoordt rechtstreeks aan 
de vragen van de burgers. Het bevoegdheidsdomein van de justitiehuizen bepaalt de grenzen van zijn tussenkomst. 

BURgERRECHTElIJKE OPDRACHTEn: EVOlUTIE nIEUwE mAnDATEn 2001- 2008

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Burgerrechtelijke opdrachten 2.834 2.751 2.858 2.886 3.195 2.878 3.018 2.932

Slachtofferonthaal 9.366 10.332 11.264 11.581 11.528 10.619 13.039 12.899

Eerstelijnswerking 11.371 13.550 15.755 12.720 12.892 12.453 10.857 10.501
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Het aantal opdrachten met betrekking tot burgerlijke sociale onderzoeken blijft jaar na jaar op een zeer stabiel niveau. 

Wat het slachtofferonthaal betreft, moeten de cijfergegevens met voorzichtigheid worden bekeken want, begin 2007, 
werd een nieuw registratiesysteem (SOSIP) opgezet. Tijdens het jaar 2007, werden de mandaten, die tijdens de vorige 
jaren werden ingevoerd, in het nieuwe systeem geregistreerd, maar werden er verkeerde data aan toegekend. Deze data 
werden verbeterd, maar de cijfers van deze laatste jaren hoeven echter met bedachtzaamheid te worden geïnterpreteerd. 
Sinds de inwerkingtreding van de wet van 17 mei 2006 met betrekking tot het externe juridisch statuut van de 
veroordeelden, zou het aantal interventies in het kader van de strafuitvoering zelfs een lichte daling kennen. In 
tegenstelling tot de oude reglementering, hangt de tussenkomst van de justitieassistent immers af van de door het 
slachtoffer genomen initiatief om aan de procedure te worden geassocieerd. We wachten op meer betrouwbare cijfers en 
het verloop van een bijkomend jaar om op dat gebied een tendens vast te stellen. 

Ten slotte, wat de eerstelijnshulp betreft, merkt men sinds 2007 een trend die duidt op een daling in het aantal 
aanvragen. Misschien is dat te begrijpen door het feit dat de justitiehuizen hun actieterrein in deze sector tot hun eigen 
bevoegdheidsdomein hebben beperkt. Deze keuze werd geleid met de bedoeling om een dienst van betere kwaliteit aan 
de burger aan te bieden.
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3. ICT – Hoven en rechtbanken

Dienst Strafrechtelijk beleid
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“Aantal veroordelingsberichten daalt licht”

De Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid staat in voor het produceren van de statistieken in verband met de 
veroordelingen, interneringen en opschortingen. Onze gegevens zijn afkomstig van het centraal strafregister. Aangezien 
men daar een grote achterstand heeft opgelopen zijn wij beperkt tot het weergeven van de statistieken tot en met 2005. 
De cijfers voor 2006, 2007 en 2008 zijn immers nog niet volledig en zodoende nog aan fluctuaties onderhevig. 

We vragen u er rekening mee te houden dat deze cijfers mede afhankelijk zijn van de wetten die toegepast worden. 
Wetswijzigingen zorgen ervoor dat het niet altijd even correct is om cijfers over een langere periode te vergelijken. 
Wanneer men bijvoorbeeld drugsmisbruik zwaarder gaat bestraffen in plaats van het te gedogen, zal je opeens een 
stijging krijgen van het aantal veroordelingsberichten voor verdovende middelen. Je krijgt de indruk dat er zich meer 
inbreuken voordoen, maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Waar men vroeger een oogje dicht kneep, stelt men nu 
een proces verbaal op, waardoor er meer personen berecht en aldus veroordeeld worden. Wij vragen u dan ook om deze 
cijfers met enige voorzichtigheid te benaderen en altijd kritisch te zijn over mogelijke sterke stijgingen of dalingen. 

Het aantal veroordelingsberichten daalt lichtjes in 2005. Sinds 1999 deed er zich een continue stijging voor, maar daar 
komt in 2005 voorlopig een eind aan. De verkeersinbreuken vormen de grootste groep en vertegenwoordigen 81% van 
het totaal aantal veroordelingsberichten.

VeROORDelIngen, InteRneRIngen en OpschORtIngen
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Evolutie aantal berichten voor veroordelingen, opschortingen en interneringen

Onderstaande grafiek toont dat de veroordeling de meest courante beslissing is, en dit in 95,5% van de gevallen. De 
opschortingen50 zijn goed voor 4,3% van het totaal, en de interneringen51 ten slotte nemen 0,2% voor hun rekening. 
Omwille van het specifieke karakter van de internering, en het feit dat de opschorting nog steeds als een gunstmaatregel 
beschouwd wordt, is het logisch dat het percentage veroordelingen zo hoog ligt. 

De continue stijging van het aantal opschortingen tussen 1994 en 2002 is mogelijks te wijten aan de wet van februari 
199452. Deze wet bracht een dubbele verandering met zich mee: enerzijds werden de toepassingsmogelijkheden van 
opschorting en uitstel uitgebreid, en anderzijds werd de dienstverlening ingevoerd als probatievoorwaarde. Deze 
uitbreiding bij wet leidde ertoe dat zowel opschorting als uitstel mogelijk werd voor straffen die vijf jaar in concreto53 niet 
te boven gingen. Het toepassingsgebied van beide modaliteiten werd daardoor veel groter, hetgeen een mogelijke 
verklaring kan zijn voor de stijging.

De dienst strafrechtelijk beleid heeft geen cijfers betreffende het aantal vrijspraken. Deze bevinden zich bij de statistisch 
analisten van het college van procureurs-generaal. Men mag dus niet concluderen dat 95,5% van alle rechtszaken leidt 
tot een veroordeling. 

De gegevens hebben betrekking op alle veroordelingen, interneringen en opschortingen die gedurende een bepaald 
jaar werden uitgesproken. 

 50.  Opschor-
ting van 
uitspraak 
betekent dat 
de rechter zich 
beperkt tot 
een uitspraak 
over de schuld-
vraag, maar 
geen straf 
oplegt.

 51.  Een gees-
tes-gestoorde 
delinquent 
wordt geen 
gevangenis-
straf opgelegd, 
wel een 
verzorgende 
maatregel van 
onbepaalde 
duur die men 
internering 
noemt.

 52.  Wet van 
10 februari 
1994 tot wijzi-
ging van de 
wet van 29 juni 
1964 betref-
fende opschor-
ting, uitstel en 
probatie, B.S., 
27 april 1994

 53.  De straf in 
concreto is de 
straf die door 
de rechter in 
een concreet 
geval wordt 
opgelegd. De 
bepaling van 
de straf in de 
wet duidt men 
aan met de 
term “straf in 
abstracto”
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Verhoudingen volgens jurisdictie

Aantal veroordelingsberichten
De politierechtbanken nemen het grootste deel van de veroordelingen voor hun rekening (in 2005 is dat ongeveer 75%), 
gevolgd door de correctionele rechtbanken (18%) en de hoven van beroep (3%). Over de jaren heen stijgt het aandeel 
van de politierechtbanken. Het aandeel van de correctionele rechtbanken daalt licht. 

Aantal interneringen
Wat betreft de interneringen nemen de correctionele rechtbanken het grootste deel voor hun rekening, in 2005 is dit 
55%. Het aandeel van de hoven van beroep is de afgelopen jaren sterk gestegen en bevat in 2005 ongeveer 20% van het 
aantal interneringen. Dit in tegenstelling tot de raadkamer waar het aandeel van 40% in 1995 daalde tot 15% in 2005. 
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Aantal opschortingen
Het grootste aantal opschortingen gebeurt door de correctionele rechtbanken. Ondanks het feit dat het aandeel van de 
correctionele rechtbanken de laatste jaren is gedaald, blijft deze ook in 2005, 69% van het aantal opschortingen bevatten. 
De politierechtbanken nemen in 2005, 22% voor hun rekening. In vergelijking met 1995, toen was het aandeel van de 
politierechtbanken iets meer dan 5%, kunnen we dus spreken van een forse stijging. 
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Aantal veroordelingsberichten volgens type inbreuk

Strafwetboek

Misdaden en wanbedrijven tegen de persoon en het gezin
Onderstaande grafiek toont de vier zwaarste inbreuken tegen de lichamelijke integriteit, zijnde doodslag, onopzettelijke 
doodslag, aanranding en verkrachting. De meest voorkomende inbreuk van de vier is aanranding54. Zowel de 
veroordelingsberichten van aanranding, verkrachting als doodslag zijn in 2005 ten opzichte van het referentiejaar 1995 
sterk gestegen, respectievelijk met 32%, 27% en 54%. Het misdrijf onopzettelijke doodslag daarentegen is met 45% 
gedaald. Vooral in de periode 2002 tot 2005 zijn veel veranderingen in de vier misdaden op te tekenen. Hieruit valt niet 
noodzakelijk te concluderen dat men deze misdrijven effectief vaker of minder vaak pleegt.

Het aantal veroordelingsberichten voor opzettelijke slagen en verwondingen is vrij stabiel en constant in vergelijking met 
het aantal onopzettelijke slagen en verwondingen. Deze laatste daalde de afgelopen 10 jaar met 62%.

 54.  Hierbij wordt geen 
onderscheid gemaakt 
tussen aanranding met 
geweld of bedreiging of 
aanranding zonder ge-
weld of bedreiging. Beide 
categorieën werden dus 
samengeteld.
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Misdaden en wanbedrijven tegen de eigendom
Het aantal diefstallen met geweld steeg tussen 1995 en 2005 met 28%. Het aantal diefstallen daalde de afgelopen 10 jaar 
echter van 9049 in 1995 naar 8094 in 2005. Dit is een daling van 11%. 1999 tekent zich in de grafiek duidelijk af als het jaar 
met de minste veroordelingsberichten van diefstallen en van diefstallen met geweld of bedreiging.

Bijzondere strafwetten

Verkeer 
Het aantal verkeersinbreuken is in de periode 1995 tot 2005 met 35% geleidelijk gestegen. In 2005 zijn er echter 4% 
minder verkeersinbreuken gepleegd dan in het jaar daarvoor. Of het jaar 2005 een daling inzet, valt echter nog niet te 
zeggen. 
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Verdovende middelen
In vergelijking met 10 jaar geleden is het aantal veroordelingsberichten met betrekking tot verdovende middelen 
gedaald met 17%. Na een stabiele periode van 1999 tot 2001 merken we echter terug een sterkere stijging op van het 
aantal veroordelingsberichten inzake verdovende middelen op. Maar we zitten nog niet aan het aantal van het piekjaar 
1996. 
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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

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 

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

Het nationaal instituut voor Criminalistiek 
en criminologie

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

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

De dienst Stafrechtelijk Beleid

Statistieken van de veroordelingen, opschortingen en 
interneringen 
Hallepoortlaan 5-8 
1060 Brussel 
Tel.:  02 542 73 21



75

Medewerkers
Voorwoord Alain Bourlet
Budget Danny Spitaels  
Magistraten Erwin De Causemaecker
Administratief personeel Heidi Devriese
 Isabelle De Maeseneire
ICT Dominique François
Hoven en rechtbanken Ianthe Faes
 Christiane van Ansem
 Lionel Kerger
Hof van Cassatie Andrée Clément 
Politieparket Ianthe Faes
 Christiane van Ansem
Correctioneel parket Ellen Van Dael
 David Eyckmans
Jeugdparket Isabelle Detry
 Eef Goedseels
Penitentiaire inrichtingen Samuel Deltenre
Justitiehuizen Anabelle Rihoux
DSB Ann Renders
Lay-out Ianthe Faes
 Christiane van Ansem
 Evy De Bleeckere
Vertaling Patrick Seynave
Website Olivier Hullaert  
Coördinatie Ianthe Faes 
 Christiane van Ansem
Foto's FOD Justitie
 Regie der Gebouwen 
 

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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