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Voorwoord
Deze brochure biedt een overzicht van verschillende statistische reeksen met betrekking tot de verscheidene beroepen binnen justitie. 
Om de verschillende reeksen met elkaar te kunnen vergelijken, bevat de brochure gegevens van de jaren 2013 tot en met 2017.

Deze gegevensreeksen geven een overzicht van het budget van justitie, van het aantal betrokken medewerkers en van de 
activiteiten van justitie (aantal dossiers, aantal gedetineerden, enz.). De cijfergegevens van de justitiehuizen zijn opgesplitst per 
gemeenschap (Vlaamse, Franse en Duitstalige), omwille van de overheveling van de bevoegdheden naar de gemeenschappen als 
gevolg van de zesde staatshervorming.

De brochure biedt ook een overzicht van een aantal opdrachten van het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele 
Rechten en Vrijheden, zoals onder meer internationale adoptie, naamsverandering en genadeverzoeken.

Als u meer cijfers of uitleg wenst in verband met deze publicatie of als u ons feedback wenst te geven, kunt u contact opnemen 
met onze dienst Strategische ondersteuning via het e-mailadres segi.dsib@just.fgov.be. Indien nodig zal die dienst uw vragen of 
opmerkingen graag bezorgen aan de statistische diensten die gegevens produceren.

Wij wensen u een boeiende lectuur!

Jean-Paul Janssens

Voorzitter van het directiecomité
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Budget
De initiële begroting door de Kamer gestemd vóór het begin van het jaar “n”, is de voorafbeelding van de uitgaven die tijdens dit 
jaar zullen worden gemaakt. Historisch gezien worden de vereffeningskredieten van de begroting gebruikt als referentiepunt 
omdat deze de vereffeningskredieten de meest pertinente gegevens zijn voor de budgettaire autoriteiten, namelijk vanuit 
het perspectief van de terugbetaling van de staatsschuld. De vereffeningskredieten zijn de voorafbeelding van wat tijdens het 
begrotingsjaar zal worden uitgegeven. 

Gedurende het jaar worden wijzigingen aangebracht aan de oorspronkelijke begroting, wat resulteert in een aangepaste 
begroting1  die deze wijzigingen incorporeert.

Voor 2017 bedraagt de totale initiële begroting in vereffeningskredieten 1 805 mio EUR, een stijging van 79,7 mio EUR (4,62 %) 
ten opzichte van de initiële begroting van 2016. In vergelijking met de aangepaste begroting van 2016 (1740 mio EUR), neemt het 
totale bedrag toe met 64,3 mio EUR of 3,73%.

Het bedrag van de initiële begroting houdt rekening met de lineaire besparingen die door de overheid werden opgelegd en de 
minderuitgave als gevolg van de sluiting van de Tilburgse gevangenis.

De lineaire besparingen in personeelsbudgetten werden echter geneutraliseerd door een loonindexering. De opname in de 
initiële begroting van de Optifed2-kredieten, voorheen verdeeld via een interdepartementale provisie, resulteerde in een toename 
van het personeelsbudget voor magistraten, gevangenispersoneel en het personeel van de centrale administratie. Daarnaast zijn 
extra middelen gereserveerd voor de uitvoering van het Crossborder-project voor het verzamelen en innen van verkeersboetes 
in internationale context (29 mio EUR), voor het gevangenisbeheer (8 mio EUR voor personeel en 10,3 mio EUR voor de opening 
van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen), voor de dienst Voogdij die belast is met het toezicht op niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen (3,4 mio EUR) en voor het budget voor juridische bijstand.

De initiële begroting werd vervolgens aangepast met de extra kredieten die werden goedgekeurd als gevolg van de begrotings-
controles. Het departement ontving ook kredieten vanuit interdepartementale provisies voor uitgaven van allerlei aard, 
gerechtskosten en niet-structurele veiligheidsuitgaven.

In totaal ontving de FOD Justitie 1.886.178.364,5 EUR aan vereffeningskredieten voor het jaar 2017.

1 De aangepaste begroting voor deze presentatie is degene die gepubliceerd wordt in de begrotingstabellen van het begrotingsjaar “ x+1 “.
2  Optifed is een federaal efficiëntieprogramma dat tot doel heeft de werking van de administratie te verbeteren door een betere samenwerking tussen federale overheden  
 te bevorderen en door middel van transversale projecten de beste werkwijzen te implementeren.
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Evolutie van het budget van de FOD Justitie3

In de begroting 2017 zijn de personeelskosten (€ 1.301,1 miljoen) goed voor 72,1% van het totale budget. De rest is verdeeld in 
10,9% operationele en werkingskosten (196,3 miljoen euro) en 17% andere kosten (304,3 miljoen euro), inclusief onderhoud en 
voeding van gedetineerden, gerechtskosten, juridische bijstand, de toelagen, de vergoedingen aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de uitgaven van de beleidscel.

 
Opsplitsing van het budget 2017

72%	

11%	

17%	

Personeel	

Werking-	en	investeringskosten	

Andere	uitgaven	

 
 

3 Voor het jaar 2015 bedraagt de totale initiele begroting in vereffeningskredieten 1 706 mio EUR. Dit is een globale daling met 218 mio EUR (11,34 %) tegenover de initiele begroting  
 van 2014. Tegenover de aangepaste begroting van 2014 (1 952 mio EUR) daalt het budget met 246 mio EUR of 12,63 %. Ongeveer 40 % van de daling is toe te schrijven aan 
 de kredieten van de justitiehuizen, de jeugddelinquentie en de eerstelijnsrechtshulp, die in uitvoering van de zesde Staatshervorming naar de Gemeenschappen overgeheveld werden.  
 Naast deze overgehevelde kredieten, heeft de Regering structurele besparingen opgelegd. Deze globale inspanning van 153 849 000 EUR werd verdeeld over alle entiteiten van het 
 departement. Dit betekent een daling van 8,27 %.

2013 2014 2015 2016 2017
Totaal initiëel budget excl. overgehevelde kredieten in

2015
1813,1 1835,6 1703,5 1723,8 1885,0

Totaal finaal budget excl.  overgehevelde kredieten in
2015 1825,6 1869,5 1912,0 1856,6 1884,8
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Personeel FOD Justitie
Organogram
De FOD Justitie is samengesteld uit drie directoraten-generaal, drie stafdiensten, het Belgisch Staatsblad en onafhankelijke 
diensten en commissies.

- De directoraten-generaal Wetgeving en Fundamentele rechten en vrijheden, Rechterlijke organisatie (beheer van de 
magistraten en van het personeel van de griffies en parketten van de hoven en rechtbanken) en Penitentiaire inrichtingen 
zijn elk bevoegd inzake hun referentie-aangelegenheden.

- De stafdiensten Personeel en Organisatie, Budget en Beheerscontrole en ICT bepalen de strategie in hun respectieve 
domeinen en ondersteunen de andere directies voor alle aangelegenheden die onder hun bevoegdheden ressorteren.

- Het Belgisch Staatsblad staat in voor de productie en verspreiding van een brede waaier officiële publicaties en 
overheidspublicaties, zowel via traditionele kanalen (papier) als elektronisch (internet). Voor de belangrijkste officiële 
publicaties gebeurt de distributie enkel via elektronische weg.

- Tot de onafhankelijke diensten en commissies behoren:  
• de Commissie voor Financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders 

die de aanvragen voor financiële bijstand van slachtoffers van een opzettelijke gewelddaad of hun naasten 
onderzoekt;

• de Kansspelcommissie die drie opdrachten heeft: advies geven aan de regering en optreden als controle- en 
tuchtorgaan;

• het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties  (IACSSO) dat belast is met 
onderzoek naar het verschijnsel van schadelijke sektarische organisaties in België en hun internationale bindingen;

• het Nationaal instituut voor criminologie en criminalistiek (NICC);
• de Veiligheid van de Staat.

Organogram FOD Justitie

Informatie
veiligheidsadviseur

Directoraat-generaal
Penitentiaire Inrichtingen

Minister Commissies

Cel Beleidsvoorbereiding

Diensten
van de Voorzitter

Belgisch Staatsblad

IDPB

Stafdienst Budget,
Beheerscontrole en Logistiek

Stafdienst Personeel
en Organisatie (P&O)

Stafdienst ICT

Directoraat-generaal
Rechterlijke Organisatie

Directoraat-generaal
Wetgeving en Fundamentele

Rechten en Vrijheden

Voorzitter
&

Directiecomité

Commissie hulp aan
slachtoffers van opzettelijke
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Entiteiten Afdelingen Bezetting
% van het 

totaal
Budgettaire VTE’s

DG Penitentiaire inrichtingen Veiligheidskorps  421,00   1,82%  398,30   

 Gevangenissen  9.443,00   40,73%  8.073,61   

DG Penitentiaire inrichtingen   9.864,00   42,55%  8.471,91   

Rechterlijke orde Griffies & parketsecretariaten  8.852,00   38,18%  7.871,23   

 Magistratuur  2.497,00   10,77%  2.497,00   

Rechterlijke orde  11.349,00 48,95%  10.368,23

Centrale diensten Kabinet  56,00   0,24%  56,00   

 DG Penitentiaire inrichtingen 
(admin.)

 108,00   0,47%  105,00   

 DG Wetgeving, fundamentele 
rechten en vrijheden

 198,00   0,85%  190,75   

 DG Rechterlijke organisatie (admin.)  146,00   0,63%  140,30   

 Belgisch Staatsblad  82,00   0,35%  82,00   

 SD P&O/Budget/ICT  268,00   1,16%  264,30   

 Diensten van de voorzitter  250,00   1,08%  243,00   

Centrale diensten  1.108,00 4,78%  1.081,35

Bijzondere diensten Commissies  60,00   0,26%  58,00   

 NICC  154,00   0,66%  150,40   

Bijzondere diensten   214,00   0,92%  208,40   

Veiligheid van de Staat Buitendiensten  400,00   1,73%  380,05   

 Binnendiensten  248,00   1,07%  227,18   

Veiligheid van de Staat.   648,00   2,80%  607,23   

Algemeen totaal  23.183,00   100,00% 20.737,12   

Budgettaire personeelsbezetting en VTE’s
De verdeling van de personeelsbezetting is gemeten op 31 december 2017. De telling van de personeelsaantallen is gebaseerd 
op de gegevens geregistreerd in de gegevensbanken van de FOD. Onder personeelsbezetting wordt verstaan: het aantal personen 
die voor de FOD Justitie werken op 31 december 2017. Sommigen kunnen twee juridische banden hebben en worden twee 
keer geteld, bijvoorbeeld mandaathouders die voordien vastbenoemd waren bij dezelfde FOD, personen met twee deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten of vervangen personeelsleden met opdracht. 
Het aantal budgettaire VTE’s wordt dan weer geteld op grond van het percentage van betaalde wedde (1 = 100 %, 0,8 = 80 %, 
enz.).  Bijvoorbeeld, twee personen die aan 4/5 werken en een persoon die halftijds werkt (aantal personeelsleden = 3) zijn gelijk 
aan: 0,8 + 0,8 + 0.5 = 2.1 VTE
De personeelsbezetting van de Veiligheid van de Staat is opgenomen in deze publicatie. 

Het personeel van de erediensten wordt geteld in het tweede deel van de onderstaande tabel: de FOD Justitie betaalt ongeveer 3 000 
personen als bedienaars van de erediensten, onder wie 330 afgevaardigden van de georganiseerde vrijzinnigheid. Artikel 181, § 1 en 
2, van de Grondwet bepaalt dat de staat de wedden en pensioenen van de bedienaars van de erediensten en de afgevaardigden van 
de niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties. Onder bedienaars van de eredienst wordt verstaan4 : 

- aartsbisschoppen, bisschoppen, pastoors, onderpastoors, kapelaans; 
- anglicaanse kapelaans; 
- orthodoxe metropolieten, aartsbisschoppen, bisschoppen, pastoors-dekens, onderpastoors; 
- dominees, eerste dominees; 
- grootrabbijn, rabbijnen; 
- secretaris-generaal van het Executief van de Moslims van België, imams. 

Verdeling van de personeelsbezetting & VTE per entiteit op 31 december 2017

Deel 1– Personeel van de FOD Justitie

4  http://plaatselijke-besturen.brussels/nl/themas/erediensten-en-vrijzinnigheid/geestelijken?set_language=nl 



Deel 2 – Personeel betaald door de FOD Justitie

Personeel Erediensten en 
vrijzinnigheid

Erediensten en 
vrijzinnigheid  Headcounts % van het totaal  Budgettaire 

VTE’s 

Anglicaanse eredienst               18,00   0,42%              17,00   

Katholieke eredienst          3.630,00   84,44%         2.837,00   

Islamitische eredienst               85,00   1,98%              81,00   

Israëlitische eredienst               34,00   0,79%              31,50   

Orthodoxe eredienst               59,00   1,37%              57,00   

Protestants-evangelische 
eredienst             142,00   3,30%            140,00   

Vrijzinnigheid             331,00   7,70%            323,75   

Algemeen totaal Erediensten & 
vrijzinnigheid

         4 299,00   100,00 %         3 487,25   

De volgende grafieken geven verschillende wijzen van verdeling van deze personeelsbezetting weer. Het personeel van de 
erediensten en vrijzinnigheid is niet opgenomen in de volgende grafieken. Hoewel de federale staat (FOD Justitie) bevoegd blijft 
inzake de wedden en pensioenen voor de bedienaars van de erediensten, alsook de afgevaardigden van de georganiseerde 
vrijzinnigheid, wordt dit personeel niet rechtstreeks beheerd door de FOD Justitie (het werkt niet voor de FOD Justitie).

Verdeling van de personeelsbezetting per entiteit op 31/12/2017

Om de verdeling van de personeelsbezetting van de FOD op begrijpelijke wijze weer te geven, zijn het directoraat-generaal 
Wetgeving, de stafdiensten (B&Bc, ICT en P&O), de centrale diensten van de directoraten-generaal Rechterlijke organisatie en 
Penitentiaire inrichtingen, het Belgisch Staatsblad en de Diensten van de voorzitter gegroepeerd in de categorie ‘Centrale 
diensten’. De commissies (zie organogram hierboven) en de onafhankelijke diensten (Nationaal instituut voor criminalistiek en 
criminologie) worden gegroepeerd onder de categorie ‘Bijzondere diensten’.

Zoals hierboven vermeld, tellen de rechterlijke orde en de penitentiaire inrichtingen tellen samen meer dan 91 % van de 
personeelsbezetting van de FOD Justitie, de centrale en bijzondere diensten iets meer dan 5 % en de Veiligheid van de Staat 3 %.

Veiligheid van de Staat; 
648; 3%

DG Penitentiaire 
Inrichtingen; 9864; 42%

Bijzondere diensten; 214; 
1%

Rechterlijke Orde; 11349; 
49%

Centrale diensten; 1108; 
5%
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Verdeling van de personeelsbezetting per taalrol op 31 december 2017

De personeelsbezetting van justitie wordt verdeeld per taalrol.  Een zeer klein aantal personen vallen onder de Duitse taalrol; zij 
behoren tot de Rechterlijke orde, maar verschijnen niet op de grafiek wegens hun ondervertegenwoordiging (minder dan 10 
personen).

Verdeling van de personeelsbezetting per gewest van uitoefening van hun functie op 
31 december 2017

 

Uit de verdeling per regio van uitoefening van functie blijkt dat 25 % van de personeelsbezetting in het Brussels Gewest werkt,  
40 % in Vlaanderen en 35 % in Wallonië. De 75 % personeelsleden die buiten Brussel werken, zijn toegewezen aan de penitentiaire 
inrichtingen of aan de rechterlijke orde.
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Verdeling van de personeelsbezetting van de FOD Justitie per kwalificatieniveau op  
31 december 2017

De personeelsbezetting wordt hieronder verdeeld per kwalificatieniveau, eerst in het geheel, vervolgens voor elke entiteit van de 
FOD Justitie. 

Niveau A stemt overeen met het niveau van het diploma van hoger onderwijs van het lange type (licentiaat of master). Niveau 
B stemt overeen met het niveau van het diploma van hoger onderwijs van het korte type of een kandidatuursdiploma of 
-getuigschrift. Niveau C stemt overeen met het niveau van het diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.  Voor 
niveau D is geen enkele diplomavereiste voor de rekrutering.  

46 % van de personeelsleden van de FOD Justitie zijn niveau C. De verdeling van de niveaus A en D is ongeveer 20 % elk en 15 % 
van de personeelsleden zijn niveau B. 

Verdeling van de personeelsbezetting van de FOD Justitie per entiteit en
per kwalificatieniveau op 31 december 2017

Uit de verdeling ven het personeel per niveau voor elke entiteit blijkt dat het DG Penitentiaire inrichtingen wordt gekenmerkt 
door een groot aandeel van personeelsleden van niveau C; het gaat hoofdzakelijk om de penitentiaire beambten aangesteld 
in de verschillende gevangenissen van het land.  In de centrale diensten en de bijzondere diensten is niveau A de meest 
vertegenwoordigde categorie. In de rechterlijke orde wordt de categorie van niveau D op de voet gevolgd door niveau A.
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Verdeling van de personeelsbezetting per administratieve situatie op 31 december 2017

Meer dan 80 % van de personeelsleden van de FOD Justitie is vastbenoemd.

Contractueel
18%

Vastbenoemd
82%

Verdeling van de personeelsbezetting volgens tewerkstelling en administratieve situatie  
op 31 december 2015

In de penitentiaire inrichtingen en de Veiligheid van de Staat vindt men het grootste aandeel ervan, aangezien ongeveer 90 % van 
de personeelsleden vastbenoemd is. In de andere entiteiten situeert die ratio zich tussen 71 en 74 %.

Leeftijdspiramide en verdeling per geslacht (personeelsbezetting op 31 december 2017)

Over het algemeen is de leeftijdspiramide van de FOD Justitie veeleer evenwichtig. De gemiddelde leeftijd is 45,42 jaar. Per 
geslacht is de gemiddelde leeftijd 44,31 voor de vrouwen en 46,55 voor de mannen.  De vrouwen vertegenwoordigen 51 % van de 
personeelsbezetting, de mannen 49 %.
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Leeftijdspiramide en verdeling per geslacht, voor elke identiteit van de FOD Justitie 
(personeelsbezetting op 31 december 2017)

Centrale diensten en bijzondere diensten

Terwijl de piramide van de centrale diensten relatief in evenwicht is, is die van de bijzondere diensten dat veel minder. De 
leeftijdspiramide van de bijzondere diensten is relatief jong, maar dat betreft vooral de vrouwen. Hoewel de gemiddelde leeftijd er 
44 jaar bedraagt, bedraagt de gemiddelde leeftijd van de mannen immers 47,88 jaar, maar die van de vrouwen 41,15 jaar.
De leeftijdspiramide van de centrale diensten veroudert meer, met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. Er wordt eveneens een 
groter aandeel vrouwen opgemerkt in de leeftijdscategorieën 30-34 en 35-39 jaar.
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Penitentiaire Inrichtingen 

De populatie van de penitentiaire inrichtingen bestaat voor 66,02 % uit mannen. Het onevenwicht is vooral duidelijk in de 
leeftijdscategorieën van meer dan 34 jaar. De tendens bij de leeftijdscategorieën van minder dan 34 jaar is minder duidelijk. 
De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden van de penitentiaire inrichtingen bedraagt 44,55 jaar (42,74 jaar bij de vrouwen en 
45,46 jaar bij de mannen).

MV

MV
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Rechterlijke orde

In de rechterlijke orde (gerechtspersoneel en magistraten) is er eveneens een onevenwichtige piramide op het niveau van geslacht.  
Hier zijn vooral de vrouwen meer vertegenwoordigd.
In tegenstelling tot de penitentiaire inrichtingen zet die oververtegenwoordiging van een categorie zich evenwel voort in de 
jongere leeftijdscategorieën. De rechterlijke orde bestaat voor 66,42 % uit vrouwen, van wie de gemiddelde leeftijd 45 jaar 
bedraagt, tegenover 48,75 bij de mannen.
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Veiligheid van de Staat 

Binnen de Veiligheid van de Staat is de piramide onevenwichtig op het niveau van geslacht; het zijn de mannen die meer 
vertegenwoordigd zijn, zij vertegenwoordigen immers 69 % van de personeelsbezetting.
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Magistraten5

“De invulling van de magistratuur in het gerechtelijk 
landschap”
De teller van het aantal effectieve magistraten, referendarissen bij het Hof van Cassatie, gerechtelijke stagiairs en assessoren 
bij de strafuitvoeringsrechtbanken staat begin 2018 op 2.553 personen. Wederom zijn er meer vrouwen in de magistratuur  
(56 %) dan mannen. Bijna 17% (410) van alle magistraten bevinden zich in de leeftijdscategorie van 60 jaar tot de 
leeftijdsgrens, waarvan er 298 magistraten mogelijk aanspraak maken op het vervroegd pensioen vanaf de leeftijd van 62 jaar. 
 

Verhouding volgens jurisdictie
De rechtbanken van eerste aanleg nemen nog steeds het grootste deel aan de magistraten voor hun rekening (53%), gevolgd door 
de hoven van beroep (15%) en de arbeidsrechtbanken (9%). 

Verhouding volgens jurisdictie

Verhouding volgens niveau

5  Voor meer informatie kan u terecht bij de FOD Justitie, DG Rechterlijke organisatie.
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Verhouding volgens geslacht
De toename van het aantal vrouwen in de magistratuur neemt gestaag toe. In vergelijking met het jaar 2012 is het aandeel 
vrouwelijke magistraten van 49% gestegen naar 55%, en het aantal mannen met 5% gedaald. 

Evolutie van de man-vrouw verhouding

 
Het niveau eerste aanleg (de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van eerste aanleg, rechtbanken van koophandel en de 
strafuitvoeringsrechtbanken) is het type-rechtsmacht met een overwicht aan magistraten van het vrouwelijk geslacht (resp. 69% 
en 60%, 61% en 71%). Het Hof van Cassatie daarentegen is nog steeds een mannenbastion (77%) met 21 mannen en 9 vrouwen op 
de zetel, en 12 mannen en 1 vrouw bij het parket.

Verhouding volgens geslacht
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Verhouding volgens taal
De globale taalverhouding tussen de Nederlandstalige en Franstalige magistraten is gedurende de laatste vijf jaar bijna constant 
gebleven (46% Franstalig en 54% Nederlandstalig).

Evolutie volgens taalrol

 

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 die jurisdicties die bevolkt zijn door de “jongere” generatie magistraten. 

De hogere rechtscolleges worden eerder bezet door magistraten die reeds kunnen bogen op een lange carrière in de rechterlijke 
orde. Men dient hier dan ook over een grotere ervaring te beschikken door het bestaan van strengere benoemingsvoorwaarden. 

Evolutie volgens leeftijd
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In- en uitstroom
In 2017 werden 66 nieuwe magistraten benoemd die de eed hebben afgelegd op een totaal van 218 gerealiseerde benoemingen. 
152 benoemingen betroffen personen die voorheen reeds magistraat waren. 2017 was in die zin een atypisch jaar in vergelijking 
met andere jaren, aangezien een groter aandeel plaatsen werden ingevuld door personen die reeds magistraat waren.
In datzelfde jaar hebben 126 magistraten de magistratuur verlaten.
De evolutie van de uitstroom van de magistratuur geeft aan dat sedert de pensioenhervormingen6 opnieuw een stijging is van 
het vervroegd pensioen.

Evolutie van het aantal magistraten

Terwijl in 2012 de inrustestellingen bij het bereiken van de leeftijdsgrens 21% uitmaakten van alle vertrekkers, en 65% vervroegde 
pensioenen werden aangevraagd, zijn 55% van alle pensioneringen in 2017  vervroegd en 33% door het bereiken van de leeftijdsgrens.

Historiek van de uitstroom

6  wet 28 december 2011, in voege vanaf 1 januari 2013. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
zetel 1599 1604 1602 1614 1571 1531
parket 826 830 853 855 862 856
totaal 2425 2434 2455 2469 2433 2387
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Opdrachten buiten de magistratuur

›› Artikel 308 van het Gerechtelijk Wetboek: 
Er waren in januari 2017 drie magistraten gedetacheerd (of gedetacheerd geweest) buiten de magistratuur om een 
opdracht te vervullen in een internationale of supranationale instelling.  
Alle afwezige magistraten werden vervangen in bovental (1).  
Voorbeelden zijn het Internationaal Strafhof in Den Haag, het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de civiele 
crisisbeheer-missies bij de EU,… 
(1) Art. 309 van het Gerechtelijk Wetboek : “Is de opdracht bedoeld in artikel 308 voltijds, dan kan in de vervanging van de 
magistraten worden voorzien door een benoeming, en in voorkomend geval, een aanwijzing in overtal.”

›› Artikel 309ter van het Gerechtelijk Wetboek: 
Er waren in januari 2017 twee magistraten gedetacheerd (of gedetacheerd geweest) buiten de magistratuur om een opdracht 
te vervullen bij EUROJUST. 

›› Artikel 323bis van het Gerechtelijk Wetboek: 
18 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, de Raad voor Mededinging, het IGO, 
Bestuurlijke commissie belast met het toezicht op specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens 
door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ….  
15 van deze magistraten zijn vervangen door middel van een benoeming in bovental (2). 
(2) “…Is de opdracht voltijds, dan kan, met uitzondering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank, in een 
vervanging voorzien worden door middel van een benoeming en, in voorkomend geval, een aanwijzing in overtal.”.

›› Artikel 327 en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek: 
21 magistraten vervullen een voltijdse opdracht of voor federale overheidsdiensten, beleidsorganen, regeringscommissies, … 
10 magistraten werden vervangen door een benoeming in overtal (3) en (4). 
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. 
(3) Art. 327 van het Gerechtelijk Wetboek : “De bepalingen van artikel 323bis, § 1, tweede tot vijfde lid, zijn van toepassing op de 
vorige leden.” 
(4) Art. 327bis van het Gerechtelijk Wetboek : “De bepalingen van artikel 323bis, § 1, zijn van toepassing op de vorige leden.”

Niet-magistraten die als personeelsleden van de rechterlijke 
orde gegroepeerd worden bij de magistratuur:
 
De magistratuur wordt onder andere bijgestaan door referendarissen bij het Hof van Cassatie (157), door assessoren in 
de strafuitvoeringsrechtbanken (328) en door gerechtelijke stagiairs (123) op het niveau eerste aanleg (eerste aanleg + 
arbeidsrechtbanken + rechtbanken van koophandel).

7 kader 
8 kader 
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Gerechtspersoneel9 

Evolutie van het administratief personeel 
 
In 2016 en 2017 is het aantal administratieve medewerkers gestegen. In 2017 stonden 7647 personen de magistratuur en de 
rechtzoekende op administratief vlak bij:  griffiers (23 %), secretarissen (10 %) en overig administratief personeel (67 %).  7 op 10 
personeelsleden zijn vrouwen.  22 % van de personeelsleden is jonger dan 30 jaar en 37 % ouder dan 50 jaar.

 
Stijging van het aantal personeelsleden
Het aantal leden van het administratief gerechtspersoneel is in de afgelopen twee jaar gestegen van 7405 in 2015 naar 7647 in 
2017. 
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De stijging tekent zich het sterkst af bij de griffiers en secretarissen.

9  Stand van zaken op 1 januari 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Griffiers 1733 1622 1603 1618 1746
Secretarissen 875 713 696 713 765

Adm. Personeel 5560 5216 5106 5222 5136
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Verdeling volgens de rechtscolleges
“De rechtbanken van eerste aanleg vertegenwoordigen meer dan de helft van de medewerkers van Justitie”.

Het merendeel van het administratief gerechtspersoneel (51 %) werkt in de rechtbanken van eerste aanleg. De overige 
personeelsleden zijn verdeeld over de vredegerechten (12%), op de voet gevolgd door de arbeidsrechtbanken (10 %) en de hoven 
van beroep (8 %), op hun beurt op de voet gevolgd door de ondernemingsrechtbanken (7 %).

Het federaal parket blijft het kleinste rechtscollege (1 % van het totale aantal personeelsleden).

Verhouding per rechtscollege
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Verdeling per geslacht
“Vrouwe Justitia”

De overgrote meerderheid van de werknemers van het administratief gerechtspersoneel (70 %) is een vrouw. In de vredegerechten 
en ondernemingsrechtbanken is 3/4 van de werknemers een vrouw.

De rechtbanken van eerste aanleg – met de helft van het administratief gerechtspersoneel, oftewel 3969 werknemers, in hun 
rangen – volgen deze tendens door 2772 vrouwen, oftewel 70 %, te werk te stellen.

Mannen Vrouwen totaal % Mannen % Vrouwen

Federaal parket 45 50 95 47 % 53 %

Satellieten 44 45 89 49 % 51 %

Hof van Cassatie 45 55 100 45 % 55 %

Hoven van beroep 224 387 611 37 % 63 %

Arbeidshoven 75 132 207 36 % 64 %

Arbeidsrechtbanken 223 514 737 30 % 70 %

Politierechtbanken 109 285 394 28 % 72 %

Rechtbanken 
van eerste aanleg

1.197 2.772 3.969 30 % 70 %

Ondernemingsrechtbanken 122 396 518 24 % 76 %

Vredegerechten 203 724 927 22 % 78 %

totaal 2.287 5.360 7.647 30 % 70 %
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Verdeling naar geslacht:

Verdeling per leeftijd
22 % van de personeelsleden is jonger dan 34 jaar, 37 % is ouder dan 50 jaar.  

categorie Aantal % % gegroepeerd

<25 110 1%

22%25-29 679 9%

30-34 892 12%

35-39 980 13%

41%40-44 972 13%

45-49 1218 16%

50-54 1243 16%

37%
55-59 1056 14%

60-64 473 6%

65+ 24 0%

totaal 7647 100% 100%
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Verdeling naar leeftijdsgroep
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Verdeling per taal
Per taalgroep is het administratief gerechtspersoneel verdeeld in 55 % Nederlandstaligen en 45 % Franstaligen. Het aantal 
Duitstaligen is lager dan 0,5 % en wordt dan ook niet weergegeven in de onderstaande grafiek.

Griffiers Secretarissen Adm. Personneel Totaal

Duitstalig 0% 0% 0,00%
Franstalig 41% 45% 49% 45%
Nederlandstalig 59% 55% 51% 55%
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DG Wetgeving, Fundamentele 
rechten en vrijheden
Het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden (verder DG Wetgeving) vervult tal van operationele 
taken, naast zijn rol als adviseur van de minister van justitie in het burgerlijk recht, het gerechtelijk recht, het handelsrecht, de 
fundamentele rechten en vrijheden en de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen.

Het DG beheert aldus zeer uiteenlopende individuele procedures zoals het toekennen van (voor)naamsveranderingen, het 
erkennen en registreren van internationale adopties, het behandelen van dossiers rond internationale kinderontvoeringen, het 
toekennen van rechtspersoonlijkheid aan stichtingen van openbaar nut en internationale vzw’s, het aanstellen van voogden voor 
niet-begeleide minderjarigen, het behandelen van aanvragen tot uitlevering en verzoeken tot overbrenging, het behandelen 
van administratieve beroepen in het kader van de wapenwet tegen beslissingen van de gouverneur en het voorbereiden van 
genadedossiers.

Naams- en voornaamsveranderingen
De dienst Naams- en voornaamsverandering behandelt de aanvragen van particulieren met het oog op een verandering van naam en/
of voorna(a)m(en).

In 2017 is het aantal ingediende nieuwe aanvragen opnieuw gestegen, na een zeer korte kalmere periode.

Naams- en voornaamsveranderingen

 2013 2014 2015 2016 2017

Enkel familienaam 1066 1037 1170 1092 1112

Enkel voornaam 978 897 1002 1050 1198

Naam en voornaam 207 209 208 256 283

Total 2251 2143 2380 2398 2593

Internationale adoptie
De dienst internationale adoptie treedt op als Federale Centrale Autoriteit (FCA) binnen de FOD Justitie en heeft als opdracht buitenlandse 
adoptiebeslissingen te erkennen en te registreren. 

De eerste vereiste om interlandelijk te adopteren is het bekomen van een geschiktheidsvonnis van de familierechtbank. Tussen 1 januari 
2011 en 31 december 2017 heeft de FCA 1579  geschiktheidsvonnissen ontvangen. De FCA erkende in die periode 1562 buitenlandse 
adoptiebeslissingen.

Voor 2017 betreffen de meeste erkenningen interlandelijke adopties met een interlandelijke overbrenging van een minderjarig kind uit 
zijn land van herkomst naar Belgie. Deze procedures worden omkaderd door een Belgische adoptiedienst of de centrale autoriteit van 
de gemeenschap. Het gaat om 102 dossiers.

De overige 59 dossiers betreffen dossiers die niet omkaderd zijn overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wetgeving in deze 
materie. Hieronder bevinden zich de volgende situaties: interne adopties ten gunste van een Belg uitgesproken in het land van herkomst 
van het kind, interlandelijke adopties ten gunste van een Belg met een interlandelijke overbrenging van het kind, adopties van Belgische 
kinderen door de partner van een ouder verblijvend in het buitenland en adopties van meerderjarigen (veelal stiefouderadopties).

In 2017 weigerde de FCA 57 adopties te erkennen omdat deze niet voldeden aan de bepalingen van de Belgische en internationale 
wetgeving. Zo weigerde de FCA bijvoorbeeld herhaaldelijk de erkenning van een adoptie nadat de adoptanten zelf de hele 
adoptieprocedure in het buitenland hadden geregeld maar dan weer niet in België de voorafgaande procedure van voorbereiding en 
geschiktheid hadden gevolgd.
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De meeste dossiers vinden hun oorsprong in de volgende landen:

Omkaderde dossiers - Erkenningen

2013 2014 2015 2016 2017

1 Ethiopië 66 22 14 5 15

2 Thailand 18 18 15 27 13

3 Zuid-Afrika 24 16 8 9 9

4 Guinea 0 4 3 15 11

5 Rusland 8 13 5 2 3

6 Haïti 5 7 8 6 4

7 Kongo (Kinshasa) (R.D.C.) 16 1 12 0 0

8 Polen 0 7 9 7 5

9 Indië 4 4 3 5 11

10 Colombië 4 7 2 4 9
 

Niet omkaderde dossiers - Erkenningen

 2013 2014 2015 2016 2017

1 Frankrijk 9 11 17 13 10

2 Congo (Kinshasa) (R.D.C.) 12 8 5 3 2

3 Luxemburg 3 8 2 2 2

4 Zuid-Afrika 4 1 4 1 5

5 China (Volksrep.) 3 3 6 2

6 Duistland (Bondsrepubliek) 4 5 2 1 0

7
Verenigde Staten van 
Amerika

3 4 0 2 2

8 Ethiopië 1 4 1 2 2

9 Haïti 1 0 4 2 3

10 Nederland 2 1 2 2 2

Niet-erkenningenbeslissingen van buitenlandse adoptie

 2013 2014 2015 2016 2017

1 Congo (Kinshasa) (R.D.C.) 6 22 10 2 10

2 Guinee 1 9 10 6 20

3 Kameroen 4 3 3 5 5

4 Ivoorkust 2 1 2 3 5

5 Rwanda 0 3 1 2 2

6 Burundi 0 2 1 1 3

7 Nigeria 0 1 0 5 0

8 Madagascar 0 3 0 1 1

9 Turkije 1 1 1 0 2

10 Somalië 0 0 4 0 0

 



Internationale samenwerking in burgerlijke zaken
De dienst Internationale samenwerking in burgerlijke zaken staat in voor de behandeling van individuele dossiers in verscheidene 
vastgelegde domeinen en staat ten dienst van de burger en de partners van de FOD Justitie.
Deze dossiers worden behandeld op basis van een of meerdere internationale instrumenten waartoe België partij is (Verdrag, EU-
Verordening, EU-Richtlijn, bilateraal akkoord, etc.). 
Hieronder wordt een overzicht geboden van de jaarcijfers per materie. 

De eerste lijn van de tabel heeft betrekking op verzoeken tot terugkeer van een kind na een ongeoorloofde grensoverschrijdende 
overbrenging/achterhouding of op verzoeken tot grensoverschrijdend bezoekrecht. 

De tweede lijn van de tabel heeft betrekking op grensoverschrijdende verzoeken tot bescherming van minderjarigen.  

De derde lijn van de tabel heeft betrekking op grensoverschrijdende verzoeken tot invordering van onderhoudsverplichtingen. 

De laatste lijn van de tabel heeft betrekking op grensoverschrijdende verzoeken tot rechtsbijstand (pro deo advocaat of advocaat 
aan verlaagd tarief ). 
 

Internationale samenwerking in burgerlijke zaken

2013 2014 2015 2016 2017

Kinderontvoering / 
Grensoverschrijdend 
omgangsrecht

124 159 147 134 168

Kinderbescherming 66 63 72 74 118

Onderhoudsverplichtingen 480 475 380 349 369

Rechtsbijstand 81 94 108 98 89

 
Internationale rechtshulp in strafzaken
Deze dienst is belast met de toepassing van de gerechtelijke procedures met internationale dimensie waarbij Belgie betrokken is 
(uitlevering, overbrenging van gedetineerden, kennisgeving van gerechtelijke stukken, internationale rogatoire commissies).

Internationale rechtshulpverzoeken (CRP) zijn dossiers waarin een gerechtelijke autoriteit een onderzoeksopdracht vraagt aan een 
buitenlandse autoriteit. De rol van de FOD Justitie hierin is het ontvangen of verzenden van deze verzoeken en ze voor uitvoering 
overmaken aan de bevoegde uitvoerende overheid. Onderstaande cijfers betreffen de dossiers die door de dienst worden behandeld 
alsmede de dossiers die rechtstreeks door de gerechtelijke overheden worden uitgewisseld en waarvan de FOD werd op de hoogte 
gesteld. Het gaat zowel om verzoeken van als aan Belgie. De verhoging vanaf 2014 is te wijten aan een betere doorstroming van de 
informatie.

Bij uitleveringen (E) vraagt een land om een gezochte persoon over te dragen teneinde hem te vervolgen of om een reeds uitgespro-
ken straf ten uitvoer te leggen. Wanneer een vraag tot uitlevering aan Belgie wordt gericht, legt de administratie een ontwerpbesluit 
over dit verzoek voor aan de minister van justitie. Het gaat hier om uitleveringen van en naar Belgie.

In overbrengingsdossiers (TRA, ETB en TRS) behandelt de FOD Justitie het verzoek van gedetineerden die hun gevangenisstraf in hun 
land van herkomst wensen uit te zitten of de gevallen van onvrijwillige overbrenging. Voor de ETB’s betreffen deze cijfers hoofdzake-
lijk overbrengingen van Belgie naar het buitenland binnen de EU.

In de dossiers inzake Europese aanhoudingsmandaten (EAW) verleent de FOD Justitie de garantie dat een gedetineerde na zijn over-
levering en definitieve veroordeling, zijn straf mag uitzitten in zijn land van herkomst. Onderstaande cijfers betreffen de dossiers die 
door de dienst worden behandeld alsmede de dossiers die rechtstreeks door de gerechtelijke overheden worden afgehandeld en 
waarvan de FOD werd op de hoogte gesteld. Het gaat zowel om verzoeken van als aan.
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Aantal dossiers per jaar en per soort

2013 2014 2015 2016 2017

CRP (internationale 
rechtshulpverzoeken)

3614 5242 4952 4903 4748

E (uitleveringen) 131 112 126 115 158

TRA (overbrengingen RvE 1983) 117 66 27 24 32

ETB (overbrengingen FD 2008/909) 79 134 128 129 165

TRS (overbrengingen zonder 
instemming veroordeelde)

124 37 3 4 69

EAW (European Arrest Warrants) 736 785 748 830 1328

Totaal 4801 6376 5984 6005 6500

Internationale vzw’s en SON’s
De dienst Economische recht is belast met de erkenning, via een koninklijk besluit, van de internationale vzw’s (ivzw) en van de stichtingen 
van openbaar nut (SON). Een ivzw of een SON verkrijgt immers rechtspersoonlijkheid op de dag van de ondertekening van het koninklijk 
besluit tot erkenning.

Stichtingen van openbaar nut

2013 2014 2015 2016 2017

Toekenning rechtspersoonlijkheid 24 24 31 31 15

Wijziging doel 6 3 10 12 5

Omzetting van private stichting in SON 2 4 0 3 5

IVZW

2013 2014 2015 2016 2017

Toekenning rechtspersoonlijkheid 111 94 142 91 99

Wijziging doel 23 26 47 31 19

 



Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
De dienst Voogdij is bevoegd voor de identificatie van en de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Wanneer een jongere beweert een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te zijn, wordt zijn signalement meegedeeld aan de 
dienst Voogdij. Bij ontvangst van het signalement heeft de dienst Voogdij de opdracht de eventuele twijfels van de autoriteiten 
weg te nemen. Daartoe organiseert de dienst de noodzakelijke identificatieprocedures met het oog op het bevestigen of het 
weerleggen van de verklaringen van de jongere (organisatie van de leeftijdstest of van de DNA-test, identificatiegesprek, analyse 
van de eventueel voorgelegde documenten, inwinnen van adviezen, enz.), om een officiële identificatiebeslissing te kunnen 
nemen. 

Zodra de jongere geïdentificeerd is als niet-begeleide minderjarige vreemdeling, wijst de dienst Voogdij hem een NBMV-voogd 
toe. De voogd is verantwoordelijk voor het algemeen welzijn van zijn pupil, hij is zijn wettelijke vertegenwoordiger en staat in voor 
de goede evolutie van alle aspecten van zijn situatie.

Om de niet-begeleide minderjarigen genoeg competente voogden ter beschikking te kunnen stellen, zet de dienst Voogdij ten 
volle in op werving, selectie en opleiding, om zo veel mogelijk personen te kunnen erkennen. Zo steeg het aantal voogden dat bij 
de dienst Voogdij actief is van 245 (eind 2015) naar 609 (juni 2018), waardoor de grote achterstanden in de aanstellingsdossiers 
ingevolge de migratiecrisis van 2015 volledig konden worden weggewerkt.

De dienst Voogdij waarborgt bovendien de kwaliteit en het professionalisme van zijn voogden door hen tijdens hun volledige 
traject als voogd te volgen, hen te ondersteunen, hen bij te scholen, een helpdesk en coaching aan te bieden en hen op geregelde 
tijdstippen te evalueren. De behandelde thema’s variëren van jaar tot jaar en er wordt gepoogd om tegemoet te komen aan de 
behoeften die er zijn (bv.: mensenhandel in 2015, radicalisering in 2016, gezinshereniging en psychosociale follow-up in 2017, enz.).

Jaarlijks overzicht van het aantal voor het eerst gesignaleerde jongeren

2013 2014 2015 2016 2017

Aantal eerste signalementen10 2090 1780 5047 2928 3111
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Evolu&e van het aantal eerste signalementen

 

JAREN 2013 2014 2015 2016 2017

Lopende voogdijen 2121 1762 > 2400 3609 3123

Nieuwe aanstellingen 1128 885 1510 2439 1364

Voogdijbeëindigingen 1714 1125 1201 946 1369

 
signalements10

10 Dit is het aantal personen dat verklaart een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te zijn op het moment dat zij door een politiedienst, de Dienst Vreemdelingenzaken of andere 
worden gesignaleerd aan de dienst Voogdij. Het aantal effectief als niet-begeleide minderjarige vreemdeling geïdentificeerde personen zal lager liggen. Sommigen worden immers 
meerderjarig verklaard na het identificatieproces en anderen verdwijnen, waardoor zij niet kunnen worden geïdentificeerd. Zie verder voor het aantal minderjarigen onder voogdij. 
Eén signalement betreft één persoon.
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Wapens
De aanvragen inzake wapenbezitvergunningen, de erkenningen en de wapendrachtvergunningen

De Federale Wapendienst behandelt de beroepen tegen de beslissingen van de gouverneurs of tegen het ontbreken van een 
beslissing binnen de wettelijke termijn (Wet van 08/06/2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten 
met wapens, art. 30, B.S. 09/06/2006) betreffende aanvragen inzake wapenbezitsvergunningen, wapendrachtvergunningen en 
erkenningen.

Wapenbezitsvergunningen

JAREN 2013 2014 2015 2016 2017

Ingediende dossiers 305 272 210 221 230

Afgesloten dossiers 292 187 100 126 251

Erkenningen wapenhandelaars, verzamelaars en schietstanden

JAREN 2013 2014 2015 2016 2017

Ingediende dossiers 7 10 7 6 6

Afgeleverde vergunningen 8 8 11 2 7
 

Wapendrachtvergunningen

JAREN 2013 2014 2015 2016 2017

Ingediende dossiers 3 1 4 3 2

Afgeleverde vergunningen 4 2 3 1 3

 
De aanvragen tot organisatie van beurzen

De FOD Justitie verleent toelating om vrij verkrijgbare vuurwapens te verkopen op een wapen- of militariabeurs. Aan een beurs 
mag worden deelgenomen zowel door wapenhandelaars (buitenlandse wapenhandelaars moeten ook erkend zijn) als door 
particulieren die al dan niet het statuut van verzamelaar hebben en die occasioneel enkele wapens willen verkopen.

Beurs

JAREN 2013 2014 2015 2016 2017

Ingediende dossiers 15 16 17 15 16

Afgeleverde vergunningen 14 14 14 15 17



Genadeverzoeken
Het krachtens artikel 110 van de Grondwet aan de Koning toegekende genaderecht is van toepassing op alle straffen uitgesproken 
op basis van definitieve en uitvoerbare gerechtelijke beslissingen. In de praktijk hebben de verzoeken hoofdzakelijk betrekking op 
drie soorten straffen (nog te ondergaan of reeds in uitvoering): gevangenisstraffen, geldboeten en verval van het recht tot sturen.

In vergelijking met 2013 neemt het huidige aantal genadeverzoeken en behandelde dossiers af. Maar deze cijfers blijven wel 
redelijk stabiel gedurende de laatste twee jaar.

Aantal verzoeken en beslissingen per jaar

2013 2014 2015 2016 2017

Aantal verzoeken 1107 837 553 663 603

Behandelde dossiers 1017 962 715 788 824

Toekenning 29 2 23 3 6

Verwerping 586 490 315 278 235

Zonder gevolg 402 470 377 507 583

 
Aangezien de procedure verscheidene maanden in beslag neemt, stemt het aantal dossiers dat behandeld en voltooid wordt in de 
loop van een jaar niet overeen met het aantal nieuwe verzoeken dat in datzelfde jaar is ingediend.

De categorie “zonder gevolg” bevat verschillende mogelijkheden: genade niet van toepassing, veroordeling nog niet definitief, 
strafuitvoering tijdens de genadeprocedure, enz.

2014 was een bijzonder jaar omwille van de ministeriele beslissing om geen genadevoorstellen meer voor te leggen aan de 
Koning. De enige 2 gevallen waarin genade werd toegekend, hadden betrekking op verzoekers die de voorwaarden opgelegd 
voor de beslissing tot stopzetting van de toekenningen hadden nageleefd.

Ook in 2016 lag het aantal toegekende genadeverzoeken laag, maar verschillende beslissingen die in dat jaar werden voorbereid, 
zijn uitgesteld naar 2017.

 
Personeel erediensten en vrijzinnigheid
In België wordt de materie van de erediensten geregeld door drie grondwettelijke fundamentele principes:

›› gelijkheid en non-discriminatie voorzien in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
›› vrijheid van erediensten en om op elk gebied zijn mening te uiten voorzien in de artikelen 19 en 20 van de Grondwet;
›› de onafhankelijkheid tussen erediensten en staat voorzien in artikel 21, lid 1, van de Grondwet.

De verplichting voor de staat om de wedden en pensioenen van de bedienaars en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid te 
betalen, is voorzien in artikel 181 § 1 en 2 van de Grondwet.

Bezoldigde voltijds equivalenten (elk jaar op 5 januari)   

2013 2014 2015 2016 2017

katholiek 3032 2942 2907 2888 2801

protestants 116,5 116,5 127,5 134,5 137

anglicaans 14 17 16 16 16,5

israëlitisch 35 35 36 32,5 31

orthodox 47,5 50 52 53,5 55

vrijzinnigheid 325 328 330 331,15   327,25

islam 46 60 70 75 75

Totaal 3616 3549 3539 3531 3442,75
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Hoven en rechtbanken - Zetel 11

Inleiding
De activiteitengegevens komen uit de jaarlijkse publicaties van de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken. 
Deze publicaties zijn per instantie en meer in detail beschikbaar op de website van het College van de hoven en rechtbanken, on-
der de rubriek “Statistiek” (https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechterlijke-orde/beheer-en-ondersteuning/college-van-hoven-
enrechtbanken/statistiek). Alle gegevens werden gevalideerd door de betrokken instanties. De statistische periode betreft de jaren 
2013 tot en met 2017.

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de verschillende maten voorgesteld in deze publicatie: 

-  Aantal nieuwe zaken: betreft het aantal nieuwe zaken die op de rol werden ingeschreven tijdens het burgerlijke jaar.

-  Aantal hangende zaken: betreft het aantal zaken die op de rol werden ingeschreven en die op een bepaalde datum nog 
niet zijn afgesloten. Het aantal hangende zaken wordt op twee datums weergegeven: 1 januari en 31 december van het 
jaar. Het is interessant om deze twee datums te vergelijken. Zo kan de capaciteit van een instantie om zijn gerechtelijke 
achterstand weg te werken, worden beoordeeld.

-  Input: betreft alle zaken die de werkinstroom voeden; de input is dus de som van het aantal hangende zaken op 1 januari 
van het jaar (achterstand op 1 januari) en het aantal nieuwe ingeschreven zaken tijdens dat jaar (zaken die binnenkomen 
tijdens het jaar).

-  Output: betreft het aantal zaken dat afgesloten werd door een eindbeslissing tijdens het burgerlijke jaar. De verhouding 
tussen “het aantal output en het aantal nieuwe zaken” kan berekend worden om het evenwicht of onevenwicht tussen 
het volume behandelde zaken en het volume binnenkomende zaken te kennen (deze maat is enkel beschikbaar voor de 
hoven). Ten slotte wordt het aantal vonnissen en beschikkingen gegeven voor de arbeidsrechtbanken, sectie collectieve 
schuldenregeling, als aanvulling op het aantal nieuwe zaken en de output. 

Ter informatie: de gegevens met betrekking tot de vredegerechten, jeugdzaken van de rechtbank van eerste aanleg, de burgerlijke 
zaken van de politierechtbanken en de gegevens van de onderzoekskabinetten zijn voorlopig niet opgenomen in deze publicatie. 
De kwaliteit van de verzamelde gegevens moet eerst verbeterd worden voordat ze opnieuw gepubliceerd worden.

11 Bron: College hoven en rechtbanken, cct.chr.stat@just.fgov.be. Consulteer onze website http://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl. 
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Vredegerechten
De statistieken van de vredegerechten zijn niet beschikbaar voor deze publicatie. Dit gezien de implementatie van nieuwe codes 
aard van de zaak op nationaal niveau sinds juli 2017.  

 
Politierechtbanken
Voorafgaande opmerking: wegens technische redenen zijn de statistieken van de burgerlijke zaken momenteel niet beschikbaar.

Strafrechtelijk12

Op strafrechtelijk gebied worden steeds minder eindvonnissen uitgesproken. Het betreft een afname van 10,50% (van ongeveer 
260.000 in 2013 tot bijna 235.000 in 2017).

Politierechtbanken - afgehandelde strafzaken

Rechtbanken van koophandel
 
Voorafgaande opmerking: door de ontwikkeling van een nieuw datawarehouse voor de rechtbanken van koophandel zijn de 
statistieken van de afgesloten zaken niet beschikbaar voor deze publicatie.

Sedert 1 juli 2014 zijn de rechtbanken van koophandel bevoegd voor alle commerciële geschillen, onafhankelijk van het bedrag 
(wet natuurlijke rechter). Ook als de eiser geen ondernemer is, kan de rechtbank van koophandel gevat worden voor 
handelingen die de verweerder-ondernemer, bijvoorbeeld een architect of boekhoudkantoor, in het kader van zijn economisch 
doel stelde. In 2014 en 201513  is er vervolgens een significante stijging van het aantal nieuwe zaken (+23.821 zaken in 2015 in 
vergelijking met 2013, hetzij +35%). Dankzij een wetswijziging doorgevoerd met de Potpourri I-wet, is er sinds 2 juli 2016 een 
nieuwe (administratieve) procedure voor de invordering van onbetwiste schulden in voege. Daardoor is er vanaf 2016 een 
significante daling merkbaar van het aantal nieuwe zaken ingeschreven op de algemene rol (-26.168 zaken in 2017 in 
vergelijking met 2015, hetzij -28%). Op 12 juni 2017 trad er eveneens een nieuwe wet in werking die de mogelijkheid om 
vennootschappen gerechtelijk te ontbinden uitbreidt (wet van 17 mei 2017).

Rechtbanken van koophandel (algemene rol)

2013 2014 2015 2016 2017 
Nieuw 68 609 79 274 92 430 79 270 66 262 
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Rechtbanken van Koophandel (algemene rol) 

12  Voor de politierechtbank van Sankt-Vith zijn er in 2015 geen gegevens beschikbaar.  

13  De cijfergegevens voor de rechtbanken van koophandel bevatten geen betwiste schuldvorderingen. 

2013 2014 2015 2016 2017 
Afgehandeld 261 762 256 025 239 691 237 441 234 364 
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Arbeidsrechtbanken
Wat de sociale zaken betreft, dient er opgemerkt te worden dat het aantal nieuwe en afgesloten zaken vanaf 2013 steeds vermin-
derde met een significante daling van bijna 13% tussen 2013 en 2016. Over de volledige periode 2013-2016 daalde het aantal 
nieuwe en afgesloten zaken met respectievelijk 13,4 % en 12,8 %. We merken op dat het aantal nieuwe en afgesloten zaken sig-
nificant daalde in het jaar 2017 ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit is voornamelijk te wijten aan de wet betreffende de 
invordering door middel van dwangbevel door de RSZ (wet van 1 december 2016).

Arbeidsrechtbanken: sociale zaken

 
Voor de sectie Collectieve schuldenregeling (CSR) stellen we tussen 2013 en 2016 een constante jaarlijkse stijging vast van het 
aantal afgehandelde zaken. Tijdens de periode 2013-2015, zijn er steeds minder afgesloten zaken dan nieuwe zaken, en dus blijft 
het aantal hangende zaken in de loop der jaren stijgen. Die stijging is echter volkomen normaal, want de CSR-zaken kennen lange 
procedures. In 2016 is het aantal afgesloten zaken, voor de eerste keer, hoger dan het aantal nieuwe zaken. Deze trend zet zich 
voort in 2017 en zorgt ervoor dat het aantal hangende zaken afneemt.

Het aantal nieuwe CSR-zaken steeg daalde steeds vanaf 2013 met een significante daling van bijna 16% tussen 2013 en 2017. 

We stellen vast dat tussen 2013 en 2016 het aantal vonnissen en beschikkingen heel fors stijgt met bijna 26%. In 2017 is er een 
lichte daling van minder dan 2% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Arbeidsrechtbanken: collectieve schuldenregeling

2013 2014 2015 2016 2017 
Nieuw 87 105 84 824 78 469 75 452 45 108 
Afgehandelde zaken 88 394 87 962 79 730 77 115 49 737 
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2013 2014 2015 2016 2017 
Nieuw 15 204 15 043 13 919 13 212 12 832 
Afgehandelde zaken 11 646 11 855 12 795 14 268 14 120 
Vonnissen en beschikkingen 80 012 85 877 96 451 101 153 99 573 
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Arbeidsrechtbanken: Collectieve schuldenregeling 
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Rechtbanken van eerste aanleg 
Burgerlijk14

Opmerking: De cijfergegevens van het jaar 2017 zijn niet opgenomen aangezien er ontbrekende gegevens zijn (5 afdelingen hebben de 
cijfers niet gevalideerd).

Het aantal nieuwe en afgesloten zaken daalde tussen 2013 en 2016 met 8% en 2%. Na een lichte stijging van de nieuwe en afgehandelde 
zaken tussen 2013 en 2014, dalen beide met respectievelijk 15% en 5% tussen 2014 en 2016.

In 2014 stellen we, in tegenstelling tot 2013, een groter verschil vast tussen het aantal nieuwe en afgesloten zaken (stijging van 6%). 
De oorzaak van deze stijging ligt voornamelijk aan het feit dat de zaken van de burgerlijke griffie van de jeugdrechtbanken sinds  
1 september 2014 naar de familierechtbanken overgeheveld worden. In 2015 en 2016 kunnen we vaststellen dat het aantal afgesloten 
zaken terug hoger ligt dan het aantal nieuwe zaken, wat voor een daling van het aantal hangende zaken zorgt en dus voor een daling 
van de gerechtelijke achterstand.

Rechtbanken van eerste aanleg: burgerlijke en familiezaken

 
 

* De cijfergegevens van het jaar 2017 zijn niet opgenomen aangezien er ontbrekende gegevens zijn (5 afdelingen hebben de cijfers niet 
gevalideerd).

Strafrechtelijk

Tussen 2013 en 2015 daalde het aantal nieuwe en afgehandelde zaken met 4% (ongeveer 2% van deze daling is te wijten aan ontbre-
kende gegevens voor Verviers in 2015). Beide volgen dus dezelfde trend. Het aantal hangende zaken daalde met 6%. Voor zowel 2013 als 
2015 is er geen cijfer beschikbaar voor het aantal afgehandelde zaken voor Eupen. De cijfers voor 2016 zijn niet representatief omdat er 
geen gegevens zijn voor 6 van de afdelingen (voor Leuven, Turnhout, Charleroi: wegens overstap naar nieuwe applicatie; voor Hasselt, 
Tongeren, Eupen: cijfers niet gevalideerd). Voor 2017 publiceren we geen cijfers aangezien de andere afdelingen in de loop van dit jaar 
overschakelden naar de nieuwe applicatie MaCH, en de rechtbanken nog geen berekeningswijzen hebben gevalideerd op basis van de 
nieuwe registratiewijzen.

Rechtbanken van eerste aanleg: strafzaken

14 Vanaf 1 september 2014 betreft dit zowel de burgerlijke als de familiezaken. 

2013 2014 2015 2016 
Nieuw 128 645 140 045 125 165 118 653 
Afgehandeld 128 524 131 917 127 715 125 401 
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2013* 2014 2015* 2016* 
Hangend 01/01 14113 13557 13 212 8922 
Nieuw 50795 51810 48 604 40103 
Afgehandeld** 50849 51453 48 867 38876 
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Rechtbanken van eerste aanleg - strafzaken 

* De gegevens zijn niet volledig voor deze jaren.
** Zaken waarbij de strafvordering ten aanzien van ten minste 1 beklaagde werd afgewerkt.   



 
Jeugd (protectioneel)

Voor de jeugdrechtbanken publiceren we momenteel geen cijfers, aangezien de registratiewijzen van de verschillende jeugd-
rechtbanken nog erg verschillend zijn, en er tests zijn i.v.m. een nieuwe (nationaal meer uniforme) registratiewijze. Hierdoor zijn de 
cijfers momenteel weinig vergelijkbaar tussen afdelingen.

 
Onderzoeksrechters

Door de ontwikkeling van een nieuw datawarehouse voor de onderzoeksrechters van rechtbanken van eerste aanleg zijn deze statistie-
ken niet beschikbaar voor deze publicatie.

Arbeidshoven
Over de volledige periode werden jaarlijks gemiddeld 4.576 nieuwe zaken ingeleid. Na een daling tussen 2013 en 2015, is het 
aantal hangende zaken stabiel gebleven. In het algemeen worden er jaarlijks ongeveer evenveel zaken afgehandeld dan er nieuwe 
worden ingeleid.

Onderstaande tabel geeft de cijfers van het aantal hangende zaken (aan het begin en op het eind van het jaar), nieuwe 
zaken, input, output, de gemiddelde duur tijd van de afgehandelde zaken (in dagen;  afgesloten door een eindarrest) 
en de proportie van het aantal output op het aantal nieuwe zaken (in %). Wat betreft de nieuwe zaken zien we dat het aan-
tal fluctueert. In 2015 zijn er voor het eerst in een significante periode meer nieuwe zaken dan afgehandelde zaken. Bijge-
volg stijgt het aantal zaken hangend op het einde van het jaar licht. Vanaf 2016 kunnen we spreken van een ommekeer: 
er zijn meer afgehandelde dan nieuwe zaken, met een daling in het aantal zaken hangend op het einde van het jaar. Tot slot 
daalt de gemiddelde duurtijd, van 2013 tot 2015 van de zaken die door een eindarrest zijn afgesloten. In 2016 stijgt de ge-
middelde duurtijd opnieuw tot ongeveer de gemiddelde duurtijd van 2014. Deze lichte stijging zet zich verder in 2017. 
 

Arbeidshoven: algemene statistieken

 2013 2014 2015 2016 2017

Hangend 01/01 6952 6671 6404 6463 6428

Nieuw 4697 4553 4807 4534 4292

Input 11649 11224 11211 10997 10720

Output 4978 4820 4748 4574 4474

Gemiddelde duur eindarresten 464 446 442 447 451

Hangend 31/12 6671 6404 6463 6423 6246

Output/Nieuw (%) 106% 106% 99% 101% 104%

 
Arbeidshoven: aantal nieuwe, hangende en afgehandelde zaken
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Hoven van beroep
Burgerlijk

Input, output en hangende zaken

Onderstaande tabel geeft de cijfers van het aantal hangende zaken (aan het begin en op het eind van het jaar), nieuwe zaken, 
input, output, de gemiddelde duur tijd van de afgehandelde zaken (in dagen;  afgesloten door een eindarrest) en de proportie van 
de output op het aantal nieuwe zaken (in %). Het aantal nieuwe zaken daalt tussen 2013 en 2014 (-3%), stagneert in 2014/2015 en 
duikt naar beneden in 2016. Die dalende trend zet zich verder in 2017. Het aantal afgesloten zaken daalt eveneens tussen 2013 en 
2014 (-2%), stijgt in 2015 en daalt terug in 2016 en 2017. Globaal gezien daalt het aantal hangende zaken op het einde van het jaar 
sinds 2013 (-5.663 zaken in 2017 in vergelijking met 201315, of -15%) door een stijging van de verhouding ‘output/nieuw’. Tot slot 
daalt de gemiddelde duurtijd van de zaken die door een eindarrest zijn afgesloten, over de volledige periode.
 

Hoven van beroep - burgerlijke zaken: algemene statistieken

 2013 2014 2015 2016 2017

Hangend 01/01 38662 38243 37787 36981 35237

Nieuw 17592 17117 17213 15895 15118

Input 56254 55360 55000 52876 50355

Output 18011 17573 18019 17661 17356

Gemiddelde duur eindarresten 673 675 660 653 642

Hangend 31/12 38243 37787 36981 35215 32999

Output/Nieuw (%) 102% 103% 105% 111% 115%

 Hoven van Beroep - burgerlijke zaken: aantal hangende, nieuwe en afgehandelde zaken

Strafrechtelijk 

In 2016 werden in de correctionele kamers min of meer evenveel zaken afgehandeld als zaken ingeleid. Bijgevolg blijft het totaal 
aantal hangende zaken stabiel. In 2017, daarentegen, werden globaal genomen meer zaken ingeleid dan afgehandeld. Het totaal 
aantal hangende zaken neemt dus enigszins toe. Bij de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) stijgt het aantal hangende zaken 
enigszins vanaf 2016. Deze stijgende trend staat evenwel in contrast met de voorgaande jaren. De verhouding “output/nieuw” 
was tot 2017 inderdaad altijd positief voor de correctionele kamers en bleef voorafgaand aan rond 100% voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling.

15 Verschil tussen het aantal hangende zaken op 01/01/2013 en op 31/12/2017.
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Hoven van beroep - strafzaken: algemene statistieken

Categorie Sociaal Correctioneel Jeugd Totaal KI Sociaal KI Totaal KI

2

0

1

3

Hangend 01/01 317 6238 268 6823 4 1241 1245

Nieuw 263 6180 1285 7728 36 10868 10904

Input 580 12418 1553 14551 40 12109 12149

Output 248 6461 1239 7948 35 10829 10864

Hangend 31/12 332 5957 314 6603 5 1280 1285

Output/Nieuw (%) 94% 105% 96% 103% 97% 100% 100%

2

0

1

4

Hangend 01/01 332 5957 314 6603 5 1280 1285

Nieuw 234 5673 1371 7278 51 10703 10754

Input 566 11630 1685 13881 56 11983 12039

Output 266 6251 1346 7863 52 10725 10777

Hangend 31/12 300 5379 339 6018 4 1258 1262

Output/Nieuw (%) 114% 110% 98% 108% 102% 100% 100%

2

0

1

5

Hangend 01/01 300 5379 339 6018 4 1258 1262

Nieuw 272 5800 1290 7362 35 10509 10544

Input 572 11179 1629 13380 39 11767 11806

Output 234 6005 1335 7574 39 10368 10407

Hangend 31/12 338 5174 294 5806 0 1399 1399

Output/Nieuw (%) 86% 104% 103% 103% 111% 99% 99%

 
2

0

1

6

Hangend 01/01 338 5174 294 5806 0 1399 1399

Nieuw 258 5681 1281 7220 49 10330 10379

Input 596 10855 1575 13026 49 11729 11778

Output 256 5700 1296 7252 31 10063 10094

Hangend 31/12 340 5155 279 5774 18 1666 1684

Output/Nieuw (%) 99% 100% 101% 100% 63% 97% 97%

2

0

1

7

Hangend 01/01 340 5155 279 5774 18 1666 1684

Nieuw 272 6184 1300 7756 47 10.314 10361

Input 612 11339 1579 13530 65 11980 12045

Output 280 5748 1275 7303 61 10008 10069

Hangend 31/12 332 5591 304 6227 4 1972 1976

Output/Nieuw (%) 103% 93% 98% 94% 130% 97% 97%
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 Hoven van Assisen
Over de hele periode 2013-2017 werden jaarlijks gemiddeld 71 zaken afgehandeld. In het begin van de periode bleef dit aantal 
stabiel, gevolgd door een hoogtepunt in 2015, een daling in 2016 en een sterke daling in 2017. Dergelijke dalingen liggen in lijn 
met de steeds sterkere tendens om strafrechtelijke zaken te correctionaliseren.

Hoven van Assisen - Aantal afgehandelde zaken

2013 2014 2015 2016 2017 
Afgehandelde 81 83 90 73 30 
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Openbaar ministerie
De bijdrage van het Openbaar Ministerie beperkt zich in deze publicatie tot cijfergegevens over de jeugdparketten. Er worden dit 
jaar geen gegevens over de correctionele parketten opgenomen omdat er - door de stapsgewijze invoering van de business ap-
plicatie MaCH16  - nog geen betrouwbare, gevalideerde cijfers beschikbaar zijn voor de jaren 2016 en 2017. Voor de politieparket-
ten - die al langer registreren in MaCH - zijn er bij gebrek aan uniforme registratie ook nog geen betrouwbare cijfers voorhanden.

Jeugdparketten
Deze bijdrage geeft een overzicht van de omvang en aard van de instroom17 van protectionele zaken op de jeugdparketten18 bij 
de rechtbanken van eerste aanleg voor de periode 2010 tot en met 2017. De beslissingen die de jeugdparketten in protectionele 
zaken nemen, zullen in een latere fase door de statistisch analisten van het Openbaar Ministerie geanalyseerd worden. Verdere 
contextualisering en meer gedetailleerde cijfers voor de jaren 2010 tot en met 2017 zijn beschikbaar op de website van het Open-
baar Ministerie (www.om-mp.be/stat).

1.  PROTECTIONELE ZAKEN: EVOLUTIE 2010-2017
Protectionele zaken zijn zaken die door de jeugdparketten worden aangemaakt in het kader van het jeugdbeschermingsrecht. 
Zij omvatten zowel de MOF-zaken (als misdrijf omschreven feit) als de VOS-zaken (verontrustende situatie). Het aantal protecti-
onele zaken dat werd geregistreerd op de jeugdparketten tussen 2010 en 2017 is gedaald met 7%, van 156.281 zaken in 2010 
naar 144.869 zaken in 2017. Na een lichte stijging in 2011, gevolgd door een continue daling t.e.m. 2015, is de instroom van de 
protectionele zaken terug gestegen in 2016 en 2017. Tussen 2015 en 2017 was er een stijging van 9%, van 132.506 zaken in 2015 
naar 144.869 zaken in 2017. 

Tussen 2010 en 2017 zijn de MOF-zaken met 28% gedaald. Na een forse daling in 2012 gevolgd door lichte dalingen tussen 2013 
en 2015 zijn de MOF-zaken tussen 2015 (56.924) en 2016 (60.283) gestegen met 6%. In 2017 (59.622) bleef het aantal MOF-zaken 
vergelijkbaar met 2016 (-1%). 

Tussen 2010 en 2017 zijn de VOS-zaken met 16% gestegen. Er was een sterke stijging van de VOS-zaken in 2011, waarna de in-
stroom daalde t.e.m. 2015, om vervolgens terug sterk te stijgen in 2016 en 2017. Hierbij stegen de VOS-zaken van 75.582 zaken in 
2015 naar 81.853 zaken in 2016 (+8%) en vervolgens naar 85.247 zaken in 2017 (+4% t.o.v. 2016). Figuur 1 geeft de evolutie van de 
instroom van MOF- en VOS-zaken weer. 

Aantal protectionele zaken binnengekomen op de jeugdparketten,  
per jaar van binnenkomst en naargelang het type zaak (MOF en VOS)
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16 Federale overheidsdienst Justitie, Justitie in cijfers: 2011- 2016, p. 46 (https://justitie.belgium.be/sites/default/files/jic_nl-2016.pdf ). 
17 Het betreft hier enkel de nieuw binnengekomen protectionele zaken. 
18 De gegevens van het jeugdparket van Eupen worden niet meegeteld. 
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De evolutie van de instroom van de protectionele zaken, uitgesplitst naar MOF- en VOS-zaken, wordt in onderstaande figuur aan 
de hand van de index weergegeven waarbij het jaar 2010 als referentiepunt wordt gekozen. De index wordt voor 2010 vastgelegd 
op 100, en verdere stijgingen of dalingen worden als een proportie van deze referentie-index uitgedrukt. Een index van bijvoor-
beeld 116 in 2017 betekent dus een stijging van 16% op zeven jaar tijd.

Evolutie van de protectionele zaken, naargelang het type zaak (index)

1.1 MOF-Zaken
De MOF-zaken die tijdens de periode 2010-2017 binnenkwamen op de jeugdparketten hebben hoofdzakelijk betrekking op: 

›ū eigendomsdelicten (45%), met o.a. winkeldiefstal, vandalisme
›ū persoonsdelicten (20%), met o.a. slagen en verwondingen, pesten
›ū inbreuken tegen de openbare veiligheid en openbare orde (11%), met o.a. bedreigingen, wapenbezit, smaad, 

weerspannigheid
›ū drugszaken (10%), 
›ū openbare overlast en verkeersdelicten (7%), met o.a. nachtlawaai, dronkenschap, wildplassen
›ū familie en publieke moraal (4%) met o.a. aanranding, sexting, verspreiden van naaktbeelden

Het aandeel van deze meest voorkomende categorieën is doorheen de jaren gewijzigd (zie Figuur 3). In 2010 hadden 50% 
van de MOF-zaken binnengekomen op de jeugdparketten betrekking op eigendomsdelicten en 19% op persoonsdelicten. In 
2017 zijn de eigendomsdelicten in aandeel afgenomen (41%), en de persoonsdelicten in aandeel toegenomen (22%). Ook het 
aandeel van de groepen familie en publieke moraal, drugs en doping en openbare veiligheid en openbare orde zijn elk met 2% 
toegenomen tussen 2010 en 2017.

  
Aandeel van de verschillende categorieën bij MOF-zaken 

De evolutie van de meest voorkomende categorieën wordt aan de hand van de index weergegeven in Figuur 4.
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 Evolutie van de meest voorkomende categorieën bij MOF-zaken (index)

Bij de groep familie en publieke moraal zien we de grootste stijging, van 2.392 zaken in 2010 naar 3.261 zaken in 2017. Deze 
toename zien we vooral bij de subgroep ontucht & seksuele uitbuiting die stijgt vanaf 2013. Tussen 2015 en 2017 zien we stij-
ging met 56% van deze subgroep. Nader onderzoek leert ons dat bij deze zaken de toename van 707 in 2015 naar 1.102 in 2017 
voornamelijk te wijten is aan een stijging van inbreuken met betrekking tot voyeurisme (+647%, van 19 zaken in 2015 naar 142 
zaken in 2017) en schunnige films, prenten, voorwerpen of boeken (+124%, van 208 in 2015 naar 465 in 2017). Naast het strenger 
wetgevend kader 19 , kan hier ook de verspreiding van seksueel getinte beelden en video’s via het internet als mogelijke verklaring 
naar voor geschoven worden.
Bij de subgroep aanranding & verkrachting is er in 2017 een stijging van 7% t.o.v. 2010. Voor de subgroep familiale sfeer daaren-
tegen is er in 2017 een daling van 39% t.o.v. 2010.

Evolutie van de groep familie en publieke moraal (index)
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Bij de binnengekomen drugszaken is er eerst een daling in 2011, dan een status quo in 2012, gevolgd door een forse stijging in 
zowel 2013 als 2014 en dan opnieuw een daling tot 2017. In 2017 registreerden de jeugdparketten 5.956 drugszaken, dit is een 
daling van 7% in vergelijking met 2015 (6.432 drugszaken).
Bij de persoonsdelicten zien we, na een forse afname in 2012, een blijvende daling van het aantal zaken binnengekomen t.e.m. 
2015 met opnieuw een stijging in 2016 en 2017 (van 10.672 zaken in 2015 naar 13.144 zaken in 2017, een toename van 23%).

19  De stijging kan mogelijks verklaard worden door de wet van 1 februari 2016 tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de eerbaarheid en het voyeurisme betreft. 
Het nieuwe artikel 371/1 Sw. stelt zowel het voyeurisme als het verspreiden van naaktbeelden strafbaar. Ook werd de omschrijving van art. 373 Sw ‘aanranding van de eerbaarheid’ 
verruimd. 
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Voor de dossiers inzake inbreuken tegen de openbare veiligheid en openbare orde merken we eerst een sterke afname in 2012, 
dan een lichtere daling t.e.m. 2015, gevolgd door een lichte stijging in 2016 en 2017 (van 6.256 in 2015 naar 6.892 in 2017, een 
stijging van 10%).

Bij het aantal MOF-zaken gelinkt aan overlast en verkeersdelicten zien we een sterke afname tot 2015 (-33%, van 5.432 zaken in 
2010 naar 3.626 zaken in 2015), gevolgd door stijging van 10% in 2017, (van 3.625 zaken in 2015 naar 3.989 in 2017). 

De afname van het aantal MOF-zaken tussen 2010-2017 kan hoofdzakelijk verklaard worden door een verminderde instroom van 
de eigendomsdelicten (-41%), van 41.476 in 2010 naar 24.642 in 2017. Deze afname manifesteert zich, in aflopende volgorde, bij 
dossiers inzake (zie Figuur 6):

›ū vernielingen, beschadigingen en brandstichting (-53%, van 9.271 in 2010 naar 4.371 in 2017), met o.a. vandalisme, graffiti, 
brandstichting;

›ū zware diefstal (-45%, van 7.807 in 2010 naar 4.322 in 2017), met o.a. woninginbraken;
›ū gewone diefstal (-42%, van 17.112 in 2010 naar 10.005 in 2017), met o.a. winkeldiefstal;
›ū diefstal met geweld (-20%, van 5.320 in 2010 naar 4.244 in 2017), met o.a. diefstal door middel van geweld of bedreiging;
›ū bedrog (-14%, van 1.966 in 2010 naar 1.700 in 2017), met o.a. oplichting; uitgezonderd de subgroep ‘informaticabedrog’ 

die 83% steeg (van 391 in 2010 naar 714 in 2017).

Evolutie van de groep eigendomsdelicten (index)

Wat betreft de verdeling naar geslacht vormen ook in 2017 de eigendomsdelicten zowel bij jongens (42%) als bij meisjes (40%) 
de meest voorkomende categorie. Bij de meisjes merken we verhoudingsgewijs meer gewone diefstallen (o.m. winkeldiefstal) op 
dan bij jongens (resp. 24% vs. 15%) terwijl we bij jongens dan weer meer zware diefstallen (o.m. woninginbraken) en diefstallen 
met geweld opmerken dan bij de meisjes (telkens 8% vs. 3%). Ook stellen we vast dat jongens zich relatief meer schuldig maken 
aan vernielingen, beschadigingen en brandstichting dan meisjes (8% vs. 4%). Bij zaken met betrekking tot bedrog (o.a. oplichting, 
heling, computermisdrijven, misbruik van vertrouwen) zien we dan weer het omgekeerde (6% bij meisjes vs. 2% bij jongens). Bij 
meisjes zien we relatief meer persoonsdelicten dan bij jongens (resp. 30% vs. 20%). Het grote verschil is vooral te wijten aan de 
inbreuken tegen de persoonlijke vrijheid (o.m. belaging en beledigingen), met 9% bij meisjes vs. 4% bij jongens. Daarnaast blijken 
zaken met betrekking tot drugs relatief meer voor te komen bij jongens dan bij meisjes (11% vs. 7%). Inbreuken met betrekking tot 
familie en publieke moraal hebben bij de jongens een aandeel van 6% en bij de meisjes een aandeel van 4%.
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Wat betreft de leeftijd van de minderjarigen betrokken in MOF-zaken binnengekomen in 2017 zien we dat de 16- tot 18-jarigen 
de grootste groep vormen (49%). Binnen deze leeftijdsgroep vinden we relatief veel zaken met betrekking tot zware diefstal en 
diefstal met geweld terug, naast drugszaken. De tweede grootste leeftijdsgroep zijn de 14- tot 16-jarigen (34%). Deze jongeren 
zijn voornamelijk betrokken bij eigendomsdelicten. De 12- tot 14-jarigen zijn dan weer relatief gezien meer betrokken bij gewone 
diefstallen zoals winkeldiefstallen. Bij de 6- tot 12-jarigen nemen zaken met betrekking tot slagen en verwondingen het grootste 
aandeel in. Minderjarigen onder 6 jaar zijn van alle leeftijdsgroepen verhoudingsgewijze het hoogst vertegenwoordigd bij inbreu-
ken tegen de openbare veiligheid en openbare orde. 

1.2 VOS-Zaken 
Tussen 2010 en 2017 zijn de VOS-zaken met 16% gestegen. Er was een sterke stijging van de VOS-zaken in 2011, waarna de 
instroom daalde t.e.m. 2015, om vervolgens terug sterk te stijgen in 2016 en 2017 (zie Figuur 1 en Figuur 2). Hierbij stegen de 
VOS-zaken van 75.582 zaken in 2015 naar 81.853 zaken in 2016 (+8%) en vervolgens naar 85.247 zaken in 2017 (+4%). Bij de ver-
ontrustende situaties zijn er elk jaar ongeveer evenveel aanmeldingen voor meisjes als voor jongens. In 2017 had één vierde van de 
VOS-zaken betrekking op een minderjarige jonger dan 6 jaar en één vierde op een minderjarige tussen 6 en 12 jaar oud. De overige 
helft van de VOS-zaken had betrekking op jongeren tussen de 12 en 18 jaar. 

De stijging van het aantal VOS-zaken tijdens de periode 2010-2017 blijkt zich vooral te situeren in de leeftijdsgroepen onder de  
14 jaar. Zo zijn de VOS-zaken met betrekking tot minderjarigen jonger dan 6 jaar, van 6 tot 12 jaar en van 12 tot 14 jaar respectieve-
lijk met 31%, 30% en 15% toegenomen. Voor de leeftijdsgroep van 14 tot 16 jaar is er een toename van 4% en in de leeftijdsgroep 
van 16 tot 18 bleef het aantal aangemelde VOS-zaken gelijk.

2. MINDERJARIGEN
Om een beter zicht te krijgen op het profiel van de minderjarigen waar de jeugdparketten mee geconfronteerd werden, hanteren 
we in wat volgt de teleenheid ‘(unieke) minderjarige’. Een MOF-minderjarige wordt geteld indien hij/zij in minstens één MOF-zaak 
betrokken was op een bepaald parket in dat bepaald jaar, ongeacht of hij/zij ook betrokken was bij een VOS-zaak op datzelfde 
parket in datzelfde jaar. Een VOS-minderjarige wordt geteld indien hij/zij in minstens één VOS-zaak betrokken was op een bepaald 
parket in dat bepaald jaar, ongeacht of hij/zij ook betrokken was bij een MOF-zaak op datzelfde parket in datzelfde jaar. Een 
MOF- en VOS-minderjarige wordt geteld indien deze betrokken was bij minstens één MOF-zaak en minstens één VOS-zaak op een 
bepaald parket in een bepaald jaar.

Evolutie van het aantal unieke minderjarigen (index)

2.1 MOF-Minderjarigen
De 59.622 MOF-zaken die instroomden in 2017 hebben betrekking op 36.686 unieke MOF-minderjarigen. In 2016 waren er iets 
minder (<-1%) unieke minderjarigen voor meer MOF-zaken, namelijk 36.530 unieke minderjarigen voor 60.283 MOF-zaken. Ten 
opzichte van 2010 met 49.126 unieke MOF-minderjarigen zien we in 2017 een daling van 24%.

In 2017 heeft iets meer dan driekwart van de MOF-minderjarigen een leeftijd tussen de 14 en 18 jaar. De jongens maken driekwart 
uit van de minderjarigen betrokken in MOF-zaken. We stellen eveneens vast dat 75% van de unieke MOF-minderjarigen betrokken 
was in één MOF-zaak binnengekomen in hetzelfde kalenderjaar en parket. Minder dan 5% was betrokken in vijf of meer MOF-
zaken binnengekomen in hetzelfde kalenderjaar en parket.

2.2 VOS-Minderjarigen
In de 85.247 VOS-zaken binnengekomen tijdens 2017 werden er 56.913 unieke VOS-minderjarigen geregistreerd. In 2016 waren 
dit 53.500 unieke minderjarigen voor 81.853 VOS-zaken. Ten opzichte van 2010 met 48.684 unieke VOS-minderjarigen betekent dit 
een stijging van 17% in 2017.
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Ruim de helft van de minderjarigen betrokken in een VOS-zaak binnengekomen in 2017 is jonger dan 12 jaar (56%). Er zijn onge-
veer evenveel jongens als meisjes onder de VOS-minderjarigen. Driekwart van de unieke VOS-minderjarigen is betrokken in slechts 
één VOS-zaak.

2.3 MOF-en VOS-Minderjarigen
Van het totaal aantal unieke minderjarigen betrokken in protectionele zaken binnengekomen in 2017 (87.725), is 7% betrokken in 
zowel minstens één MOF-zaak als minstens één VOS-zaak (5.874 minderjarigen). Ten opzichte van 2010 is het aantal MOF- en VOS-
minderjarigen gedaald met 14%. Omdat de MOF- en VOS- minderjarigen meegeteld worden bij MOF-minderjarigen (zie 2.1) en 
VOS-minderjarigen (zie 2.2), kunnen we stellen dat van de 36.686 unieke MOF-minderjarigen in 2017 er 16% ook in een VOS-zaak 
waren betrokken. Binnen de 56.913 unieke VOS-minderjarigen was 10% ook betrokken in een MOF-zaak.

In 2017 heeft ongeveer driekwart van deze unieke MOF- & VOS-minderjarigen een leeftijd van 14 tot 18 jaar. Twee derde zijn van 
het mannelijk geslacht. Jongens situeren zich vaker in de leeftijdscategorie 16-18 jaar dan meisjes (37% vs. 30%), terwijl bij meisjes 
de 12- tot 14-jarigen en de 14- tot 16-jarigen een groter aandeel innemen dan bij de jongens (respectievelijk 19% vs. 16% en 43% 
vs. 39%). Ten slotte merken we op dat ongeveer de helft van de unieke MOF- en VOS-minderjarigen betrokken is in meerdere 
MOF-zaken in 2017, terwijl dit bij de unieke MOF-minderjarigen (ongeacht of deze ook in een VOS-zaak betrokken zijn) maar een 
kwart is. 
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Penitentiaire inrichtingen
Gevangenisbevolking
“Daling met 10 % sinds 2013”

De gevangenisbevolking is sinds 2013 met 10 % gedaald om terug te vallen op gemiddeld ongeveer 10 500 gedetineerden in 2017.

Evolutie van de penitentiaire bevolking per categorie van gedetineerden (2013-2017 / 2013 = 100)

Alle categorieën van gedetineerden zijn in aantal gedaald sinds 2015, met uitzondering van de beklaagden, die in 2016 en 2017 in 
aantal zijn gestegen om het niveau van 2013 opnieuw licht te overschrijden (met 3 %).

Het aantal geïnterneerden in de gevangenis is het sterkst gedaald, met bijna 40 %. Het aantal veroordeelden is in 2017 met 13 % 
gedaald ten opzichte van 2013.

Het aantal gedetineerden onder elektronisch toezicht is tussen 2013 en 2015 met 40 % gestegen en is in de twee volgende jaren eerst 
gedaald en daarna weer gestegen. In 2017 staan dagelijks ongeveer 400 personen meer dan in 2013 onder elektronisch toezicht. 

Bevolking per categorie 2013-2017 (jaarlijkse gemiddelden): absolute cijfers
Jaar Beklaagden Veroordeelden Geïnterneerden Andere Totaal Elektr. toezicht
2013 3.652 6.745 1.139 109 11.645 1.338
2014* 3.611 6.773 1.088 107 11.578 1.783
2015** 3.499 6.455 904 183 11.041 1.887
2016 3.552 6.124 784 159 10.619 1.601
2017 3.766 5.837 696 173 10.471 1.740
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Opsluitingen
“Terugkeer naar het niveau van 2013 na een lichte toename”

Na een stijging met 5 % in 2014 heeft het aantal opsluitingen in 2017 geleidelijk aan opnieuw het niveau van 2013 bereikt.

Achter die globale evolutie gaan sterke verschillen schuil tussen de drie belangrijkste categorieën van gedetineerden.

Aldus steeg het aantal opsluitingen als definitief veroordeelde tussen 2013 en 2015 met bijna 20 %, om vervolgens opnieuw af te 
nemen met 5 %. In 2017 werden er 800 opsluitingen van veroordeelden meer geregistreerd dan in 2013.

Tegelijkertijd is het aantal opsluitingen van beklaagden in afwachting van een definitief vonnis, die goed zijn voor ongeveer 60 
procent van de opsluitingen, gedaald met 10 % tot 2016. In 2017 zijn de opsluitingen van beklaagden opnieuw gestegen met 4 %.

Er moet worden vastgesteld dat de opsluitingen van de definitief veroordeelden niet overeenstemmen met het begin van alle 
strafuitvoeringen omdat bepaalde veroordeelden, die reeds gedetineerd zijn als beklaagde op het tijdstip van hun veroordeling, 
in de gevangenis blijven om hun straf uit te zitten zonder nog in vrijheid gesteld te zijn en weer opgesloten te worden. Niet 
alle opgesloten veroordeelden beginnen trouwens onmiddellijk aan het uitzitten van hun straf. Een deel van hen is tijdelijk 
in strafonderbreking geplaatst om te kunnen onderzoeken of ze hun straf zouden kunnen ondergaan onder het stelsel van 
elektronisch toezicht.

Er moet eveneens worden opgemerkt dat het jaarlijkse aantal opsluitingen van geïnterneerden in de penitentiaire inrichtingen 
tussen 2015 en 2017 met driekwart is gedaald tot minder dan 100 opsluitingen per jaar.

Opsluitingen 2013-2017: absolute cijfers

Jaar Beklaagden Veroordeelden Geïnterneerden Andere Onbekend Totaal

2013 11.615 5.764 328 201 17.908

2014 11.660 6.563 310 170 52 18.755

2015 11.085 6.793 368 180 241 18.668

2016 10.508 6.564 278 197 101 17.648

2017 10.919 6.576 91 281 17.867

Proportionele evolutie van het aantal opsluitingen per categorie van gedetineerden  
(2013-2017 / index 2013=100)
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Invrijheidstellingen
“Minder invrijheidstellingen sinds 2015”

Na de toename van de invrijheidstellingen tot 2014 was er tot 2016 een dalende trend (ongeveer 4 %) en in 2017 een stabilisatie 
met ongeveer 18 000 invrijheidstellingen.

De invrijheidstelling van beklaagden, die het frequentst voorkomt (met meer dan 40 % van de invrijheidstellingen), wordt opnieuw 
minder vaak toegepast. Het aantal invrijheidstellingen van beklaagden daalde sinds 2014 met 6,8 %.

Wat de veroordeelden betreft, valt tussen 2014 en 2016 een duidelijke daling (12 %) te merken van het aantal algemene voorlopige 
invrijheidstellingen (die van toepassing zijn op de veroordeelden van wie het totaal van de straffen 3 jaar niet te boven gaat). Die 
voorlopige invrijheidstellingen zijn in 2017 evenwel met 4 % gestegen.

Wat de veroordeelden betreft van wie de straffen in totaal 3 jaar te boven gaan, neigt de trend naar een stabilisatie van de 
voorwaardelijke invrijheidstellingen (4 % van alle invrijheidstellingen). Het aantal invrijheidstellingen op het einde van de straf 
staat sinds 2014 op ongeveer 800 per jaar.

Van bepaalde invrijheidstellingen met het oog op de verwijdering van vreemdelingen, namelijk die met betrekking tot de categorieën 
‘specifieke voorlopige invrijheidstelling’ (voor de veroordeelden van wie de straffen 3 jaar te boven gaan) en ‘vreemdelingen’, 
neemt het aantal toe. Bovendien bedragen die categorieën slechts minder dan 5 % van het aantal invrijheidstellingen.

Tot slot is in 2015 het aantal invrijheidstellingen het sterkst toegenomen voor de geïnterneerden (+ 64 %), hetgeen te wijten 
is aan de opening van het forensisch psychiatrisch centrum in Gent en Antwerpen, waarnaar talrijke geïnterneerden werden 
doorverwezen. Sindsdien staat het aandeel van die invrijheidstellingen terug op het oorspronkelijke niveau, met ongeveer 2,5 % 
van alle jaarlijkse invrijheidstellingen.

 

Invrijheidstellingen van 2013 tot 2017
Wijze van invrijheidstelling 2013 2014 2015 2016 2017
Voorlopige hechtenis N 7.850 8.221 7.884 7.872 7.659

jaar % 44,5% 43,8% 43,5% 43,8% 42,6%

Voorwaardelijke invrijheidstelling N 666 717 739 736 739

jaar % 3,8% 3,8% 4,1% 4,1% 4,1%

Voorlopige invrijheidstelling 
(algemeen) N 7.289 8.038 7.183 7.122 7.423

jaar % 41,3% 42,8% 39,6% 39,7% 41,2%

Voorlopige invrijheidstelling 
(specifiek) N 366 346 371 447 416

jaar % 2,1% 1,8% 2,0% 2,5% 2,3%

Strafeinde N 761 791 828 832 812

jaar % 4,3% 4,2% 4,6% 4,6% 4,5%

Geïnterneerden N 422 437 715 492 470

jaar % 2,4% 2,3% 3,9% 2,7% 2,6%

Vreemdelingen 
(excl. VLV algemeen) N 53 50 209 217 260

jaar % 0,3% 0,3% 1,2% 1,2% 1,4%

Andere N 252 180 198 215 217

jaar % 1,4% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2%

Onbekend N 0 0 304 20 0

jaar % 0,0% 0,0% 1,7% 0,1% 0,0%

Totaal N 17.659 18.780 18.127 17.953 17.996
jaar % 100% 100% 100% 100% 100%
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Toelichting bij de nadere regels van invrijheidstelling:
(1) Voorlopige hechtenis: opheffing van het aanhoudingsbevel, van het bevel tot medebrenging; voorlopige invrijheidstelling 
van een beklaagde (eventueel onder voorwaarden), invrijheidstelling na beroep of verzet; verval van het aanhoudingsbevel; 
invrijheidstelling naar aanleiding van een vrijspraak; invrijheidstelling ingeval 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.

(2) Voorwaardelijke invrijheidstelling: voorwaardelijke invrijheidstelling van veroordeelden waarvan het totaal van de 
gevangenisstraffen meer dan 3 jaar bedraagt.

(3) Voorlopige invrijheidstelling (algemeen): voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden waarvan het totaal van de 
gevangenisstraffen niet meer dan 3 jaar bedraagt, naargelang van het geval toegekend door de minister van Justitie of door de 
directeur van de strafinrichting.

(4) Voorlopige invrijheidstelling (specifiek): voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden 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 gerechtskosten.

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

(6) Geïnterneerden: invrijheidstelling op proef van een geïnterneerde delinquent, plaatsing in een private psychiatrische 
inrichting (wet tot bescherming van de maatschappij).

(7) Minderjarigen: invrijheidstelling na intrekking of opheffing van de voorlopige plaatsing; invrijheidstelling met het oog op 
plaatsing in een inrichting betreffende de jeugdbescherming.

(8) Vreemdelingen (behalve voorlopige invrijheidstelling): invrijheidstelling van administratief aangehouden vreemdelingen 
ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken, hetzij met het oog op terugleiding naar de grens, hetzij niet gevolgd door 
terugleiding naar de grens.

(9) Andere: invrijheidstelling na voorlopige aanhouding van een voorwaardelijke invrijheidgestelde; tijdelijke uitlevering aan 
een ander land; terugkeer naar het land na tijdelijke uitlevering aan België; overbrenging van een in België veroordeelde en 
gedetineerde persoon naar een buitenlandse gevangenis; gedetineerde uitgehaald uit de gevangenis en niet teruggebracht; 
invrijheidstelling op proef van een veroordeelde ter beschikking gesteld van de regering; invrijheidstelling na opheffing door het 
hof van beroep van de terbeschikkingstelling van de regering; invrijheidstelling van een zuigeling; invrijheidstelling ingevolge 
intrekking van de uitvoering van de straf of de maatregel.
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Vlaamse justitiehuizen
In het kader van de zesde staatshervorming werden de justitiehuizen overgeheveld naar de gemeenschappen. Sinds 1 januari 
2015 vallen de justitiehuizen volledig onder de bevoegdheid van de gemeenschappen. 

De samenwerking tussen de Justitiehuizen in de drie gemeenschappen met het federale niveau blijft cruciaal. De federale staat 
blijft bevoegd voor de procedure die van toepassing is voor de rechtbanken alsook voor de uitvoering van de gerechtelijke beslis-
singen.

Daarom werd in deze uitgave van Justitie in cijfers gekozen voor een aparte weergave van de cijfers van de Justitiehuizen van de 
verschillende gemeenschappen. 

Totaal aantal nieuwe mandaten - Evolutie 2013-2017
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Sinds 2013 schommelt het totaal aantal nieuwe mandaten bij de Vlaamse justitiehuizen tussen ongeveer 26300 en 28200.  Na een 
daling in 2016 is een kleine stijging op te merken in het totaal aantal nieuwe mandaten in 2017 (+1,1 %).

Hieronder vindt u een overzicht van de evoluties sinds 2013 voor de maatschappelijk enquêtes, begeleidingsmandaten, burger-
rechtelijke opdrachten (sociale studie in het kader van een (echt)scheiding en de opdrachten van slachtofferonthaal).

Aantal nieuwe mandaten - Evolutie 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017
Maatschappelijke enquete en BVR 4105 3626 3292 2813 2889

Begeleiding− opvolging− bemiddeling 16351 16922 17738 16259 17124
Burgerrechtelijke opdrachten 1955 1864 1841 1744 1691

Slachtofferonthaal 5867 5317 5197 5502 4922
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ADVIES AAN MAGISTRATEN

Over het algemeen is er een dalende tendens vast te stellen voor wat de enquêteringsopdrachten betreft. Nochtans is de enquê-
te-opdracht een instrument voor een rechter om de juiste straf op te leggen en op die manier de kans te verhogen dat de straf tot 
een goed einde wordt gebracht.

Maatschappelijke enquêtes en BVR – Evolutie nieuwe mandaten 2013-2017

 
De curve bij de enquêteopdrachten van het elektronisch toezicht daalt vanaf 2013. Deze daling houdt verband met beleids-
keuzes inzake deze opdracht. Door een aanpassing van de toekenningsprocedure voor elektronisch toezicht via de ministeriële 
omzendbrief van 17 juli 2013 kon een enquête nog slechts in enkele gevallen (optioneel) gevraagd worden en was dit niet langer 
een verplichting (zoals voordien). Dit heeft geleid tot een scherpe daling. Sinds 2014 blijft het slechts in een beperkt aantal geval-
len mogelijk om een enquête ET aan te vragen, en blijft het aantal stabiel.

Het aantal enquêtes voor de penitentiaire sector vertoont een dalende trend vanaf 2013 die abrupt omgekeerd wordt in 2017 
(stijging van 20 % ten opzichte van 2016). De oorzaak van deze stijging is niet eenduidig te achterhalen, maar analyse leert dat 
er vooral meer enquêtes worden aangevraagd inzake beperkte detentie of voorwaardelijke invrijheidstelling. Het gaat ook over 
meervoudige enquêtes, waarbij meerdere opties inzake strafuitvoering onderzocht worden. 

Er is de laatste jaren een significante daling in het aantal aanvragen van enquêtes ter voorbereiding van een invrijheidstelling op 
proef (bescherming maatschappij). Dit heeft te maken met de gewijzigde wetgeving inzake de internering in 2016. De wetgever 
heeft de drempel om iemand te interneren verhoogd, waardoor het aantal interneringen sterk terugloopt, en dus ook de enquêtes.

In 2015 daalde het aantal maatschappelijke enquêtes in het kader van de vrijheid onder voorwaarden tot 45 aanvragen op 
jaarbasis. Dit blijft zo voor 2016 en 2017. Het strikte tijdskader (procedure voorlopige hechtenis) waarbinnen beslissingen dienen 
genomen te worden door de magistratuur, lijken moeilijk verenigbaar te zijn met de uitvoering van een maatschappelijke enquête.

Ook in het kader van probatie is er een dalende trend bij de maatschappelijke enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten.  

De enquêtes voor de werkstraf kennen een licht dalende trend.  

2013 2014 2015 2016 2017
Vrijheid onder voorwaarden 80 81 45 45 44

Probatie 1381 1271 1130 933 848
Autonome werkstraf 677 554 530 465 449
Penitentiair 1417 1326 1270 1131 1357
Elektronisch toezicht 262 109 92 73 57
Bescherming maatschappij 288 285 225 166 134
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BEGELEIDINGSOPDRACHTEN

Begeleiding, opvolging en bemiddeling – Evolutie nieuwe mandaten 2013-2017

In tegenstelling tot de enquête-opdrachten, gaan de begeleidingsopdrachten - met inbegrip van bemiddeling in strafzaken - jaar na jaar 
in stijgende lijn. Op een dalende knik in 2016 na wordt de stijgende tendens in de nieuwe begeleidingsopdrachten verdergezet in 2017. 
De daling is quasi volledig te wijten aan een significante daling in het aantal aansluitingen ET, waardoor er ook minder nieuwe mandaten 
elektronisch toezicht waarbij een justitieassistent betrokken worden, waren. Algemeen geldt dat zowel de globale stijging tot 2017 ge-
nuanceerd moet worden, gezien ze niet voor alle opdrachten van toepassing is.

In 2017 bleef het aantal nieuwe mandaten bemiddeling In strafzaken ongeveer stabiel in vergelijking met 2016. De toepassing van 
deze bemiddelingsmaatregel kende een uitgesproken stijging in 2014 en 2015. Dit is door 2 lokale situaties te verklaren. In Gent werden 
in 2015 de proefzorg-dossiers ingevoerd in het registratiesysteem van de justitiehuizen (SIPAR) wat zorgde voor een bijkomende toena-
me in cijfers. In Brussel werden er door het openbaar ministerie in 2015 bijna dubbel zoveel mandaten overgemaakt als in de voorgaande 
jaren. Dit heeft te maken met de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en keuzes in het vervolgingsbeleid van het nieuwe 
parket Halle-Vilvoorde. 

Meer algemeen kan een wijzigend beleid op parketniveau ook een rol spelen in deze stijging. Sommige fenomenen (bv. verkeerscrimi-
naliteit, ook zonder slachtoffer, of drugsmisdrijven) worden meer en meer georiënteerd naar deze modaliteit, omdat er ook een specifiek 
aanbod is gecreëerd (bv. specifieke vormingen, cursussen).

Het aantal nieuwe begeleidingen inzake vrijheid onder voorwaarden (VOV) stijgt al een aantal jaren  op rij. In 2017 waren er 145 dos-
siers meer dan in 2016 (+ 6%). 

Deze stijging past ook in de bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek (E. Maes, e.a. 2014). Daaruit blijkt dat er doorheen de tijd een 
globale stijging vast te stellen is van personen die voorafgaand aan hun proces aan een beperkende maatregel onderworpen zijn (zoals 
voorlopige hechtenis, vrijheid onder voorwaarden etcetera). In recent onderzoek werd vastgesteld dat advocaten vaak niet meer om een 
gewone vrijlating zonder meer (zonder voorwaarden) vragen maar eerder opteren voor de ‘veilige weg’ van een VOV. Ook de installatie 
van een zeker progressief systeem kan daartoe bijdragen: eerst aanhouding, dan elektronisch toezicht, tenslotte VOV, dan pas vrij zonder 
voorwaarden. De evoluties verschillen wel naargelang arrondissement, wat kan te maken hebben met een lokale samenwerking tussen 
het justitiehuis en gerecht, vernieuwing van het personeelskader bij magistratuur, etc.

De autonome werkstraf (AWS) kende een sterke daling in 2016 en opnieuw in 2017 (-7%), -15 % sinds 2015. 

De invoering van de wet op de probatie als autonome straf (APS) op 1 mei 2016 heeft een beperkte invloed op de daling van het aantal 
nieuwe mandaten werkstraf. Deze daling heeft mogelijks te maken met een verschuiving op een eerder echelon (meer afhandeling op 
parketniveau en keuze voor vormen van bemiddeling). De laatste jaren wordt volop ingezet op sensibilisering van de magistraten. Daar-

2013 2014 2015 2016 2017

Vrijheid onder voorwaarden 1921 2077 2238 2283 2428
Probatie 3902 3679 3772 3822 4426

Autonome werkstraf 3696 4185 4282 3884 3630
Penitentiair 644 571 628 599 526
Elektronisch toezicht 2646 2757 2839 1642 2090
Bescherming maatschappij 309 306 345 248 280
Bemiddeling in strafzaken 3233 3347 3634 3781 3744
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door is het profiel van de werkgestrafte ook beter aangepast. Uit de ervaringen blijkt immers dat werkgestraften met te veel problemen 
op allerhande vlakken weinig kans hebben om de werkstraf tot een goed einde te brengen. Een probatiemaatregel met aangepaste en 
individuele voorwaarden en begeleiding blijkt in dat geval een beter passende maatregel.

Het aantal probatiebegeleidingen steeg met 16 % (van 3822 in 2016 naar 4426 in 2017). Voordien steeg het aantal nieuwe probatie-
mandaten gestaag, maar bleven de schommelingen inzake probatiebegeleidingen relatief klein. 

De oorzaken van deze stijging kunnen verklaard worden door enkele factoren. 

Het blijkt dat de tweede Pot-Pourri-wet een oorzaak is van de stijging, door een behoorlijke verruiming van het toepassingsgebied voor 
probatie-uitstel. Dit heeft uiteraard een impact op de werklast. Daarnaast kan de stijging ook veroorzaakt worden door een verschuiving 
van nieuwe mandaten waarvoor vroeger een interneringsmaatregel werd uitgesproken, maar die nu door de verhoogde drempel voor 
internering een probatiemaatregel krijgen opgelegd. 

Sedert 2016 bestaat probatie ook als autonome straf. In 2017 werden 221 autonome probatiestraffen overgemaakt aan de justitiehuizen. 
Gezien alle voorgaande verklaringen is de inwerkingtreding van deze autonome straf niet de enige oorzaak van de algemene stijging 
bij probatie. Bovendien blijkt uit de cijfers van de Franstalige justitiehuizen dat de APS niet zorgt voor een daling van het probatieuitstel 
of probatie opschortings-maatregel. Het aantal nieuwe dossiers APS blijft wel enigszins beperkt. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat de 
strafrechter bij APS zich moet beperken tot het formuleren van aanwijzingen rond voorwaarden. De voorwaarden worden pas op een 
later moment door de probatiecommissie, op basis van een verslag van de justitieassistent bepaald.

De penitentiaire sector omvat hoofdzakelijk de begeleidingen van de justitiehuizen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling, de be-
perkte detentie (vanaf 2007) en de voorlopige invrijheidstelling. Het jaarlijks aantal nieuwe mandaten in deze sector blijft redelijk stabiel.

Er werden in 2015 en 2016 veel minder geïnterneerden vrijgesteld op proef van (vanaf 2016 uitgesproken door de KBM), met name 
een daling van 28% (van 345 nieuwe mandaten in 2015 naar 248 in 2016). Dit heeft te maken met de invoering van de nieuwe interne-
ringswet waardoor enerzijds heel wat lopende dossiers afgesloten werden en anderzijds een beperking van het toepassingsgebied van 
de interneringswet. Daardoor zijn er minder interneringen en dus minder IOP’s. In 2017 steeg het aantal nieuwe vrijstellingen op proef 
licht (naar 280).

Sinds 2007 zijn de justitiehuizen verantwoordelijk voor het elektronisch toezicht. Deze opdracht kent een quasi continue groei. Omwille 
van de overbevolking in de gevangenissen werd het toepassingsgebied van het elektronisch toezicht stelselmatig uitgebreid en de toe-
kenningsprocedure versneld. Dit vertaalt zich ook in de cijfers. 2016 kende een forse daling van het aantal begeleidingen in het kader van 
elektronisch toezicht ET ( - 42%) (van 2.839 in 2015 tot 1.642 in 2016). In het najaar van 2015 werd het aantal enkelbanden dat opgevolgd 
wordt, verlaagd van ongeveer 1200 naar 900 op dagbasis. Dat aantal werd aangehouden in 2016. Dit veroorzaakte de daling van het 
aantal begeleidingen elektronisch toezicht in 2016. In 2017 steeg dit aantal begeleidingen in het kader van ET weer licht. 

PENITENTIAIRE MANDATEN

Penitentiaire begeleidingen – Evolutie nieuwe mandaten 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017
Penit. : Voorwaardelijke invrijheidstelling 323 319 374 353 322
Penit. : Voorlopige vrijstelling 155 83 73 76 62
Penit. : Beperkte detentie 150 145 166 154 124

Penit. : Andere 16 24 15 16 18
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De penitentiaire sector is een relatief kleine sector binnen de justitiehuizen. Doorgaans betreft het wel langdurige en intensieve 
begeleidingen. 

Vanaf 2007 werden de strafuitvoeringsrechtbanken bevoegd voor de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI). 
Het aantal toekenningen blijft redelijk stabiel. In 2017 kregen 322 justitiabelen een VI opgelegd.

Sedert 2007 zijn de justitiehuizen bevoegd voor de opvolging van de beperkte detentie. Het aantal dossiers blijft redelijk stabiel 
en situeert zich tussen 130 en 150 nieuwe dossiers op jaarbasis.

Het aantal dossiers voorlopige invrijheidstelling, toegekend door de gevangenissen, kende de voorbije jaren een forse terugval. 

Er is nog een kleine restcategorie waar het hoofdzakelijk de opvolging van gestraften betreft onder het statuut van Ter Beschik-
kingstelling die vallen onder het toezicht staan van de strafuitvoeringsrechtbank (categorie ‘andere’). 

MAATSCHAPPELIJKE ONDERZOEKEN FAMILIAAL CONFLICT

Evolutie nieuwe mandaten 2013-2017

1955

1864

1841

1744

1691

2013 2014 2015 2016 2017

De justitiehuizen verrichten maatschappelijke onderzoeken in het kader van een familiaal conflict. De familierechtbank vraagt in 
dat geval aan het justitiehuis een maatschappelijk onderzoek uit te voeren en een advies op te stellen, zodat die de best mogelijke 
beslissing kan nemen over het familiaal conflict.

De instroom van het aantal aanvragen voor maatschappelijke onderzoeken in scheidingszaken vertoont sinds 2013 een gestage 
daling tot minder dan 1.700 aanvragen in 2017. Een van de verklaringen is de verhoogde inzet op bemiddeling sinds de oprichting 
van de familierechtbanken (creatie van een schikkingskamer, de informatieplicht rond bemiddeling van de familierechters, fami-
lierechters die zelf bemiddelen en/of consequenter doorverwijzen naar familiale bemiddeling). In bepaalde arrondissementen 
lopen ook projecten rond trajectbemiddeling. Op de inleidende zitting worden partijen aangemoedigd om kennis te maken met 
verschillende vormen van conflictafhandeling waaronder bemiddeling. Daarnaast kunnen capaciteitsproblemen bij de Justitie-
huizen een andere verklaring bieden. In bepaalde arrondissementen werd de boodschap gegeven om de instroom te beperken 
omwille van de lange wachtlijsten. Ook de gestegen kostprijs van een gerechtelijke procedure speelt een rol. Hierdoor is een 
drempel ingebouwd om naar de rechtbank te stappen. Het gevolg van dit alles is dat de justitiehuizen vooral nog hoog conflictu-
euze scheidingen behandelen. Het gaat hierbij over situaties waarbij de alternatieve aanpak niet gelukt is en die geëscaleerd zijn.
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SLACHTOFFERONTHAAL

Evolutie nieuwe mandaten 2013-2017
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Het aantal keren dat slachtofferonthaal gevat is bleef de voorbije jaren relatief stabiel. In 2016 kwam de dienst slachtofferonthaal 
tussen voor alle slachtoffers en na(ast)bestaanden van de terreuraanslagen, en dat weerspiegelde zich in een stijging van het 
aantal vattingen van slachtofferonthaal.
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De Franstalige justitiehuizen* 
Dit overzicht geeft op synthetische wijze een beeld van de cijfermatige evolutie van de strafrechtelijke en burgerrechtelijke op-
drachten van de 13 justitiehuizen die de Federatie Wallonië-Brussel telt. 

Methodologische voorbeschouwing:

De cijfers die zijn meegedeeld in het kader van dit verslag (vanaf 2017) stemmen overeen met de cijfergegevens uit het jaarverslag 
van de algemene administratie Justitiehuizen, en houden rekening met de nieuwe mandaten die verkregen zijn van een federale 
overheidsinstantie en met de eventuele mandaten die tot een andere gemeenschap behoorden vooraleer zij werden opgenomen 
door de algemene administratie Justitiehuizen.

De cijfers die werden meegedeeld voor 2013 tot 2016 houden geen rekening met de mandaten die tot een andere gemeenschap 
behoorden vooraleer zij werden opgenomen door de algemene administratie Justitiehuizen.

 
Algemene evolutie van het aantal dossiers in de justitiehuizen

Algemene evolutie van het aantal dossiers  (2013 - 2017)

2013 2014 2015 2016 2017
Strafzaken - Maatschappelijke enquêtes en

beknopte voorlichtingsrapporten 3837 3528 3246 2919 2853

Strafzaken - Begeleiding, follow-up en
bemiddeling in strafzaken 17859 18364 19976 19655 21015

Burgerrechtelijke opdrachten 1095 1145 1165 1109 1082
Slachtofferonthaal 7869 7161 6583 7146 7804
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De afgelopen vijf jaar is het totale aantal behandelde dossiers vrij stabiel gebleven, met een lichte stijging tussen 2016 (30 829 
dossiers) en 2017 (32 754 dossiers)20 .  

Bij nader onderzoek van de gegevens kan worden opgemerkt dat het aantal enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten in 
het algemeen een dalende trend vertoont sinds 2013: van 3 837 dossiers in 2013 tot 2 853 dossiers in 2017. De vaststelling luidt 
dat maatschappelijke enquêtes steeds minder vaak lijken te worden gebruikt door de magistraten en gevangenisdirecteurs. Het is 
jammer dat zij zich daardoor een waardevol instrument ontzeggen om de situatie van de justitiabele en de straf, maatregel of uitvoe-
ringsmodaliteit van een straf die zal worden uitgesproken of waartoe zal worden beslist, zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Er kan ook een voortdurende toename van het aantal nieuwe dossiers inzake begeleiding, follow-up en bemiddeling in 
strafzaken worden opgemerkt. 

* het Centre de Surveillance électronique (Centrum voor elektronisch toezicht) en het Centre d’Aide et de Prise en charge de toute personne concernée par les Extrémismes 
  et Radicalismes Violents

20. De berekening omvat niet de eerstelijnswerking.
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Elementen van definitie 
 
Een maatschappelijke enquête is een onderzoek waarbij een gemandateerde beroepskracht van de algemene administratie 
justitiehuizen, in samenwerking met de justitiabele (verdachte, veroordeelde of geïnterneerde), de feiten in een bredere psycho-
sociale context plaatst waarbinnen de justitiabele zal moeten evolueren met het oog op een voorstel tot geïndividualiseerde 
maatregel of de toekenning van een uitvoeringsmodaliteit van de straf/internering, die gericht is op de vermindering van het 
risico van herhaling, op herstel en op maatschappelijke re-integratie. Dat onderzoek omvat alleen de relevante elementen die de 
opdrachtgevende instantie meer inzicht moeten verschaffen naargelang de beschouwde maatregel of uitvoeringsmodaliteit van 
de straf of van de internering.

Het beknopt voorlichtingsrapport (BVR) behelst daarentegen het antwoord op een specifieke vraag die de opdrachtgevende 
instantie aan de justitieassistent heeft gesteld om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

De begeleiding in het justitiehuis is bedoeld om, in het collectieve belang, het risico van herhaling tegen te gaan en de re-inte-
gratie in de samenleving te bevorderen. Tijdens het proces is het de taak van de justitieassistent om de justitiabele te begeleiden 
opdat hij zich aan de voorwaarden houdt en om te controleren of hij de voorwaarden naleeft. De begeleiding gebeurt gedurende 
een welbepaalde periode waarbinnen de justitieassistent met de betrokken persoon werkt vanuit diens situatie, het verleende 
mandaat en de voorwaarden die hem zijn opgelegd door een gerechtelijke overheid. Hij ondersteunt de betrokken persoon bij de 
stappen die ondernomen moeten worden om aan die voorwaarden te voldoen en verzekert de follow-up en de controle ervan. 
In het kader van de autonome straffen voert de justitieassistent een follow-up uit en bezorgt hij de relevante informatie aan de 
opdrachtgevende instantie zodat zij de voortgang van de tenuitvoerlegging van de straf kan beoordelen. 

Door de procedure voor bemiddeling in strafzaken kan de magistraat van het parket beslissen tot het verval van de strafvorde-
ring op voorwaarde dat de dader van een misdrijf ten minste een van de vier wettelijk bepaalde maatregelen in acht neemt. Die 
maatregelen zijn de bemiddeling tussen dader en slachtoffer, de medische of therapeutische behandeling, de uitvoering van een 
dienstverlening of nog het volgen van een sociaal-educatieve opleiding. De bemiddeling tussen het slachtoffer en de dader van 
het misdrijf wordt omschreven als een communicatieproces waarbij dader en slachtoffer met elkaar over een akkoord onderhan-
delen via een rechtstreekse of onrechtstreekse ontmoeting, met de justitieassistent21 als tussenpersoon. Dat akkoord moet het 
herstel van de materiële en/of morele schade bewerkstelligen en kan diverse vormen aannemen (financiële schadevergoeding, 
excuses, wederzijdse uitleg, enz.). Vanuit die optiek zijn de bereidheid en de instemming van beide partijen dan ook absoluut 
noodzakelijk.

 Algemene verdeling 2017

21. COL8/99 omtrent bemiddeling in strafzaken 

9%

64%

3%

24%

Strafzaken - Maatschappelijke enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten

Strafzaken - Begeleiding, follow-up en bemiddeling in strafzaken

Burgerrechtelijke opdrachten

Slachtofferonthaal

■  Strafzaken - Maatschappelijke enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten

■›Strafzaken - Begeleiding, follow-up en bemiddeling in strafzaken

■›Burgerrechtelijke opdrachten

■›Slachtofferonthaal
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Strafrechtelijke opdrachten
Het merendeel van de dossiers behandeld bij de justitiehuizen zijn strafrechtelijke opdrachten. Daarbij verleent een op-
drachtgevende instantie (procureur des Konings, onderzoeksrechter, probatiecommissie, strafuitvoeringsrechtbank, gevangenis-
directeur, enz.) een mandaat aan de justitiehuizen in uiteenlopende sectoren, zoals de bemiddeling in strafzaken, de vrijheid onder 
voorwaarden in het kader van de wet op de voorlopige hechtenis, de probatiemaatregelen, de probatiestraf, de werkstraf, de 
uitvoeringsmodaliteiten van een gevangenisstraf, of nog de uitvoeringsmodaliteiten van een internering. 

Er zijn twee categorieën van strafrechtelijke opdrachten: enerzijds de maatschappelijke enquêtes en de beknopte voorlichtings-
rapporten (in 2017 goed voor 2 853 nieuwe dossiers) en anderzijds de begeleidingen, de follow-ups en de bemiddelingen in 
strafzaken (21 015 nieuwe dossiers in 2017).

Maatschappelijke enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten & begeleiding en follow-up  (2013 - 2017) 
(Buiten modaliteit uitvoering van een internering en modaliteit  uitvoering van een gevangenisstraf )

2013 2014 2015 2016 2017
Maatschappelijke enquêtes en beknopte
voorlichtingsrapporten : alternatief voor

voorlopige hechtenis, probatie, autonome
werkstraf en elektronisch toezicht als

autonome straf

1379 1337 911 840 643

Begeleiding en follow-up : alternatief voor
voorlopige hechtenis, probatie en autonome

werkstraf
12065 12225 13404 13047 14861
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In de grafiek hierboven worden twee evoluties vergeleken: enerzijds de evolutie van het aantal aan de justitiehuizen toevertrouw-
de mandaten voor de verwezenlijking van maatschappelijke enquêtes met betrekking tot de vrijheid onder voorwaarden in het 
kader van de wet op de voorlopige hechtenis, de probatie, de werkstraf (AWS) en de straf onder elektronisch toezicht; en anderzijds 
de evolutie van het aantal mandaten inzake begeleiding van daders van misdrijven inzake vrijheid onder voorwaarden in het ka-
der van de wet op de voorlopige hechtenis, probatiestraf, probatiemaatregelen en werkstraf. 

Enerzijds wordt een daling vastgesteld van het aantal enquêtes en anderzijds een even constante stijgende trend van het aantal 
follow-ups en begeleidingen.
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Maatschappelijke enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten

Algemene evolutie en per sector van het aantal nieuwe mandaten voor maatschappelijke
enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten (2013 - 2017)

2013 2014 2015 2016 2017
Alternatief voor voorlopige hechtenis 145 119 63 57 44
Probatie (uitstel en opschorting) 431 380 304 317 292
Autonome werkstraf 800 835 540 466 296
Uitvoeringsmodaliteiten van de gevangenisstraf

(Voorwaardelijke vrijstelling, de beperkte
detentie, voorlopige vrijstellingen en andere)

2774 2465 2556 2243 2036

Elektronisch toezicht 11
Uitvoeringsmodaliteit van de internering 189 142 181 118 174
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grafiek laat een algemene dalende trend zien wat betreft het totale aantal dossiers met betrekking tot mandaten inzake maat-
schappelijke enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten. Op grond van de cijfers van de afgelopen twee jaar is het aantal 
enquêtes, met uitzondering van de probatiedossiers die lichtjes in aantal zijn toegenomen in 2016, in alle sectoren gedaald.

Sinds 2013 is ook een voortdurende daling (met uitzondering van 2014) te zien van het aantal enquêtes inzake werkstraf-
fen. Gelet op die vaststelling hebben de justitiehuizen verschillende initiatieven genomen om de magistratuur tegemoet te treden 
en haar te overtuigen van de relevantie van een maatschappelijke enquête als beslissingsondersteunend middel. 

Het aantal mandaten inzake maatschappelijke enquêtes op het niveau van de uitvoeringsmodaliteiten van een gevan-
genisstraf of van een internering is tussen 2016 en 2017 duidelijk gestegen. Het aantal door de justitiehuizen ontvangen 
mandaten inzake enquêtes met betrekking tot de uitvoeringsmodaliteiten van een internering is tussen 2016 en 2017 im-
mers gestegen met 47 %. Die stijging is te wijten aan het gegeven dat de wet voortaan oplegt dat een voorafgaande maatschap-
pelijke enquête wordt uitgevoerd wanneer de justitiabele in vrijheid wordt gelaten. Die maatschappelijke enquêtes voorafgaand 
aan de zitting maakten in 2017 25 % van de enquêtes met betrekking tot de uitvoeringsmodaliteiten van een internering uit. De 
uitvoeringsmodaliteiten van een gevangenisstraf zijn in 2017 gestegen met 3,8 % in vergelijking met 2016. De enquêtes in het 
kader van het elektronisch toezicht hebben de afgelopen jaren een aanzienlijke daling gekend, wat sinds 2013 overigens elk 
jaar het geval was. Die daling valt te verklaren door de keuzes die op federaal niveau zijn gemaakt op het stuk van het strafrechtelijk 
beleid, waardoor de maatschappelijke enquête in het kader van een maatregel van elektronisch toezicht niet meer systematisch 
moest worden aangevraagd voor gevangenisstraffen van drie jaar of minder. In het kader van de uitvoeringsmodaliteiten van een 
gevangenisstraf voor veroordelingen tot meer dan drie jaar gevangenisstraf of een internering, wordt evenwel een beroep gedaan 
op de justitiehuizen voor maatschappelijke enquêtes met betrekking tot de plaatsing onder elektronisch toezicht. 
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Enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten per sector (2017)

 

In 2017 had meer dan 70 % van de maatschappelijke enquêtes en BVR’s betrekking op de uitvoeringsmodaliteiten van een 
gevangenisstraf. Die vaststelling valt te verklaren door de noodzaak voor de gevangenisdirecteurs om te beschikken over infor-
matie over het opvangmilieu van de gedetineerde om hun advies te verlenen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de enquêtes in 
die sector steeds vaker betrekking hebben op vragen met het oog op verscheidene strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de werklast 
van de justitieassistenten verhoogt.

De enquêtes over de vrijheid onder voorwaarden in het kader van de wet op de voorlopige hechtenis maakten daarente-
gen slechts 2 % uit van het totale aantal vragen. Gelet op de zeer korte termijn tussen de plaatsing onder aanhoudingsbevel 
en het onderzoek van de mogelijkheid om een vrijheid onder voorwaarden in het kader van de wet op de voorlopige hechtenis te 
bedenken, lijkt het erop dat de onderzoeksmagistraten in de praktijk bij voorkeur rekening houden met de opmerkingen die de 
justitiabele en/of zijn advocaat maakt, in plaats van gebruik te maken van een enquête.

Begeleiding, follow-up en bemiddeling in strafzaken22 

Algemene evolutie en evolutie per sector van het aantal mandaten inzake begeleiding,  
opvolging en bemiddeling in strafzaken (2013 - 2017)

2013 2014 2015 2016 2017
Alternatief voor voorlopige hechtenis 2876 2847 3031 2987 3017
Probatie-uitstel en opschorsing 3021 3155 3602 4093 5637
Probatie 0 0 0 38 241
Autonome werkstraf 6062 6115 6590 5841 5966
Uitvoeringsmodaliteit van de internering 198 198 209 218 245
Uitvoeringsmodaliteiten van de

gevangenisstraf 430 452 466 461 491

Bemiddeling in strafzaken 3201 3316 3452 3789 3829
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22 De begeleidingen met betrekking tot de procedures inzake elektronisch toezicht zijn niet opgenomen in dit hoofdstuk, maar worden toegelicht in het deel betreffende het elektro-
nisch toezicht (blz. 84).
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De grafiek hierboven geeft een gedetailleerd overzicht van de evolutie van de verschillende sectoren in het totale volume van de 
nieuwe dossiers inzake begeleiding, follow-up en bemiddeling. Behalve in 2016 toen het aantal is verminderd, is het aantal nieu-
we dossiers steeds gestegen sedert 2013.

Wat de bemiddeling in strafzaken betreft, valt de aanhoudende stijging sinds 2013 onder andere te verklaren door keuzes 
op het stuk van strafrechtelijk beleid van bepaalde parketten op lokaal vlak, die thans aansporen om de voorkeur te geven 
aan dit soort van procedure, ook voor de dossiers ‘zonder slachtoffer’ 23. Er zijn grote verschillen tussen de justitiehuizen onderling. 
In bepaalde justitiehuizen waren er sterke toenames ten aanzien van andere.

De op 29 februari 2016 in werking getreden ‘potpourri II’-wet, waarbij de wet van 29 juni 1964 werd gewijzigd, lijkt een rol te 
hebben gespeeld in de toename van het aantal probatie-uitstellen, door de toegangscriteria ervan uit te breiden. Immers, terwijl 
vroeger aan al wie tot meer dan twaalf maanden gevangenisstraf werd veroordeeld later de toekenning van een tweede uitstel 
werd geweigerd, maakt de wet nu een onderscheid tussen gewoon uitstel en probatie-uitstel. Terwijl de regel identiek blijft voor 
gewoon uitstel, kan de justitiabele probatie-uitstel vragen als hij eerder niet werd veroordeeld tot meer dan drie jaar gevangenis-
straf. Deze vaststelling sluit aan bij de vaststelling van de justitiehuizen dat de ontvangen dossiers steeds complexer worden. In 
2017 vertegenwoordigden de probatie-uitstellen 46 % van de 5 637 nieuwe probatiedossiers. Tot slot valt op te merken dat 
94 % van de probatieopschortingen en 77 % van de probatie-uitstellen werden voleindigd.

Begeleiding, follow-up en bemiddeling in strafzaken per sector in 2017

Bovenstaande grafiek toont dat in 2017 31% van de dossiers verband hield met de follow-up van werkstraffen. In de loop van 
2017 werden ter zake 5 966 nieuwe dossiers ingediend. Dat betekent een toename ten opzichte van 2016 (5 841 dossiers), maar 
een afname ten opzichte van de jaren daarvoor.

23 Dat lokaal ontwikkelde beleid is in strijd met COL 8/99 die de voorkeur geeft aan de identificatie van een slachtoffer voor dat soort procedure.
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Focus op de uitvoeringsmodaliteiten van een gevangenisstraf

Evolutie van het aantal nieuwe mandaten inzake begeleiding in de penitentiaire sector

2013 2014 2015 2016 2017
Voorwaardelijke invrijheidstelling 372 396 384 398 424
Voorlopige vrijstelling 23 25 51 27 32
Beperkte detentie 35 28 25 30 29
Andere 0 3 6 6 6
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In 2017 nam het aantal mandaten inzake begeleiding in de sector van de uitvoeringsmodaliteiten van een gevangenis-
straf toe: er waren 30 dossiers meer dan in 2016.

In 2017 werden 491 dossiers inzake begeleiding in de penitentiaire sector toevertrouwd aan de justitiehuizen, wat 6,3 % meer is 
dan in 2016. De gemiddelde begeleidingsduur is hier bijzonder lang: gemiddeld 1 092 dagen.

Verdeling van de mandaten van de penitentiaire sector in 2017
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In 2017 vertegenwoordigden de mandaten inzake voorwaardelijke invrijheidstelling het merendeel van de dossiers in de 
sector van de uitvoeringsmodaliteiten van een gevangenisstraf.

Wat opvalt, is dat 61 % van de mandaten inzake voorwaardelijke invrijheidstelling ten einde liep. Een van de mogelijke verklarin-
gen voor dat percentage ligt in de grote reactiviteit van de opdrachtgevers wanneer de voorwaarden niet worden nageleefd, met 
de herroeping van de maatregel of de aanpassing van de voorwaarden tot gevolg. Wat de voorwaardelijke invrijheidstelling en de 
beperkte detentie betreft, liep respectievelijk 62,5 % en 73 % van de mandaten ten einde.

Focus op de uitvoeringsmodaliteiten van internering

Het aantal dossiers inzake ‘bescherming van de maatschappij’, thans ‘uitvoeringsmodaliteit van internering’ genaamd, is toe-
genomen ten opzichte van 2016. In 2017 is het aantal begeleidingen dat de justitiehuizen ontvingen, toegenomen met 12 % 
ten opzichte van 2016. De nieuwe wet betreffende de internering trad in werking op 1 oktober 2016. Verschillende wijzigingen 
zijn het opmerken waard: voortaan kunnen enkel feiten die een aantasting van de fysieke of psychische integriteit van een derde 
hebben veroorzaakt, leiden tot een internering. Op het stuk van de procedure vervangt de kamer voor de bescherming van de 
maatschappij de commissie tot bescherming van de maatschappij. 

Uitvoeringsmodaliteit van de internering (2013 - 2017)
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Burgerrechtelijke maatschappelijke onderzoeken 
Er wordt een burgerrechtelijk maatschappelijk onderzoek gevoerd wanneer er binnen een familie onenigheid bestaat wat een 
kind betreft. In dat geval kan een van de partijen die een band heeft met het kind (ouder, grootouders, enz.) een beroep doen op 
de familierechtbank met het oog op een beslissing over bijvoorbeeld de modaliteiten van huisvesting van het kind, of over het 
recht op persoonlijk contact. Voor een beter begrip van de familiale dynamiek rond het kind kan de rechter de justitiehuizen vra-
gen om een burgerrechtelijk maatschappelijk onderzoek. Het hoger belang van het kind staat daarbij centraal.

Burgerrechtelijke opdrachten
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Met 1 082 dossiers in 2017 blijft het aantal burgerrechtelijke maatschappelijke onderzoeken stabiel. Die tendens is sinds 
2013 niet veranderd. 

Van de 1 750 kinderen die de justitieassistenten ontmoetten, werd 93 % ontmoet in het kader van problemen met de modaliteiten 
van huisvesting, met de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag en met het recht op persoonlijk contact met het kind, 
meestal in het kader van (echt)scheidingen. De overige 7 % werd ontmoet in het kader van problematische betrekkingen met 
de grootouders en andere familieleden, van evaluaties of vragen naar aanvullende informatie, van het horen van het kind of van 
adopties. 

Hoewel het aantal dossiers dat de diensten Burgerrechtelijke opdrachten behandelt van jaar tot jaar stabiel blijft, wijzen de justi-
tieassitenten erop dat de situaties die zij moeten onderzoeken steeds complexer worden. Die toenemende complexiteit geldt des 
te meer voor de dossiers waarin verschillende diensten, bijvoorbeeld de dienst voor hulpverlening aan de jeugd of de dienst voor 
jeugdbescherming, bemiddelen rond eenzelfde familie. 
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Slachtofferonthaal
Slachtofferonthaal is een dienst die wordt verleend aan de slachtoffers van misdrijven en hun verwanten om hen te ondersteunen 
en te informeren tijdens de gerechtelijke procedure. De rol van de justitieassistenten die hierin gespecialiseerd zijn, is drievoudig: 
de slachtoffers informeren over hun rechten en de lopende procedure, hen ondersteunen en bijstaan bij bepaalde sleutelfasen in 
de gerechtelijke procedure en hen, indien nodig en naargelang van hun behoeften, doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten 
en verenigingen. 

Het totale aantal aanhangigmakingen (7 804 dossiers) in de sector van het slachtofferonthaal is, voor alle justitiehuizen 
samen, in 2017 met 9,2 % toegenomen ten opzichte van 2016. In één dossier zijn er vaak meerdere slachtoffers. Zo tellen de 
7 804 dossiers samen in totaal 9 093 slachtoffers. 

Slachtofferonthaal
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Hoewel het aantal dossiers inzake slachtofferonthaal sterk daalde tussen 2013 en 2015, was er tussen 2016 en 2017 terug een 
toename, van respectievelijk 7 146 dossiers tot 7 804 dossiers. Er moet worden benadrukt dat het aantal dossiers niet noodzakelijk 
representatief is voor de werklast van de justitieassistenten ter zake, aangezien die eerder afhangt van de wensen van het slacht-
offer en de duur van de procedure.
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Elektronisch toezicht 
Elektronisch toezicht, dat wordt uitgesproken door een gerechtelijke of administratieve instantie (bijvoorbeeld de strafuitvoe-
ringsrechtbank of de gevangenisdirecteur), vormt ofwel een uitvoeringsmodaliteit van de voorlopige hechtenis (VHET), ofwel 
een uitvoeringsmodaliteit van een vrijheidsbenemende straf of van een internering, ofwel een autonome straf. De generieke term 
‘elektronisch toezicht’ kan slaan op acht verschillende procedures in totaal. In 2017 werden zeven van die acht procedures ten min-
ste eenmaal geactiveerd. In alle gevallen draagt de justitiabele een elektronische enkelband en wordt hij gecontroleerd door het 
monitoringteam van het Centre de Surveillance Electronique. Bepaalde procedures houden een follow-up of zelfs een begeleiding 
van de justitiabele door een justitieassistent in, andere dan weer niet. 

Tussen 2016 en 2017 is het aantal gevallen van elektronisch toezicht verder gestegen, met een toename van 7 %. De procedures 
‘thuisdetentie’ en ‘voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht’ maken het wezenlijke aspect van die toename uit (respectie-
velijk + 55 % en + 17 %). Het aandeel van mandaten inzake elektronisch toezicht met follow-up of begeleiding van de justitiabele 
door een justitieassistent is op één jaar tijd sterk afgenomen, van 67 % tot 58 % van het totale aantal dossiers. Die afname kan zeker 
in verband worden gebracht met een omzendbrief van 4 juli 2017 van de minister van Justitie tot uitbreiding van de omstandig-
heden waarin de follow-up van het elektronisch toezicht zonder tussenkomst van een justitieassistent mogelijk wordt gemaakt.

Elektronisch toezicht
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Centre d’Aide et de Prise en charge des Radicalismes et 
Extrémismes Violents
De algemene administratie Justitiehuizen omvat sinds eind 2016 het CAPREV (Centre d’Aide et de Prise en charge de toute person-
ne concernée par les Extrémismes et Radicalismes Violents). Het centrum staat ter beschikking van alle minderjarige en meerderja-
rige personen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken krijgen met gewelddadig radicalisme of extremisme. Het kan gaan om 
de geradicaliseerde persoon zelf, zijn verwanten, zijn familieleden of eerstelijnsactoren die met de persoon omgaan, enz.

De algemene opdracht van het CAPREV is bij te dragen tot de maatschappelijke integratie en tot de bescherming van de maat-
schappij, door individuele en gepersonaliseerde begeleiding voor te stellen, zowel aan particulieren als aan beroepsactoren. 

In 2017 werden er 88 begeleidingsprocedures opgestart. Het merendeel van de dossiers betrof gedetineerden en werd dus 
uitgevoerd in penitentiaire inrichtingen. 14 begeleidingen hielden verband met een gerechtelijk mandaat en werden uitgevoerd 
in samenwerking met de justitiehuizen. 

Verdeling van het personeel
Situatie van het personeel op 31/12/2017

601

63

56
11

Justitiehuizen

Centrum voor Elektronisch
Toezicht

Algemene administratie (centrale
diensten)

CAPREV

Net als de vorige jaren kan worden vastgesteld dat de grote meerderheid van het personeel, 601 personeelsleden, in 2017 deel 
uitmaakte van de 13 justitiehuizen. Een zestigtal personeelsleden maakte deel uit van het CET. In totaal stelde de algemene admi-
nistratie Justitiehuizen eind 2017 731 medewerkers te werk, of 639,23 vte’s (voltijdse equivalenten), onder wie 76 % vrouwen. 75 % 
was statutair en 25 % contractueel.

■ Justitiehuizen

■›Centrum voor Elektronisch Toezicht

■›Algemene administratie (centrale diensten)

■›CAPREV
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Justitiehuis Eupen
In dit document wordt een synthese gemaakt van de statistische evolutie van de opdrachten van het departement Justitiehuis van 
het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap in 2017.

 
Algemene evolutie van het aantal nieuwe dossiers

Algemene evolutie van het aantal nieuwe dossiers (2013-2017)

 
Uit grafiek 1 blijkt dat het totale aantal dossiers behandeld door het departement Justitiehuis van het Ministerie van de Duitstalige 
Gemeenschap over de hele periode is gestegen, met evenwel een lichte daling in 2016. 

De opdrachten inzake begeleiding, follow-up en bemiddeling in strafzaken, die dit jaar het merendeel van de nieuwe dossiers 
vertegenwoordigen, stijgen voortdurend sinds 2013, met uitzondering van een zeer lichte daling in 2016.  

Het aantal dossiers inzake burgerrechtelijke opdrachten en slachtofferonthaal schommelt sterk sinds 2013. 

2013	 2014	 2015	 2016	 2017	
Maatschappelijke	enquêtes	en	beknopte	

voorlichtingsrapporten	 14	 6	 12	 18	 16	

Begeleiding,	follow-up	en	bemiddeling	in	strafzaken	 306	 311	 337	 323	 356	

Burgerrechtelijke	opdrachten	en	slachtofferonthaal	 59	 72	 61	 44	 73	

TOTAL	 379	 389	 410	 385	 445	
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Strafrechtelijke opdrachten
In 2017 vormen de strafrechtelijke opdrachten 80% van de nieuwe dossiers. Daarbij verleent een opdrachtgevende instantie (bij-
voorbeeld de strafuitvoeringsrechtbank, onderzoeksrechter, procureur des Konings, gevangenisdirecteur, enz.) een mandaat aan 
het departement Justitiehuis. 

Er zijn twee categorieën van strafrechtelijke opdrachten: enerzijds de verslagen van maatschappelijke enquêtes en de beknopte 
voorlichtingsrapporten en anderzijds de begeleiding, follow-up en bemiddeling in strafzaken. 

Maatschappelijke enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten

Het totale aantal nieuwe mandaten voor maatschappelijke enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten fluctueert sterk van 
jaar tot jaar. Zo stijgt het aantal van 6 in 2014 naar 12 in 2015 en vervolgens naar 18 in 2016. Er zullen evenwel slechts 16 nieuwe 
dossiers zijn in 2017. Het zou dan ook niet echt zinvol zijn om op grond van beperkte cijfers trends proberen af te leiden.

In 2016 en 2017 waren de twee sterkst vertegenwoordigde sectoren bij de enquêtes en de BVR de penitentiaire sector en het 
elektronisch toezicht. In 2015 vertegenwoordigden de penitentiaire sector en de alternatieven voor voorlopige hechtenis de 
meerderheid van de mandaten. Ter zake moet worden verduidelijkt dat de maatschappelijke enquêtes voor elektronisch toezicht, 
die volledig waren verdwenen tussen 2013 en 2015 naar aanleiding van de politieke beslissingen ter zake, opnieuw hun intrede 
maken in 2016.

Begeleiding, follow-up en bemiddeling in strafzaken

Evolutie van het aantal nieuwe mandaten inzake begeleiding, follow-up  
en bemiddeling in strafzaken per sector (2013-2017)

2013	 2014	 2015	 2016	 2017	
Alternatief	voor	voorlopige	hechtenis	 49	 55	 55	 24	 22	

Probatie	 51	 54	 62	 51	 68	

Autonome	werkstraf	 145	 147	 177	 214	 201	

Gevangeniswezen	 2	 0	 4	 0	 3	

Elektronisch	toezicht	 17	 15	 13	 14	 14	

Bemiddeling	in	strafzaken	 42	 40	 26	 27	 48	
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Met 356 nieuwe dossiers dit jaar, in vergelijking met 330 in 2016, hebben de mandaten inzake begeleiding, follow-up en bemidde-
ling in strafzaken een lichte stijging gekend.

Nadat het aantal werkstraffen jaarlijks steeg van 2013 tot 2016, zal het in 2017 voor het eerst licht dalen.

De probatie en de bemiddeling in strafzaken gaan daarentegen sterk vooruit en de cijfers van het elektronisch toezicht zijn stabiel ge-
bleven. 

Net als vorig jaar vertonen de cijfers van het alternatief voor voorlopige hechtenis een daling. 

De penitentiaire sector blijft in het algemeen genomen over de hele periode stabiel.

Met 56% van de nieuwe dossiers maken de autonome werkstraffen in 2017 het grootste deel uit van de mandaten inzake begelei-
ding en follow-up van het departement Justitiehuis van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. 

Burgerrechtelijke opdrachten en slachtofferonthaal 
Evolutie van het aantal nieuwe mandaten in burgerrechtelijke opdrachten en slachtofferonthal 

(2013-2017)

 
Sinds 2013 zijn er schommelingen te zien in het totale aantal mandaten in burgerrechtelijke opdrachten en slachtofferonthaal. 

De burgerrechtelijke opdrachten blijven over de hele periode eerder stabiel maar in 2017 is het aantal aanvragen aanzienlijk ge-
stegen, met meer dan het dubbel.

Het slachtofferonthaal bereikte een dieptepunt in 2016 maar het aantal nieuwe dossiers stijgt aanzienlijk in 2017.

 
Vergelijkende analyse van de verdeling van het personeel 
per functie 
Verdeling van het personeel per functie op 31/12/2016 op 31/12/2017

Directie 1 1

Administratie 1 3

Justitieassistent 7 8

TOTAAL 9 12

2013	 2014	 2015	 2016	 2017	
Burgerrechtelijke	opdrachten	 26	 22	 22	 15	 33	

Slachtofferonthaal	 33	 50	 39	 29	 40	
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Federale overheidsdienst Justitie
Waterloolaan 115, 1000 Brussel

Tel.: 02 542 65 11
info@just.fgov.be

Statistische publicaties over Justitie kunt u raadplegen via de website van de FOD Justitie

www.justitie.belgium.be


