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Voorwoord

Met deze nieuwsbrief neemt de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid terug de draad 
op van een periodieke berichtgeving omtrent haar activiteiten en rapporten. 

Vele actoren van het strafrechtelijk beleid, partners van de dienst en bestemme-
lingen van onze nieuwsbrief zijn immers vragende partij om meer informatie te 
ontvangen omtrent het reilen en zeilen van de Dienst.

Het is immers zeer nuttig voor de andere partners betrokken in de strafrechtsketen 
om kennis te kunnen nemen van beleidsvoorbereidende en – evaluerende docu-
menten en studies, zeker als deze onmiddellijk inspelen op de politieke actualiteit 
en de prioriteiten van het strafrechtelijk beleid.

Verschillende in deze nieuwsbrief aangehaalde thema’s hebben betrekking op hot 
topics: 

• de evaluatie van de toepassing van de nieuwe Salduz-wetgeving

• een beleidsvergelijkende studie betreffende het huisverbod voor daders van 
partnergeweld

• de aanpak van eergerelateerd geweld

• het protocol van moed.

De verspreiding via een e-newsletter leek ons alvast nuttig, om aldus bij te dragen 
tot een meer geïntegreerde beleidsaanpak.

Voor meer omstandige informatie over de besproken onderwerpen verwijzen we u, 
geachte lezer, graag door naar de website van de Dienst: www.dsb-spc.be. U vindt 
in de newsletter voor ieder thema een verwijzing naar de relevante webpagina op 
onze webstek en de contactpersonen.

Ik wens u veel leesplezier en hoop dat de aangereikte informatie voor u nuttig mag 
zijn.

Hildegard Penne,

Opdrachthouder-projectleider voor de DSB.
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Op 13 augustus 2011 werd de zogenaamde 
“Salduz wet” door het parlement goed-
gekeurd. Deze wet introduceert in de 
strafprocedure een aantal nieuwe rechten 
voor eenieder die verhoord wordt. Wie van 
zijn vrijheid wordt beroofd, krijgt daarbij 
bepaalde specifieke rechten. De grote 
vernieuwing betreft de bijstand van een 
advocaat vanaf het eerste politieverhoor 
voor bepaalde feiten. Deze wet is op 1 
januari 2012 in werking getreden.

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 
werd inmiddels belast met de evaluatie van 
deze wet. Binnen het jaar na de inwer-
kingtreding van de wet zal een evaluatie-

rapport aan het Parlement worden voorge-
legd. Maar er zijn ook tussentijdse 
rapporten voorzien. 

De minister van Justitie, mevrouw Annemie 
Turtelboom, vroeg meteen na de inwer-
kingtreding een eerste tussentijds rapport 
over de eerste maand. Dit evaluatierapport 
werd haar door de dienst op 1 februari 2012 
overhandigd en is nu ook beschikbaar op 
de website. Eind maart werd een tweede 
evaluatierapport aan de minister overge-
maakt. Dit rapport omvat een kwantitatief 
en juridisch luik. Ook dit rapport is op de 
website van de dienst beschikbaar.

Voor verdere info: 
www.dsb-spc.be

Evaluatie Salduz wet: Eerste tussentijdse rapporten

Voor meer informatie:  

An>Raes
an.raes@just.fgov.be
02/542.74.21

Studie eergerelateerd geweld

Om dit fenomeen gericht aan te pakken, 
werd bij het College van Procureurs-gene-
raal een stuurgroep opgericht. Deze zal een 
omzendbrief opstellen met vervolgings-
richtlijnen voor zaken van eergerelateerd 
geweld. Het is echter nodig om eerst een 
globaal beeld te krijgen van het fenomeen. 
De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 
heeft daarom in opdracht van de stuur-
groep de bestaande literatuur inzake 
eergerelateerd geweld verzameld in een 
lijvig rapport. 

Het rapport omvat drie delen:

• Het eerste deel omvat het internationale 
en Europese beleidskader. Daarbij 
worden ook de verschillende stappen in 

een beleid tegen eergerelateerd geweld 
op het niveau van de Verenigde Naties 
(VN), de Raad van Europa en de Eu-
ropese Unie (EU) geschetst. 

• Het tweede deel brengt het huidige 
beleid in België en een aantal andere 
Europese landen in kaart. Nederland, 
Zweden en het Verenigd Koninkrijk 
worden als voorbeelden aangehaald. Per 
land worden de definities, de conceptua-
lisering en het strafrechtelijk beleid 
inzake eergerelateerd geweld bekeken. 

• Het derde deel vat de voornaamste 
bevindingen en besluiten uit de 
literatuurstudie samen. Deze inzichten  
worden ook vertaald naar enkele 

praktische en concrete beleidsaanbeve-
lingen, die dienstig kunnen zijn voor het 
ontwikkelen van een (werk)definitie en 
een integraal en geïntegreerd beleid ten 
aanzien van eergerelateerd geweld in 
België.

De studie is beschikbaar op de website: 
http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/EINDRAP-
PORT_EGG_111110_DEF.pdf

 

Voor meer informatie: 

Karel>Berteloot>>(NL)
karel.berteloot@just.fgov.be
02/542.74.15 

Isabelle>Leclercq>(FR):>
isabelle.leclercq@just.fgov.be
02/542.74.30

Margot>Taeymans>(NL):>
margot.taeymans@just.fgov.be
02/542.74.85
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Uithuisplaatsing als juridisch instrument in de aanpak van  
partnergeweld: vergelijkende beleidsstudie

De aanpak van partnergeweld blijft een 
belangrijke prioriteit voor het strafrechte-
lijk beleid. Een van de moeilijkheden, waar 
het College van Procureurs-generaal in 
haar omzendbrief COL 4/2006 reeds op 
heeft gewezen, betreft het verwijderen 
van de geweldpleger uit de woonst.

Anders dan in sommige andere landen, 
beschikken de Belgische politionele en 
justitiële autoriteiten (buiten de context 
van het gerechtelijk onderzoek) niet over 
de wettelijke mogelijkheid om de geweld-
pleger een preventieve beveiligings-
maatregel op te leggen, waarbij hij tijdelijk 
uit huis wordt geplaatst, het slachtoffer 
wordt beschermd en een tijd van afkoe-
ling en reflectie wordt voorzien.

Op basis van de aanbevelingen van het 
College PGs ter zake, nam de DSB het 
initiatief om een beleidsvergelijkende 
studie te voeren naar de bestaande 

systemen in andere landen. 

De juridische systemen en procedures in 
Oostenrijk, Canada, Spanje, Frankrijk, 
Luxemburg, Noorwegen, Nederland, 
Zweden, Zwitserland en het Verenigd 
Koninkrijk werden hierin tegen het licht 
gehouden. Deze blijken erg verschillend, 
zowel qua juridische vorm als qua 
toepassing. Ook de in België al bestaande 
burgerrechtelijke en strafrechtelijke 
maatregelen ten aanzien van de dader 
van partnergeweld werden geanalyseerd. 
Tenslotte werden er conclusies en 
aanbevelingen geformuleerd voor de 
Belgische beleidsmaker.

In de Senaat werd eind 2011, na een reeks 
hoorzittingen, waar ook de Dienst voor 
het Strafrechtelijk beleid haar visie mocht 
uiteenzetten, een voorstel van wet 
gestemd om de wettelijke mogelijkheid 
tot uithuisplaatsing te voorzien. Dit 

wetsontwerp wordt nu verder besproken 
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
(Parl. St. 53 1994/001). Het rapport zal 
ongetwijfeld nuttig blijken bij de verdere 
besprekingen in het Parlement.

Het rapport van de DSB is beschikbaar op 
de website : 
http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/DSB_Ein-
drapport_190112.pdf

Lanceringsmoment “Protocol van Moed” 

Op 19 januari 2012 werd het pilootproject 
“Protocol van Moed”, inzake het 
spreekrecht en dossiergebonden overleg 
bij kindermishandeling in Antwerpen, 
gelanceerd in aanwezigheid van Vlaams 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, de heer Vandeurzen en minister van 
Justitie, mevrouw Turtelboom. 

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 
heeft op vraag van het parket-generaal bij 
het Hof van beroep te Antwerpen een 
draaiboek uitgewerkt dat een 
experimenteel handelingskader voor het 
overleg tussen justitie en hulpverlening bij 

concrete situaties van kindermishandeling 
inhoudt. In het draaiboek zijn afspraken 
opgenomen betreffende het aftasten van 
het beroepsgeheim, het gebruiken van 
bepaalde werkmethoden en werden 
casusgebonden overlegmomenten 
voorzien. 

Het pilootproject is van start gegaan op 19 
januari en zal anderhalf jaar lopen in het 
gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 
Het project zal door de Dienst voor het 
Strafrechtelijk beleid worden geëvalueerd 
met het oog op een verdere 
implementatie.

Voor verdere info: 
http://www.dsb-spc.be/
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Voor meer informatie:   

Christel>De>Craim>
christel.decraim@just.fgov.be 
02/542.74.54

Voor meer informatie:  

Karel>Berteloot>>(NL)
karel.berteloot@just.fgov.be
02/542.74.15

Isabelle>Leclercq>(FR):>
isabelle.leclercq@just.fgov.be
02/542.74.30
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Deze rapportage vindt haar oorsprong in 
het actieplan tegen de georganiseerde 
criminaliteit van 28 juni 1996. Hierin werd 
gewezen op de nood aan een gedegen 
beeldvorming van de georganiseerde 
misdaad, om met kennis van zaken dit 
complexe en zorgwekkende fenomeen 
aan te pakken. Sindsdien worden er op 
regelmatige basis jaarrapporten 
opgesteld, waarin de georganiseerde 
criminaliteit in ons land in beeld wordt 
gebracht en geëvalueerd. Ook de ge-
volgde methodologie wordt systematisch 
bijgesteld en verbeterd. De Minister van 
Justitie stelt ten slotte deze rapporten 
voor aan het Parlement.

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid is 
zowel coördinator als redacteur van deze 
rapporten. Ze worden opgesteld volgens 
een vooraf afgebakende en wetenschap-
pelijk onderbouwde methodologie, 
waarbij verschillende betrokken actoren 
informatie aanreiken.

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 
kon net voor het jaareinde van 2011 het 
jaarrapport 2010 afwerken, op basis van 
de brongegevens van de jaren 2007 tot 
2009. 

Aangezien dit document in beginsel 
vertrouwelijk blijft tot drie maanden na 

neerlegging in het Parlement, wordt het 
rapport pas over enkele maanden via de 
website van de Dienst voor het Straf-
rechtelijk beleid ter beschikking gesteld.

Voor verdere info:  
http://www.dsb-spc.be

Jaarrapport georganiseerde criminaliteit in België

Voor meer informatie:  

Christel>Defever
christel.defever@just.fgov.be
02/542.74.56

Jaarlijks rapport over de afluistermaatregelen, 
anonieme getuigenissen, bescherming van bedreigde 
getuigen en bijzondere opsporingsmethoden
De Minister van Justitie rapporteert ook 
jaarlijks aan het Parlement over de uitge-
voerde afluistermaatregelen, het gebruik 
van anonieme getuigenissen, de maatrege-
len tot bescherming van bedreigde 
getuigen en het gebruik van de “bijzondere” 
opsporingsmethoden en de andere 
onderzoeksmethoden. Dit gebeurt in 
toepassing van artikel 90decies van het 
Wetboek van Strafvordering. Ook dit 
project wordt geleid door de Dienst voor 
het Strafrechtelijk beleid, die de relevante 
gegevens verzamelt en verwerkt in een 
coherent verslag.

Deze maatregelen kennen een strikt 
wettelijk kader, omdat ze de fundamentele 
rechten en vrijheden van personen in het 
gedrang kunnen brengen. Om die reden 
wordt het Parlement door de Minister van 
Justitie jaarlijks over de toepassing ervan 
voorgelicht. Het geeft het parlement de 
mogelijkheid haar democratische controle 
uit te oefenen. 

Zopas werd het verslag 2011 met de 
gegevens van 2010 aan de Minister van 
Justitie overgemaakt. Na neerlegging in het 
Parlement zal het verslag eveneens 
beschikbaar worden gesteld op de website 

van de Dienst voor het Strafrechtelijk 
beleid. 

Voor verdere info:  
http://www.dsb-spc.be 

 

Voor meer informatie:  

Christel>Defever
christel.defever@just.fgov.be
02/542.74.56
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