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VOORWOORD 
 

 
C’est est alors que le drame, l’horreur est arrivée : la mort d’un enfant. 

Les policiers et les personnes travaillant pour la justice  
ne savent pas et ne sauront jamais rendre la vie à un enfant.  

Mais, il y a un énorme mais, par leurs attitudes  
Ils peuvent aider ou anéantir encore plus les parents. 

Etre reconnu comme victime, 
ne pas être pris pour un numéro, change énormément. 

 

 

 

Dit rapport is er gekomen naar aanleiding van een initiatief van de Verenigingen die 

verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden vertegenwoordigen (Ouders voor Verongelukte 

Kinderen, GAR, APPER, Rondpunt,…). Zij hebben de aandacht van de beleidswereld getrokken op 

de problemen met de welke zijzelf of hun leden geconfronteerd zijn geweest of worden gedurende 

het justitiële proces dat zij elk hebben moeten doorlopen. Als medewerkers van de Dienst voor het 

Strafrechtelijk Beleid zijn wij doorheen de contacten die we in de loop van dit project met deze 

verenigingen hebben opgebouwd, de betekenis van verdriet en rouwen om verlies beter gaan 

begrijpen en de lange en moeilijke weg die slachtoffers zich moeten banen doorheen het justitiële 

landschap. Ook zijn we ervan overtuigd geraakt dat elk menselijk gebaar, begrip en 

inlevingsvermogen van een professionele actor de lijdensweg van slachtoffers kan verlichten, 

zonder het verdriet weg te nemen. We danken de verenigingen voor de informatie die zij ons 

hebben verschaft. De informatiegeving heeft ertoe geleid dat het onderzoek met voldoende 

bewustwording voor de problematiek kon worden gevoerd. De quotes dit u in dit rapport kan terug 

vinden, zijn afkomstig van getuigenissen van slachtoffers en na(ast)bestaanden en illustreren het 

proces dat zij doorlopen en de ervaringen die zij hierbij meemaken. 

 

Dit rapport is er ook gekomen met de hulp van Methap Yilmaz, die als studente in de 

criminologische wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Brussel actief en enthousiast heeft 

meegewerkt aan dit rapport. Wij wensen haar dan ook te bedanken voor haar inzet en bijdrage aan 

dit rapport. 

 

Zonder onze respondenten binnen de politieparketten was dit project niet mogelijk geweest. Ook 

voor hen is een woord van dank zeker op zijn plaats. 

 

Dit project heeft ons doen nadenken over ons eigen verkeersgedrag en over het recht van 

slachtoffers om correct en humaan bejegend te worden en dit in alle fasen van de 

strafrechtsbedeling. Want zowel verkeersongevallen als de justitiële afhandeling ervan is nu 

eenmaal een zaak tussen mensen. 

 



Met dit rapport hopen we het openbaar ministerie in het algemeen en de politieparketten in het 

bijzonder verder te sensibiliseren voor het belang van een kwalitatieve samenstelling van 

verkeersongevallendossiers en de aandacht die dient uit te gaan voor een correcte en humane 

bejegening van verkeersslachtoffers in het justitiële traject verder aan te scherpen. 

 

Marie-Rose Broucker en Christel Defever 
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INLEIDING 
 

 

De bejegening van verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden is de laatste jaren tot een 

belangrijk maatschappelijk en beleidsmatig onderwerp uitgegroeid. Nieuwe initiatieven duiken op 

om de bejegening van verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden te verbeteren, maar ook om 

alle professionele actoren (medische, psychosociale, juridische, politionele,…) te sensibiliseren en 

om hun verantwoordelijkheden beter op elkaar af te stemmen. Enkele voorbeelden zijn de 

oprichting van het Rondpunt1, de aanstelling van de Regeringscommissaris voor 

verkeersslachtoffers, de uitwerking van een B-box voor de politiediensten,… 

 

Een belangrijke katalysator voor deze nieuwe initiatieven was het wetenschappelijk onderzoek 

‘Kinderen als slachtoffer van het verkeer – onderzoek naar de noden, behoeften en ervaringen van 

verkeersslachtoffers en hun nabestaanden’2 dat door de Katholieke Universiteit van Leuven in 2005 

werd verricht. Het onderzoek spitst zich toe op de gevolgen, regelgeving en voorzieningen voor 

jonge verkeersslachtoffers en richt zich op de noden, behoeften en ervaringen van deze 

slachtoffers. Dit onderzoek bundelt niet alleen positieve ervaringen maar legt ook een heel aantal 

knelpunten bloot.  

In navolging van de resultaten van dit onderzoek van de K.U.Leuven en naar analogie van de 

Federale Staten-generaal voor de Verkeersveiligheid3, werd op 16 februari 2007 een Vlaamse 

Staten-generaal voor de opvang van verkeersslachtoffers georganiseerd. Deze Staten-generaal 

beoogde om een volledige stand van zaken op te maken en de aanzet te vormen tot initiatieven om 

de opvang van verkeersslachtoffers te verbeteren. Uiteindelijk resulteerde dit in een omvangrijk 

rapport met 214 aanbevelingen. 4  

 

Uitgaande van bovenvermelde bronnen, een uitgebreide literatuurstudie, en mede dankzij de 

contacten met verenigingen rond verkeersveiligheid en verkeersslachtoffers en/of hun ouders, 

heeft de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid de politieke en beleidsmatige aandacht door 

professionele actoren voor verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden nauwgezet opgevolgd, 

in het bijzonder wat de bejegening door de politionele en justitiële actoren betreft. Al snel kon 

worden vastgesteld dat de ervaringen van verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden een 

belangrijk vertrekpunt is voor aanbevelingen en nieuwe initiatieven, maar dat de professionele 

actoren zelf hierover weinig worden bevraagd.  

                                                 
1Initiatief van de Vlaamse overheid, http://www.watnaeenverkeersongeval.be/ 
2 HUTSEBAUT, F., AERTSEN, I. en SOMERS, L., Kinderen als slachtoffer in het verkeer – Onderzoek naar de 
noden, behoeften en ervaringen van verkeersslachtoffers en hun nabestaanden, Katholieke Universiteit Leuven, 
2005, 292 p. 
3 De Staten-generaal van de verkeersveiligheid werd op 18 mei 2001 opgericht door de Federale Ministerraad 
om het aantal verkeersdoden te verminderen. De Staten-generaal brengt hiervoor alle actoren en 
belanghebbenden inzake verkeersveiligheid samen, alsook de bevoegde regionale en federale ministers, 
teneinde aanbevelingen te formuleren die de verkeersonveiligheid kunnen terugdringen en teneinde een 
coherent verkeersveiligheidsbeleid uit te stippelen. 
4 Staten-generaal voor een betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers, Rapport van de stuurgroep 
aan de Staten-generaal, Voor een beteren opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers, Vlaams Parlement, 
16 februari 2007,132 p. 
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Wil men de problematiek zo volledig mogelijk aanpakken lijkt het ons het belangrijk om ook de 

afhandelingpraktijken door de professionele actoren in kaart te brengen teneinde een adequate en 

efficiënte oplossing te kunnen aanreiken en in de mate van het mogelijke tegemoet te komen aan 

bestaande knelpunten en vragen van slachtoffers en hun na(ast)bestaanden.  De Dienst voor het 

Strafrechtelijk Beleid heeft vanuit deze optiek het openbaar ministerie, als belangrijke actor in de 

veiligheidsketen, willen bevragen over de slachtofferbejegening en de justitiële afhandeling. Een 

onderzoek omtrent de justitiële afhandeling van verkeersongevallen met zwaargewonde en 

dodelijke slachtoffers en de aandacht die daarbij wordt geschonken aan de verkeersslachtoffers en 

hun na(ast)bestaanden, werd dan ook opgestart. Het is een kwalitatief en exploratief onderzoek 

geworden waarbij de politieparketten zelf aan het woord worden gelaten en hun ervaringen worden 

gebundeld.  

Dit rapport bevat de resultaten en de conclusies van het onderzoek. Ook wordt aandacht besteed 

aan interessante best practices en mogelijke beleidsopties.  

Het rapport is opgedeeld in vijf hoofdstukken. 

In het 1ste hoofdstuk komt de literatuurstudie aan bod. Aan de hand van deze literatuurstudie 

omkaderen we ons onderzoek en leiden we het rapport in. We belichten enkele bevindingen en 

resultaten die betrekking hebben op de gerechtelijke afhandeling van verkeersongevallen.  

 

In hoofdstuk 2 staan we stil bij het onderzoeksopzet, waarbij we de probleemstelling, de 

doelstelling, de onderzoeksvragen, de bevraagde actoren, en de wijze van gegevensinzameling en 

–verwerking. Ook werpen we een kritische blik op ons eigen onderzoek.   

 
De resultaten van ons onderzoek worden toegelicht in de hoofdstukken 3 en 4.. 

In hoofdstuk 3 geven we de resultaten weer van het beperkte kwantitatieve luik van ons onderzoek 

teneinde een beeld te kunnen vormen over de instroom van de politieparketten en het 

personeelsbeleid. Vanuit de optiek van zichtbaarheid en leesbaarheid van het rapport hebben we 

ervoor geopteerd om de cijfermatige gegevens als bijlagen weer te geven. In hoofdstuk 4 

presenteren we de onderzoeksresultaten via een aantal thema’s. De thema’s worden eerst 

gecontextualiseerd waarna de geanalyseerde bevindingen en resultaten worden weergegeven. 

Waar mogelijk leggen we de link met het beleid en richten we de focus van de lezer naar 

aandachtspunten en bevindingen die van belang zijn voor de verbetering van de gerechtelijke 

afhandeling en de bejegening van verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden.  

In het 5de hoofdstuk wordt het eindbesluit en het antwoord op elk van de onderzoeksvragen 

samenvattend geformuleerd. 

 

Sommige passages zijn omkaderd, wat duidt op goede praktijken die volgens ons een correcte en 

kwalitatieve bejegening van verkeersslachtoffers uitstralen. Zoals hierboven reeds werd 

aangegeven, illustreren sommige quotes de gevoeligheid van slachtoffers in het algemeen voor een 

correcte bejegening door professionele actoren.  
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1. LITERATUURSTUDIE  
 
 

Aan ons onderzoek is een uitgebreide literatuurstudie voorafgegaan. Een volledig overzicht van de 

literatuurstudie kunt u in bijlage terugvinden. Zoals in de inleiding reeds werd aangegeven is het 

wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit van Leuven een belangrijke katalysator 

geweest voor nieuwe initiatieven op het domein van de bejegening van verkeersslachtoffers 

(hierna Onderzoek KuLeuven). 

In het spoor van dat onderzoek heeft de Vlaamse Regering in 2007 haar tweede Staten-Generaal 

van de Verkeersveiligheid georganiseerd in het licht van de opvang en begeleiding van 

verkeersslachtoffers en een rapport hierover uitgegeven (hierna Rapport Vlaamse Staten-

Generaal). Aanbevelingen en knelpunten die hieruit voortvloeien werden in het rapport 

gevisualiseerd in thematische tabellen, gedistilleerd naar de diverse actoren.  

Aangezien deze geciteerde teksten het meest pertinent en allesomvattend zijn voor ons onderzoek 

schetsen we in wat volgt de achtergrond van deze teksten weer (1.1.) en geven we de 

(gemeenschappelijke) resultaten en bevindingen met betrekking tot de ruime context van justitie 

weer die onze aandacht hebben getrokken en hoofdzakelijk vorm hebben gegeven aan ons 

onderzoek (1. 2.) 

 

1.1. Onderzoek KuLeuven en Rapport Vlaamse Staten-Generaal 

 
Het onderzoek van de Katholieke Universiteit van Leuven werd in 2005 uitgevoerd in opdracht van 

het Levenslijn-Kinderfonds en de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen en is -tot op heden- het 

enige wetenschappelijk (binnenlands) onderzoek dat specifiek peilt naar de ervaringen van 

verkeersslachtoffers in hun contacten met diverse professionele actoren, waaronder de justitiële 

actoren.  

Het is exploratief van aard en beoogde een drievoudige doelstelling. Allereerst wensten de 

onderzoekers de specifieke noden, behoeften en ervaringen van jonge verkeersslachtoffers en hun 

naast- en nabestaanden in kaart te brengen. Daarnaast wilden ze nagaan in welke mate de recente 

regelgeving ten voordele van slachtoffers ook effectief is ten aanzien van jonge 

verkeersslachtoffers enerzijds en hun naast- en nabestaanden anderzijds. Ten slotte streefden ze 

naar een evaluatie van de effectiviteit van de voorzieningen voor slachtofferbejegening voor 

verkeersslachtoffers en hun naast- en nabestaanden.  

 

Het onderzoek bestaat uit twee omvangrijke onderdelen: een literatuurstudie en een empirisch 

onderzoek.  

In de literatuurstudie worden onderzoeksresultaten in binnen- en buitenland besproken, waaruit 

relevante elementen voor het empirisch onderzoek worden geconcludeerd. Tevens wordt nagegaan 

in welke mate de diensten waarmee verkeersslachtoffers in aanraking komen, aandacht besteden 

aan deze specifieke groep, zowel in hun regelgeving als in hun concrete werking.  
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Het empirisch gedeelte werd uitgevoerd aan de hand van individuele diepte-interviews, waarna 

zowel positieve als negatieve ervaringen werden geïnventariseerd en beleidsaanbevelingen werden 

geformuleerd. Het onderzoek peilt enkel naar ervaringen van ouders, broers en zussen van jonge 

overleden verkeersslachtoffers. Met ‘jonge verkeersslachtoffer’ of ‘kind’ worden bedoeld, zij die 

jonger zijn dan 24 jaar en die op het ogenblik van het ongeval nog bij hun ouders woonden.  

 

In het spoor van het Onderzoek KuLeuven werd de tweede Vlaamse Staten-generaal van de 

Verkeersveiligheid georganiseerd, met de bijzondere aandacht voor de opvang en begeleiding van 

verkeersslachtoffers. De Staten-Generaal had als doel aanbevelingen te formuleren voor een 

betere opvang van deze specifieke doelgroep. Er werden 9 werkgroepen opgericht die elk een 

eigen methode (literatuurstudie, bevraging sleutelfiguren…) mochten ontwikkelen om 

aanbevelingen te kunnen formuleren. Elk werkgroep schetste in zijn verslag de knelpunten en de 

best practices en formuleerde aanbevelingen. De eindverslagen van de diverse werkgroepen 

werden gebundeld in één rapport.  

Het rapport gaat uit van een ruimere definitie van slachtoffers: alle slachtoffers, hun 

na(ast)bestaanden en eventuele getuigen, ongeacht hun leeftijd, die geconfronteerd worden met 

een verkeersongeval met gewonden of overledenen. Na(ast)bestaanden kunnen zijn: partner, 

kinderen, broers en zussen, ouders en de ruimere kring zoals familie, collega’s, klasgenoten en 

vrienden.  

 

1.2. Bevindingen en resultaten  

 
Uit bovenstaande onderzoeken zijn heel wat vaststellingen te maken en knelpunten te ontdekken 

die in de ruime context van justitie van belang zijn. Deze vaststellingen en knelpunten hebben we 

uit beide documenten gedistilleerd en geanalyseerd. Zo hebben we de justitiële context omtrent de 

bejegening van verkeersslachtoffers enerzijds en de te doorlopen werkprocessen in de 

gerechtelijke afhandeling opgevangen anderzijds. 

Hieronder worden deze vaststellingen en knelpunten beknopt weergegeven. Het betreft elementen 

die betrekking hebben op de regelgeving, de politionele actor, de deskundigen en de justitiële 

actor. 

1.2.1. Regelgeving 
 

Niet alleen op internationaal niveau, maar ook in België zelf heeft het slachtofferbeleid en de 

regelgeving daaromtrent zich in een snel tempo ontwikkeld. Dit is ook het geval voor justitie 

waarvan de ministeriële richtlijn inzake het onthaal van slachtoffers op parketten en rechtbanken5 

het speerpunt vormt. Het onderzoek KuLeuven stelt vast dat er, ondanks de toenemende aandacht 

in de regelgeving voor slachtoffers en in de concrete werking van de voorzieningen, heel wat 

knelpunten zijn bij de implementatie. 

                                                 
5 Ministeriële richtlijn van 15 september 1997 inzake het onthaal van slachtoffers op parketten en rechtbanken 
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1.2.2. Politie  
 

Wat de mogelijke gerechtelijke afhandeling van een verkeersdossier betreft, stelt het onderzoek 

Kuleuven vast dat deze doorgaans begint op het ogenblik dat de politie op de plaats van het 

ongeval komt om de eerste vaststellingen te doen.  

Politiediensten hebben dan ook een cruciale rol, niet alleen omdat zij meestal de eerste zijn 

waarmee slachtoffers en hun omgeving in contact treden in het kader van hun interventie op de 

plaats van het ongeval, maar ook omdat zij in een later stadium in veel gevallen communiceren 

met nabestaanden. Slachtoffers hechten bij voorbeeld veel belang aan de wijze van optreden en de 

houding van politie tegenover hen op de plaats van het ongeval. 

 

Zowel in het onderzoek kuleuven als in het rapport Vlaamse Staten-generaal vallen bij de plaats 

van het ongeval en in de fase kort na het ongeval een aantal gelijkaardige pijnpunten op die wij 

wijze van voorbeeld hieronder kort illustreren. 

 

De eerste pijnpunten hebben betrekking op de toepassing van de richtlijn waardig afscheid 

nemen6. 

Deze richtlijn blijkt in de huidige vorm niet altijd even vlot te worden toegepast in alle gerechtelijke 

arrondissementen. Er worden problemen vastgesteld bij het brengen van de laatste groet, het 

informeren en teruggeven van persoonlijke goederen van het overleden slachtoffer en de 

procedure van niet-vrijgave van het lichaam bij autopsie.  

Hoewel de richtlijn uitdrukkelijk voorziet dat de nabestaanden, indien zij dat wensen, het recht 

hebben om een laatste groet te brengen aan de overledene, blijkt dat de politieambtenaren weinig 

rekening houden met het feit dat na(ast)bestaanden zich naar de plaats van het ongeval willen 

begeven en/of op een persoonlijke wijze ter plaatse afscheid wensen te nemen van hun dierbare. 

Het is evenwel belangrijk dat na(ast)bestaanden hier zelf over kunnen beslissen.  

Een andere moeilijkheid is dat de richtlijn geen bepalingen bevat die duidelijkheid verschaffen over 

wie toestemming kan geven tot het afscheid nemen ter plaatse en welke voorzorgsmaatregelen er 

nodig zijn. 

Wat de persoonlijke goederen van een dodelijk slachtoffer betreft, voorziet dezelfde richtlijn dat 

nabestaanden dienen ingelicht te worden over de toestand van deze persoonlijke goederen en dat 

deze zo snel mogelijk moeten worden terugbezorgd. De literatuurstudie leert evenwel dat 

na(ast)bestaanden hierover niet altijd geïnformeerd worden. Het is bovendien niet duidelijk waar 

de politiediensten deze moeten neerleggen (op de griffie of op het politiekantoor?). Indien de 

persoonlijke goederen worden neergelegd op het politiekantoor, blijkt de teruggave minder 

omslachtig te verlopen dan via de griffies van de parketten.  

 

                                                 
6 Omzendbrief COL nr. 14/98 - Ministeriële richtlijn inzake het waardig afscheid nemen van een overledene in 
geval van interventie door de gerechtelijke overheden. 
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Andere problemen hebben betrekking op de processen-verbaal, met inbegrip van de schetsen. Er 

wordt vastgesteld dat de kwaliteit vaak te wensen over laat, onder meer van de 

identificatiegegevens van de na(ast)bestaanden, de opnamen van de verklaringen, de schetsen van 

het ongeval en de omstandige beschrijving van de schadeposten. In de processen-verbaal blijken 

bovendien vaak de gegevens te ontbreken van de na(ast)bestaanden die reeds op de hoogte zijn 

gebracht van het ongeval, en van degenen bij wie dat nog moet gebeuren alsook de relationele 

context tussen deze personen. Deze gegevens zijn echter cruciaal voor een correcte en degelijke 

slechtnieuwsmelding door de politie.  

 

1.2.3. Deskundigen 
 

Op de plaats van het ongeval komen niet alleen politiediensten ter plaatse, maar ook 

ambulancediensten, pers en omstaanders, brandweerdiensten,… en deskundigen die door het 

parket worden aangesteld. Wat deze laatsten betreft, blijken er in de praktijk geen afspraken te 

bestaan over wanneer en in welke zaken er deskundigen zijn er ook een aantal knelpunten.  

 

Zo stelt het parket bijvoorbeeld niet altijd onmiddellijk een deskundige aan, maar soms pas uren 

na de feiten. Ook blijkt het contact tussen na(ast)bestaanden en deskundigen niet altijd goed te 

verlopen waardoor slachtoffers zich niet erkend voelen.  

Verder worden er problemen gesignaleerd inzake de procedure van de niet-vrijgave van het 

lichaam wanneer er een autopsie wordt bevolen. de redenen en de wijze waarop die procedure 

verloopt, worden vaak niet gecommuniceerd aan na(ast)bestaanden. het is bovendien niet duidelijk 

welk circuit het document met de toestemming tot vrijgave lichaam moet afleggen.  

 

1.2.4. Justitiële actoren op het parketniveau 
 
Bij ernstige ongevallen zullen ook de justitiële actoren betrokken worden. De tussenkomst van 

justitie heeft zowel betrekking op de wijze waarop de justitiële instanties het vooronderzoek voeren 

als op het ogenblik waarop de rechter op de terechtzitting een uitspraak doet. Er wordt vastgesteld 

dat het slachtofferaspect weinig tot geen plaats heeft in het vervolgingsbeleid van het parket en 

dat er weinig aandacht geschonken wordt aan de empatische houding van de magistraat tegenover 

na(ast)bestaanden. Hoewel het parket sinds de richtlijn van 1997 inzake het onthaal van 

slachtoffers de opdracht heeft slachtoffers op een correcte manier te bejegenen en dus aandacht te 

besteden aan de positie van het slachtoffer, blijkt dat in de praktijk een zeer moeilijke opdracht te 

zijn.  

Op het niveau van het parket zijn er knelpunten terug te vinden ten aanzien van de 

parketmagistraten, de justitieassistenten en de verbindingsmagistraat voor het slachtofferbeleid.  

 

Er wordt vastgesteld dat magistraten zelf niet altijd het onderscheid kennen tussen slachtofferhulp 

en –onthaal. Er wordt gewezen op de belangrijke sensbiliseringsfunctie van de diensten 

slachtofferonthaal.  
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Wat de toepassing van de wet op de herstelbemiddeling betreft, wordt ondervonden dat de 

bemiddeling tussen veroorzaker en slachtoffer bij verkeersmisdrijven geen evidentie is en dat er 

zowel vanuit de partijen als vanuit de magistratuur schroom is om in het bemiddelingsproces te 

stappen.  

 

De vorming die de verbindingsmagistraten ontvangen blijkt gebrekkig te zijn, wat met zich 

meebrengt dat de kennis van hun slachtoffergerelateerde opdrachten beperkt is en ze zich te 

weinig bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. 

 

Dat ook de justitieassistenten een heel belangrijke rol spelen behoeft geen verdere uitleg. Toch 

worden ook hier problemen aangekaart. Allereerst is er een ‘ondoorzichtig’ doorverwijzingsbeleid 

naar de diensten slachtofferonthaal. De diensten slachtofferonthaal kunnen tussen komen bij 

verkeersongevallen met doden en zwaar gekwetsten. Over het begrip ‘zwaar gekwetsten’ bestaat 

er echter geen eenduidigheid waardoor niet systematisch wordt doorverwezen. Wanneer de 

veroorzaker als enige inzittende zonder derden overlijdt, blijkt dat er geen aanbod wordt gedaan 

naar nabestaanden.  

Verder blijkt de rol van de justitieassistent belangrijk te zijn bij de inzage van het dossier, maar 

kunnen de materiële omstandigheden waaronder de inzage gebeurt verbeteren (b.v. respect voor 

privacy).  

 

1.2.5. Justitiële actoren op het niveau van de rechtbank 
 

De tussenkomst van justitie beperkt zich niet tot de wijze waarop justitiële instanties het 

vooronderzoek voeren, maar heeft ook betrekking op het ogenblik waarop de rechter ter 

terechtzitting een uitspraak doet. Op het niveau van de zitting vragen na(ast)bestaanden aandacht 

voor de materiële omstandigheden en het verloop van de zitting, met waarborgen voor een sereen 

verloop. 

Een knelpunt is de organisatie van de zittingen. Bij de vaststelling van de zittingen blijkt er te  

weinig rekening gehouden te worden met de soort zaken die behandeld zullen worden. Er wordt 

geen voorrang verleend aan ernstige of dodelijke verkeersongevallen, waardoor deze behandeld 

worden tussen ‘banale’ feiten.  

Wat het verloop van de zitting betreft, wordt er tijdens de zitting weinig bijstand geboden. Er wordt 

vastgesteld dat na(ast)bestaanden het taalgebruik doorgaans zeer afstandelijk en vaak 

onbegrijpelijk vinden. Ze vragen erkenning op de zitting en willen dat de rechter begrip toont voor 

de emotionele impact van het verkeersongeval, door hen bij voorbeeld te vragen om vooraan 

plaats te nemen of hen uit te nodigen om iets persoonlijks te vertellen.  
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1.3. Algemene indrukken 

 

Een rode draad doorheen de literatuurstudie is het belang dat na(ast)bestaanden hechten aan een 

persoonlijke en continue informatieverstrekking door de magistraten en het personeel van de 

parketten en de rechtbanken zelf.  

Ze wensen een persoonlijke informatieverstrekking. Voor na(ast)bestaanden is het openbaar 

ministerie de aanspreekfiguur bij uitstek. Ze ondervinden evenwel dat magistraten en het 

personeel van de parketten en de rechtbanken nog te weinig zelf informeren over de gerechtelijke 

procedure, weinig bereikbaar en aanspreekbaar zijn en al snel doorverwijzen naar 

justitieassistenten. Na(ast)bestaanden vinden dat ze in bepaalde omstandigheden in contact 

moeten kunnen komen met de titularismagistraat om de nodige informatie te krijgen tijdens het 

onderzoek. Een onderhoud met de beheerder van het dossier heeft voor hen een groter waarde 

dan een gesprek met de justitieassistenten die dezelfde boodschap brengt. Ze verwachten 

bovendien van de magistraat dat deze een menselijke en begripvolle houding aanneemt en 

slachtoffers te woord staat waar mogelijk. Als dat niet kan, moet deze toelichten waarom.  

Ook wensen ze een continue en transparante informatieverstrekking. Ze willen op de hoogte 

gehouden worden van de ontwikkelingen in het dossier. Ze willen uitleg en verantwoording krijgen 

van alle maatregelen die de magistraat neemt, zowel op de plaats van het ongeval als in de loop 

van het strafrechtelijk onderzoek. 

 

Zoals ook uit bijlage blijkt, is onze literatuurstudie heel omstandig geweest. Naar het justitiële 

aspect toe was vooral het onderzoek van de KuLeuven en de rapporten van de Vlaamse Staten-

generaal van belang. Vandaar dat we dit in dit hoofdstuk extra hebben aangehaald. De 

vaststellingen en bevindingen uit beide documenten hebben ons toegelaten de probleemstelling 

van ons onderzoek te definiëren, de doelstellingen en onderzoeksvragen te formuleren, de 

methodologie te bepalen en ons onderzoeksopzet uit te werken, alsook het onderzoek af te 

bakenen.  

 



 15

2. ONDERZOEKSOPZET  
 

2.1. Probleemstelling 

 

Bestaande literatuur focust zich vooral op de ervaringen en belevingen van slachtoffers zelf. Uit het 

vorig hoofdstuk leren we leren dat een ontoereikende bejegening van verkeersslachtoffers en/of 

hun na(ast)bestaanden, en een incorrecte of inadequate informatieverstrekking kunnen uitmonden 

in een bijkomende, secundaire victimisering. Tijdens de gerechtelijke afhandeling, die reeds begint 

op het ogenblik dat de politie ter plaatse komt om de eerste vaststellingen te doen en doorloopt tot 

op het ogenblik dat de rechter uitspraak heeft gedaan, worden heel wat knelpunten vastgesteld. De 

actoren die verantwoordelijk zijn voor de gerechtelijke afhandeling hebben aldus een cruciale rol bij 

het verwerkingsproces en zijn mede verantwoordelijk voor de positieve of negatieve ervaringen 

van verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden met de justitiële wereld.  

 

Een volgende probleemstelling die hierbij aansluit is de vaststelling dat de rol en de 

verantwoordelijkheden van de verschillende actoren binnen de strafrechtsketen (politie en justitie) 

niet altijd even duidelijk afgebakend, noch op elkaar afgestemd zijn, wat een gebrek aan een 

geïntegreerde benadering aantoont en vaak de oorzaak is van de knelpunten.  

 
Tevens stellen we vast dat, hoewel België een voortrekkersrol heeft in Europa wat de regelgeving 

inzake slachtofferzorg betreft, de implementatie van de vigerende regelgeving in de praktijk niet 

altijd en overal even vlot verloopt. In verschillende gerechtelijke arrondissementen wordt er soms 

een andere invulling gegeven aan de regelgeving, wat een zekere rechtsongelijkheid met zich 

meebrengt. 

 

Daar waar we de bevindingen uit de literatuurstudie hebben kunnen aanvullen met interne 

informatie van de politiediensten zelf over hun tussenkomst bij verkeersongevallen en via andere 

externe bronnen, ontbreekt een globaal overzicht van de afhandeling van verkeersongevallen in de 

praktijk op het niveau van de politieparketten. Dit maakt het moeilijk om oplossingen voor te 

stellen om eventuele knelpunten weg te werken en tot algemene aanbevelingen te komen.  

 

Om een globaal overzicht te krijgen van de afhandeling van verkeersongevallen op het niveau van 

de politieparketten, en na te gaan of er al dan niet een geïntegreerde benadering is van de 

problematiek, hebben wij willen onderzoeken of de knelpunten die we aantreffen in de 

onderzoeksliteratuur ook zo ervaren worden door de justitiële actoren, of er al dan niet best 

practices bestaan en welke mogelijke oplossingen er bestaan.  

 

Onze bevindingen worden gegoten in dit rapport. 

 

 



 16

2.2. Doelstelling 

 
Ons onderzoek heeft als doelstelling de gerechtelijke afhandeling van verkeersongevallen met 

dodelijke en zwaargewonde slachtoffers in kaart te brengen. Het beperkt zich niet tot de 

afhandeling door de justitiële actoren, maar breidt zich uit naar de politiediensten in de mate dat 

zij via hun houding en handelingen invloed hebben op de verdere gerechtelijke afhandeling.  

 

Het onderzoek heeft zowel betrekking op de zwaargewonde verkeersslachtoffers en hun 

naastbestaanden als op de nabestaanden van dodelijke slachtoffers omdat zij rechtstreeks en 

onvermijdelijk in contact zullen komen met de justitiële actoren. Zwaargewonde 

verkeersslachtoffers hebben immers evenzeer recht op een correcte en respectvolle bejegening 

enerzijds en een snelle en continue informatieverstrekking anderzijds.  

In dit kader wordt het onderzoek opengetrokken naar alle dodelijke en zwaargewonde 

verkeersslachtoffers, ongeacht of zij vanuit juridische invalshoek nu ‘dader’ dan wel ‘slachtoffer’ 

zijn, en ongeacht hun leeftijd. De positionering dader / slachtoffer valt bovendien in vele 

verkeerszaken moeilijker te trekken zolang de aansprakelijkheid door de rechter niet is 

vastgesteld. Verder is er vaak sprake van gedeelde aansprakelijkheid.  

 

De relevantie van ons onderzoek is tweeledig.  

Enerzijds is het onderzoek maatschappelijk relevant omdat het toelaat inzicht te krijgen over de 

afhandeling van verkeersongevallen door de politieparketten in de praktijk en na te gaan in welke 

mate de in de onderzoeksliteratuur vermelde knelpunten ook als dusdanig worden ervaren door de 

justitiële actoren, en hoe zij in voorkomend geval, hierop een antwoord trachten te formuleren.  

 

2.3. Onderzoeksvragen  

 
Uit de geformuleerde probleem- en doelstellingen (supra) vloeien de volgende onderzoeksvragen 

uit: 

- Hoe verloopt de gerechtelijke afhandeling van verkeersongevallen met dodelijke en 

zwaargewonde verkeersslachtoffers op politieparketten? 

- Op welke wijze is er hierbij aandacht voor de bejegening van de verkeersslachtoffers en hun 

na(ast)bestaanden? 

 

2.4. Kwalitatief en exploratief onderzoek 

 

Wij hebben gekozen voor een kwalitatief onderzoek omdat het ons de aangewezen methode leek 

om onze onderzoeksvragen te beantwoorden. Het onderzoek wil de gerechtelijke afhandeling van 

verkeersongevallen als thema verkennen en inzichtelijk maken. Het doel is het beschrijven en 

interpreteren van onderzoeksproblemen in of van situaties, gebeurtenissen en personen. De 

kwalitatieve gegevens die worden verzameld hebben betrekking op de aard, de waarde en de 
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eigenschappen van het onderzochte thema, en niet zozeer op kwantiteit zoals hoeveelheid, 

omvang en frequentie.  

 

Een kwalitatief onderzoek biedt ons verder ook een aantal grote voordelen.  

Het geeft ons de mogelijkheid om te achterhalen wat de beleving van onze respondenten (de 

politieparketten) is. Werkelijke ervaringen, opinies en gevoelens van de respondenten komen beter 

tot uiting. De resultaten hebben bovendien een groot detailgehalte omdat de respondenten worden 

gestimuleerd om actief en creatief over bepaalde knelpunten na te denken.  

Het onderzoek draagt er dus toe bij dat we ons beter een beeld kunnen vormen van de wijze 

waarop de afhandeling van verkeersongevallen in de praktijk verloopt, de processen en interacties 

die zich hierbij voordoen, alsook de mate waarin er aandacht wordt of kan worden geschonken aan 

slachtofferbejegening.  

 

De keuze voor een kwalitatief onderzoek heeft ons er echter niet van weerhouden om ook een 

beperkt aantal kwantitatieve gegevens (frequentie, hoeveelheid en omvang) te verzamelen over 

onze respondenten en over de organisatie waarin ze werkzaam zijn. Deze data laten zowel een 

correcte beeldvorming toe als een juiste contextualisatie van de resultaten.  

Zoals hierboven reeds werd aangehaald, bestaat er over de onderzoeksproblematiek weinig tot 

geen literatuur die uitgaat van de ervaringen of het standpunt van de justitiële wereld zelf. Het is 

voor een groot stuk aldus ook een exploratief onderzoek  

 

2.5. Populatie 

 

Als populatie van ons onderzoek hebben wij gekozen voor de politieparketten omdat zij 

verantwoordelijk zijn voor de gerechtelijke afhandeling van verkeersongevallen en op dat niveau 

een cruciale rol spelen.  

Wij hebben bovendien voor de volledige populatie (bevraging van alle politieparketten) gekozen. 

Allereerst willen wij een zo volledig mogelijk beeld hebben van de gerechtelijke afhandeling van 

verkeersongevallen door de politieparketten in de praktijk – met inbegrip van best practices en 

eventuele knelpunten uit de literatuurstudie en de aandacht die hierbij besteed wordt aan de 

bejegening van verkeersslachtoffer en hun na(ast)bestaanden. Verder willen wij zo veel mogelijk 

professionele actoren sensibiliseren en bewust maken van de problematiek. Ten slotte wensen wij 

zoveel mogelijk mensen op de hoogte stellen van ons onderzoek in de hoop medewerking te 

mogen ontvangen bij de verdere uitwerking en implementatie van ons onderzoek.  
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2.6.Methodologie  

 

2.6.1. Data-verzameling  
 

Een interview laat ons toe om zoveel mogelijk informatie te verzamelen uit de mededelingen van 

de respondenten om daarmee bovenvermelde onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 

Wij hebben geopteerd voor een semigestructureerd interview. In zo’n interview liggen de vragen 

en antwoorden niet van tevoren vast maar de onderwerpen en de volgorde waarin ze aan bod 

komen wel. Er wordt ook gebruik gemaakt van een vragenlijst die voornamelijk uit gesloten vragen 

met een vaste formulering bestaat. Die vragen worden in een vaste volgorde aan de geïnterviewde 

gesteld en met behulp van de subvragen kan dieper op de onderwerpen worden ingegaan. Naast 

gesloten vragen bevat de vragenlijst ook een aantal open vragen, die toelaten om snel informatie 

te krijgen en om onmiddellijk door te vragen indien daartoe aanleiding bestaat.  

 

De vragenlijst werd in concreto opgesteld aan de hand van de knelpunten en lacunes die we 

doorheen onze literatuurstudie (supra) en bestaande regelgeving tegenkwamen en die betrekking 

hadden op de justitiële afhandeling van verkeersongevallen en/of slachtofferbejegening. De 

vragenlijst is opgenomen in bijlage.  

 

De vragenlijst werd van in het begin zeer gedetailleerd opgesteld met heel wat subvragen, omdat 

wij oorspronkelijk de bedoeling hadden om onze vragenlijst schriftelijk te laten invullen door de 

diverse personen die binnen de politieparketten instaan voor de afhandeling van de 

verkeersdossiers en/of te maken hebben met slachtofferschap.  

De vragenlijst werd voor advies voorgelegd aan verschillenden personen en instanties die 

vertrouwd zijn met ons onderzoeksthema: de Advocaat-generaal van het Hof van Beroep van 

Bergen die de werkzaamheden van het Expertisenetwerk Verkeer bij het College van Procureurs-

generaal coördineert, een verkeersmagistraat, de verenigingen die verkeersslachtoffers en hun 

na(ast)bestaande vertegenwoordigen, medewerkers van het Directoraat-generaal Justitiehuizen en 

de Advocaat-generaal van het Hof van Beroep van Brussel die het slachtofferbeleid in de 

portefeuille heeft. Doorheen deze adviesaanvragen, werden vragen aangepast en/of toegevoegd.  

De aanvankelijk beperkte vragenlijst groeide aldus gaandeweg uit tot een gedetailleerde 

vragenbundel, waarbij er over elke fase in het traject dat een verkeersdossier aflegt, vragen 

werden gesteld. Er werd bovendien beslist om de vragenlijst niet schriftelijk te laten invullen door 

deze respondenten maar zelf langs te gaan bij de politieparketten. De procureur des Konings werd 

verzocht om een contactpersoon aan te duiden die het politieparket in deze materie 

vertegenwoordigde. 

 

Vanaf het moment dat de adviesronde was afgelopen, hebben we onze vragenlijst opgedeeld in zes 

verschillende thema’s of luiken die chronologisch, vanaf het moment van het ongeval, tot en met 

de behandeling van het dossier te zitting werden gerangschikt.  
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- Beeldvorming. 

Dit luik bundelt al onze kwantitatieve vagen. Zoals hierboven reeds werd aangegeven laten 

de kwantitatieve gegevens ons toe om een beeld te vormen over onze populatie en over de 

organisatie waarin ze werkzaam zijn.  

- Regelgeving.  

In dit luik willen we nagaan in welke mate de respondenten kennis hebben van de inhoud 

van de richtlijnen en of zij al dan niet problemen bij de toepassing ervan in de praktijk. 

- Slachtofferbejegening 

Hier bevragen we onze respondenten over een aantal actoren die binnen het politieparket 

belast zijn met de slachtofferbejegening of –beleid. We onderzoeken hierbij of er al dan niet 

problemen worden ervaren in het kader van de uitvoering van die taken. 

- Vooronderzoek  

Dit thema is onderverdeeld in twee onderdelen: ‘eerste vaststellingen’ en 

‘slachtofferbejegening tijdens het vooronderzoek’. Hier hebben we duidelijk een 

onderscheid willen maken tussen de afhandeling van het verkeersdossier en de aandacht 

die er geschonken wordt aan de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden.  

- Herstelbemiddeling  

De wet op de herstelbemiddeling maakte ons nieuwsgierig naar de toepassing ervan in 

verkeerszaken en het al dan niet bestaan van een beleid hieromtrent.  

- Dagvaarding voor de rechtbankHet voorlaatste thema is opgesplitst in twee delen. In het 

eerste trachten we een inzicht te krijgen in de mate waarin er aandacht wordt geschonken aan 

de bejegening van verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden vóór de zitting. In het 

tweede deel gebeurt dit tijdens de zitting.  

- Nazorg 

Hier wordt er ten slotte gepeild of de slachtoffers kennis krijgen van het verloop de 

straf(uitvoering) van de dader en of er na verloop van tijd een eventuele (her)contactname 

met de slachtoffers plaatsvindt. 

 

2.6.2. Voorbereiding  
 
We hebben een brief opgesteld waarin we het doel van ons onderzoek kort hebben uiteengezet.  

De brief werd gericht aan de procureur des Konings met de vraag om een contactpersoon 

(magistraat) in het politieparket aan te duiden die verantwoordelijk zou zijn voor de invulling van 

de vragenlijst. 

  

Gezien de omvang van de vragenlijst (supra) en de eventuele vragen die zouden kunnen gesteld 

worden tijdens het invullen, hebben we in die brief ook duidelijk gesteld dat we de vragen samen 

met de contactpersoon wensten door te nemen teneinde duiding te kunnen geven bij een aantal 

vragen en het onderzoek waarin we werkten nader toe te kunnen lichten (sensibiliseren). We 

hebben aldus gekozen voor een face-to-face interview teneinde de kans op een eventuele non-

repons zoveel mogelijk in te dijken. Bovendien geeft het de mogelijkheid om een breder 
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antwoordkader te krijgen, wat, gezien onze onderzoeksdoelstelling, van groot belang is. In de brief 

werd ook de geschatte duurtijd van het interview meegedeeld.  

 

De brief en de vragenlijsten werden ten slotte per post en e-mail verzonden naar alle procureurs 

des Konings van alle gerechtelijke arrondissementen. De contactgegevens kunnen worden 

teruggevonden op de website van FOD Justitie.  

 

2.6.3. Uitvoering 
 

Alle procureur des Konings hebben hun interesse voor ons onderzoek geuit en hebben een  

contactpersoon aangewezen binnen de politieparketten.   

Vervolgens hebben we de door de procureur des Konings aangeduide verkeersmagistraten per e-

mail gecontacteerd teneinde een concrete afspraak vast te leggen. We hebben hierbij ook de 

vragenlijst overgemaakt. De meest afspraken werden vervolgens per e-mail vastgelegd. In 

sommige gevallen gebeurde dat telefonisch. 

 

Met uitzondering van één politieparket zijn alle door de procureur des Konings aangewezen 

contactpersonen ingegaan op onze uitnodiging. De interviews hebben plaatsgevonden op de 

politieparketten zelf, behalve voor één politieparket, dat, na overleg, de vragenlijst schriftelijk 

heeft ingevuld en per email heeft overgemaakt, en een ander politieparket dat op onze dienst werd 

ontvangen. 

 

Tijdens de interviews werden de gesprekken, na uitdrukkelijke toestemming van de respondenten, 

als back-up opgenomen. Hierbij hebben we de anonimiteit verzekerd en meegedeeld dat de 

opnames niet voor een andere doelstelling gebruikt zouden worden.  

 

2.6.4. Tijdsverloop 
 

De interviews zijn doorgegaan tussen 1 september 2007 en 15 januari 2008. Het betreft een 

onderzoek dat eenmalig plaatsvindt.  

 

2.6.5. Verwerking en analyse en weergave 
 

 

De gegevens die we verzamelden aan de hand van onze vragenlijst, werden op de volgende wijze 

verwerkt en geanalyseerd.  

Allereerst hebben we binnen de vragen en antwoorden naar kernthema’s of categorieën gezocht 

om onze gegevens te bundelen en te hergroeperen. Deze werden chronologisch gegroepeerd, 

volgens het traject dat een verkeersdossier aflegt.  
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Vervolgens hebben we data verwerkt via de kwalitatieve methode, die erin bestaat om een geheel 

van categorieën te ontdekken door de ‘tekst’ open te trekken en door ideeën en/of betekenissen 

die erin vervat liggen uiteen te rafelen en de relevante passages in die categorieën onder te 

brengen. Gedurende die verwerking worden de gegevens uit elk interview en bevraging 

nauwkeurig bestudeerd en bij de verschillende categorieën onder gebracht. Daarna hebben we de 

gegevens vergeleken op hun gelijkenissen en verschillen.  

 

Ons doel is zoveel mogelijk de verschillende betekenissen die vervat liggen in de termen van de 

respondenten te bekijken en een meer diepgaand begrip te ontwikkelen van de fenomenen.  

 

De analyse staat ons toe een zicht te krijgen omtrent de afhandeling van verkeersongevallen met 

dodelijke en zwaargewonde slachtoffers, knelpunten en best practices te identificeren. 

Wat de weergave van onze verzamelde data betreft hebben we met het oog op transparantie en 

overzichtelijkheid ervoor geopteerd om per vraag de resultaten weer te geven. Eén vraag, deze 

inzake de onmiddellijke inningen hebben we achterwege gelaten omdat deze achteraf niet relevant 

blijkt voor het onderzoeksopzet. doorheen onze resultaten hebben we gezocht naar thema’s die we 

wensten te behandelen. In functie daarvan hebben we de vragen zo consequent mogelijk samen 

gebundeld.  

 

2.7. Kritische blik op eigen voorstel 

Een aantal factoren zijn volgens ons van invloed geweest op de resultaten en moeten dus 

meegewogen worden in de uiteindelijke interpretatie van de resultaten.  

Het ontwikkelen van de vragenlijst heeft veel tijd in beslag genomen omwille van het feit dat deze 

achtereenvolgens aan diverse partners voor advies werd voorgelegd. De vragenlijst werd hierdoor 

zeer uitgebreid. Achteraf gezien, lijken niet alle vragen even pertinent voor het ontwikkelen van dit 

rapport. Toch zijn we de mening toegedaan dat alle vragen hun belang hebben gehad en 

interessante informatie opleveren.  

 

De vragenlijst bevat zeer gedetailleerde vragen, die soms onderverdeeld zijn in subvragen. 

Oorspronkelijk was immers het de bedoeling om de vragenlijst schriftelijk te laten invullen. Toen 

beslist werd om alle parketten zelf te gaan bevragen, werd de vragenlijst niet aangepast aan onze 

methode maar aangewend ter ondersteuning en canvas van ons interview.  

 

De uitvoering van het onderzoek – het ter plaatse afnemen van het semigestructureerde face-to-

face interview - was zeer tijdsrovend en vroeg heel wat voorbereiding. Deze methode heeft ons 

toegelaten om een hoge responsgraad te halen. Een bijkomen opzet van de mondelinge interviews 

was de sensibilisatie van het politieparket voor verkeersslachtofferschap. Vele politieparketten 

gaven dan ook aan voorafgaand aan het interview informatie te hebben opgevraagd aan collega’s 

of stil te hebben gestaan bij het eigen functioneren in deze materie. In vele parketten werd dan 
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ook een opening gecreëerd om stil te staan en na te denken omtrent het thema 

verkeersslachtoffer. 

We menen dan ook geslaagd te zijn in ons opzet van sensibilisatie en informatiegaring. Over het 

algemeen werden we zeer goed onthaald en was er positieve wil tot medewerking aan ons 

onderzoek.  

 

We hebben de concrete organisatie van het interview overgelaten aan de door de procureur des 

Konings aangeduide persoon. Zowel het aantal personen als de hoedanigheid van de personen die 

aanwezig waren bij het interview verschillend van parket tot parket. Aan onze interviews hebben 

soms zowel justitieassistenten als administratieve medewerkers deelgenomen. Op één politieparket 

was er zelfs een politierechter aanwezig om mee te antwoorden op de vragen inzake het verloop 

van de zitting. Op een ander parket deed de procureur des Konings zelf mee aan het interview. De 

interviews die in het bijzijn van deze personen gebeurden leverden veel meer genuanceerdere 

informatie(uitwisseling) op.  

 

Ons onderzoeksopzet beperkt zich tot het openbaar ministerie en tot die thema’s waar het 

politieparket een zicht op kan hebben. Toch heeft het onderzoek ook onrechtstreeks betrekking op 

andere actoren zoals de politie, de justitieassistenten, de balie, en de politierechters. Een 

uitgebreider onderzoek in die zin zou zeker interessante resultaten opleveren en toelaten om het 

rapport in een later stadium uit te breiden.  

 

 



3. BEELDVORMING 
 
 
In dit hoofdstuk presenteren we een aantal resultaten van ons onderzoek, namelijk de gegevens 

over het politieparket en de actoren die er werkzaam zijn. Meer specifiek wordt er ingegaan op de 

inbedding van het politieparket in het parket van eerste aanleg en het aantal en/of de taakinvulling 

van de verschillende actoren (magistraten, administratief personeel, verbindingsmagistraat en 

justitieassistenten) die binnen het politieparket werkzaam zijn en in aanraking (kunnen) komen 

met verkeersslachtofferschap. Deze gegevens laten ons toe om een zicht te verwerven op enkele 

organisatorische aspecten van de politieparketten die hun belang kunnen hebben bij de 

interpretatie van gegevens uit het volgende deel.  

Ook hebben we gepeild naar het aantal verkeersdossiers om ons een beeld te kunnen vormen van 

de omvang en spreiding van verkeersongevallen met dodelijke en zwaargewonde slachtoffers. 

Bovenvermelde kwantitatieve gegevens zijn opgenomen als bijlagen.  

 

3.1. Actoren werkzaam op het politieparket  

 

3.1.1. Magistraten en parketjuristen 
 

3.1.1.1. Context 

 

Het politieparket is in feite een geïntegreerd onderdeel van het parket bij de rechtbank van eerste 

aanleg. Verkeersdossiers worden afgehandeld door magistraten die gespecialiseerd zijn in de 

verkeersmaterie. Uit de interviews blijkt dat deze magistraten ofwel uitsluitend in verkeersdossiers 

werken ofwel nog andere dossiers behandelen naast verkeersdossiers.  

Eén parketmagistraat gebruikt de termen ‘verkeersunits’ en ‘verkeerssecties’. ‘Verkeersunits’ 

duiden volgens hem op een organisatie binnen het parket waar de materie die onder de 

bevoegdheid van het politieparket valt autonoom wordt behandeld door gespecialiseerde 

magistraten en personeel. ‘Verkeerssecties' duiden dan op een organisatie van het parket waar 

enkel de materie die onder de bevoegdheid van het politieparket valt afzonderlijk is afgebakend 

zonder dat die lijn is doorgetrokken tot magistraten en personeel. 

 

3.1.1.2. Deelvragen 

 

(i) Hoeveel magistraten en parketjuristen werken er binnen uw politieparket?  

 

De politieparketten hebben deze gegevens meegedeeld, vaak werd het aantal manueel, b.v. op 

basis van een telefoonlijst, geteld. Onderstaande tabel geeft weer hoeveel magistraten en 

parketjuristen instaan voor de afhandeling van verkeersdossiers. De tabel geeft een impressie weer 

van het aantal magistraten en parketjuristen per politieparket.  
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Een magistraat stelt dat het personeelskader onvolledig is omdat heel wat personeel afgeroomd is 

naar het correctioneel parket dat verkeersdossiers minder prioritair acht. 

Interviews politieparketten, 2007 –  2008 

 

(ii) Zijn er magistraten die fulltime werken in verkeersdossiers? 

o Ja / Neen?  

o Zo ja, hoeveel? 

o Zo neen, hoeveel tijd besteden de andere magistraten aan 

verkeersdossiers? 

 

De meeste verkeersmagistraten werken fulltime in verkeersdossiers. Een aantal respondenten 

stellen dat er door de specialisatie van de magistraten de kwaliteit van de dossiers verbeterd is er 

een ruimte is voor beleid en dat er aldus een afzonderlijke afdeling ‘verkeer’ bestaat dat 

‘afgesloten’ is van de correctionele dossiers. Drie verkeersmagistraten vertellen dat ze de 

verkeersdossiers integraal afhandelen tot in de graad van beroep (conform de geest van de wet 

van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het 

federaal parket en de raad van de procureurs des Konings).  

De magistraten die niet fulltime op verkeersdossiers werken, behandelen ook correctionele dossiers 

en/of in dossiers in jeugdzaken. De tijdsbesteding aan de respectieve dossiers kan dan vooraf 

worden bepaald (bv. 30% verkeer en 70% jeugd, of deeltijds op het politieparket en deeltijds op 

het correctionele parket). Een respondent stelt dat er binnen zijn parket geen enkele magistraat 
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fulltime werkt op verkeersdossiers omdat er niemand vragende partij is om continu 

verkeersdossiers af te handelen. Als nadeel wordt hier vermeld dat er geen ruimte is voor beleid. 

 

Een opmerking die vaak terugkomt tijdens de interviews betreft het feit dat niet alleen 

verkeersmagistraten beslissingen nemen in verkeersdossiers. Ook andere magistraten doen dat, 

met name zij die wachtdienst hebben, gebeurlijk vervangende zittingen of vakantiezittingen doen, 

of tijdens het gerechtelijk verlof, een vervangend visum hebben over de dossiers van een 

magistraat van het politieparket. Deze magistraten zijn volgens hen niet altijd even vertrouwd met 

de verkeersmaterie maar treffen vaak wel de eerste schikkingen bij verkeersongevallen.  

Sommige magistraten delen ons mee dat de magistraat van wacht in de praktijk hen zeer snel op 

de hoogte brengt. Een magistraat merkt zelfs op dat hij van elk dodelijk verkeersongeval op de 

hoogte wordt gebracht.  

Eén parket deelt mee dat het proces-verbaal de eerstvolgende dag al wordt overgemaakt aan de 

eigenlijke verkeersmagistraten teneinde het dossier verder af te wikkelen. Een ander parket vertelt 

ons dat er voor gezorgd wordt dat er altijd een verkeersmagistraat bereikbaar is, zodat de 

magistraat die van wacht is en zich onzeker voelt, altijd kan bellen voor advies. Het gebeurt zelfs 

vaak dat de magistraat op de avond van de nachtdienst (bij voorbeeld op zondagavond) de 

verkeersmagistraat opbelt voor informatie of advies.  

 
 
(iii) Hoelang blijven die magistraten verbonden aan het politieparket? Kunt u uw 

antwoord toelichten? 

 

Uit de literatuurstudie blijkt dat het politieparket veelal ondergewaardeerd wordt. Dit bracht ons 

ertoe om te peilen in hoeverre er effectief gekozen wordt om in het politieparket te werken of wat 

de motivatie van de magistraten voor deze keuze is. 

 

De ene helft van de respondenten geeft aan op vrijwillige basis te werken. Een respondent deelt 

mee dat men geen vastgelegde termijn heeft voor het verbonden blijven aan het politieparket. 

Eenmaal men er werkt, blijft men er werken totdat men de wens uit om op een andere sectie te 

willen werken. Een andere respondent vertelt ons dat de verkeersmagistraten die bij het 

politieparket werken, daar ook meestal blijven. 

 

De andere helft van verkeersmagistraten geeft aan dat er zelden een magistraat vrijwillig naar het 

politieparket komt en dat ze zelf geen vragende partij zijn om op het politieparket te komen 

werken. De procureur des Konings beslist hiertoe. Het is volgens een aantal magistraten moeilijk 

om magistraten te vinden die verkeersdossiers willen afhandelen.  

 

Wat het profiel van de verkeersmagistraten betreft vertelt één politieparket ons dat het vooral 

oudere magistraten met ervaring zijn die naar het politieparket gaan 

Twee parketten delen daarentegen mee dat het vooral jonge verkeersmagistraten zijn die op het 

politieparket beginnen. Op één parket moeten jonge magistraten zelfs 1 jaar ervaring op het 

politieparket opdoen omdat elke magistraat dag- en nachtdiensten heeft en aldus ook 
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verkeerszaken zal behandelen. Op het andere parket zijn er geen vaste regels voor de aanduiding 

van magistraten op verkeer, maar het is er gebruikelijk dat de jonge magistraten op verkeer 

terechtkomen voor een aantal jaren (+/-5 jaar).  

 

3.1.1.3. Besluit  

 

Het politieparket blijkt soms toch nog te kampen met het ‘negatief’ imago, waardoor het moeilijk is 

om gemotiveerde magistraten te vinden voor de afhandeling van verkeersdossiers. Op die 

parketten tracht men het werk tussen de magistraten te verdelen of magistraten tijdelijk voltijds te 

verbinden aan het politieparket.  

Toch zijn er ook voldoende respondenten die aantonen dat er magistraten zijn die vrijwillig voor 

deze materie kiezen. Ook laat een voltijdse toewijding door magistraten aan verkeersdossiers toe 

om ruimte te creëren voor beleid en hiertoe bij voorbeeld afspraken af te sluiten met de politie (bij 

voorbeeld in het kader van het zonaal veiligheidsplan). 

 

Een belangrijke opmerking betreft de magistraten van dienst. Ook zij worden geconfronteerd met 

verkeersongevallen en kunnen in hun beslissingsbevoegdheid een verdere invloed uitoefenen op de 

afhandeling en kwaliteit van het dossier. Sommige parketten lossen dit op door jonge magistraten 

enige kennis en ervaring bij te brengen inzake de afhandeling van deze dossiers (via stage, via 

vorming,…). Een directe en snelle communicatie tussen de behandelde magistraat en de magistraat 

van wacht kunnen ertoe leiden dat dossiers snel en probleemloos kunnen worden overgenomen.  

 

3.1.2. Administratief personeel 
 

3.1.2.1. Context 

Tijdens de interviews hebben we bijkomend gepeild naar het aantal administratieve medewerkers 

op het politieparket en hun administratieve ondersteuning bij de zware verkeersdossiers.  

 

3.1.2.2. Deelvraag 

 

Hoeveel administratieve medewerkers werken op het politieparket en leveren 

ondersteuning bij de afhandeling van de zware verkeersdossiers 

 

Wat het aantal medewerkers betreft, werden deze quasi overal bij benadering meegedeeld. Het 

aantal varieert sterk van parket tot parket. Van de respondenten die gegevens hebben meegedeeld 

(20/27) betreft het grootste aantal administratieve krachten 60 terwijl het gemiddelde op 12 ligt. 
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Deze gegevens werden echter meegegeven met andere teleenheden waardoor ze moeilijn onder 

gelijke noemer te brengen zijn en moeilijk te vergelijken zijn (bv. fulltime equivalenten, aantal 

manuren, gemiddeld aantal, gissingen,…). Deze gegevens zijn terug te vinden als bijlage. 

 

Wat het takenpakket van het administratieve personeel echter betreft, blijkt deze niet overal op 

dezelfde wijze te zijn ingevuld. Met uitzondering van twee politieparketten, benadrukken alle 

verkeersmagistraten dat zij de dodelijke verkeersongevallen en verkeersongevallen met 

gekwetsten zelf kwalificeren en dat ook parketjuristen dat kunnen doen. Eén politieparket merkt 

hierbij op dat het op juridisch vlak niet de moeilijkste dossiers zijn, maar wel deze met de grootste 

impact.  

Op twee politieparketten gebeuren alle kwalificaties door administratieve medewerkers. De reden 

hiervoor is dat er geen verkeersmagistraat werkzaam is, of dat de werklast voor de magistraten te 

groot is.  

 

Hun werk blijkt te variëren van louter administratieve ondersteuning (inbrengen van gegevens, 

opstellen van briefwisseling, opvragen van inlichtingenbulletins, antwoorden op vragen van de 

advocaten, van de verzekeringen..., opstellen van dagvaardingen, minnelijke schikkingen, 

kwalificeren van overtredingen, controleren van de uitvoering van beslissingen) tot de inhoudelijke 

voorbereiding van het dossier (eerste lezing van het dossier) waarna de magistraat richting geeft 

aan het dossier. 

 

Een aantal respondenten merkt op dat er meer aandacht zou moeten uitgaan naar de opleiding van 

het administratieve personeel omdat zij niet alleen administratieve maar ook belangrijke juridische 

ondersteuning verlenen. Sommige magistraten drukken zelfs de wens uit om meer bevoegdheden 

te geven aan het administratieve personeel en hen ook een opleiding te geven in de 

verkeersmaterie zodat ze administratieve deskundigen kunnen worden. Dit zou toelaten dat enkel 

de moeilijke dossiers bij de magistraat terechtkomen. Men zou daarenboven moeten komen tot 

meer personeel dat gespecialiseerd is in kwalificatie.  

 

Op één politieparket is er een draaiboek opgesteld om de administratie toe te laten meer te 

kwalificeren en zelf minnelijke schikkingen voor te stellen. 

Dat laat een verruiming van de autonomie van het administratieve personeel toe en heeft als 

gevolg dat enkel de moeilijke dossiers door de magistraat worden behandeld.  

Een ander politieparket merkt op dat de werklast niet te onderschatten is en dat er een draaiboek 

werd opgesteld waarin de vuistregels van het vervolgingsbeleid en de seponering wordt toegelicht. 

De bedienden dienen volledig conform het draaiboek te seponeren en/of te vervolgen. Het 

draaiboek is afgestemd op de werkmiddelen en het tewerkgestelde personeel van het eigen 

politieparket.  
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Op één parket werkt men met het “kabinetsmodel”. Dit houdt in dat er één secretaris werkt voor 

twee magistraten en heeft als voordeel dat het grote dossierkennis toelaat. 

 3.1.2.3. Besluit  

 

Uit de interviews blijkt dat in sommige politieparketten de administratieve medewerkers een zeer 

belangrijke ondersteunende rol hebben. Hun takenpakket en verantwoordelijkheid is niet overal 

dezelfde. Best practices tonen aan dat de taakinvulling van de administratieve medewerkers wordt 

ingepast binnen het parketbeleid, waarbij in sommige gevallen sprake is van het uittekenen van 

strafvervolgingsrichtlijnen.  

 

3.1.3. Verbindingsmagistraat 
 

3.1.3.1. Context  

 

De Ministeriële richtlijn van 15 september 1997 inzake het onthaal van slachtoffers op parketten en 

rechtbanken7 (Richtlijn onthaal slachtoffers) bepaalt dat de procureur des Konings bij het parket 

van de rechtbank van eerste aanleg een verbindingsmagistraat aanstelt voor het onthaal van 

slachtoffers of zelf de verbindingsmagistraat is. De verbindingsmagistraat staat de Procureur-

generaal, de auditeur-generaal of de procureur des Konings bij voor de uitwerking van het 

slachtofferbeleid.  

 

Overeenkomstig deze richtlijn is hij in de in de eerste plaats, bij delegatie, bevoegd voor een 

correct slachtofferbeleid binnen zijn parketgeneraal, auditoraatgeneraal of parket.  

In tweede instantie is hij de bevoorrechte tussenpersoon tussen de adjunct-adviseur of de 

justitieassistenten voor slachtofferonthaal en de leden van het parket enerzijds en tussen het 

slachtoffer en het parket anderzijds. De verbindingsmagistraat legt ook, samen met de adjunct-

adviseur of justitieassistent(en) de verbinding met andere instanties, zoals de zittende 

magistratuur, in het bijzonder de voorzitter van de rechtbank, en de balie, in het bijzonder de 

stafhouder. 

 

De rol van de verbindingsmagistraat is aldus veelzijdig en hij blijkt een belangrijke rol te vervullen 

in het slachtofferbeleid. Wij wilden nagaan in welke mate de verbindingsmagistraat een rol 

vervulde in het slachtofferbeleid op de politieparketten.  

 

3.1.3.2. Deelvragen 

 

(i) Wat is het profiel van de verbindingsmagistraat slachtofferonthaal op uw parket 

(ervaring, vorming,…)?  

 

                                                 
7 Deze richtlijn is momenteel in aanpassing.  
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Een grote meerderheid van de politieparketten kent de verbindingsmagistraat voor 

slachtofferonthaal bij naam, of weet dat er één is, maar geen enkel respondent kon met zekerheid 

zijn specifieke ervaring of vorming op dat gebied vermelden. Deze vraag bleef dan ook grotendeels 

onbeantwoord. In enkele politieparketten bleek dat de (functie van de) verbindingsmagistraat niet 

gekend is.  

 

(ii) Hoe vervult de verbindingsmagistraat slachtofferonthaal binnen uw parket concreet 

zijn functie in (bevoegdheid voor slachtofferbeleid, tussenpersoon tussen verschillende 

instanties,…)? Hoe vervult de verbindingsmagistraat slachtofferonthaal binnen uw 

politieparket concreet zijn functie naar verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden 

toe? 

 

Weinig magistraten konden specifieke informatie geven over de concrete rol van de 

verbindingsmagistraat op het politieparket in het algemeen of naar de verkeersslachtoffers toe in 

het bijzonder. Eén magistraat deelde mee dat de verbindingmagistraat geen specifieke initiatieven 

heeft genomen naar het politieparket toe en dat de verkeersafdeling in feite voldoende autonoom 

is en de aspecten omtrent slachtofferbeleid zelf invult. Volgens een andere respondent heeft de 

verbindingsmagistraat het politieparket gevoelig gemaakt voor de meerwaarde van 

herstelbemiddeling wat een grote doorstroom van informatie heeft veroorzaakt.  

 

Uit de interviews blijkt verder duidelijk dat de verbindingsmagistraat niet tussenkomt in individuele 

dossiers. Volgens de respondenten heeft hij geen specifieke functie naar het politieparket toe. Hij 

heeft een algemene, structurele opdracht en zit de arrondissementele raad voor; hij heeft vooral 

een taak op beleidsmatig niveau en komt niet tussen in verkeerszaken. Een aantal magistraten 

merkt bovendien op dat de verbindingsmagistraat vooral op correctioneel niveau een belangrijke 

rol vervult.  

 

Ook stellen we vast dat de verbindingsmagistraat regelmatig contacten heeft met de dienst 

slachtofferonthaal, de slachtofferbejegenaar van de politie en de slachtofferhulporganisaties. Hij 

stippelt het slachtofferbeleid uit voor het ganse parket en is het aanspreekpunt voor uitzonderlijke 

vragen. Een aantal magistraten merkt hierbij echter op dat er geen afstemming is met het beleid 

van het politieparket.  

 

Weinig verkeersmagistraten weten wat er beslist werd op de arrondissementele raad: de verslagen 

worden immers niet doorgegeven aan hen. Informatie dienaangaande zal eerder via de dienst 

slachtofferonthaal worden overgemaakt. Indien op de arrondissementele raad het thema verkeer 

aan bod komt, zijn het de justitieassistenten die de verkeersmagistraat uitnodigen, en niet de 

verbindingsmagistraten. De communicatie dienaangaande verloopt aldus via de dienst 

slachtofferonthaal en niet via de verbindingsmagistraat. Dit wordt verklaard door het feit dat vele 

verkeersmagistraten goede contacten hebben met de justitieassistenten en nauw samenwerken.  

 

Een paar magistraten merken op dat zij als verkeersmagistraat zelf ook de rol van 

verbindingmagistraat vervullen voor het politieparket en zij zelf verbindingsmagistraat zijn.  
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3.1.3.3. Besluit 

 

De rol van de verbindingsmagistraat naar het slachtofferbeleid op de politieparketten is niet overal 

even gekend en zijn taakinvulling verschilt tussen de arrondissementen. De informatie -doorstroom 

tussen de verbindingsmagistraat en het politieparket blijkt niet transparant te verlopen. 

 

3.1.4. Dienst slachtofferonthaal  
 

3.1.4.1. Deelvraag 

 

Hoeveel justitieassistenten werken er op de dienst slachtofferonthaal?  

 

De parketten hebben ons meegedeeld hoeveel justitieassistenten er werken op basis van 

telefoonlijsten of andere documenten. Het aantal justitieassistenten varieert van 0 tot 8 en 

bedraagt gemiddeld 2.5. De gegevens werden niet overal in fulltime equivalenten uitgedrukt.  

 

3.1.5. Verkeersdeskundigen  
 

3.1.5.1. Deelvragen 

 
(i) In hoeveel van de verkeersdossiers werd er een verkeersdeskundige aangesteld voor 
het jaar 2002-2006? 
 

De gegevens kunnen niet uit het ‘Mammoetsysteem’, het informaticasysteem van de 

politieparketten, gehaald worden omdat er bij de registratie van de gegevens dienaangaande geen 

onderscheid wordt gemaakt naar het soort onderzoek of de specialiteit van de deskundige 

(verkeersdeskundige, wetsgeneesheer,…). De politieparketten hebben ons bijgevolg zelf 

(approximatieve) gegevens overgemaakt. Een aantal parketten hebben geen gegevens kunnen 

meedelen omdat deze volgens hen niet natrekbaar of niet beschikbaar waren op het politieparket 

(bijlage 4)  

 

(ii) Wat is de gemiddelde doorlooptijd8 van een dossier inzake een verkeersongeval met 

dodelijke afloop of gekwetsten waarin (g)een  verkeersdeskundige werd aangesteld? 

 

Sommige politieparketten hebben hun gegevens op een andere wijze meegedeeld, maar dit werd in 

de mate van het mogelijke in de tabel in bijlage 5 ingepast. 

 

Op een aantal politieparket na, is de doorlooptijd in een dossier waarin er een verkeersdeskundige 

is aangesteld beduidend langer.  

                                                 
8 Vanaf de binnenkomst van het dossier op het parket tot en met de datum van de eerste zitting 
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De meeste respondenten benadrukken dat men bij een interpretatie van de doorlooptijd rekening 

dient te houden met:  

- de prioritaire afhandeling van verkeersongevallen en/of dossiers met zwaargewonde 

verkeersslachtoffers. 

- de termijn wanneer het proces-verbaal aan het politieparket wordt toegestuurd. Die 

termijn kan soms twee maanden duren maar soms ook langer, bij voorbeeld indien er 

bijkomend onderzoek elders in het land of in het buitenland dient te gebeuren.  

- de al dan niet aanstelling van een verkeersdeskundige. Bij de aanstelling van een 

verkeersdeskundige zal het uiteraard langer duren vooraleer het strafdossier volledig is en 

in staat is om te dagvaarden.  

- de kwaliteit van de deskundige.  

- de termijn van de neerlegging van het verslag door de verkeersdeskundige. 

- het feit dat de gevraagde doorlooptijd geen indicatie geeft wanneer de zaak op de zitting 

komt. Dit kan ook nog ruime tijd in beslag nemen.  

 
(iii) Welke opleiding/relevante ervaring, vorming hebben de verkeersdeskundigen? 

 

Uit de interviews blijkt dat de meeste verkeersdeskundigen over een diploma burgerlijk of 

industriële ingenieur beschikken. Het beschikken over een diploma industrieel ingenieur blijkt een 

minimumvereiste te zijn om als verkeerdeskundige aan de slag te kunnen. Een verkeersdeskundige 

moet zich immers kunnen bedienen van de modernste technieken en een grondige 

informaticakennis hebben om ongevallen te reconstrueren. 

 

De respondenten stellen dat de verkeersdeskundigen vaak nog over andere (bijkomende) 

diploma’s beschikken zoals:  

- licentiaat wiskunde; 

- graduaat elektromechanica (heel wat technische expertise tot gevolg); 

- deskundigen opleiding (universitaire opleiding); 

- graduaat automobielexpert; 

- graduaat warmtemotoren. 

Een aantal verkeersdeskundigen heeft in Duitsland een (kwalitatieve) bijscholing gevolgd over 

crashanalyses.  

Verder hebben sommige verkeersdeskundigen in hun beroepsactiviteit relevante ervaring opgedaan 

als garagist of als ‘F16 ex-piloot’. Ze hebben dan heel wat technische expertise over voertuigen en 

ervaringen opgedaan in de genese van het ongeval of zijn gespecialiseerd in het crashen van 

vliegtuigen.  

Een respondent deelt mee dat de kandidaat-verkeersdeskundige gedurende twee jaar een niet-

betaalde stage dient te lopen bij een andere verkeersdeskundige. 

Volgens de respondenten hebben sommige verkeersdeskundigen zelf een informaticaprogramma 

specifiek voor verkeersongevallenanalyse aangekocht. Dat programma heet ‘crashtest’ en laat een 

deskundige toe om kwalitatief beter te werken.  
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(iv) Acht u een institutionalisering van de functie en de werking van de 

verkeersdeskundigen wenselijk (wettelijk statuut,…)9 

 

De meningen over de institutionalisering zijn verdeeld (ongeveer 50-50). 

 

De voorstanders vinden dat het werkelijk een must is om de institutionalisering van de werking 

en de functie van verkeersdeskundige wettelijk te verankeren. Het is hierbij van belang om de 

deontologie van de verkeersdeskundige mee in rekening te brengen. Een institutionalisering zou 

ten goede komen aan de neutraliteit en de objectiviteit van de verkeersdeskundigen en zou de 

kwaliteit kunnen verhogen. Voor de verkeersdeskundigen zelf zou het toelaten om over een eigen 

statuut te beschikken.  

De uitwerking van een de institutionalisering kan volgens de respondenten liggen in het opstellen 

van een nationale lijst van deskundigen, het verplicht stellen van bepaalde kennis (o.a. juridische 

kennis) en vaardigheden, de organisatie van wachtdiensten, de uniformisering van de verslagen, 

ontwikkelen van eenvormige controle- en sanctiemechanismen en de sensibilisering voor 

slachtofferschap.  

 

Een aantal respondenten is van mening dat een nationale lijst van deskundigen gewenst is. Wat de 

samenstelling van de lijst betreft, zou de lijst samengesteld kunnen zijn uit ervaren deskundigen 

die hun honoraria in eer en geweten indienen. De lijst zou goedgekeurd kunnen worden door het 

College van procureurs-generaal en zou enkel zijn samengesteld zijn uit verkeersdeskundigen die 

kwalitatief werk leveren met oog voor nauwkeurigheid en de nodige integriteit bezitten. Een lijst 

zou de volledige onafhankelijkheid van de verkeersdeskundigen kunnen waarborgen en de 

aanstelling van ‘charlatans’ vermijden. Sommige verkeersdeskundigen werken immers ook voor 

verzekeringsmaatschappijen.  

Ook zou het ook goed zijn om een lijst op te stellen met experts die gespecialiseerd zijn in één of 

andere materie zoals ongevallen op het spoor, zwaar vervoer, moto’s… Het is volgens een 

respondent immers niet gepast om een deskundigenonderzoek toe te vertrouwen aan een expert 

die bijvoorbeeld zelf niet met de moto rijdt. Hetzelfde gaat op voor zwaar vervoer.  

 

Verder wordt de nadruk gelegd op de ervaring en de vaardigheden waarover een 

verkeersdeskundige moet beschikken. Ook is het noodzakelijk dat zij over voldoende juridische 

kennis beschikken zodat ze geen fouten maken tijdens het verloop van hun opdracht. Het gedrag 

van de deskundigen moet werkelijk onberispelijk zijn. Via de organisatie van een wachtdienst, 

zouden verkeersdeskundigen ook beschikbaar kunnen zijn tijdens de weekends, zodat het ook 

financieel interessant wordt voor hen.  

                                                 
9 De wet van 15 mei 2007 – in werking getreden op 12 juni 2008 - tot erkenning en bescherming van het 

beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van auto-experts,9 heeft tot doel te waken over de 

opleiding en te voorzien in de bestendige organisatie  van een korps van specialisten die bekwaam is de functie 

van auto-expert te vervullen met al de vereiste  waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en 

beroepseer, en het oefent toezicht uit op de behoorlijke uitvoering van de aan de leden toevertrouwde 

opdrachten. 
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Het zou tevens nuttig kunnen zijn om de eenvormigheid van de verslagen en de sancties bij niet 

naleven van de termijn op te lijnen, zodat de kwaliteit van het deskundigenonderzoek kan worden 

vergroot. Ook zouden verkeerdeskundigen gesensibiliseerd moeten worden voor slachtofferschap.  

 

Een aantal respondenten merkt tot slot op dat een eventuele institutionalisering voor alle 

deskundigen zou moeten gebeuren en niet alleen voor de verkeersdeskundige. 

 

De tegenstanders vinden dat de vrije keuze en de verantwoordelijkheid moet liggen bij de 

magistraat. Deze moet kunnen kiezen in functie van de kwaliteit van zijn dossier. 

Verdere opmerkingen zijn: 

- De universiteit van Gent biedt reeds een opleiding voor verkeersdeskundigen aan. Er wordt 

aangeraden dat alle verkeersdeskundigen deze opleiding, die voor een stuk ook juridisch is, 

zouden volgen. 

- Een nationale lijst opstellen is onmogelijk. Het zou beter zijn om een lijst op te maken per 

Hof van Beroep. De verplaatsing van de verkeersdeskundige naar de plaats van het 

ongeval speelt dan een grotere rol, men moet van minder ver komen.  

- Institutionalisering is niet nodig en heeft geen meerwaarde. Het wordt niet wenselijk 

geacht. 

- De verkeersdeskundigen werken kwalitatief genoeg. Het zijn zelfstandigen die toegewijd 

zijn en graag werken. Het zijn bovendien onpartijdige gerechtsdeskundigen en geen 

‘parketdeskundigen’ zoals sommige advocaten zeggen. De relaties met het politieparket 

zijn goed. 

- Het geeft geen garantie voor een snellere en betere werking, als men dan niet bereid is een 

afdoend groot kader op te richten.  

- De vraag is niet aan de orde omdat er niet echt, ten gronde, problemen zijn. Indien er 

problemen zijn, moet het parket zelf initiatieven nemen.  

 

Een magistraat merkt op dat hij deze vraag reeds heeft voorgelegd aan de deskundigen zelf. Zij 

zijn wel vragende partij, maar hoeden zich toch voor een contract met het parket omdat dit een 

schaduw zou kunnen werpen op hun onafhankelijkheid.  

 

Een aantal politieparketten ervaren de ‘onafhankelijkheid’ van de verkeersdeskundigen soms als 

een probleem. Zij treden immers vaak ook op voor verzekeringsmaatschappijen, of ze werken voor 

andere parketten of voor burgerlijke rechtbanken omdat ze niet rondkomen met hun expertises 

alleen.  

 

3.1.6. Besluit  

 

Het aantal verkeersdossiers waarin er een verkeersdeskundige varieert sterk van parket tot 

parket. Deze verschillen kunnen onder andere verklaard worden door de frequentie van 
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voorkomen van een ongeval alsook het parketbeleid inzake de aanstelling van deskundigen (zie 

verder). 

Het aanstellingsbeleid binnen een parket voor de aanstelling van een verkeersdeskundige is erg 

verschillend van parket tot parket. Ook over de jaren heen is er geen eenduidige evolutie af te 

leiden. Terwijl sommige parketten beduidend minder deskundigen aanstellen, is dat bij het andere 

parketten net het tegenovergestelde. De aanstelling van een verkeersdeskundige kan een invloed 

hebben op de doorlooptijd van het dossier, maar de cijfers en de geformuleerde opmerkingen 

wijzen erop aan dat het niet noodzakelijk zo hoeft te zijn. De termijn van neerlegging van het 

deskundigenverslag mag niet afzonderlijk worden beschouwd indien men de totale doorlooptijd 

van een dossier wil kennen. Ook andere factoren spelen hierop in en dienen mee in rekening te 

worden gebracht zoals: termijn van overmaken proces-verbaal aan het parket, het op de rol 

plaatsen van de zaak, de kwaliteit van het deskundigenverslag… De ervaring en vorming van de 

verkeersdeskundige, alsook de tools waarmee ze werken is verschillend van de ene deskundige tot 

andere, wat uiteraard repercussies kan hebben op de kwaliteit van het geleverde werk.  

De meningen over de institutionalisering van het statuut van een verkeerdeskundige zijn verdeeld.  
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3.2. Aantal verkeersdossiers  

 

3.2.1. Context 
 

De vraagstelling heeft betrekking op het aantal dossiers die op het politieparketniveau 

binnenstromen.  

De gegevens die door de politieparketten werden meegedeeld werden verwerkt in tabellen die in 

bijlagen terug te vinden zijn. 

3.2.2. Deelvragen 
 

(i) Hoeveel dossiers inzake verkeersongevallen met dodelijke afloop kwamen op uw 

politieparket binnen in 2002 - 2006? 

(ii) Hoeveel dossiers inzake verkeersongevallen met gekwetsten kwamen er bij uw 
politieparket binnen voor het jaar 2002 – 2006? 
 

3.2.3. Besluit 
 

Op basis van de nationale gegevens inzake het aantal ongevallen, stelt men vast dat het aantal 

dossiers omtrent dodelijke verkeersslachtoffers in dalende lijn is. Waar er nog 3364 waren voor 

2002, telde men er in 2006 nog 1200. Deze dalende tendens is echter niet uniform door te trekken 

wanneer men de gegevens op het niveau van de individuele politieparketten bekijkt. Waar deze 

aantallen voor sommige parketten verminderen, stijgen ze bij andere parketten. 

Bij de gekwetsten worden een globale daling van de cijfers opgemerkt. Opnieuw kan deze lijn niet 

worden doorgetrokken wanneer de individuele politieparketten worden bekeken. 

 

Een aantal opmerkingen die gelinkt zijn met het informaticasysteem en statistieken die hieruit 

voortvloeien zijn zeer belangrijk om de cijfergegevens juist te contextualiseren en te interpreteren.  

1. De gegevens zijn afkomstig van de “mammoetdatabank”10, het informaticasysteem van de 

politieparketten. Met uitzondering van Eupen beschikt elk politieparket over deze databank, 

maar dit systeem kent zijn beperkingen. Wanneer een zaak op het parket instroomt, wordt 

een “tenlasteleggingscode” toegekend, dat over het algemeen de preventiecode preciseert 

die de politie heeft geregistreerd bij het aanmaken van het aanvankelijk proces-verbaal. 

Eens het dossier ingevoerd is het niet mogelijk om de tenlasteleggingscode (bv 

verkeersongeval met gekwetste, of verkeersongeval met dodelijk slachtoffer aan te passen 

onveranderd gedurende de gehele gerechtelijke procedure. Dit levert moeilijkheden op 

wanneer een gewond slachtoffer onmiddellijk na het ongeval overlijdt, en het aanvankelijk 

PV nog steeds melding maakt van een ‘gekwetst slachtoffer’. Ook al wordt er een 

                                                 
10 In het kader van het project van informatisering van justitie zal met een andere informaticasysteem worden 
gewerkt, namelijk MACH, waarbij alle bestaande databanken binnen de politieparketten worden terug gebracht 
tot één enkel systeem voor alle politieparketten. 
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navolgend PV overgemaakt aan het parket, dit kan niet meer in de databank worden 

aangepast, wat uiteraard zijn repercussies heeft op de statistieken.  

2. De databank laat niet toe om een opsplitsing te maken tussen zwaargewonde slachtoffers 

en lichtgewonde.  

3. Een ander probleem is de definitie van “zwaar gewond’. De databank maakt enkel melding  

van de notie ‘gekwetste’ en laat aldus differentiëring tussen ‘zwaar’gewond en ‘licht’ 

gewond niet toe. Dat maakt het uitstippelen van een beleid naar zwaargewonde 

verkeersslachtoffers toe moeilijk. Zoals verder uit dit rapport zal blijken bestaat er 

bovendien geen uniforme definitie voor zwaar gewonde, waardoor elk parket een eigen 

invulling aan die notie geeft.  

Sommige parketten geven dan ook aan dat de cijfers moeten worden verfijnd omdat de 

statistische gegevens momenteel nog beperkend werken. Eén parket geeft hierbij de 

suggestie mee dat er bij de invoering van de partijen in het systeem de categorieën ‘dood‘ 

of ‘gekwetst’ zouden ingepast worden zodat dit kan worden geüpdatet. 

Sommige parketten komen aan deze problemen tegemoet door de tenlasteleggingscode 

alsnog aan te passen. Een parket stelt dat gedaan wordt tot één maand na de datum van 

het ongeval.  

Een respondent stelt dat zijn parket twee statistische databanken heeft: de 

Mammoetdatabank en een papieren databank, teneinde preventiecodes aan te kunnen 

passen (bij voorbeeld in geval een gewond slachtoffer dat nadien overlijdt). Een ander 

parket stelt dat de politie deze wijziging aanbrengt in het PV indien het overlijden slechts 

enkele dagen na het ongeval voorvalt. 

4. Er kunnen dubbeltellingen plaatsvinden, wanneer een dossier in politieparket X wordt 

geopend waar nadien aan een ander parket wordt overgemaakt. 

5. Het aantal dossiers bepaalt niets over het aantal slachtoffers. In een dossier kunnen 

immers meerdere slachtoffers voorkomen. 

 

Statistische informatie is niet alleen te genereren uit de Mammoetdatabank, maar wordt ook 

geleverd door de verkeersbarometer van het BIVV, gebaseerd op de processen-verbaal van de 

politie en dus op basis van feiten en niet op basis van het aantal dossiers. De statistische 

beschikbare informatie over verkeersdossiers en –ongevallen en aantal slachtoffers zijn 

versnipperd en disparaat en vragen een studie op zich. Dit gegeven bemoeilijkt de beleidsvoering 

in deze materie. 



 37

4. AFHANDELING VAN VERKEERSONGEVALLEN MET DODELIJKE EN 
ZWAARGEWONDE SLACHTOFFERS 
 
In dit deel wordt de analyse van de vragen in de verschillende categorieën of thema’s 

weergegeven. Elk thema bevat de uitwerking van een aantal vragen. Op deze manier hebben we 

ons verhaal opgebouwd. Zij volgt nauw de chronologie van de trajectbeschrijving van het ongeval 

zoals we die in bijlage hebben uitgewerkt. Bij elk thema wordt, waar mogelijk, een context  

Geschetst, de analyse van de antwoorden weergegeven alsook een tussenbesluit geformuleerd. 

 

4.1.SENSIBILISATIE VAN HET POLITIEPARKET VOOR 

VERKEERSSLACHTOFFERSCHAP 

 

4.1.1.Context  
 

De literatuurstudie leert dat slachtoffers de laatste decennia een eigen plaats in de strafprocedure 

hebben verworven. Artikel 3bis V.T.Sv. heeft de verantwoordelijkheid van justitie ten aanzien van 

slachtofferzorg bekrachtigd: “Slachtoffers van misdrijven en hun verwanten dienen zorgvuldig en 

correct te worden bejegend, in het bijzonder door terbeschikkingstelling van de nodige informatie, 

en, in voorkomend geval, het bewerkstelligen van contact met de gespecialiseerde diensten en met 

name de justitieassistenten. De taken van de betrokken actoren bij justitie zijn bepaald in de 

ministeriële richtlijn van 15 september 1997 inzake het onthaal van slachtoffers op parketten en 

rechtbanken.  

 

Door slachtoffers een specifiek statuut toe te kennen tijdens het strafproces (burgerlijke partij of 

benadeelde persoon) heeft de wetgever de positie en slagkracht van slachtoffers verbeterd 

waardoor ze nu als volwaardige partij voor een stuk deel uitmaken van de gerechtelijke procedure, 

wat voor het Dutrouxtijdperk niet mogelijk was.  

 

Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers veel waarde hechten aan een correcte en zorgvuldige 

bejegening maar dat deze niet altijd zoals gewenst verloopt. Aanleiding voor ons om eens na te in 

welke mate onze respondenten gesensibiliseerd zijn of worden, op welk niveau dat dat gebeurt, en 

of zij zelf bijdragen aan de sensibilisering van hun medewerkers.  

 

4.1.2. Algemene vragen 
 

(i) Kent u het onderscheid tussen de volgende begrippen? Slachtofferhulp – 

Slachtofferbejegening – Slachtofferzorg – Slachtoffertherapie - Slachtofferonthaal 
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Veel parketten geven aan het onderscheid in grote lijnen te kennen. Sommigen geven toe dat ze 

de inhoud ervan ter voorbereiding van ons interview hebben opgezocht of nagevraagd bij collega’s 

of bij de justitieassistenten.  

Een aantal respondenten geeft toe dat het onderscheid niet gekend is en dat de begrippen niet 

altijd even duidelijk zijn.  

 

(ii) Is de ministeriële richtlijn van 15 september 1997 inzake het onthaal van 

slachtoffers op de parketten en rechtbanken u bekend? 

 

Op de meeste politieparketten is de richtlijn welbekend. Een aantal respondenten deelt mee dat 

men probeert om de richtlijn toe te passen. Deze wordt dan op regelmatige tijdstippen terug in 

herinnering gebracht. Soms is de richtlijn niet zozeer inhoudelijk gekend, maar wel vanuit de 

praktijk. 

Een minderheid vertelt de richtlijn niet te kennen! 

 

4.1.3. Specifieke vragen omtrent de sensibilisatie  
 

(i) Worden de magistraten binnen uw politieparket voldoende gesensibiliseerd voor 

een afdoende bejegening van verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden? 

Kunt u uw antwoord toelichten (via welke kanalen, door wie,…)? 

 

Quasi alle respondenten vinden dat ze voldoende gesensibiliseerd worden en dat er continue 

aandacht is voor bejegening. De bijkomende toelichtingen zijn erg uiteenlopend.  

Sommige magistraten leggen de verantwoordelijkheid van sensibilisatie bij zichzelf, andere 

verwijzen naar de belangrijke rol van de procureurs des Konings of van de DSO. Nog anderen 

reiken concrete voorbeelden aan waaruit sensibilisatie blijkt. 

 

Voor een aantal magistraten is sensibilisatie een taak of een continu aandachtspunt van iedere 

magistraat; men moet zelf aan sensibilisatie doen.  

Hoewel er algemene studiedagen georganiseerd worden rond slachtofferbejegening handelen deze 

niet specifiek over de bejegening van verkeersslachtoffers.  

Een respondent zegt dat men onvoldoende geïnformeerd is en dat er behoefte is aan opleiding die 

specifiek handelt over verkeersslachtoffers. Een parket wijst erop dat de opleiding in 

slachtofferbejegening nu verplicht is voor de gerechtelijke stagiairs. 

 

Op een aantal politieparketten wordt er voor sensibilisatie verwezen naar de rol van procureur des 

Konings.  

Op deze parketten hecht de procureur des Konings veel belang aan kwalitatieve 

informatieverstrekking aan de partijen. Hij legt de verplichting op om uitvoerig te antwoorden op 

vragen van de partijen (via standaardformulieren die de magistraat zelf heeft uitgewerkt) en om de 

slachtoffers zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van het dossier van zodra er zich 

veranderingen voortdoen in het dossier (bij voorbeeld “uw dossier bevindt zich in vooronderzoek, 
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in dagvaarding,…”, “u hebt de mogelijkheid tot inzage in het dossier of tot het nemen van 

copies,…”). 

 

Een respondent geeft aan dat het net omwille van die sensibilisatie een automatisme geworden is 

om bij voorbeeld aan de politiediensten te zeggen dat zij moeten nagaan of er iemand voor het 

slachtoffer zorgt op de plaats van het ongeval. De politie die dan doorverwijst naar de 

hulpverlening dient de doorverwijzing te vermelden in het proces-verbaal. Op die manier kan er 

nagegaan worden of er voor het slachtoffer wordt gezorgd.  

 

Een magistraat vertelt dat hij de slachtoffers persoonlijk aanschrijft. Als het dossier echter te 

delicaat / te gevoelig ligt, schakelt hij de dienst slachtofferonthaal in. 

 

Het valt op dat het begrip ‘‘sensibilisatie’ veel respondenten vooral doet denken aan het contact 

tussen het politieparket en de slachtoffers. Een magistraat legt uit dat hij de slachtoffers pas 

ontmoet in die gevallen waarin het contact met de dienst slachtofferonthaal niet goed verlopen is 

(“indien het niet klikt”), of indien een contact met een magistraat soelaas kan bieden of expliciet 

wordt gevraagd.  

 
De dienst slachtofferonthaal speelt volgens de meeste politieparketten dan ook een zeer grote rol 

bij de sensibilisatie en de opleiding op het vlak van slachtofferbejegening. De dienst 

slachtofferonthaal ontvangt immers als eerste binnen het politieparket de slachtoffers. Het is pas in 

een volgende fase dat slachtoffers eventueel de magistraat kunnen ontmoeten. Het is dan ook via 

de dienst slachtofferonthaal dat de magistraat kennis krijgt van eventuele problemen.  

 

Een aantal respondenten merkt op dat er vaak contacten zijn met de dienst slachtofferonthaal en 

dat deze vooral informeel verlopen. Sensibilisatie gebeurt dan vooral in een concreet dossier. 

We stellen vast dat het politieparket gemakkelijker gesensibiliseerd wordt voor 

verkeersslachtofferschap indien het parket en de dienst slachtofferonthaal zich op dezelfde 

verdieping of in hetzelfde gebouw bevinden. 

 

Andere voorbeelden van sensibilisatie die men aanhaalt zijn de volgende: 

 

 Op elke brief gericht aan het parket, wordt een antwoord geformuleerd; 

 Indien de dienst slachtofferonthaal verneemt dat er een probleem is bij de opruiming van 

de plaats van het ongeval, brengt deze het parket hiervan op de hoogte. Het parket schrijft 

dan een kantschrift naar de politie om de plaats van het ongeval op te ruimen; 

 Indien een slachtoffer een klacht heeft over de slechtnieuwsmelding neemt een parket 

contact op met de politie teneinde te weten wat er juist gebeurd is. Het parket brengt ook 

de dienst slachtofferonthaal op de hoogte van het gegeven gevolg; 

 Het plaatsvinden van een overlegvergadering tussen de procureur des Konings, De 

Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen, Orde van advocaten van de Balie, de dienst 
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slachtofferonthaal en de Cel verkeer van het parket inzake de behandeling van dodelijke 

verkeersongevallen ter zitting; 

 De magistraat schrijft de slachtoffers zelf aan; 

 Het aanbrengen van een ‘teken’ op dossiers met gevoelige foto’s door de administratie. Op 

die manier is de magistraat op de hoogte en kan hij beslissen of inzage in het dossier 

mogelijk is, met of zonder de dienst slachtofferonthaal; 

 Het aanbrengen van een code op dossiers met dodelijke verkeersongevallen zodat het 

prioritaire karakter van het dossier wordt aangegeven; 

 De prioritaire afhandeling van de dodelijke verkeersongevallen;  

 De snelle overmaking aan de dienst slachtofferonthaal van dossiers inzake dodelijke 

verkeersongevallen; 

 Van zodra het proces-verbaal is toegekomen op het parket, mag de DSO alle nodige 

informatie verschaffen aan de nabestaanden en is inzage mogelijk. De DSO mag het 

dossier bovendien altijd gaan inkijken.  

 Jaarlijkse vorming voor de magistraten (inclusief de nieuwe magistraten), en voor de 

administratieve medewerkers (1/2 dag) inzake slachtofferbejegening.  

 Mogelijkheid voor de na(ast)bestaanden tot ontmoeting met de magistraat. 

 

Een respondent deelt mee dat er in het arrondissement per politiezone een zorgteam 

Slachtofferzorg is opgestart waarin regelmatig overleg, opvolging en evaluatie plaatsvindt door de 

politionele slechtnieuws-melders, slachtofferbejegenaars, de dienst slachtofferhulp, de dienst 

slachtofferonthaal, en andere actoren. Dit zorgteam staat permanent (via een beurtrol) in voor de 

slachtofferbejegening, verzorgt de slechtnieuwsmelding en de bijstand tijdens de laatste groet en 

evalueert bij voorbeeld de bejegening van de verkeersslachtoffers en de communicatie met de 

ziekenhuizen.  

 

Een magistraat merkt op dat de wetgeving en de verkeersdossiers zo talrijk en complex zijn 

enerzijds en het aantal magistraten beperkt is anderzijds, dat er geen tijd overblijft om zich te 

focussen op verkeersslachtofferschap. De strategie van de Staten-generaal voor de 

Verkeersveiligheid, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, de expertisecel Verkeer van 

het College van Procureurs-generaal, de provinciale Verkeersoverlegcomités, de arrondissementele 

overleggen tussen politieparket en politie, is er volgens deze magistraat er precies op gericht om 

de naleving van de wetgeving meer af te dwingen en op die manier het aantal dodelijke 

verkeersslachtoffers tot het minimum te beperken.  

 

(ii) Zijn er overlegmomenten tussen de dienst slachtofferonthaal en de magistraten van 

uw politieparket? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Uit de interviews blijkt dat de overlegmomenten over het algemeen enkel informeel (mondeling of 

schriftelijk), informatief, en bovendien enkel dossiergericht (zelfs na de wachtdienst) plaatsvinden. 

De dienst slachtofferonthaal is bijna altijd vragende partij voor zo’n overlegmoment. Sommige 

respondenten stellen dat er geen echte (inter-persoonlijke) overlegmomenten zijn, maar wel 
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telefonische contactnames in het kader van individuele dossiers of zelfs schriftelijke uitwisseling 

van nota’s waarin de DSO zijn vragen voorlegt aan de magistraat. Een respondent geeft aan dat 

sinds de BPR Justitiehuizen de contacten vooral schriftelijk plaatsvinden. De inter-persoonlijke 

contacten zijn bijgevolg enkel informeel. 

 

Op één parket vinden er jaarlijks vergaderingen plaats met de dienst slachtofferonthaal maar deze 

heeft dan betrekking op alle materies en niet specifiek over verkeer.  

 

Een andere respondent geeft aan dat er geen tijd en onvoldoende bemanning is om echt 

georganiseerde momenten te hebben. 

 

4.1.4. Specifieke vragen omtrent het gerechtelijk arrondissement 
 
(i) Zijn er binnen het gerechtelijke arrondissement formele of informele vergaderingen 

die alle actoren omtrent slachtofferbejegening, slachtofferonthaal en slachtofferhulp 

rond de tafel brengen? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Sommige respondenten vertellen dat er geen vergaderingen zijn, althans niet specifiek voor 

verkeer. Eén magistraat deelt mee dat hij, naar aanleiding van ons project, in de toekomst het 

initiatief zal nemen om een vergadering te organiseren.  

 

De meeste politieparketten verwijzen in hun antwoord naar het bestaan van de arrondissementele 

raad (twee keer per jaar) en naar de vergaderingen van het welzijnsteam slachtofferzorg 

(regelmatig overleg, opvolging en evaluatie van het slachtofferbeleid door de politionele 

slechtnieuwsmelders, de dienst slachtofferhulp en de DSO).  De arrondissementele raad kan 

knelpunten signaleren aan het welzijnsteam en omgekeerd. ‘Verkeer’ kan op deze vergadering een 

thema zijn.  

Ook wordt er verwezen naar ‘regioteams’, waarbij verschillende actoren (slachtofferbejegenaars, 

DSO, slachtofferhulp) casussen behandelen en ervaring uitwisselen en samen werken rond een 

bepaald thema. Op die regioteams wordt regelmatig een deskundige uitgenodigd (daderbegeleiding 

bv.)  

 
Verscheidene politieparketten geven aan dat er sinds een aantal jaren formele vergaderingen 

worden georganiseerd binnen het ressort.  

Op initiatief van de advocaat-generaal komen de verkeersmagistraten van het ressort, vergezeld 

van hun belangrijkste medewerkers, een vertegenwoordiger van de gouverneur, politiediensten en 

andere actoren een paar keer per jaar bijeen. Deze vergadering heeft als doel te leren van elkaar, 

de werkmethodes op elkaar af te stemmen, de moeilijkheden te bespreken en via een 

gemeenschappelijk standpunt deze problemen via de advocaat-generaal te laten aankaarten bij de 

bevoegde ministers. De parketstrategie tegenover de politiediensten staat ook op het programma. 

In de school van deze vergadering is er een draaiboek over de opvang van verkeersslachtoffers op 

het politieparket en op het jeugdparket ontwikkeld.  
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Naast de opgesomde formele overlegmomenten, vinden er in sommige parketten ook informele 

contacten plaats tussen de dienst slachtofferonthaal en de andere actoren: politie, slachtofferhulp 

en slachtofferbejegening. Deze contacten zijn dan weer eerder dossiergericht.  

 

(ii) Zijn er binnen uw politieparket projecten opgestart om de bejegening van 

verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden te verbeteren? Kunt u uw antwoord 

toelichten ( door wie, welke, …)? 

De meeste respondenten antwoordden ontkennend en verschaften hierbij geen verdere uitleg of 
wezen op tijdsgebrek.  

 

Slechts een minderheid van de respondenten kan een positief antwoord op deze vraag formuleren.  

 

Projecten die worden vernoemd zijn: 

 

- Preventiecampagnes gehouden in samenwerking met politiediensten, 

magistraten, deskundigen, scholen en gemeentelijke administratie teneinde 

jongeren te sensibiliseren over verkeersongevallen. Door de interveniërende 

actoren (magistraat, deskundigen, politiediensten, brandweer) worden dan 

studiedagen gehouden met bij voorbeeld een demonstratie over de crashtest.  

- In overleg met de politierechters: dagvaarding van dossiers met dodelijke en 

zwaargewonde verkeerslachtoffers (volgens het proces-verbaal of indien er 

blijvende invaliditeit is) op een bepaald uur  

- Opstart herstelbemiddeling  

- Opstellen van een charter en samenstelling van een bundel houdende alle 

nodige informatie na een verkeersongeval. 

 
 

Een respondent vertelt dat er in het verleden sterk is gewerkt rond slachtofferbejegening bij de 

politie: een heel vormingsprogramma werd opgezet door de dienst slachtofferonthaal, de 

verbindingsmagistraat en enkele gespecialiseerde bejegenaars van de politie. Die vorming werd 

dan aan alle politie-inspecteurs gegeven op het parket zelf. 

Recentelijk werd er tevens een project opgestart inzake de slachtofferbejegening op het parket, 

met name werd er een bevraging gedaan aan externe parketten gericht omtrent hun ervaring van 

de slachtofferbejegening in het algemeen (niet specifiek politieparket!).  

 

 

(iii) Ondervindt u in het algemeen problemen wat de bejegening van 

verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden in uw politieparket betreft? Kunt u uw 

antwoord toelichten? 
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De meeste politieparketten ondervinden geen problemen. Een respondent deelt mee dat hij geen 

zicht heeft op eventuele problemen. Hij merkt op dat de eerste opvang immers plaatsvindt op het 

niveau van de politionele slachtofferbejegening. De dienst slachtofferonthaal komt meestal pas 

achteraf tussen, weken na het ongeval.  

 

Een magistraat deelt mee dat het parket deel uitmaakt van een keten. Men moet weten wie men 

is, wie vóór en wie nà  komt. Zolang de schakels van deze keten niet weten hoe de andere werkt 

en wat er verwacht wordt, is het moeilijk om het werk op een goede manier door te geven aan de 

volgende schakel. Er is veel goede wil, maar bewustwording van de verwachtingen is belangrijk. Er 

is volgens deze persoon een gebrek aan overleg tussen de ketenpartners.  

Twee andere problemen die worden aangekaart zijn de lange wachttijden op het 

verkeersdeskundigenverslag, het grote transitverkeer (waardoor veel buitenlanders betrokken 

geraken in ongevallen) in sommige arrondissementen wat taalproblemen kan opleveren en de 

communicatie met het parket en de DSO bemoeilijkt.  

 

4.1.5. Besluit 
 

Uit de analyse van de antwoorden blijkt dat men aan sensibilisering kan doen op verschillende 

niveaus. Op het microniveau is aandacht voor slachtofferbejegening individueel gebonden. Iedere 

justitiële medewerker kan vanuit zichzelf oog hebben voor verkeersslachtofferschap door en dit in 

zijn opdrachten integreren en tot uiting laten komen. Op het mesoniveau kan er op het 

politieparket incentives worden gegeven door verschillende actoren. Zo blijkt uit de interviews dat 

de procureur des Konings, de justitieassistenten van de DSO een stimulerende rol hierin kunnen 

hebben. De verbindingsmagistraat lijkt een afwezige in dit verhaal… Ook uit de analyse van de 

antwoorden uit het vorige hoofdstuk omtrent de verbindingsmagistraat valt op dat de taak en 

opdracht van deze magistraat in vele parketten niet wordt opgenomen. Ze is alvast niet zichtbaar 

voor vele magistraten van het politieparket. Op het macroniveau kan er via regelgeving formeel 

aandacht worden gevraagd voor bejegening. Dit kan via opleidingen, zoals de verplichte opleiding 

voor de gerechtelijke stagiaires (plaats van het slachtoffer in het strafrechtelijk bestel), richtlijnen 

allerhande (bij voorbeeld de uitwerking van het uniform begrippenkader omtrent slachtofferzorg in 

de samenwerkingsakkoorden inzake slachtofferzorg.. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat er sommige parketten een bijzondere aandacht schenken aan de 

problematiek van de verkeersslachtoffers. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van goede praktijken 

en nieuwe projecten. Toch blijken enkele contextfactoren een grote invloed uit te oefenen op de 

mate van sensibilisatie van deze parketmagistraten. Eén van deze factoren is de ‘gepercipieerde’ 

afstand tussen het politieparket en de Dienst Slachtofferonthaal.  

 

Het is van belang dat de magistraten van het politieparket een correcte en kwaliteitsvolle 

bejegening van verkeerslachtoffers nastreven. Het gaat vooral over het hebben van de goede 

reflex en het lijkt voor een groot stuk ook persoonsgebonden. Uit de voorbeelden blijkt dat kleine 

inspanningen al een groot verschil kunnen maken.  
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In het kader van dit thema is het belangrijk om te stellen dat een klein gebaar, een blijk van 

medeleven, … voor veel slachtoffers een blijvende indruk nalaat, zelfs zoveel jaren na de feiten. 

Blijvende sensibilisatie en aandacht voor slachtofferschap blijft een belangrijk aandachtspunt van 

elke magistraat. Het is van belang om zich hiervan bewust te zijn en inzicht te hebben in het 

verwerkingsproces en de rol die men hierin kan spelen. 
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4. 2. Afscheid nemen 

Pourquoi nous avoir interdit de revoir notre fils après l’autopsie ? 
Pourquoi une autopsie a-t-elle été demandée par le parquet sur notre fils 

alors que le rapport du chef des soins intensifs attestait clairement  
que son décès était consécutif aux traumatismes de l’accident ? 

Toujours aucune réponse à ce jour.  
 
 

4.2.1.Context 
 

Dit thema behandelt het afscheid nemen van een dierbare in zijn ruimste betekenis. Hierbij denken 

we zowel aan personen die al overleden zijn, als personen wiens overlevingskansen zeer miniem 

zijn. Zoals bij alle andere thema’s ligt ook hier de focus op de (eventuele) rol en opdracht van het 

openbaar ministerie bij het afscheid nemen. De wijze waarop het openbaar ministerie optreedt, kan 

een impact hebben op de beleving van de na(ast)bestaanden op het verwerkingsproces. Uit de 

literatuurstudie blijkt dat dit proces moeilijker verloopt indien deze na(ast)bestaanden geen 

afscheid hebben kunnen nemen of indien bepaalde handelingen dit hebben bemoeilijkt.  

Het afscheid nemen bij voorbeeld bij een begrafenisondernemer valt buiten het bestek van dit 

rapport. 

 

Uiteraard heeft de Ministeriële richtlijn inzake het waardig afscheid nemen van een overledene in 

geval van interventie door de gerechtelijke overheden, dd. 16 september 1998 en de toepassing 

van deze richtlijn een bijzondere plaats in dit thema.  

 

De richtlijn waardig afscheid nemen is enkel van toepassing op de gevallen van gewelddadig 

overlijden of van overlijden waarbij de doodsoorzaak nog niet werd bepaald, die de interventie van 

de gerechtelijke overheden vragen en die aanleiding geven tot een autopsie of een advies van niet-

vrijgave lichaam. In bepaalde gevallen kan deze richtlijn ook van toepassing zijn op 

verkeersongevallen en haar slachtoffers. In deze richtlijn werden een aantal modaliteiten 

uitgewerkt voor de opvang of bejegening van na(ast)bestaanden in de fasen die volgen op het 

verkeersongeval en waarbij de focus ligt op het optreden van de gerechtelijke overheden.  

Aldus voorziet de richtlijn onder meer in regels omtrent de fase onmiddellijk na het ongeval de 

overbrenging van het lichaam, het brengen van een laatste groet en de teruggave van persoonlijke 

goederen en overtuigingsstukken.11 De mededeling van het overlijden (slechtnieuwsmelding) door 

de politiediensten en de maatregelen voor het toonbaar maken van het lichaam vallen bij 

voorbeeld buiten het kader van dit rapport. Ook de inzage in het dossier komt in deze richtlijn aan 

bod maar wordt onder een andere thema belicht. Het afscheid (kunnen) nemen op een 

menswaardige en respectvolle manier staat voorop, ongeacht of deze nu binnen of buiten de 

toepassing van de richtlijn waardig afscheid nemen valt.  

 

                                                 
11 VYNCKIER, G., “Lokale politie bij verkeersongevallen met een lichamelijk letsel: reële hulp en bijstand aan 
slachtoffers?”, Pan. 2008, 29-51.  
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Hierna worden bovenvermelde fasen toegelicht: 

 

Onmiddellijk na het ongeval wordt het lichaam, zodra het belang van het onderzoek dit toelaat, 

naar een geschikte plaats overgebracht zodat de nabestaanden een laatste groet kunnen brengen 

in de best mogelijke omstandigheden. Indien dit niet mogelijk is, moeten de gerechtelijke 

overheden, bereid tot dialoog en in duidelijke bewoordingen, de redenen voor het ter plaatse 

houden van het lichaam uiteenzetten. In dat geval worden gepaste maatregelen genomen om het 

slachtoffer af te schermen voor het publiek. In deze fase komt het afscheid nemen ter plaatse aan 

bod.  

Het overbrengen van het slachtoffer dient te verlopen in gepaste omstandigheden, meer bepaald in 

een kist en een aangepast voertuig. Hiertoe wordt door de parketmagistraat een advies tot niet-

vrijgave lichaam uitgereikt. Het lichaam wordt dan in beslag genomen.  

Overeenkomstig artikel 44 van het Wetboek van strafvordering, hebben de nabestaanden, indien 

zij dit wensen, het recht om een laatste groet te brengen aan de overledene, zowel voor als na de 

autopsie. De procureur des Konings, of bij delegatie de verbindingsmagistraat, doet het nodige om 

de justitieassistenten systematisch te verwittigen. Voor de concrete organisatie van de laatste 

groet moeten de nabestaanden de mogelijkheid hebben contact op te nemen met de 

parketmagistraat belast met het dossier. Deze magistraat dient de vragen van de nabestaanden te 

beantwoorden, rekening houdend met het onderzoeksgeheim.  

Zo worden de justitieassistenten door de parketmagistraat op de hoogte gesteld van het advies van 

niet-vrijgave van het lichaam. De parketmagistraat voorziet in de opvang van de nabestaanden 

voor, tijdens en na het groeten van het slachtoffer. Deze eerste opvang wordt georganiseerd door 

de justitieassistenten en wordt aangeboden door henzelf, door een lid van een politiedienst, door 

professionelen of door vrijwilligers. (…)12 

Zo vlug als het kan wordt het lichaam vrijgegeven na de autopsie zodat de nabestaanden de 

begrafenis kunnen organiseren volgens hun religieuze en filosofische overtuigingen. De 

nabestaanden worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing, die zonder 

verwijl moet worden uitgevoerd. 13 

De parketmagistraat belast met het dossier moet systematisch de justitieassistenten verwittigen 

van de teruggave van de persoonlijke goederen van het slachtoffer en de overtuigingsstukken. De 

justitieassistenten moeten, na kritische verificatie, de nabestaanden inlichten over de toestand van 

de persoonlijke goederen en de overtuigingsstukken. Persoonlijke goederen en overtuigingsstukken 

worden zo snel mogelijk terug bezorgd. Indien deze voorwerpen na de feiten niet onmiddellijk 

teruggegeven kunnen worden, zetten de parketmagistraat belast met het dossier of de 

justitieassistenten de redenen van de weigering uiteen.  

 

Onder meer in het onderzoek van de KULeuven komen meerdere knelpunten omtrent het thema 

afscheid nemen naar voor. Vandaar dat we hier polsen naar indrukken en standpunten van de 

parketmagistraten omtrent dit thema. 

                                                 
12 COL 14/98 - Ministeriële richtlijn inzake het waardig afscheid nemen van een overledene in geval van 
interventie door de gerechtelijke overheden. 
13 COL 14/98 - Ministeriële richtlijn inzake het waardig afscheid nemen van een overledene in geval van 
interventie door de gerechtelijke overheden. 
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4.2.2. Afscheid nemen op de plaats van het ongeval 

 
 
(i) Staat u toe dat nabestaanden op de plaats van het ongeval in voorkomend geval 

afscheid nemen? Kunt u uw antwoord toelichten?  

 

Uit de antwoorden blijkt dat het merendeel van de magistraten weinig zicht heeft op de al dan niet 

toestemming tot het ter plaatse afscheid nemen. Dit wordt verklaard door het feit dat magistraten 

zelden nog ter plaatse afstappen en over het afscheid nemen (meestal) niet geïnformeerd worden 

door de politiediensten. Ook blijkt duidelijk dat de politiediensten ter plaatse een zeer grote rol 

spelen: zij staan immers in voor de afhandeling ter plaatse en beslissen aldus vaak zelf over de 

toestemming tot afscheid nemen. Ook al wordt die beslissing volgens een respondent vermeld in 

het proces-verbaal, dan nog heeft hij geen problemen vastgesteld.  

Een magistraat vertelt ons dat hij via dit interview op de hoogte gesteld wordt van de mogelijkheid 

om toestemming te verlenen tot het nemen van waardig afscheid op de plaats van het ongeval.  

Enkele respondenten stellen aan dat zij de wel reeds de vraag van de politiediensten hebben 

gekregen om hun toestemming te verlenen. Een magistraat geeft aan dat eventuele knelpunten 

hierover worden besproken op de arrondissementele raad. 

 

Wat de mogelijkheid betreft tot het ter plaatse afscheid nemen, formuleren de respondenten 

volgende opmerkingen.  

 

Volgens sommige magistraten wordt er op de plaats van het ongeval geen afscheid genomen. Het 

slachtoffer is immers vaak reeds naar het ziekenhuis gebracht wanneer de politiediensten ter 

plaatse komen. Ook gebeurt het dat de plaats van het ongeval in beslag wordt genomen (inclusief 

het lichaam en het voertuig met het oog op een verder onderzoek). In dat geval hebben 

na(ast)bestaanden geen toegang tot de plaats.  

 

Een aantal respondenten vertellen dat na(ast)bestaanden enkel toestemming kunnen krijgen om 

de plaats van het ongeval te betreden en ter plaatse afscheid te nemen in geval van autopsie. Ook 

kan dit volgens hen noodzakelijk zijn voor de identificatie van het slachtoffer.  

Volgens een respondent moet publieke commotie worden vermeden.  

In zijn gerechtelijk arrondissement beschikt de brandweer over tenten waardoor de slachtoffers, 

interventiediensten en de nabestaanden aan publieke nieuwsgierigheid kunnen onttrokken worden.  

 

Sommige magistraten spreken zich uit over de wenselijkheid tot het verlenen van toegang en delen 

mee dat zij geen voorstander zijn van het afscheid nemen ter plaatse en dit ter bescherming van 

het slachtoffer. Het is volgens hen niet het laatste beeld dat men van een overledene wenst over te 

houden. Het gebeurt dan ook wel eens dat na(ast)bestaanden worden weggehouden van die 

plaats.  
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Sommige politiediensten staan afscheid op de plaats van het ongeval toe maar volgens de meeste 

magistraten raden zij het ter plaatse afscheid nemen in eerste instantie meestal af. Een respondent 

geeft aan dat de politie de familie pas verwittigt nadat het lichaam weggevoerd is naar het 

mortuarium omdat dan het lichaam toonbaar is. Afscheid nemen kan aldus volgens hen achteraf 

zeker wel plaatsvinden. Indien het echter een meerwaarde heeft en de nabestaanden echt 

aandringen, wordt het soms toegelaten. Er worden schikkingen getroffen opdat dit op een serene 

wijze kan gebeuren, en er wordt voorzien in een begeleiding door een politionele 

slachtofferbejegenaar.  

 

Een aantal respondenten deelt mee dat in zeer uitzonderlijke gevallen de politie contact neemt met 

de magistraat indien de familie aandringt om afscheid te nemen. Dan is het de magistraat die een 

beslissing hieromtrent moet nemen. In een gerechtelijk arrondissement brengt het zorgteam op 

vraag van de familie de andere interventiediensten op de hoogte en laat dat team de familie 

waardig afscheid nemen.  

 

(ii) Bestaan er naar de politiediensten toe richtlijnen over het afscheid nemen op de 

plaats van het ongeval? 

 

Slechts op een politieparket is er een interne dienstnota opgesteld, die de richtlijn waardig afscheid 

vertaalt en de richtlijn gemakkelijker raadpleegbaar maakt maar er geen nieuwe elementen aan 

toevoegt.  

Een verkeersmagistraat zegt dat drie zones van het gerechtelijk arrondissement een draaiboek 

Waardig Afscheid Nemen hebben. 

 

4.2.3. Inbeslagneming  
 

(i) In welke gevallen beveelt u de inbeslagneming van het lichaam? Is de 

inbeslagneming van het lichaam volgens u steeds noodzakelijk? Kunt u uw antwoord 

toelichten? 

 

Bijna alle verkeersmagistraten delen mee dat de ‘inbeslagneming’ van het lichaam uitzonderlijk 

wordt bevolen en afhangt van het soort verkeersongeval. Indien er bij voorbeeld verder onderzoek 

nodig is (autopsie) of het strikt noodzakelijk is om duidelijkheid te verschaffen over de oorzaak of 

de omstandigheden van het verkeersongeval, dan wordt er overgegaan tot de inbeslagname van 

het lichaam. Het laat tevens meestal toe om een dossier op verkeerstechnisch vlak kwalitatief op te 

stellen (bij voorbeeld plaats van de verwondingen, de drukpunten op het lichaam,…)  Zo stelde een 

respondent dat een inbeslagname reeds heeft plaatsgevonden om te achterhalen wie bestuurder 

was en wie passagier was of in het geval dat het een verdacht overlijden betrof (al dan niet 

opzettelijk karakter). Volgens één respondent gebeurt inbeslagname in de praktijk quasi nooit bij 

verkeersongevallen. 
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Een aantal respondenten meldt dat de inbeslagname enkel plaatsvindt bij een dodelijk 

verkeersongeval met meer dan één betrokkene om de doodsoorzaak te achterhalen. Wanneer er 

slechts één betrokkene is, is er geen dader en wordt het lichaam dan ook niet in beslag genomen. 

In sommige gevallen wordt een attest van niet beschikken lichaam geleverd aan het ziekenhuis 

indien het een zwaar gekwetste in levensgevaar betreft. In geval van overlijden kan het lichaam in 

beslag genomen worden voor verder onderzoek. 

 

Een respondent stelt dat het lichaam wordt in beslag genomen telkens wanneer er een beroep 

wordt gedaan op een deskundige, hetzij een verkeersdeskundige, hetzij een wetsdokter En deze 

deskundige het noodzakelijke acht. 

 

Op één politieparket beveelt de verkeersmagistraat de inbeslagname wanneer hij de vergelijking 

van de bevindingen van de verkeersdeskundige met die van de wetsdokter nuttig acht. 

 

Eén politieparket merkt op dat de verzekeringsmaatschappijen van de dader een bloedafname 

eisen om na te gaan of het slachtoffer al dan niet onder invloed was van drugs of alcohol. Indien er 

geen bloedafname gebeurt, weigeren de verzekeringsmaatschappijen een vergoeding aan de 

tegenpartij te betalen. Door het parket gebeuren dan geen onderzoeken post mortem als er geen 

indicaties van dronkenschap zijn. Er is dan ook geen inbeslagname nodig. 

 

Eén politieparket heeft tot nu toe nog geen lichaam in beslag genomen.  

 

4.2.4. Brengen van de laatste groet 

 
Le dernier hommage m’a été proposé, mais j’ai préféré rester dans l’intimité. 

 
Nous avons pu identifier le corps de notre fils grâce à son tatouage. 

Il baignait dans son sang à la morgue.  
Comme dernier hommage on peut faire mieux.  

 

Ondervindt u problemen bij het brengen van een laatste groet? Kunt u uw antwoord 

toelichten (organisatie, de aanduiding van de personen waarop beroep kan worden 

gedaan,…)? 

 

De meeste verkeersmagistraten hebben hieromtrent nog geen problemen ondervonden. De nadere 

toelichting is echter zeer uiteenlopend. Er wordt opgemerkt dat de rol van het politieparket zeer 

klein is, en deze van de politionele slachtofferbejegenaar en de justitieassistent des te groter.  

Sommige respondenten vertellen ons meer over het tijdstip van de laatste groet of verwijzen naar 

de rol van de begrafenisondernemer of die van de wetsdokter. Zo stelt een respondent dat zijn 

arrondissement een zeer attente wetsdokter beschikt die veel aandacht heeft voor de familieleden 

(bvb het plaatsen van een roos op het lichaam). De laatste groet wordt geregeld in overleg met de 

politionele slachtofferbejegenaar en de vaststeller.  
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In de meeste gevallen blijkt het brengen van de laatste groet te gebeuren via de politionele 

slachtofferbejegenaar. Het parket komt niet tussen. Een respondent haalt een situatie aan waarbij 

het attest van niet-vrijgave van het lichaam reeds werd overgemaakt, maar dat de familie het 

slachtoffer toch nog graag wou zien. Voor deze respondent was dat een moeilijke situatie waarbij 

een afweging moest worden gemaakt tussen de noden van na(ast)bestaanden en de 

noodwendigheden van het onderzoek. In de praktijk verloopt het brengen van de laatste groet vrij 

goed volgens de respondenten. Een van de verkeersmagistraten deelt mee dat indien er klachten 

zouden zijn, ze via de politiediensten overgemaakt worden aan de dienst slachtofferonthaal die dan 

de magistraat kan contacteren. De respondenten vertellen dat zij er zich van bewust zijn dat zij 

aan de politiediensten moeten vragen of de na(ast)bestaande(n) reeds op de hoogte zijn 

(gebracht) van een overleden of van een zwaar gekwetste naaste. In het gerechtelijk 

arrondissement waar een zorgteam werkzaam is, organiseert dat team het brengen van de laatste 

groet, dit in samenwerking met de begrafenisondernemer.  

 

Dat ook de justitieassistenten een belangrijke rol vervullen, blijkt tevens uit de gesprekken. Deze 

rol blijkt echter verschillend te worden ingevuld. In een gerechtelijk arrondissement werken de 

justitieassistenten enkel vraaggericht. Ze doen een hulpaanbod en fungeren voor het overige louter 

als contactpersoon voor eventuele vragen of problemen. In een ander arrondissement werken ze 

proactief: de justitieassistenten gaan na of alles correct verloopt. Wanneer het politieparket bij 

voorbeeld overgaat tot vrijgave van het lichaam, lichten zij de begrafenisondernemer in, waarop 

deze de na(ast)bestaande(n) waarschuwt.  

 

Wat het tijdstip van het laatste groet betreft, deelt een respondent mee dat de autopsie vaak al 

voltooid is wanneer nabestaanden de laatste groet willen brengen, Het gebeurt dus in principe na 

de vrijgave van het lichaam. De laatste groet kan echter ook vóór de vrijgave plaatsvinden, zonder 

verzet van de magistraat.  

Een andere respondent zegt dat er zelden een advies is van niet beschikken van het lichaam, dat 

het vertrekpunt vormt van de toepassing van de richtlijn waardig afscheid nemen.  

 

Op een politieparket wordt het probleem in verband met het toonbaar maken van het lichaam door 

de begrafenisondernemer gesignaleerd. Er wordt ook meegedeeld dat er een goede afweging moet 

gemaakt tussen de noden van de slachtoffers en de noodwendigheden van het onderzoek want op 

een politieparket is het al voorgekomen dat wanneer er een attest van niet beschikken over het 

lichaam afgeleverd is, de familie het slachtoffer toch wou zien. Hierbij weet de magistraat niet goed 

hoe hij met deze situatie moet omgaan.  

 

4.2.5. Vrijgave van het lichaam 
 

(i) Stellen er zich problemen omtrent de vrijgave van het lichaam (wijze van vrijgave, 

meedelen van de reden van niet-vrijgave, communicatie naar nabestaanden toe)? Kunt u 

uw antwoord toelichten? 
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Verschillende respondenten stellen dat er zich geen problemen voorzien. Het lichaam wordt 

vrijgegeven van zodra er geen verder onderzoek meer dient te gebeuren en van zodra het medisch 

attest werd overgemaakt.   

Het lichaam wordt vrijgegeven. Door wie de toestemming tot vrijgave wordt gegeven, verschilt van 

parket tot parket en van de fase waarin men zich bevindt. Op het ene parket gebeurt de vrijgave 

door de politie op de plaats van het ongeval. Hiervoor belt hij de magistraat niet op. Onmiddellijk 

na de beslissing tot vrijgave wordt er een begrafenisondernemer ingelicht opdat het lichaam 

meteen kan worden opgebaard. 

Op een ander politieparket wordt de toestemming door het parket verleend. Dit gebeurt meestal na 

autopsie. De politie brengt de familie op de hoogte.  

Soms beslist de wetsdokter tot vrijgave van het lichaam. Hij ziet er dan op toe dat het lichaam zo 

snel mogelijk wordt overgebracht naar de begrafenisondernemer.  

 

De problemen die wel worden aangekaart zijn de volgende.  

 

Er worden communicatiestoornissen tussen de actoren vastgesteld, bij voorbeeld met de 

begrafenisondernemer. 

Volgens een respondent informeert de begrafenisondernemer, en niet de politie of de familie van 

de overledene, de vrijgave van het lichaam aan de na(ast)bestaanden. De vrijgave gebeurt op zijn 

politieparket als volgt: de begrafenisondernemer die aangesteld is brengt het lichaam over naar 

het mortuarium. De wetsdokter doet een onderzoek aan het lichaam en brengt daarna verslag uit 

aan het parket. Het parket wacht vervolgens op een telefoon van de begrafenisondernemer met de 

vraag of het lichaam kan worden vrijgegeven.  

 
Op een ander politieparket is de laattijdige communicatie tussen parket, politie en 

begrafenisondernemer problematisch. Hierdoor komt het al eens voor dat de politionele 

slachtofferbejegenaar niet op de hoogte is van de vrijgave, maar de begrafenisondernemer wel. 

 
Een ander probleem betreft het grote tijdsverloop tussen het overlijden en de teruggave van het 

lichaam aan de familie. De teruggave is een beslissing van de dienstdoende parketmagistraat. 

Soms blijft het lichaam van de overledene meerdere uren op de plaats van het ongeval teneinde de 

verkeersdeskundige zijn werk te laten doen. Aan de ene kant is dat choquerend voor de familie 

vooral als er publieke toeschouwers zijn. Aan de andere kant moet de verkeersdeskundige het 

lichaam in zijn oorspronkelijke positie kunnen zien. Dezelfde respondent geeft aan dat het ook 

mogelijk is dat een slachtoffer geen papieren bij zich heeft en enkele dagen later in het ziekenhuis 

buiten het arrondissement overlijdt. Deze informatie komt bijgevolg later toe op het politieparket 

waardoor de vrijgave van het lichaam ook pas later gebeurt.  

Het gebeurt ook wel eens dat een parket, na verslag van de verkeersdeskundige, tot ’s 

anderendaags wacht met de vrijgave van het lichaam omdat er soms nog nieuwe elementen 

opduiken. Deze respondent is er zich van bewust dat er zich emotionele problemen stellen voor de 

slachtoffers.  
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Soms heeft een overleden slachtoffer geen familie en zijn er bij het parket geen vrienden bekend 

aan wie het lichaam kan worden terug gegeven,  

 

Het komt ook wel eens voor de wetsdokter het certificaat van overlijden vergeet te ondertekenen. 

 

 

(ii) Is er op uw politieparket een aanspreekpunt voor de nabestaanden bij de fase van 

vrijgave van het lichaam? 

o Ja / Neen  

o Zo ja, wie is contactpersoon? 

 

In de meeste gevallen is er op het politieparket geen aanspreekpunt voor de nabestaanden bij de 

fase van vrijgave van het lichaam.  

 

Eén respondent geeft aan dat de politiemensen het aanspreekpunt zijn. De politie is immers 

verantwoordelijk tot en met de begrafenis. Vanaf de begrafenis is de dienst slachtofferonthaal 

verantwoordelijk. Op één politieparket gebeurt de vrijgave van het lichaam op niveau van de 

politiezone en is de politiedienst dan ook het aanspreekpunt.  

In twee politieparketten is er wel een aanspreekpunt: de titularis van het dossier, of de dienst 

slachtofferonthaal tijdens de diensturen. De DSO vormt de brug tussen het slachtoffer en de 

magistraat en regelt indien nodig individuele gesprekken met het politieparket, of zelfs met de 

politiediensten.  

 

4.2.6. Teruggave van overtuigingsstukken 
 

Stelt de procedure van de teruggave van de overtuigingsstukken problemen? 

 

Een magistraat deelde mee dat er duidelijk een onderscheid dient gemaakt te worden tussen 

persoonlijke voorwerpen en overtuigingsstukken. In verkeerszaken zijn er echter weinig stukken 

die in beslag worden genomen. 

De persoonlijke voorwerpen worden teruggegeven door de politiediensten, het ziekenhuis of door 

de dienst slachtofferonthaal. De overtuigingsstukken die in beslag worden genomen worden door 

de verbalisanten op vraag van de magistraat ter griffie neergelegd. Tot teruggave wordt besloten 

door de titularis-magistraat van het dossier. Indien er een vraag tot teruggave wordt gesteld, stelt 

een respondent dat getracht wordt om zo snel mogelijk een antwoord te formuleren.  

 
Een respondent stelt dat de teruggave door de DSO gebeurt, indien de verkeersmagistraat het 

nuttig acht en er gevoelige stukken zijn. Bij een dodelijk ongeval zouden alle overtuigingsstukken 

(bebloed of niet) moeten worden teruggegeven omdat dit zeer gevoelig ligt. Een magistraat haalt 

als voorbeeld aan een afscheidbrief (in casu betrof het een zelfmoord in een voertuig) die in een 

voertuig werd gevonden en in beslag genomen werd. De brief werd aan de moeder van het 
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slachtoffer overhandigd, met de vraag om de brief niet te misbruiken voor andere doeleinden dan 

privé.  
Een andere respondent deelt mee dat de DSO aan de slachtoffers en/of na(ast)bestaanden vraagt 

of zij de stukken terug willen. 

 

Wat de teruggave van de overtuigingsstukken betreft, stellen er zich over het algemeen geen 

problemen wanneer deze door de DSO gebeurt.  

 

De problemen die wel worden aangehaald zijn de volgende:  

- De overtuigingsstukken kunnen niet meteen worden teruggegeven (ze blijven op de griffie tot 

het einde van de procedure) omdat ze ter beschikking blijven van alle partijen tot de 

eindbeslissing Voorbeeld: een jas van een voetganger die overreden werd en die met niet kan 

terug geven omdat deze nog onderzocht dient te worden. Wel worden er meestal praktische 

afspraken gemaakt. 

- Soms weet de rechter niet dat er overtuigingsstukken zijn  

- Soms weet men niet aan wie (aan de politie, brandweer,) men de persoonlijke documenten 

(bvb portefeuille van het verkeersslachtoffer) moet geven.  

 
Een respondent deel mee dat de overtuigingsstukken intact (bv. fietshelm, niet-gereinigd) worden 

teruggegeven en hierbij sereen en objectief worden ingepakt. Een andere respondent deelt mee 

dat deze wel al gereinigd werden.  

4.2.7. Richtlijn Waardig Afscheid nemen 
 

Nous n’avons pas été informés de l’existence  
de la directive ministérielle pour le dernier hommage  

à rendre au défunt victime sur la route et 
l’on nous a déconseillé de revoir notre fils.  

 

Ondervindt u problemen bij de toepassing van de ministeriële richtlijn van 16 september 

1998 inzake het waardig afscheid nemen wat de bejegening van verkeersslachtoffers 

betreft? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Geen enkele verkeersmagistraat ondervindt problemen bij de toepassing van de richtlijn inzake het 

waardig afscheid nemen. Ze delen hierbij mee dat het parket hierbij niet tussenkomt en dat de 

toepassing van de richtlijn meer door de politionele slachtofferbejegening gebeurt. Tot nu toe zijn 

er volgens hen vanwege de politiediensten geen problemen hieromtrent gesignaleerd, waardoor zij 

geen kennis hebben van eventuele problemen of klachten bij verkeersslachtoffers en hun 

na(ast)bestaande(n). Ook komt het parket niet rechtstreeks in contact met slachtoffers en hun 

na(ast)bestaanden. 

Een respondent stelt dat er in de politiezones van zijn het gerechtelijk arrondissement een zeer 

goed contact is uitgebouwd tussen de politionele slachtofferbejegenaar en de justitieassistenten 

van het parket. 
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Twee respondenten vertellen dat ze de inhoud van de richtlijn niet kennen omdat dit meer wordt 

toegepast op niveau van politie.  

 

4.2.8. Besluit 
 

Doorheen dit thema blijkt overduidelijk dat er geen eenduidige of uitgewerkte procedure bestaat in 

de fase onmiddellijk na het ongeval teneinde de na(ast)bestaanden toe te laten op een respectvolle 

en menswaardige manier afscheid te kunnen nemen van hun dierbare.  

Noch in de fase van het afscheid nemen op de plaats van het ongeval, noch bij de inbeslagneming 

van het lichaam, brengen van de laatste groet, de vrijgave van het lichaam en de teruggave van de 

persoonlijke goederen en overtuigingsstukken is er een transparante communicatielijn, 

informatieflux en documentenstroom. Dit heeft ontegensprekelijk een invloed op de onderlinge 

samenwerking en afstemming tussen de betrokken actoren enerzijds, en op de kwaliteitsvolle 

opvang van na(ast)bestaanden anderzijds. Hierdoor wordt het rouwproces bemoeilijkt en 

secundaire victimisering in de hand gewerkt. 
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4.3.Politie-tussenkomst 

Les services de police sont les premiers à intervenir ;  
une prise en charge bâclée à ce niveau engendre  

des conséquences psychologiques irréparables pour la famille,  
qu’une procédure judiciaire –aussi parfait qu’elle soit – ne pourra pas effacer.  

 

4.3.1. Context 
 
Een vlotte afhandeling van een verkeersongeval staat of valt met de opmaak van een goed 

aanvankelijk en navolgend proces-verbaal, met inbegrip van de schets van het ongeval. In zijn 

diverse verschijningsvormen is het proces-verbaal vaak het administratieve eindproduct van een 

politionele actie of interventie en daardoor een eerste schakel in de strafrechtelijke keten.14 Het is 

dus belangrijk dat de PV’s van zeer goede kwaliteit zijn omdat zij de verdere gebeurtenissen in de 

strafrechtsketen initieert. Een schets visualiseert dan het ongeval en geeft een inzicht in de 

omstandigheden, wat eventueel belangrijk is voor de rechter die zijn beslissing moet motiveren. 

Door een gebrek aan kwaliteit van de schets kan de discussie tussen de partijen namelijk verlegd 

worden naar de zitting, vaak jaren na de feiten.15  

 

Omdat het PV en de schets de belangrijkste stukken zijn in een verkeersdossier en wegens de 

grote impact van de kwaliteit van het proces-verbaal en de schets op het verdere verloop van de 

afhandeling van het dossier, werden de respondenten gevraagd naar hun appreciatie van het PV en 

de schets.  

 

4.3.2. Opstellen proces-verbaal 
 

Il y a une différence de style  
Entre l’audition à domicile et celle au bureau de police, 

manque de formation des policiers… tant pour les auditions que pour… le relevé et mesurage 
(constat de l’expert,  

nous avons fait une expertise à nos frais plus d’un an après l’accident). 
 
(i) Vindt u de kwaliteit van de processen-verbaal van verkeersongevallen die door de 

politiediensten worden opgemaakt goed? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Tijdens de interviews leren we dat voor magistraten de vaststellingen van cruciaal belang zijn voor 

het verdere verloop van het onderzoek. Wat de kwaliteit betreft, zijn de antwoorden niet uniform: 

De meeste respondenten stellen dat de kwaliteit verminderd is ten opzichte van vroeger (vóór de 

                                                 
14 F. MULLENERS, “Parket en politie, een nieuwe paringsdans”, in K. VAN CAUWENBERGE (red), Orde van Dag: “de 

hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde”, Mechelen, Kluwer, 2008, 147. 

15 Rapport Staten-generaal, 67 
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politiehervorming). De kwaliteit van de processen-verbaal van verkeersongevallen kan over het 

algemeen beter 

De mindere kwaliteit is volgens hen te wijten aan een aantal factoren.  

Allereerst is er de structuur van de documenten zelf: de standaardformulieren die gebruikt worden 

zijn niet beschrijvend genoeg (aankruisen van hokjes). De PV’s lopen bovendien nogal uiteen qua 

vorm. Verder worden de PV’s niet altijd volledig ingevuld waardoor bepaalde elementen en 

basisinformatie ontbreken of foutief zijn . Soms zijn de processen-verbaal te summier of bevatten 

ze te weinig informatie wat kan leiden tot versnippering van informatie. Ten slotte wordt de 

scholing van de politieambtenaren ook als reden aangehaald. Een respondent stelt vast wanneer de 

verbalisant totaal geen vorming over verkeer heeft gekregen, de kwaliteit van zijn proces-verbaal 

zeer laag is.  

 

Een aantal respondenten geeft aan dat de kwaliteit verbeterd is, of, alleszins beter is dan vroeger 

(vòòr de politiehervorming). Ze verwijzen naar gevallen waarin de feiten goed beschreven zijn, 

getuigenissen volledig zijn of digitale foto’s werden genomen ter verduidelijking van de situatie. 

Een aantal magistraten betreurt echter dat de processen-verbaal niet eenvormig zijn en geeft aan 

dat de kwaliteit erg verschillend is van politiezone tot politiezone.  

 

(ii) Heeft u suggesties om de kwaliteit van de processen-verbaal te verbeteren? 

 

Volgende suggesties / best practices werden geformuleerd: 

 

- Nauwer overleg tussen de magistraten en de politiediensten, via bij voorbeeld de organisatie 

van overlegmomenten of –platforms met politiediensten/zonechefs om ideeën over 

kwaliteitsverbetering uit te wisselen, of nog via de de oprichting van een werkgroep binnen de 

verkeerscel van het politieparket; 

- APO-dienst die ervoor zorgt dat de processen-verbaal volledig zijn om aan het parket te 

geven. Nadeel hierbij is dat dit niet gebruikt wordt voor zware verkeersongevallen; 

- Meer eenvormigheid in de processen-verbaal (gebruik van standaardformulieren of type-PV’s); 

- Digitale foto’s (foto’s geven naast de schets een goed beeld van de situatie); 

- Betere identificatie van de partijen; 

- Politieambtenaar meer tijd geven om zijn proces-verbaal op te stellen. 

 

4.3.3. Schetsen 
 

(i) Vindt u de kwaliteit van de schetsen van verkeersongevallen die door de 

politiediensten worden opgemaakt goed? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Net zoals over de processen-verbaal lopen de meningen uiteen omtrent de kwaliteit van de 

schetsen, gaande van minder goed, tot zeer goed. 
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Voor de meeste verkeersmagistraten is de kwaliteit van de schetsen van verkeersongevallen niet 

goed. Toch stellen ze dat er zeker gewerkt wordt aan de verbetering van de kwaliteit.  

De redenen die voor de slechte kwaliteit worden aangehaald zijn de volgende:  

- Er zijn problemen in de communicatie tussen de politie en het politieparket over de vorm van de 

schetsen. Er worden geen duidelijke afspraken gemaakt over de relevantie van de informatie die in 

de schetsen moet opgenomen worden.  

Toch plegen sommige magistraten regelmatig overleg met de verkeersverantwoordelijke van de 

politie met het oog op bijsturing.  

-De schetsen zijn te weinig eenvormig. Ze bestaan in zeer uiteenlopende kleuren en vormen, van 

zeer summier tot zeer gedetailleerd. Tussen zones kan het nogal verschillen. Zelfs binnen de zone 

kunnen de schetsen van elkaar verschillen naargelang de persoon die deze maakt.  

- Er wordt door de politie weinig aandacht besteed aan de kwaliteit van de schetsen. Op sommige 

schetsen ontbreekt belangrijke informatie zoals de identificatiegegevens van de bestuurder of de 

markering van het voertuig. Men vergeet de schetsen bij het proces-verbaal te steken, wat 

problemen geeft op de zitting. Er zijn bovendien heel wat gevallen waarin er tekortkomingen op de 

zittingen worden vastgesteld. Om betwisting te voorkomen, maakt de rechter de schetsen over aan 

de politie met het oog op een volwaardige schets. 

- Ook de politiescholen hechten weinig belang aan de schetsen en besteden maar 4 uur tijd aan de 

vorming over verkeer en de schetsen.  

 

Sommige verkeersmagistraten vinden de kwaliteit van de schetsen zeer goed. In die gevallen zijn 

er geen problemen vast te stellen. Ze merken op dat de schetsen nog preciezer kunnen of dat ze 

soms nog moeten worden aangevuld. Zelfs bij zware verkeersongevallen worden foto’s toegevoegd 

bij de schetsen. Binnen de zones is er een zekere uniformiteit. 

 

Een aantal respondenten merkt op dat in die gevallen waarin er een verkeersdeskundige 

aangesteld wordt, deze belast wordt met de schetsen en niet de politiediensten. De kwaliteit van 

zijn schetsen zijn in dat geval beter omdat verkeersdeskundigen over het nodige 

computermateriaal beschikken.  

 

(ii) Gebruiken de politiediensten eenvormige standaardformulieren voor het opmaken 

van de schetsen inzake verkeersongevallen? 

 

Over het gebruik van een eenvormige standaardformulier bij de schetsen is er totaal geen sprake. 

Wat wel gebruikt wordt, zijn de millimeterpapieren, losse plannen, schetsen op de computer etc. 

Eén verkeersmagistraat deelt mee dat er gebruik gemaakt wordt van kopieën van plannen van 

kadasters. Bij zware ongevallen worden de schetsen evenwel nog op oude wijze opgemaakt (op 

papier). 

 

(iii) Hebt u suggesties om de kwaliteit van de schetsen te verbeteren? 

 

Verscheidene suggesties werden geformuleerd 
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- Uniformiteit van de schetsen door:  

 Opstellen van een standaardschets; 

 Gebruik van dezelfde letters/kleuren voor voertuigen, rijrichtingen enz.; 

Gebruik van computermateriaal; 

- aanvulling van de schets via (lucht) foto’s. Dit verbetert de zichtbaarheid van het ongeval; 

 Meer aandacht van politiescholen voor schetsen; 

Oprichting van een verkeerssectie binnen de lokale politie;  

Opstellen van richtlijnen van het parket omtrent de schetsen. 

 

4.3.4. Besluit 
 
Het proces-verbaal en de schetsen zijn cruciale documenten voor het verdere verloop van de 

strafrechtspleging en voor het vastleggen van de verantwoordelijkheid voor een verkeersongeval. 

Over de redactie van het proces-verbaal, de geldigheidsvereisten en de vereiste kwaliteit zijn heel 

wat boeken en cursussen geschreven. Toch bevestigen de interviews dat de kwaliteit nog steeds 

niet optimaal is en beter kan. Een tendens die ook werd vastgelegd in het evaluatierapport omtrent 

de politiehervorming door de Federale Politieraad. 

De invulling van een 7de basisfunctionaliteit verkeer opent misschien perspectieven om aan 

bovengenoemde knelpunten te verhelpen. Ook de initiatieven die momenteel genomen worden om 

de politieopleiding te herorganiseren op structureel en op inhoudelijk niveau, kunnen aan deze 

verzuchtingen tegemoet komen.  

In navolging van de doelstellingen in het NVP wordt er binnen de gerechtelijke politie DGJ een 

project opgezet in verband met de kwaliteit van het PV waarbij men een nulmeting wenst te doen 

binnen de parketten omtrent de huidige kwaliteit van de PV’s. In 2011 is het de bedoeling om deze 

meting opnieuw te doen en de eventuele vorderingen te kunnen vaststellen. 

IN ieder geval werden heel wat suggesties geopperd om de kwaliteit van deze documenten te 

verbeteren. Nauw overleg tussen politie en parket omtrent de kwaliteitstandaard van een PV kan 

een interessante piste zijn. 
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4.4. Verkeersdeskundigen 

 
Lors d’une première audience le procureur en accord avec le juge avait demandé une expertise pour 

savoir la vitesse,  
elle n’a pas eu lieu (le greffier avait oublié de notifier !)… 

 

4.4.1. Context: 
 

Wanneer een ongeval heeft plaatsgevonden, kunnen de politiediensten die toekomen op de plaats 

van het ernstig ongeval, in principe contact opnemen met de magistraat van dienst om informatie 

uit te wisselen over bepaalde aspecten van het ongeval. Op basis van de meegedeelde informatie 

omtrent het gebeuren, kan de magistraat oordelen dat er een verkeersdeskundige moet worden 

aangesteld.  

De aangestelde verkeersdeskundige begeeft zich dan naar de plaats van het ongeval om bepaalde 

aspecten van het ongeval nader te onderzoeken. Een goed verloop van de werkzaamheden van de 

verkeersdeskundige op de plaats van het ongeval is van groot belang voor de betrokkenen bij het 

verkeersongeval Op basis van een oordeelkundig onderzoek ter plaatse zal de verkeersdeskundige 

bij voorbeeld de verantwoordelijke voor het ongeval kunnen aanduiden, of de omstandigheden 

waarin het ongeval heeft plaatsgevonden kunnen achterhalen. Voor na(ast)bestaanden en 

slachtoffers kan het onderzoek van de verkeersdeskundige bepaalde vragen beantwoorden die hen 

toelaten het ongeval beter te begrijpen en te plaatsen. 

 

Na zijn onderzoek stelt de deskundige zijn verslag op. Het verkeersdeskundigenverslag is een 

cruciaal element in het strafdossier en zal vaak richtinggevend zijn voor het bepalen van de 

verantwoordelijkheid voor het ongeval. Aangezien er in zijn verslag veel vragen worden 

beantwoord omtrent het gebeuren en de oorzaak van het ongeval, is zijn expertise is van groot 

belang, zowel voor de partijen als voor justitiële actoren Het draagt dan ook in grote mate bij tot 

de waarheidsvinding.  

In het rapport van de KuLeuven en de Staten-Generaal blijken heel wat knelpunten betrekking te 

hebben op de verkeersdeskundige en diens verslag. Omwille van het groot belang van de 

werkzaamheden van de verkeersdeskundige en de kwaliteit van het verkeersdeskundigenverslag, 

zowel voor na(ast)bestaanden en slachtoffers als voor de verdere afhandeling van het 

verkeersdossier, werden alle vragen hieromtrent gebundeld.  

 

4.4.2. Meerwaarde van de verkeersdeskundige? 
 

Heeft de tussenkomst van een verkeerdeskundige volgens u een meerwaarde? Kunt u uw 

antwoord toelichten? 
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Alle respondenten vinden dat de tussenkomst van een verkeersdeskundige een meerwaarde heeft 

omwille van de volgende factoren.  

Een verkeersdeskundige:  

- is in staat om een duidelijke analyse op te stellen van het ongevalgebeuren, wat de 

kwalificatie ten goede kan komen en zeker een meerwaarde kan betekenen voor de 

burgerlijke partij;  

- kan de verantwoordelijkheid voor het ongeval weergeven en zelfs beter bepalen. 

Op die manier kan hij de magistraat helpen bij het nemen van een beslissing. Een 

respondent gaf een voorbeeld aan waarbij men aan de hand van de vaststellingen 

van een verkeersdeskundige tot de conclusie kwam dat het in casu niet om een 

dodelijk verkeersongeval ging maar om een moordpoging. Het is dus belangrijk om 

uitsluitsel te brengen omtrent de vaststellingen en beslissingen van het parket. Een 

verkeersdeskundige kan bij voorbeeld de snelheid waarmee men reed inschatten 

waardoor de partijen weten hoe het ongeval is gebeurd en of er al dan niet een 

schadeloosstelling kan gebeuren. Dit is van belang voor de nabestaanden om het 

gebeuren gemakkelijker te plaatsen 

- stapt ter plaatse af en is een objectieve getuige van het gebeuren; Zo vertelt een 

respondent over een verkeersdeskundige die bij voorbeeld een ladder had 

meegenomen naar de plaats van het ongeval om een beter zicht te hebben op het 

gebeuren. Bij een ongeluk op een autosnelweg, waar een vlugge ontruiming zeker 

van groot belang, is dat een ideaal instrument en kan dat in sommige dossiers een 

meerwaarde hebben. 

- is een neutrale, objectieve instantie. Dat is voor de na(ast)bestaanden van groot 

belang; 

- is een specialist in zijn vak en heeft een wetenschappelijke basis, met vaak een 

diploma industrieel ingenieur op zak (zie vorige hoofdstuk voor de opleiding en de 

vakbekwaamheid van de verkeersdeskundigen;  

- zorgt voor zekerheid in geval van twijfel; 

- volbrengt zijn werk correct en is in die zin een meerwaarde is voor zware en 

moeilijke zaken; 

- onderbouwt zijn vaststellingen uitgebreider en beter dan deze van de politie wat 

betreft: 

i. het bestaan van mechanische defecten,  

ii. het functioneren van de lichten, 

iii. de snelheid waarmee men met het voertuig reed, 

iv. de impact van de slag, 

v. de aard van de schade, … 

 

4.4.3. Lijst en aanstelling van de verkeersdeskundigen 
 

(i) Hoe wordt de lijst van de verkeersdeskundigen opgesteld? 
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Elk politieparket beschikt over een lijst van verkeersdeskundigen. De antwoorden op deze vraag 

waren echter zeer divers: de respondenten spraken over de procedure van aanwerving van 

verkeersdeskundigen of gaven aan door wie en hoe de lijst wordt samengesteld. 

 

Uit onze gesprekken leiden we af dat het politieparket, wat de procedure van aanwerving betreft, 

geen actieve oproep doet naar verkeersdeskundigen toe. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat 

stellen door de rechtbank van eerste aanleg of het parket aan te schrijven. Potentiële kandidaten 

worden dan geselecteerd op basis van hun curriculum vitae waarbij er specifieke aandacht wordt 

verleend aan de vorming van de deskundigen Ook wordt er een moraliteitsonderzoek gedaan en 

wordt eventueel informatie ingewonnen bij de andere politieparketten over de reputatie van de 

verkeersdeskundige. 

Een respondent geeft aan dat, wanneer er een tekort is aan verkeersdeskundigen, er in de 

aangrenzende arrondissementen gezocht wordt naar verkeersdeskundigen die voor het parket 

willen werken.  

 

De persoon die de lijst samenstelt verschilt van parket tot parket. Het kan gebeuren door de 

procureur-generaal bij het Hof van beroep, door de procureur des Konings of door de magistraat 

belast met verkeerszaken.  

Andere verkeersmagistraten hebben geen zicht op de wijze waarop de lijst wordt samengesteld.  

Een magistraat deelt mee dat hij voorstander is van nationale lijsten en dat het mogelijk is om met 

zulke lijsten te werken omdat het aantal aanstellingen dient te worden beperkt en de afstanden 

niet meer zo groot zijn.  

 

De wijze waarop de lijst wordt samengesteld verschilt van parket tot parket.  

Op sommige parketten stellen de verkeersdeskundigen zelf een lijst op aan de hand van een 

beurtrolsysteem. De verkeersdeskundigen duiden bij voorbeeld per week één persoon van wacht 

en één als reserve aan, of stellen zelf regelmatig (om de vier maanden, maandelijks of zelfs om de 

twee weken) een nieuwe lijst op die ze overmaken aan het parket. Soms stelt het bureau van 

experten een beurtrolsysteem op, die een 24u/24u service, 7 dagen op 7 toelaat. Een lijst met een 

beurtolsysteem laat toe dat er op elk moment een verkeersdeskundige beschikbaar is en dat 

magistraten weten wie ze kunnen aanstellen.  

Eén magistraat geeft aan dat hij zelf een agenda, een beurtrol, opstelt voor een termijn van vier 

maanden, die hij vervolgens voor advies voorlegt aan de verkeersdeskundigen. Deze regeling is er 

gekomen na een vergadering met de verkeersdeskundigen.  

Naast het beurtrolsysteem, kan een lijst ook worden opgesteld in functie van de kwaliteit van 

rapportering of woonplaats van de deskundige. Het parket wijst dan de opdracht toe aan een 

verkeersdeskundige in functie van de kwaliteit of woonplaats. 

 

Op andere parketten wordt de lijst willekeurig opgesteld. Sommige respondenten stellen dat het 

niet mogelijk is om een lijst op te stellen aan de hand van een beurtrol of andere criteria omdat 

verkeersdeskundigen dat zelf niet willen. Een magistraat stelt dat het zelfs niet wenselijk is omdat 

een magistraat zelf moet kunnen beslissen wie hij aanstelt.  
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Uit de interviews blijkt dat die magistraten in de praktijk een deskundige aanstellen aan de hand 

van een aantal criteria:  

- Specialisatie (bv voetgangers- en fietsongevallen)  

- Deskundigheid (aanstelling gebeurt dan soms in functie van moeilijkheidsgraad van de 

ongevallenanalyse). 

- Beschikbaarheid, (met eventueel oog voor evenwichtige verdeling van aanstelling tussen de 

verkeersdeskundigen);  

- Nabijheid (hij die het dichtst woont of het snelst ter plaatse kan komen);  

- Kwaliteit van het geleverde werk 

Een respondent deelt mee dat er één verkeerdeskundige van zijn lijst het meest wordt aangesteld. 

Dit laat aan de verkeerdeskundige toe om er zijn brood mee te winnen. Te veel deskundigen maakt 

de situatie volgens hem onleefbaar. 

 

(ii) Welke zijn de aanstellingscriteria voor een verkeersdeskundige binnen uw 

politieparket? 

 

Sommige respondenten delen mee dat ze in geval van een dodelijk verkeersongeval altijd een 

verkeersdeskundige aanstellen indien er minstens twee partijen (twee voertuigen) betrokken zijn in 

het ongeval. Indien de enige persoon die betrokken is in het ongeval overleden is, wordt er 

meestal geen verkeersdeskundige aangesteld, behalve indien de oorzaak van het ongeval 

onduidelijk is en er aldus onvoldoende elementen voorhanden zijn om een dossier af te sluiten voor 

de rechtbank. 

 

Bij een verkeersongeval met zwaargewonden hangt de aanstelling van een verkeersdeskundige 

meestal af van een aantal factoren zoals:  

- de ernst van het ongeval;  

- de ernst van de kwetsuren of de schade; 

- onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor het ongeval; 

- de onduidelijkheid over de oorzaak van het ongeval;  

- de betrokkenheid van diverse partijen; 

 

Een aantal magistraten stellen verkeersdeskundige aan, ongeacht de aard van het ongeval (met 

zwaargewonde en/of dodelijke slachtoffers) indien één van de volgende criteria vervuld zijn: 

- wanneer de personen betrokken bij het ongeval in levensgevaar verkeren; 

- indien het verkeersongeval zeer ingewikkeld is; ; 

- in het geval er onduidelijk bestaat over:  

o de oorzaken van het ongeval op technisch vlak,  

o de omstandigheden van het ongeval;  

- wanneer het moeilijk of onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor het ongeval of wanneer 

er twijfel hierover is;  

- bij de minste twijfel. 
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- bij (de mogelijkheid tot) betwisting van de aansprakelijkheid en indien niet alle partijen 

hun ervaring kunnen meedelen terwijl er onvoldoende of zelfs geen eensluidende getuigen 

zijn; 

- ingeval van een vluchtmisdrijf; 

- in functie van de ernst van de schade en de aard van de betwisting; 

- (volledige of gedeeltelijke afwezigheid) van onafhankelijk getuigen; 

- tegenstrijdige verklaringen over het gebeuren; 

- complexiteit van de oorzaak; 

- dramatisch karakter van het ongeval. 

 

Een tweetal respondenten delen mee dat ze geen vaste aanstellingscriteria hebben. Het hangt af 

van een combinatie van factoren zoals de onduidelijkheid omtrent de oorzaak van het ongeval, of 

de aansprakelijkheid, de zwaarwichtigheid van de feiten, de zware materiële schade, het soort 

ongeval (met dodelijke of met zwaargewonde slachtoffers). Een respondent stelt dat de ervaring 

van de magistraat de doorslag geeft.  

 

Een magistraat deelt mee dat er – los van de aanstellingcriteria van het parket- al eens een 

deskundige werd aangesteld op vraag van de nabestaanden. Het komt immers wel eens voor dat 

familieleden van een slachtoffer de aanstelling van een verkeersdeskundige opeisen wanneer hun 

familielid bij voorbeeld als enige betrokken in het ongeval overleden is, en zij de juiste oorzaak van 

het ongeval willen kennen. In dat geval werd tegemoet gekomen aan de vraag van de familie om 

niet de indruk te geven dat het parket iets verbergt en de nabestaanden het gevoel te geven dat 

de zaak belangrijk is voor het parket. De respondent heeft hierbij ervaren dat de aanstelling de 

familie heeft geholpen in haar rouwproces. 

 

De meeste respondenten geven een aantal belangrijke opmerkingen mee over het al dan niet 

aanstellen van een verkeersdeskundige, die toelaten om onze vraag in een ruimer kader te 

contextualiseren. 

Een verkeersdeskundige kan pas worden aangesteld wanneer het parket door de politiedienst op de 

hoogte is gebracht van het ongeval. De informatie die door de politiediensten ter plaatse wordt 

verschaft is dan doorslaggevend voor de al dan niet aanstelling van een verkeersdeskundige.  

De aanstelling van verkeersdeskundigen brengt heel wat gerechtskosten met zich mee. Een aantal 

respondenten stelt dat er zo weinig experts mogelijk moeten worden aangesteld omdat hoge 

kosten moeten vermeden worden. 

Veel ongevallen gebeuren ’s nachts of in het weekend, waarbij de magistraat van wacht volgens 

hen niet altijd de juiste reflex heeft om een verkeersdeskundige aan te stellen. Zij zijn niet 

voldoende gespecialiseerd in verkeer en hebben vaak onvoldoende dossierkennis in die materie. Ze 

moeten echter de situatie voldoende kunnen inschatten om problemen of betwistingen achteraf, op 

de zitting, te voorkomen. Een magistraat gespecialiseerd in verkeer gaat sneller bijkomende 

vragen stellen aan de politiediensten in functie van het dossier en krijgt dan ook meer informatie 

terug, zoals over het nut van de aanstelling van de verkeersdeskundige. Magistraten van wacht 

krijgen geen richtlijnen mee, hoogstens suggesties inzake de al dan niet aanstelling. Op sommige 
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politieparketten kiezen de magistraten van wacht bovendien zelf wie ze aanstellen, ongeacht de 

eventuele bestaande criteria. 

 

(iii) gebruikt u standaardformulieren voor de opdrachten die u aan de 

verkeersdeskundige richt?  

Ja / Neen 

- Zo ja, vindt u dat de opdracht hierin voldoende gespecificeerd kan 

worden? Kunt u uw antwoord toelichten? 

- Worden deze standaardformulieren nationaal gebruikt of enkel binnen uw 

politieparket? Zo neen, hoe stelt u de opdracht op die u aan de 

verkeersdeskundige richt? 

 

Alle respondenten stellen dat er voor de aanstelling van een verkeersdeskundige een basisformulier 

uit het ‘Mammoetsysteem” (informaticasysteem van de politieparketten) wordt gebruikt.  

 

Een magistraat verduidelijkt dat de aanstelling van een verkeersdeskundige op de dag van het 

ongeval telefonisch gebeurt. Enkele dagen later wordt het aanstellingformulier schriftelijk 

overgemaakt.  

 

In het basisformulier staan alle opdrachten vermeld. De magistraat kan het formulier echter, 

naargelang de noden, op maat aanpassen. Hij kan de opdracht specificeren of aanvullen in functie 

van de eerste vaststellingen ter plaatse, via bijkomende suggesties van de expert ter plaatse of 

naargelang de omstandigheden van het ongeval. Zo heeft een parket bij voorbeeld aan een 

verkeersdeskundige gevraagd om luchtfoto’s te nemen via een miniatuur helikopter of 

paravliegtuigje, of om opnieuw naar de plaats van het ongeval te gaan teneinde technische 

aspecten te herzien, onder dezelfde (weer)omstandigheden en op een gelijkaardig tijdstip als dat 

van het ongeval.  

Een magistraat heeft meegedeeld dat de verkeerdeskundige, naargelang zijn vaststellingen dit 

vereisen, zelf zijn opdracht kan wijzigen, na overleg met het parket,  

 

(iv) Beschikt u over genoeg verkeerdeskundigen? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Over het algemeen vertellen de respondenten dat ze over voldoende verkeersdeskundigen 

beschikken.  

 

4.4.4. De verkeersdeskundige op de plaats van het ongeval 
 

(i) Vindt u dat de verkeersdeskundigen al dan niet tijdig op de plaats van het ongeval 

zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?  
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De meeste respondenten zijn van mening dat verkeersdeskundigen over het algemeen tijdig op de 

plaats van het ongeval geraken. Een respondent stelt dat verkeersdeskundigen heel gedreven 

mensen zijn. Een andere magistraat zegt dat ze heel flexibel zijn en heel snel ter plaatse zijn.  

 

Toch moet men volgens de respondenten rekening houden met een aantal belangrijke factoren die 

een invloed kunnen hebben op de tijdsduur. 

Allereerst beschikt een verkeersdeskundige niet over een blauw of oranje zwaailicht. Volgens een 

respondent zouden zij over een zwaailicht moeten kunnen beschikken, en zouden er minimale 

beschikbare middelen hiervoor voorhanden moeten zijn. Deze mogelijkheid zou ook moeten 

openstaan voor de magistraat die ter plaatse afstapt. Momenteel is dit limitatief opgesomd in de 

wet.  

Om de verkeersdeskundige toch snel ter plaatste te laten komen, laten sommige parketten de 

verkeersdeskundige escorteren door de politie. Dit gebeurt indien de omstandigheden (bv slecht 

weer) dit vragen of indien er verkeersproblemen zijn. Een respondent deelt mee dat de 

verkeersdeskundige dan binnen het uur ter plaatse kan zijn. Ook de politie kan de meest adequate 

weg wijzen aan de deskundige. Een respondent deelt mee dat er met de verbalisanten wordt 

afgesproken dat de aanstelling van de verkeersdeskundige voor zo weinig mogelijk hinder dient te 

zorgen op de plaats van het ongeval. – bvb tijdelijke vrijgave van de plaats van het ongeval.  

Verder moet men rekening houden met files in de ochtendspits en andere verkeerstremmingen. 

Ook de geografische uitgestrektheid van het gerechtelijk arrondissement kan een factor zijn die 

een invloed heeft op de tijdsduur. Een parket deelt mee dat zijn arrondissement een landelijk 

karakter heeft en de weersomstandigheden de snelle verplaatsingen soms bemoeilijken. De 

interventietermijnen zijn volgens deze respondent ongeveer dezelfde als deze van de 

politiediensten maar bedragen maximum 1 uur. 

 

Bij een dodelijk verkeersongeval moet er bovendien ruimte zijn om de nodige vaststellingen te 

doen. Een drietal magistraten merkt op dat het enige tijd in beslag neemt vooraleer een 

verkeersdeskundige ter plaatse toekomt: eerst komt de politie toe op de plaats van het ongeval. 

Pas na een half uur of een uur verwittigt deze de magistraat van wacht. De magistraat dient dan 

een beschikbare expert te vinden en wordt ondertussen dikwijls door andere politie-eenheden 

opgebeld. De beschikbare expert die wordt aangesteld woont soms niet in de onmiddellijke 

omgeving van de plaats van het ongeval en heeft bijgevolg tijd nodig om zich te verplaatsen. De 

ene respondent spreekt over 30-40 minuten, een andere over een uur of twee. Nog een andere 

magistraat spreekt van 45-60 minuten, maar volgens deze laatste is dat geen probleem want 

ondertussen doet de politie al de nodige metingen, houdt zij de nodige gegevens bij en trekt ze 

foto’s. Het is zelf misschien beter dat de dat er al essentiële informatie kan worden verzameld 

tegen de tijd dat de andere actoren ter plaatse zijn (verkeersdeskundige, takeldienst, brandweer).  
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(ii) Heeft u reeds klachten gekregen over ongepast gedrag van een verkeersdeskundige 

ten aanzien van slachtoffers en hun na(ast)bestaanden op de plaats van het ongeval? 

Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Deze vraag werd op verzoek van de verenigingen die verkeersslachtoffers en/of hun ouders 

vertegenwoordigen gesteld omdat een aantal slachtoffers reeds geconfronteerd waren geweest met 

ongepast gedrag van een verkeersdeskundige. Ook uit het Rapport van de Vlaamse Staten-

generaal geeft men aan dat na(ast)bestaanden vaststellen dat bepaalde deskundigen weinig 

respectvol of sereen te werk gaan op de plaats van de feiten.16 

 

De meerderheid van de respondenten zegt geen klachten ontvangen te hebben in verband met 

ongepast gedrag van een verkeersdeskundige ter plaatse. Ze stellen dat de verkeersdeskundigen 

voldoende opgeleid zijn en het nodige gezonde verstand hebben. Ze werken discreet en hebben de 

toelating om alle nodige onderzoeken te voeren om de waarheid te achterhalen, wat steeds 

gebeurt met respect voor slachtoffers. Op de plaats van het ongeval genieten ze het respect van de 

verbalisanten en brandweerlui, en ondanks hun technische taak, staan ze open voor vragen en 

vertonen zij menselijkheid. Eén magistraat vertelt dat er richtlijnen worden gegeven aan de 

deskundigen om ouders van de slachtoffers op de plaats van het ongeval in te lichten. 

 

Een minderheid deelt mee dat hen een situatie bekend is van ongepast gedrag. Zo vertelt eén 

magistraat over een verkeersdeskundige die dronken op de plaats van het ongeval was 

toegekomen. Deze werd meteen van de lijst geschrapt.  

Eén magistraat merkt op dat verkeersdeskundigen geen vorming hebben gekregen omtrent het 

omgaan met slachtoffers ter plaatse. Ze weten volgens hem dan ook niet hoe ze moeten 

antwoorden op vragen van slachtoffers.  

 

4.4.5. Het verkeersdeskundigenverslag 
 

(i) Worden de verslagen van de verkeersdeskundigen opgesteld volgens een vooraf 

bepaalde structuur? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Uit de interviews blijkt dat de verslagen niet volgens een vooraf bepaalde structuur worden 

opgesteld, maar dat ze gestructureerd zijn in functie van de opdrachten die ze van de magistraat 

hebben ontvangen en dat ze in grote lijnen volgens hetzelfde canvas opgesteld te zijn.  

 

Een aantal respondenten heeft meegedeeld hoe de structuur er uit ziet. Hieronder volgen een 

aantal voorbeelden.  

 

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 

 Aanstelling van het parket  Fotodossier,  

                                                 
16 Rapport Vlaamse Staten-generaal, 67. 
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 Korte beschrijving van de feiten 

 Technische vaststellingen 

 Verklaringen getuigen 

 Algemeen besluit  

 Bijlagen 

 

 Schets  

 Slijtage-elementen 

 Vermijdbaarheid van het ongeval via 

ongevalanalyse 

 

Voorbeeld 3 Voorbeeld 4 

 Feitelijke gegevens 

 Analyse van het ongeval 

      (voorzienbaarheid en    

       Vermijdbaarheid) 

 Conclusies  

 

 Opdracht 

 Samenvatting van de feiten 

 Afstappen ter plaatse 

 Neerslag van de getuigenissen 

 Onderzoek van de voertuigen 

 Studie van het ongeval 

 Oorzaken van het ongeval 

 Besluitvorming 

 Plan van het ongeval 

 Fotodossier 

 

Voorbeeld 5  

 Akte van de aanstelling door het parket; 

 Akte van de precieze vragen van het 

parket; 

 Beschrijving van de plaats der feiten; 

 Beschrijving van de staat van de 

voertuigen en de al of niet aanwezigheid 

van voorafgaande gebreken; 

 Vaststellingen van de ongevalsporen; 

 Afleiding van de vermoede bewegingen 

en hun snelheden; 

 Verklaringsmogelijkheden van de 

impacten; 

 Discussie; 

 Besluiten;  

 

 

 

 

Eén verkeersmagistraat deelt mee dat er geen vooropgestelde, maar wel een gewenste structuur 

is. Deze werd door het parket op punt gesteld teneinde de kwaliteit van de expertise te verhogen. 

Die experten die zich hiermee niet conformeren worden niet meer aangesteld. 

 

(ii) Wordt er een termijn voor het indienen van het verslag van de verkeersdeskundige 

vastgelegd? Kunt u uw antwoord toelichten?  
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Welke termijn beslaat de indiening van het verslag van de verkeersdeskundige 

gemiddeld?  

Wordt er een controle uitgeoefend op het tijdsschema en het respecteren van de 

termijnen bij de overhandiging van het deskundigenverslag?  

o Ja / Neen 

o  Zo ja, wordt deze termijn in het algemeen nageleefd?  

o Zo neen, Welke zijn hiervan de oorzaken? Welke zijn dan de eventuele 

gevolgen voor de verkeersdeskundige? 

 

De antwoorden zijn zeer omstandig en uiteenlopend, gaande van geen termijn, tot een 

vooropgestelde termijn van dertig dagen, één maand, 45 dagen, tot twee, drie of zes maanden. De 

antwoorden worden voorgesteld per termijn, waarbij tevens wordt aangegeven welk systeem van 

rappels en controle er in een parket ontwikkeld werd.   

 

-Geen opgelegde termijn  

 

Twee politieparketten delen mee dat ze geen vaste termijn hebben. Beiden benadrukken ze dat er 

controle wordt uitgeoefend op het indienen van het verslag. 

 

Het ene parket verstuurt 3 maanden na de aanstelling van de deskundige een rappel. De meeste 

deskundigenverslagen komen dan binnen de 3 maanden daarna binnen. Voor sommige 

deskundigen zijn er evenwel meerdere rappels nodig.  

Het gebeurt wel eens dat er een verkeersdeskundige van een dossier wordt afgehaald. De oorzaak 

van het laattijdige overmaken van het deskundigenverslag is gewoonlijk de overbelasting van de 

deskundigen. Er zijn evenwel zo weinig deskundigen dat een sanctie ervoor zou zorgen dat er geen 

deskundigen meer beschikbaar zijn, of dat ze van ondoenlijk ver moeten komen, wat uiteraard ook 

niet de gewenste situatie is.  

 

Het andere politieparket neemt telefonisch contact op met de verkeersdeskundige met de vraag om 

het verslag ‘bij voorrang’ af te werken. De bedoeling hiervan is om een zekere spoed achter het 

rapport te zetten zodanig dat de magistraat in bepaalde gevoelige dossiers sneller een beslissing 

zal nemen.  

Drie maanden na overmaking aan de deskundige van een kopie van het dossier met toevoeging 

van de originele foto’s en het originele plan wordt er een rappel verstuurd. Indien het 

verkeersdeskundigenverslag dan nog niet binnen is, worden er maandelijks rappels verstuurd. Na 3 

– 4 herinneringen wordt hiervan melding gemaakt aan een specifieke ‘bureau’ binnen het parket 

die dan aan de magistraat de specifieke vraag stelt of er eventueel telefonisch contact kan worden 

genomen met de expert om hem te vragen spoed achter zijn werk te zetten; 

De termijn waarbinnen het verslag uiteindelijk bij de magistraat toekomt is verschillend van 

deskundige tot deskundige en van rapport tot rapport. Soms vergeet men een dossier op te 

volgen, soms tracht men toch wat toezicht uit te oefenen op het verloop van het dossier door na te 

gaan of het dossier reeds werd overgemaakt aan de deskundige en of er indien nodig reeds een 

rappel is verstuurd.  
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- Termijn van 30 dagen/1 maand 

 

De meeste politieparketten hanteren 1 maand als richtlijn. Een parket deelt mee dat indien nodig 

er een kortere termijn wordt gevraagd. 

 

Eén  politieparket stelt dat de termijn 30 dagen bedraagt, na ontvangst van het proces-verbaal. 

Soms krijgt een verkeersdeskundige het proces-verbaal pas na 2 of 3 maanden. De 

verkeersdeskundige maakt zijn verslag meestal pas over na 2 of 3 maanden vanaf het moment dat 

hij over het volledige proces-verbaal beschikt. Het is evenwel mogelijk dat het verslag met 

vertraging wordt overgemaakt indien er nog vertalingen in het dossier moeten gebeuren. Aldus is 

een termijn van 5 of 6 maanden reëel.  

Maandelijks worden er rappels overgemaakt.  

Bij abnormale vertraging brengen de bedienden de magistraat hiervan op de hoogte. Deze richt 

dan een schrijven tot de verkeerdeskundige.  

 

Twee magistraten delen mee dat hun termijn van één maand meestal goed wordt nageleefd.  

De ene magistraat geeft aan dat indien de expert die termijn niet naleeft, er rappels worden 

verstuurd, en dat, indien nodig, er zelfs een andere verkeersdeskundige wordt aangesteld. Er 

wordt niet gedreigd met vermindering van het ereloon. Dit gebeurt wel in gemeen recht maar niet 

voor verkeerszaken. 

De andere respondent deelt mee dat de minste vertraging onduldbaar is. In de praktijk zijn de 

verslagen binnen de twee maanden binnen. Deze termijn wordt dus meestal gerespecteerd, het 

parket hamert hier sterk op. 

 

Een andere respondent deelt mee dat het verkeersdeskundigenverslag meestal afgewerkt wordt 

binnen de 3 maanden. Er wordt opgemerkt dat de verkeersdesdekundige eerst over het proces-

verbaal moet beschikken vooraleer hij aan zijn verslag kan beginnen. Soms komt het proces-

verbaal zeer laat toe.  

Volgens een andere respondent is de termijn van 1 maand in de praktijk echter niet haalbaar 

omdat de verkeersdeskundige nog moet wachten op bijkomende gegevens van de politie zoals de 

schets van het ongeval, bijkomende gegevens van de partijen bvb van de FOD Mobiliteit omtrent 

buitengewone voertuigen. 

 

De meeste politieparketten delen me dat er rappels worden verstuurd.  

Het ene politieparket geeft geen verdere uitleg over de termijn binnen de welke de rappels worden 

verstuurd.  

Een politieparket stuurt een eerste rappel na 2 maanden. Daarna wordt er om de 3 maanden een 

brief gestuurd met ondertekening van de magistraat. De magistraat zit er dus zelf ook achter via 

brief of eventueel telefoon. Een bepaalde dienst binnen het parket houdt deze gegevens bij per 

verkeersdeskundige. Soms opteert men er voor om de deskundige minder vaak aan te stellen, 

zodat hij het achterstallig werk kan inleveren. 
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Een andere respondent deelt mee dat men automatisch een rappel stuurt na 3 maanden. De 

uiterste termijn binnen de welke de verkeersdeskundige dan zijn verslag af moet hebben is 6 tot 8 

maanden teneinde toe te laten om de zaak binnen de 10 maanden voor te brengen op de zitting. 

Aldus heeft het parket nog 2 maanden de tijd om het dossier in orde te brengen.  

Een magistraat vertelt dat er geen sancties worden gegeven indien het rapport geen voldoening 

schenkt. Het parket wijzigt ook niet van verkeerdeskundige, omdat deze verkeersdeskundige ter 

plaatse is geweest. Er worden bijgevolg steeds rappels gestuurd, en eventueel wordt er telefonisch 

contact op genomen.  

 

Een magistraat deelt mee dat hij binnen de maand overleg pleegt met de verkeersdeskundigen om 

zijn criteria (termijn) vast te leggen in functie van bepaalde elementen zoals de ernst van de 

feiten, de noodzaak tot vervolgen… In de praktijk loopt dit uiteen van 1 maand tot 1.5 jaar. De 

termijn overeengekomen tussen de magistraat en de expert wordt meestal gerespecteerd. 

Het kan ook zijn dan men een rappel verstuurt of een telefoon pleegt om te vragen of de 

verkeersdeskundige het rapport zo snel mogelijk zou overmaken. 

 

- Termijn van 45 dagen 

 

Een politieparket stelt een termijn van 45 dagen voorop. Deze termijn wordt echter niet zo goed 

nageleefd. In werkelijkheid duurt het zo’n 3 maanden vooraleer het verslag binnenkomt (maar 

indien men 3 maanden vooropstelt duurt het 6 maanden).  

Na 30 dagen wordt er automatisch een rappel gestuurd. Indien het verslag niet binnenkomt, wordt 

er een brief gestuurd met dreiging van inhouding van het ereloon. Soms, in dringende gevallen, 

kan de verkeersdeskundige ook per mail of telefonisch worden aangestuurd.  

Indien de termijnen te veel worden overschreden wordt de verkeersdeskundige geschrapt. De 

reden van vertraging is het feit dat de verkeersdeskundigen te veel nevenwerk aannemen omdat 

het werk alleen voor Justitie niet leefbaar is voor hen.  

De administratie brengt de magistraat op de hoogte van alle aanstellingen die na 6 maanden nog 

niet zijn afgewerkt teneinde de verkeersdeskundigen aan te sporen en om op de eigen 

verantwoordelijkheid van het parket door opgelopen vertragingen in het dossier te wijzen, bvb bij 

de wettelijke verplichting van verzekeringsmaatschappijen om het slachtoffer binnen een termijn 

een voorschot te betalen – de verzekeringsmaatschappij mag zich achter deze vertraging niet 

schuilhouden.  

Reeds kort na de feiten, geeft de verkeersdeskundige een eerste mondeling verslag van zijn 

bevindingen, daarna kan de (permanentie)magistraat bijkomende opdrachten geven. Dan wordt 

het dossier verder behandeld door de verkeersmagistraat. De verkeersdeskundige krijgt ook alle 

navolgende stukken die van belang kunnen zijn voor zijn opdracht, bvb originele plannen en foto’s. 

Deze stukken moeten nadien, bij neerleggen van het verslag, terug worden gegeven. 

 

- Termijn van twee maanden 

 

Twee politieparketten delen mee dat de termijn gelijk is aan 2 maanden. 
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Het ene politieparket merkt op dat deze termijn in de praktijk niet haalbaar is. Er worden rappels 

overgemaakt vanaf 4 maanden. De rappels kunnen gedurende 9 – 11 maanden worden gestuurd.  

Op het andere politieparket worden er ook automatische rappels verstuurd maar er worden geen 

verdere gevolgen aan verbonden.  

 

- Termijn van 3 maanden  

Een zestal politieparketten deelt mee dat de termijn is vastgelegd op 3 maanden 

 

Op een politieparket volstaan meestal 2-maandelijke rappels (automatisch, via het 

‘mammoetsysteem’). Het duurt ongeveer 6 maanden vooraleer het verslag wordt neergelegd. 

Dodelijke verkeersongevallen worden bij voorkeur afgewerkt. Er zijn ook zaken die al na 1 maand 

voor de rechtbank komen. Financiële sancties zijn mogelijk bij laattijdigheid.  

 

Een ander parket verkort de termijn van 3 maanden tot 2 maanden indien het om een dodelijk 

verkeersongeval gaat met de bedoeling om de zaken vooruit te laten gaan. Over het algemeen 

worden de verslagen tijdig ingeleverd en worden er weinig rappels verstuurd.  

 

Volgens een andere respondent wordt de termijn niet nageleefd gezien de hoge werklast van de 

verkeersdeskundige. Indien er te veel vertraging is, wordt deze geschorst. Na 3 maanden worden 

er maandelijks automatische rappels verstuurd. Bij 3 maanden vertraging wordt dit aan de 

magistraat gesignaleerd 

 

Een magistraat vertelt dat er automatische rappels worden verstuurd. Vaak duurt het toch 6 

maanden vooraleer het verslag wordt overgemaakt. Indien het te lang op zich laat wachten wordt 

de expert niet meer aangesteld. De aanstelling van een deskundige moet een goede overwogen 

keuze zijn want het dossier komt pas een jaar of langer na de feiten op de zitting en dan is er geen 

weg meer terug als er geen verkeersdeskundige is aangesteld. 

 

Een respondent deelt mee dat de termijn langer duurt indien er een contra-expertise is.  

 

- Termijn van 4 maanden  

 

Twee politieparketten leggen de termijn vast op 4 maanden.  

Het ene politieparket vertelt dat de termijnen worden gehaald en nageleefd.  

Het andere parket deelt mee dat de termijn die de indiening van het verslag van de 

verkeersdeskundige gemiddeld beslaat gelijk is aan 198 dagen. 

 

- Termijn van 5-6 maanden  

 

Op een politieparket is de termijn vastgelegd op 5-6 maanden. Er worden automatisch rappels 

verstuurd. Men houdt goed in de gaten dat de verslagen niet te lang op zich laten wachten, deze 

dossiers worden apart gelegd. 
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- Termijn van 6 maanden 

 

Eén politieparket vermeldt een termijn van 6 maanden, maar deze wordt nauwelijks nageleefd. Na 

de periode van 6 maanden worden er automatisch rappels verstuurd. Vervolgens stuurt het parket 

brieven naar de deskundige. De sanctie op de niet-naleving van de termijn kan gaan van 

vermindering van het honorarium tot de ontheffing van hun opdracht, wat al meermaals gebeurd 

is. 

Vaak zijn de verkeersdeskundigen overstelpt van werk en is dat het probleem. Een 

verkeersdeskundige ontheffen van de opdracht is geen oplossing, want dan moet een andere 

aangesteld worden die op de nota’s van de andere moet verder werken. De oude expert wordt dan 

soms als getuige voor de rechtbank geroepen want hij is diegene die op de plaats van het ongeval 

is geweest. Een respondent merkt tenslotte op dat hij liever de deskundige een aantal maanden 

meer laat werken zodat het verslag kwalitatief is, dan op de zitting te komen met een verslag die 

inhoudelijk niet in orde is en waar er nadien op de zitting aanvullende opdrachten moeten 

gebeuren. Er zitten wel rappels in het systeem maar het parket heeft er begrip voor als het lang 

duurt.  Belangrijk is ook dat de verkeersdeskundige een reconstructie kan doen van de feiten en 

hiervoor het nodige materiaal ter beschikking heeft. 

 

(iii) Vindt u de verslagen van de verkeersdeskundigen voldoende kwaliteitsvol? Kunt u 

uw antwoord toelichten? 

 

Volgens de meeste respondenten zijn de verslagen van de verkeersdeskundigenverslagen 

voldoende kwaliteitsvol. De kwaliteit ligt in de mogelijkheid om zeker en vaststaand het verloop 

van het ongeval te begrijpen en de inbreuken die hiermee gepaard gaan af te leiden. 

Er zijn weinig betwistingen voor de rechtbank. De verkeersdeskundige krijgt bij voorbeeld zelfs de 

navolgende processen-verbaal wanneer blijkt dat het slachtoffer overleden is aan de verwondingen 

teneinde zijn verslagen in die zin aan te passen.  

 

Toch vertellen een aantal respondenten dat het wel eens voorkomt dat een magistraat op basis van 

het fotodossier van mening verschilt met de verkeersdeskundige, of dat er vaak een tegenexpertise 

wordt gedaan: deze wordt dan terug voorgelegd aan de eigen deskundige, en dan ontstaat er een 

over en weer schrijven tussen beide deskundigen, met onderbouwde wetenschappelijke 

argumenten en parameters. De kwaliteit hangt af van de ervaring van de verkeersdeskundige. 

Jonge verkeersdeskundigen vragen feedback aan de magistraat. 

Eén respondent deelt mee dat de kwaliteit verschilt van verkeersdeskundige tot 

verkeersdeskundige en dat het moeilijk is om te oordelen over de kwaliteit.  

Sommige politieparketten nemen maatregelen in die zin dat de verkeersdeskundigen die niet 

voldoende kwalitatief werken niet meer worden aangesteld. Zij worden van de lijst geschrapt of 

krijgen een verminderd honorarium (bij voorbeeld bij het herhaaldelijk te laat indienen van het 

verkeersdeskundigenverslag). 
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(iv) Toetst u de kwaliteit van het verslag van de verkeersdeskundige? Kunt u uw 

antwoord toelichten (door wie, kwaliteitscriteria,…)?  

 

De meeste respondenten antwoorden mee dat de kwaliteit getoetst wordt door de magistraat en 

achteraf op de zitting door de rechter. Het verslag is immers een basisstuk van het dossier. 

 

Volgens een respondent vindt de kwaliteitscontrole pas plaats wanneer er een reactie is van de 

advocaat en er een tegenexpert wordt aangesteld. In uitzonderlijke gevallen wordt er een college 

van experts aangesteld door de rechtbank indien de experts van de partijen het niet eens raken en 

het over en weer sturen van conclusies niets uithaalt. Betwistingen vinden bij voorbeeld vaak 

plaats over de snelheid van het voertuig.  

 

Een andere magistraat geeft mee dat er geen criteria zijn om de kwaliteit van het verslag te 

toetsen. Het toetsen van de kwaliteit van de verslagen is moeilijk, gezien de techniciteit waarmee 

de verslagen worden opgesteld.  

 

Een politieparket deelt mee dat het deskundigenverslag reeds tijdens het vooronderzoek voor 

advies voorgelegd wordt aan de partijen Deze kunnen dan kun opmerkingen of bijkomende vragen 

formuleren over het rapport.  

 

4.4.6. Besluit 
 

Verkeersdeskundigen spelen doorheen de strafprocedure een belangrijke rol. Niet alleen is hun 

verslag een cruciaal element in de bewijsvoering. Ook kan de aanwezigheid van een deskundige op 

de plaats van het ongeval en zijn professionele houding een onuitwisbare indruk achterlaten bij 

slachtoffers en hun na(ast)bestaanden. 

 

 Uit de interviews blijkt dat er doorheen het traject een delicate evenwichtsoefening gemaakt moet 

worden tussen tal van factoren: de informatie meegedeeld door de politie op de plaats van het 

ongeval, het parketbeleid, de gehanteerde aanstellingscriteria, de specialiteit van de deskundige, 

de duurtijd om zich naar de plaats van het ongeval te begeven, de duurtijd van overmaking van 

het proces-verbaal aan de verkeersdeskundige, de werklast, de kwaliteit van het verslag, .. Elke 

factor op zich kan een invloed hebben op de kwaliteit van het verkeersdeskundigenverslag en aldus 

op de zoektocht naar de waarheidsvinding. 

 

Dat de rol van de politiediensten een eerste cruciaal element is, is vanzelfsprekend. De magistraten 

baseren hun beslissing tot aanstelling van een deskundige op de informatieverstrekking door de 

politiediensten die op de plaats van het ongeval staan. In de marge van deze vraag is de 

volledigheid, correctheid en het pertinent karakter van de informatie over het ongeval, die de 

politiedienst aan de magistraat verstrekt, van cruciaal belang bij het bepalen of er al dan niet een 

verkeersexpert zal worden aangesteld. Dit zal ook een invloed hebben op de concrete specialiteit 

van de verkeersdeskundige en de omschrijving van zijn opdracht. Een juiste en volledige 
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verslaggeving van de politiediensten is uiteraard belangrijk. Ook speelt de ervaring van de 

magistraat in deze een rol: hij kan bij voorbeeld bijkomende vragen stellen of verduidelijkingen 

vragen aan de politiediensten zodat de taakomschrijving van de verkeersdeskundige nauwkeuriger 

bepaald kan worden. Vaak hebben we echter gehoord dat er zich een probleem stelt rond de 

magistraten van wacht, die vaak weinig ervaring hebben in verkeersdossiers. Op sommige 

parketten komen de nieuwe magistraten voor bepaalde tijd terecht in de verkeerssectie zodat dit 

probleem toch grotendeels wordt ondervangen. 

 

Bij hun beslissing tot aanstelling van de verkeersdeskundigen, hanteren alle parketten eigen 

aanstellingscriteria, al dan niet afhankelijk zijn van de aard van het ongeval. Waar sommige 

parketten al snel overgaan tot de aanstelling, nemen andere parketten een terughoudende houding 

aan. Een niet onbelangrijk aandachtspunt hierbij is de hoge gerechtkosten die ermee gepaard gaan 

en het beleid van het parket ten aanzien van deskundigen in het algemeen. Sommige parketten 

gaan daar bewust mee om en hanteren duidelijke richtlijnen.  

 

Eens de deskundige aangesteld is het van groot belang dat hij snel ter plaatse komt, om de plaats 

van het ongeval daarna terug vrij te maken.17 Toch is de duurtijd afhankelijk van heel wat factoren.  

De beschikbare deskundige die wordt aangesteld is niet altijd degene die het dichtste bij woont. 

Weersomstandigheden, files,… zorgen bovendien soms voor heel wat vertraging. 

Sommige parketten leggen nochtans enige creativiteit aan de dag om de duurtijd zo kort mogelijk 

te houden. Enkel mogelijk denkpistes: 

 Politiediensten kunnen de meest adequate reisroute meedelen aan het parket, rekening 

houdend met de verkeerssituatie rond de plaats van het ongeval (werkzaamheden, 

gebruikelijke opstoppingen en/of files veroorzaakt door het ongeval zelf); het parket kan 

dan de verkeersexpert hieromtrent in kennis stellen zodat deze zo snel mogelijk ter plaatse 

kan komen; 

 Politiediensten zouden de verkeersexpert zelf thuis kunnen ophalen of hem een escorte 

aanbieden; 

 Het ter beschikking stellen van een zwaailicht kan een optie zijn (dit dient dan te worden 

gekoppeld aan de regelgeving omtrent prioritaire voertuigen). 

 

De deskundige moet zijn verslag binnen een bepaalde – al dan niet opgelegde- termijn af hebben. 

Wat de termijn voor het indienen van het verslag en de kwaliteitscontrole betreft, zijn er heel veel 

verschillen tussen de parketten onderling. Sommige parketten gaan voor korte termijn: zitting, 

andere kunnen er begrip voor hebben dat het lang duurt en dat het kwalitatief in orde is.  

Slachtoffers en na(ast)bestaanden wachten vaak met ongeduld het verkeersdeskundigenverslag af 

omdat het voor hen helderheid kan brengen over het gebeuren. Het lange wachten op het verslag 

wordt door hen niet altijd goed gepercipieerd. Het is daarom van belang aan de partijen uit te 

leggen een aantal externe factoren hierop een invloed kunnen hebben.  

 

De door het parket opgelegde of voorgestelde termijn begint pas te lopen vanaf het moment dat de 

                                                 
17 Rapport Vlaamse Staten-generaal, 58 en 75.. 
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deskundige het proces-verbaal heeft mogen ontvangen. De snelheid van overdracht van het PV is 

aldus afhankelijk van de politiedienst.  

Verder bepalen ook het aantal opdrachten voor een verkeersexpert en de aard van de opdracht 

(complex, allesomvattend,…) ten dele de snelheid waarmee het verslag kan worden afgerond. 

Snelheid is echter niet altijd gelijk aan kwaliteit.  

Een redelijke termijn is ons inziens een termijn waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen 

snelheid enerzijds en kwaliteit anderzijds.  

De naleving ervan laat echter vaak te wensen over. Een proactieve controle door de magistraat en 

overleg tussen de magistraten en de verkeersdeskundige kunnen hieraan verhelpen. Een aantal 

respondenten toont immers aan dat het mogelijk is om verslagen tijdig in te leveren.  

 

Het is belangrijk dat het parket duidelijk naar de na(ast)bestaande toe communiceert waarom het 

verslag op zich laat wachten en uitlegt dat het aanstellen van een andere deskundige vaak geen 

oplossing is omdat deze niet op de plaats van het ongeval is geweest en dus geen objectieve 

ooggetuige is.  

 

Het is mogelijk dat sommige verkeersexperten niet meer worden aangesteld door de parketten 

omdat de kwaliteit van hun verslagen te wensen overlaat, of omdat de termijn voor het indienen 

van het verslag ruimschoots wordt overschreden. Deze factoren genereren namelijk enerzijds 

problemen op de zitting (contra-expertise, in twijfel trekken van de expertise), anderzijds lopen de 

dossiers vertraging op (gerechtelijke achterstand wordt vergroot).  
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4.5. Justitiële afhandeling 

 
Attitudes du juge et du substitut du procureur du Roi :  

Rien à redire,  
Ils sont respectueux, humains 

 Le substitut parla avec une grande humanité un grand respect,  
La photo de notre enfant en main. 

 

4.5.1. Context 
 
Onder dit thema brengen we twee justitiële beslissingen ter sprake.  

De eerste betreft de beslissing van de parketmagistraat om de rechtszaak zonder gevolg te 

klasseren (seponering). Na(ast)bestaanden willen vaak niet alleen weten wanneer de 

parketmagistraat tot seponeren beslist, maar ook en vooral waarom. Er bestaat echter geen 

algemene wettelijke verplichting om de beslissing van seponering ter kennis te brengen aan de  

geïnteresseerde personen of bijvoorbeeld van alle mogelijke slachtoffers, behalve ten aanzien van 

diegene die een ‘verklaring tot benadeelde persoon’  heeft gedaan (artikel 5bis V.T.Sv) en de 

burgerlijke partij. Aldus is het sepotbeleid niet gebonden aan wettelijke voorwaarden. Het al dan 

niet seponeren is in grote mate afhankelijk van de beslissing en het beleid van de procureur.  

Wat de motivering van de seponering betreft, bestaat er wel een verplichting tot motivering 

(28quater Sv.) maar een formele motivering kan hierbij volstaan In de praktijk is draagwijdte van 

de motiveringsverplichting via richtlijnen herleid tot een aantal categorieën die zijn opgenomen in 

een lijst met uniforme codes. Er bestaat een technisch sepot (dader onbekend, overlijden van de 

dader, of een sepot om opportuniteitsredenen (misdrijf relationele aard, toevallige feiten met 

oorzaak in specifieke omstandigheden,…) 

 

De tweede beslissing heeft betrekking op de afhandeling van het dossier voor de rechtbank. Uit de 

gesprekken met verenigingen die de verkeersslachtoffers en hun ouders vertegenwoordigen blijkt 

dat voor na(ast)bestaanden het zittingsmoment zeer belangrijk is in hun rouwproces: ze hechten 

zeer veel belang aan de manier waarop ze verwittigd worden van het zittingsmoment en de wijze 

waarop de rechtszaak op de rechtbank behandeld wordt. Het is voor hen belangrijk dat zij zich als 

volwaardige procespartij erkend voelen en dat de rechtszaak rustig en sereen verloopt. Niet alleen 

de houding van de actoren en de omgevingsfactoren spelen hierbij een rol  

In de literatuurstudie vinden we heel wat pijnpunten terug tijdens het verloop van de zittingen in 

de politierechtbank. Er wordt bij de vaststelling van de zittingsrol bij voorbeeld te weinig rekening 

gehouden met het soort zaken die behandeld worden. Er wordt een grote diversiteit aan zaken 

kriskras door elkaar behandeld: ogenschijnlijk banale feiten (zoals verkeerd parkeren, 

snelheidsovertreding) en een dodelijk verkeersongeval. Voor na(ast)bestaanden zijn er vaak geen 

voorbehouden zitplaatsen. Hierdoor krijgen zij het gevoel dat ze geen partij zijn in het proces. Het 

taalgebruik in de oproepingsbrief en op de zitting wordt doorgaans als zeer afstandelijk en vaak 

onbegrijpelijk ervaren. Na(ast)bestaanden vragen vooral erkenning op de zitting en in geen geval 

een onverschillige houding of een banalisering van de feiten. Dit betekent dat de 
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na(ast)bestaanden bijstand nodig kunnen hebben en dat de rechter oog moet hebben voor de 

gevoelens van de na(ast)bestaanden door bv. de na(ast)bestaanden te vragen om vooraan plaats 

te nemen of hen uit te nodigen om iets persoonlijks te vertellen over hun overleden kind of naaste.  

 

We hebben dit thema ook aan onze respondenten voorgelegd omdat we ook de ervaringen van de 

magistraten, aanwezig op de zitting, wilden peilen en aftoetsen met de vaststellingen uit onze 

literatuurstudie. 

 

4.5.2. Beslissing tot sepot 
 

(i) Worden de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden geïnformeerd over het 

sepot van het dossier? 

o Ja / Neen 

o Zo ja, wie neemt hiertoe het initiatief  (de dienst slachtofferonthaal, de 

behandelende magistraat,…)? 

o Wie informeert de slachtoffers? 

 

De meeste parketten informeren de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden over het sepot 

van hun dossier indien: 

- de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden een klacht van benadeelde 

persoon neerleggen;    

- de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden een brief richten naar het 

politieparket met de vraag naar de stand van het dossier;  

- de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden gekend zijn bij de dienst 

slachtofferonthaal die een aanbod doet om het dossier te mogen zien. 

 

De magistraattitularis neemt het initiatief hiertoe en informeert de verkeersslachtoffers en hun 

na(ast)bestaanden. 

 

(ii)Worden de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden geïnformeerd over de 

motivering van het sepot van het dossier? 

o Ja / Neen 

o Zo ja, wie neemt hiertoe het initiatief? (de dienst slachtofferonthaal, de 

behandelende magistraat,…?) 

o Wie informeert de slachtoffers? 

o Bent u voorstander van de mededeling van deze informatie? Kunt u uw 

antwoord toelichten? 

 

Uit de interviews blijkt dat het merendeel van de politieparketten de verkeersslachtoffers en hun 

na(ast)bestaanden informeert over de seponering en de motivering van het dossier. Op sommige 

politieparketten gebeurt dat automatisch, op andere parketten enkel op vraag van het slachtoffer. 

Het betreft vaak een standaardmotivering.  
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Één politieparket heeft te kampen met een probleem hieromtrent. Een onvoldoende gespecificeerde 

motivering geeft vaak aanleiding tot bijkomende vragen en discussies met de partijen. In 

voorkomend geval wordt door de DSO aan de magistraat gevraagd om aan de partijen een 

bijkomende toelating te geven tot inzage van het dossier zodat ze duidelijkheid krijgen over de 

beslissing.  

 

Er is een klein aantal politieparketten dat de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden niet 

informeert over de motivering van het sepot van het dossier, omdat ze via andere kanalen worden 

ingelicht (advocaten of verzekeringsmaatschappijen) Nadien kunnen de verkeersslachtoffers en 

hun na(ast)bestaanden contact opnemen met de magistraat voor bijkomend uitleg.  

Het initiatief hiertoe wordt ook door de magistraat genomen.  

 

4.5.3. Beslissing tot dagvaarding  

 
(i) Vindt u het taalgebruik in de oproepingsbrief voor de zitting voor iedereen 

begrijpbaar? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

De ene helft stelt geen problemen te ondervinden met het taalgebruik. Toch geven de meesten toe 

dat het gebruikte jargon niet altijd voldoende begrijpbaar is voor iedereen. Het zijn vooral 

wettelijke termen / standaardformuleringen die uit het ‘mammoetsysteem’ gehaald worden, 

waarbij er ook geen onderscheid wordt gemaakt tussen een verkeersongeval met een dodelijk 

slachtoffer of met enkel stoffelijke schade. Een aantal respondenten geeft echter aan dat er 

inspanningen worden gedaan om de taal verstaanbaarder te maken. In een aantal gevallen worden 

er samen met de brief brochures mee opgestuurd, worden een aantal termen toegelicht of wordt 

het jargon vervangen door beter verstaanbare woorden. Een magistraat suggereert dat er een 

afzonderlijke brief zou moeten worden verstuurd naar de verschillende bestemmelingen 

(slachtoffers, advocaat, verzekeringen). 

Een magistraat legt uit dat de taal zeer technisch maar juridisch correct is. Twee andere 

respondenten geven aan dat de meeste slachtoffers bijstand genieten van een advocaat en aldus 

bij deze terecht kunnen voor uitleg en vragen.  

De slachtoffers die de inhoud van de oproepingsbrief niet begrijpen, bellen in de meeste gevallen 

naar het politieparket om meer inlichtingen te krijgen en ontvangen die dan ook per telefoon.  

Soms contacteert de dienst slachtofferonthaal de slachtoffers (die ervoor al contact met elkaar 

hadden) om te vragen of alles duidelijk is. Een respondent geeft aan dat de procureur des Konings 

de magistraten verplicht om uitvoerig te antwoorden op vragen van slachtoffers.  

 

(ii) Vindt u dat de slachtoffers gemakkelijk de weg vinden in het gerechtsgebouw 

(voldoende wegmarkeringen, behoorlijk georganiseerde infodesk,…)? Kunt u uw 

antwoord toelichten? 
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De meeste respondenten vinden dat de slachtoffers gemakkelijk de weg vinden in het 

gerechtsgebouw. De meeste gerechtsgebouwen beschikken over een infobalie waar de slachtoffers 

zich kunnen informeren, de zittingszalen worden aangeduid, in de zaal vangt een 

zittingsdeurwaarder de slachtoffers op. In drie gerechtelijke arrondissementen waar de griffie, het 

politieparket, en politierechtbank op verschillende locaties liggen, vermeldt de politierechtbank op 

de dagvaarding duidelijk het juiste adres of begeleidt een onthaalbediende de mensen naar de 

juiste zaal.  

Een respondent geeft aan dat de magistraat of het griffiepersoneel de slachtoffers en hun 

na(ast)bestaanden begeleidt.  

Slechts twee respondenten stellen uitdrukkelijk dat er een slechte wegbewijzering is en dat de 

zittingszaal voor het slachtoffer moeilijk te vinden is. 

4.5.4 Zittingsfase 
 

 
J’ai du occuper un banc presque dans le fond de la salle au tribunal de police, 

 les places étant occupées par les intervenants pour d’autres affaires à juger, 
j’entendais très mal les interventions des juges et avocats et  

j’était dérangé par le présence désinvolte du public 
 

Le juge a fait un rappel à l’ordre du public,  
mais mélanger le décès de mon fils avec de simples affaires de roulage m’a choqué. 

 

 

(i) Is er een zittingsreglement opgesteld om herhaald uitstel te vermijden (vaste agenda 

voor advocaten om hun conclusies neer te leggen, tijdsschema, inleidende zitting,…)? 

Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

De ene helft van de respondenten antwoordt affirmatief, de andere helft negatief.  

 

Op die politierechtbanken waar er een zittingsreglement is opgesteld, vindt er een inleidingszitting 

plaats, waarop de rechter de tijd berekent die de actoren (advocaten, verzekeringsmaatschappijen, 

verkeersdeskundigen,…) nodig hebben om hun dossier voor te bereiden. Er wordt een tijdschema 

vastgelegd en advocaten krijgen een vaste agenda opgelegd om hun conclusies neer te leggen. De 

rechter bewaakt het tijdschema en treedt streng op om uitstel te vermijden. Een respondent geeft 

aan dat er elke maand een inleidingzitting wordt vastgelegd teneinde een kalenderregeling te 

treffen voor de zwaarste dossiers. Tijdens een tweede zitting wordt de stand van zaken van het 

dossier nagekeken. Indien er geen vooruitgang is (bij voorbeeld omdat het 

verkeersdeskundigenverslag nog niet binnen is), kan de rechtbank de deskundige aanschrijven of  

de advocaten aansporen om door te werken. Op die manier kunnen de slachtoffers genieten van 

een snelle uitspraak (binnen het jaar). 

 

Sommige respondenten geven aan dat er binnen de rechtbank (vaste) zittingsmomenten zijn 

vastgelegd (zie vraag hieronder) of dat er verschillende soorten zittingen worden vastgelegd: 
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zittingen voor kleine dossiers, middelmatige dossiers en zware dossiers (dodelijke en 

zwaargewonde slachtoffers).  

 

Op de andere politierechtbanken is er geen vast zittingsreglement. Een respondent stelt dat de 

rechters soeverein de zittingen en organiseren en controleren. De afhandeling van een dodelijk 

verkeersongeval is immers afhankelijk van allerhande factoren en kan niet op één zitting 

behandeld worden. De politierechter stelt de zaak dan uit op vraag van de advocaat of de 

burgerlijke partij. Veel hangt aldus af van het optreden van de rechter.  

De meeste respondenten ervaren problemen, zonder deze echter te specificeren. Een respondent 

geeft aan dat er herhaaldelijk uitstel is en dat het goed zou zijn om de conclusietermijnen vast te 

leggen zoals voor de civiele rechtspleging. Een andere parketmagistraat deelt mee dat de zitting 

wel zeer goed verloopt (kleine balie, snelle en korte pleidooien).  

 

(ii) Worden er specifieke zittingsmomenten georganiseerd om verkeersdossiers te 

behandelen?  

o Ja / Neen  

o Zo ja, hoe beoordeelt u dit initiatief? 

o Zo neen, kunt u uw antwoord toelichten? 

o Bent u voorstander van specifieke zittingsmomenten om verkeersdossiers 

te behandelen? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Een nipte meerderheid van de magistraten antwoordt dat er geen specifieke zittingsmomenten 

georganiseerd worden om verkeersdossiers met dodelijke of zwaargewonde gevallen te behandelen 

om de volgende redenen: 

- Het is leerrijk voor andere beklaagden; 

- Er mag niet worden vergeleken; elk ongeval dient anders te worden beoordeeld; 

- Men vermijdt het risico van lege zittingen in het geval dat advocaten om uistel 

vragen. Dit zou traumatiserend zijn.  

- Men weet niet altijd op voorhand of er genoeg zaken zijn om te behandelen op een 

zitting;   

- De zitting zou te zwaar zijn. Themazittingen zijn traumatiserend voor slachtoffers 

en hun na(ast)bestaanden omdat men geconfronteerd wordt met elkaars leed;  

- Men vermijdt ook dat alle aandacht gericht wordt op de specifieke 

zittingsmomenten en dat het aantal te behandelen verkeersdossiers op de andere 

zittingen groter zou zijn dan op de specifieke zittingsmomenten.  

 

In twee politierechtbanken werden aanvankelijk specifieke zittingsmomenten georganiseerd maar 

omwille van de hierboven vermelde problemen alsook omwille van de niet-medewerking door de 

advocatuur, werden ze afgeschaft. Deze respondenten zijn nu van oordeel dat het moet worden 

vermeden.  
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Andere politierechtbanken organiseren wel specifieke zittingsmomenten. In de meeste gevallen 

wordt er dan een onderscheid gemaakt tussen een dodelijk verkeersongeval en een 

verkeersongeval met zwaargewonde slachtoffers.  

Ofwel gaan de zittingen door op specifieke dagen, ofwel gaan ze door op een vast uur.  

Sommige respondenten vertellen dat de politierechtbank per week een aantal strafrechtelijke 

zittingen heeft voor verkeersongevallen, waarvan één zittingsdag voorzien wordt voor dodelijke 

verkeersongevallen (maximum 3 dodelijke verkeersdossiers) en één dag voor zwaargewonde 

slachtoffers van verkeersongevallen. Het komt ook wel voor dat de actoren (rechter, advocaten en 

procureur des Konings) samen een zittingsdag vastleggen om het dossier te bepalen.  

Andere respondenten delen mee dat er per zitting één dodelijke verkeersongeval wordt behandeld 

(bij voorbeeld om 9 uur, 11 uur en zelfs om 14 uur of om 15 uur) Indien er meerdere dodelijke 

ongevallen zijn worden deze over verschillende zittingen verspreid. Meestal bereidt de rechter op 

de inleidingzitting de praktische zaken voor: hij gaat na welke partijen er betrokken zijn, welke 

advocaten er zullen pleiten, hoeveel tijd er nodig is voor de behandeling en legt hierna een vaste 

datum voor de specifieke zitting vast. Op die manier vermijdt men uitstel van de advocaat en kan 

de zaak volledig behandeld worden en kunnen de andere zaken op een andere zittingsdatum 

vastgelegd worden.  

Binnen één rechtbank worden dodelijke verkeersongevallen afgehandeld om 11 uur, op het einde 

van de zitting.  

 

Een magistraat wijst erop dat de nood aan organisatie van zittingsmomenten afhankelijk is van het 

aantal dodelijke verkeersongevallen, dat wekelijks of jaarlijks plaatsvindt in het arrondissement.  

 

4.5.5. Verloop van de rechtspleging  

 
 
(i) Vindt u de zittingszalen van de politierechtbank geschikt voor een sereen en rustig 

debat? Ja / Neen? 

o Is er voldoende plaats? 

o Is er een goede akoestiek?  

o Zijn er andere problemen die een rustig en sereen debat moeilijk of 

onmogelijk maken? 

 

Volgens de meeste magistraten zijn de zittingszalen van de politierechtbank geschikt voor een 

sereen en rustig debat. In de meeste gevallen roept de rechter slachtoffers/na(ast)bestaanden 

samen met de justitieassistent naar voren om vooraan plaats te nemen.  

Een respondent geeft aan dat de rust en sereniteit niet afhankelijk zijn van de zittingzaal, maar van 

de houding van de personen die gebruik, misbruik of verkeerd gebruik maken van de openbaarheid 

van de terechtzittingen. 

 

Wat de plaatsen in de zittingszalen betreft, vinden sommige respondenten dat de zittingszalen te 

klein zijn en dat er onvoldoende zitplaatsen beschikbaar zijn. Andere zijn van mening dat er in se 
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wel voldoende plaatsen zijn maar dat omwille van het stijgend aantal te behandelen dossiers op 

één zitting de zalen vaak te klein zijn. Een respondent vertelt dat er om die reden getracht wordt 

om de organisatie van de zittingen te wijzigen voor de  behandeling van de dossiers inzake 

dodelijke verkeersongevallen. 

Volgens een andere magistraat is er vaak veel volk aanwezig en zijn de betrokken partijen te ver 

verwijderd van de “toog” waarachter de magistraten zich bevinden. Mogelijkheden die geboden 

werden om het debat rustiger te laten verlopen zijn niet gelukt omwille van de advocaten. 

 

Wat de akoestiek betreft, is de helft van de respondenten van mening dat deze slecht is. Er is een 

gebrek aan microfonen. In de zalen loopt er vaak veel volk rond, waaronder heel wat advocaten. 

Ook de aanwezigheid van de media verstoort de zittingen.  

Een respondent deelt mee dat er niet altijd een adequaat, gepast, gevolg gegeven kan worden aan 

gevoelige dossiers. Er zijn immers ook andere dossiers (cfr. gewone verkeersovertredingen) die 

behandeld moeten worden. Het gebeurt wel eens dat tijdens een zitting, plots een grote groep van 

advocaten en slachtoffers toestroomt, of dat de media toekomt. Een aparte behandeling van de 

dossiers is volgens hem dan ook noodzakelijk (door bij voorbeeld een aparte zitting te voorzien, of 

een zitting te organiseren waar er geen tientallen dossiers op de rol staan).  

 

Om dit probleem op te lossen, wordt aan het slachtoffer/zijn na(ast)bestaande gevraagd om 

vooraan plaats te nemen. Volgens een aantal respondenten heeft de rechter hierbij een grote rol: 

hij kan absolute stilte vragen, vragen aan nieuwsgierige buitenstaanders om de zaal te verlaten en 

de burgerlijke partij uitnodigen om vooraan plaats te nemen. Ook het openbaar ministerie en de 

advocaten kunnen hierbij een rol spelen: het openbaar ministerie kan bij voorbeeld sereniteit 

afdwingen door bijvoorbeeld op te staan.  

 
 

(ii) Zijn er door de rechter specifieke initiatieven genomen om het woord te geven aan 

de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden teneinde ze tijdens de zittingen meer 

te betrekken? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Nous avons pu nous exprimer et lire une lettre ouverte à la coupable.  
 

Les juges ont été très émus à la lecture de mon texte dédié à mon fils.  
Le juge de la cour d’appel en a fait remis une copie à la prévenue. 

 
 

Het is niet uitdrukkelijk in de wet bepaald dat de beklaagde het laatste woord heeft. Indien hij 

erom vraagt, kan hij ook voor de politierechtbank het laatste woord krijgen. 

 

Uit de interviews blijkt dat de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden meestal het woord 

krijgen. Dit is zeker in het geval van een burgerlijke partijstelling. De rol van de politierechter om 

slachtoffers een plaats te geven in het debat is hierbij vanzelfsprekend van cruciaal belang. Bijna 

alle respondenten geven aan dat de politierechters het initiatief nemen om te vragen of er 

slachtoffers en/of na(ast)bestaanden aanwezig zijn en om hen te vragen of zij van voor willen 
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plaatsnemen. Zij krijgen dan een hoofdplaats toegewezen, naast de advocaten en er wordt hen 

uitleg gegeven in de procedure wanneer hen bijvoorbeeld sommige strafrechtelijke termen niet 

duidelijk zouden kunnen zijn. Ook gebeurt het dat de rechter zich uitdrukkelijk tot hen richt met de 

vraag om hun naam en relatie tot het slachtoffer uit te spreken en of zij nog iets willen meedelen. 

Hij vraagt hen dit tijdens de zitting, of soms na de debatten. Verder blijkt tevens dat de rechter 

meestal alle tijd neemt en geduldig luistert naar het slachtoffer / na(ast)bestaande die als laatste 

iets zou willen toevoegen. Er wordt hier dus bijzonder aandacht aan gegeven en in sommige 

gevallen mogen ze zelfs een brief voorlezen. 

 

Slechts in een zeer klein aantal gevallen neemt de rechter geen initiatief. De respondenten 

vertellen dat de advocaten van het slachtoffer/na(ast)bestaande tijdens de zitting aanwezig is en 

dat slachtoffers dan niet betrokken worden tijdens de zitting. Het is dan eventueel de rol van de 

advocaat om aan de rechter mee te delen dat de slachtoffers aanwezig zijn.  

 

(iii) Vraagt de rechter over het algemeen de persoonlijke verschijning van de verdachte 

in verkeersdossiers? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

In beginsel bestaat er geen verplichting tot persoonlijke verschijning voor de politierechtbank.  

Overeenkomstig artikel 152 Sv. is de beklaagde immers niet verplicht om te verschijnen voor de 

rechtbank. De rechter kan wel in elke stand van het geding de persoonlijke verschijning bevelen 

zonder dat tegen haar beslissing hoger beroep kan worden ingesteld.  

 

Bijna in alle gevallen is de verdachte in persoon aanwezig op de zitting. Er werd meegedeeld dat de 

persoonlijke verschijning afhankelijk is van de ernst van de gepleegde feiten. Dus vooral in geval 

van intoxicatie, dronkenschap verkeersongeval met doden, wordt de aanwezigheid van de 

verdachte gevraagd.  

Door sommige politieparketten werd verteld dat sinds de nieuwe regelgeving de verdachte niet 

meer verplicht is in persoon aanwezig te zijn maar dat hij zich ook kan laten vertegenwoordigen 

door een advocaat. Toch vraagt de de rechter of het openbaar ministerie in de meeste gevallen de 

persoonlijke verschijning. Een respondent stelt dat de advocaat niet anders kan dan aan de dader 

te vragen om aanwezig te zijn op de zitting. Dan verschijnt de beklaagde samen met de advocaat 

en kan er zelfs een gesprek plaatsvinden tussen dader en slachtoffer. Het gebeurt wel eens dat de 

zaak wordt uitgesteld indien de beklaagde niet aanwezig is.  

 

4.5.6. BESLUIT 
 

Het thema justitiële afhandeling zoals wij het in dit rapport hebben opgevat is zeker geen 

allesomvattend of volledig thema. Het onderwerp van ons rapport, namelijk zware 

verkeersongevallen, leent zich in se enkel tot een beslissing tot seponering (indien het bij 

voorbeeld enige betrokkene betreft) of tot een dagvaarding voor de rechter ten gronde. Ook is de 

populatie van ons onderzoeksopzet beperkt tot de referentiepersonen bij de politieparketten.  
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Wat de beslissing tot sepot betreft kunnen we stellen dat de verkeersslachtoffers en hun 

na(ast)bestaanden enkel over een eventueel sepot worden ingelicht indien zij een bepaald statuut 

als slachtoffer genieten (automatische verwittiging). In de andere gevallen dienen zij proactief een 

vraag te richten tot het parket waarna de magistraat-titularis een beslissing neemt.  

Wat de mededeling van de motivering van het sepot betreft, liggen de meningen van onze 

respondenten uiteen. In de meeste gevallen worden de verkeersslachtoffers geïnformeerd over de 

motivering van het sepot, vaak gaat het echter over een standaardmotivering waardoor een 

bijkomende toelichting door de magistraat kan worden gevraagd.  

 

Indien het dossier wordt gedagvaard dient gewaakt over het taalgebruik in de oproepingsbrief. 

Deze is vaak te juridisch van aard. Het onthaal en de bewegwijzering in het gerechtsgebouw wordt 

dan weer wel, behoudens twee uitzonderingen, positief onthaald.  

 

In de zittingsfase is een zittingsmethodiek een belangrijk instrument om een vlotte en serene 

afhandeling op het niveau van de rechtbank mogelijk te maken. Onder zittingsmethodiek begrijpen 

we een doordachte, transparante en geïntegreerde verloop van de zittingen. Voorbeelden hiervan 

zijn afzonderlijke zittingen voor dodelijke verkeersongevallen, zittingsmomenten op een bepaald 

uur of tijdstip en het zittingsreglement. Het laatste doelt op een vast schema en agenda van het 

verloop van de procesgang die alle betrokken actoren onderschrijven  

Beide instrumenten stimuleren een vlotte en serene afhandeling maar veronderstellen ook een 

adequaat toezicht en participatie van de rechter en advocaten.  

 

Uit onze interviews blijkt dat de zittingsmethodiek zowel voor- als tegenstanders heeft. Een aanpak 

op maat die de goede organisatie en werking van de rechtbank niet in gevaar brengt, blijkt de 

beste oplossing. In dit vraagstuk is een belangrijke en primaire rol weggelegd voor de balie.  

 

Omtrent een zittingsreglement en een zittingsmethodiek is het laatste woord nog niet gezegd. 

Hieromtrent zou alvast een reflectie kunnen worden opgestart tussen de verschillende actoren.  

 

Ook al lenen zich niet alle zittingszalen tot een sereen en rustig debat, toch kan een goede 

procesgang worden verzekerd mits kleine aandachtspunten zoals het vooraan plaats nemen van de 

na(ast)bestaanden, het installeren van microfoons, aanmaning van de zaal tot stilte door de 

rechter, het verlenen van het woord aan de na(ast)bestaanden (tekst voorlezen, foto tonen…).  

Uit respect voor het slachtoffer wordt de persoonlijke verschijning van de verdachte vaak 

gevraagd.  

 

Het openstaan voor de menselijke kant van het dossier blijkt eens te meer een cruciaal element te 

zijn. De zittingsfase leent zich in het bijzonder tot een integraal en geïntegreerd beleid waarbij elke 

betrokken actor een steentje kan bijdragen tot een kwalitatieve en serene afhandeling. 

 

J’ai pu dire que je trouvais 1 an avec sursis n’était pas une punition 
et j’ai demandé s’il ne pouvait avoir a la place du travail d’intérêt général en milieu hospitalier. 

Le  juge et le procureur ont été très gentils d’accepter et de comprendre notre requête.  
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4.6. Interactie tussen het politieparket en de dienst slachtofferonthaal  

 

4.6.1. Context  
 

Volgens de bestaande ministeriële richtlijn van 15 september 1997 inzake het onthaal van 

slachtoffers op parketten en rechtbanken, is de DSO bevoegd om tussen te komen bij 

verkeersongevallen met doden of zwaar gekwetsten als gevolg en hebben aldus een belangrijke 

taak bij de opvang van verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden.  

Hun belangrijkste taken bestaan uit informatieverstrekking over het dossier (sepot, 

onderzoeksresultaten,…) en over de modaliteiten van de justitiële afwikkeling (statuut benadeelde 

persoon, opsporingsonderzoek, gerechtelijk onderzoek,…) en bijstandsverlening tijdens de diverse 

justitiële interventies (dossierinzage, teruggave overtuigingsstukken, waardig afscheid nemen, 

bijstand voor en na de zitting,…). Een aantal taken van de dienst slachtofferonthaal werden reeds 

in andere thema’s belicht.  

 

De BPR justitiehuizen hebben in 2007 de werkprocessen tussen de DSO en het parket grondig 

geëvalueerd en bijgestuurd. De magistraat oordeelt nu over de opportuniteit van de tussenkomst 

van de DSO en heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid want hij dient in principe ervoor te 

zorgen dat de DSO, indien opportuun en wenselijk (zo vroeg mogelijk), gevat wordt in de 

procedure om slachtoffers de nodige informatie en/of ondersteuning te verstrekken. De DSO komt 

verder enkel tussen op initiatief van het slachtoffer, nabestaanden, op initiatief van derden 

(hulpverlening, politie, advocatuur,…) mits akkoord van de magistraat.  

 

In dit thema wordt de interactie tussen het politieparket en de DSO getoetst vermits een goede 

samenwerking en overleg tussen deze diensten cruciaal zijn voor een afdoende bejegening van 

verkeersslachtoffers.  

 

Belangrijke noot bij dit thema: De interviews werden afgenomen in de periode dat de BPR werd 

afgerond (overgangsperiode van het oude naar het nieuwe systeem). Dit is belangrijk bij de 

interpretatie van de antwoorden.  

 

4.6.2. Algemeen 
 

(i) Is de dienst slachtofferonthaal voldoende gekend bij de magistraten van uw 

politieparket? 

Is de dienst slachtofferonthaal voldoende toegankelijk voor de magistraten van uw 

politieparket (diensturen, beschikbaarheid,…)? 

 

Alle respondenten stellen dat de DSO voldoende bekend is. Twee magistraten hebben niet 

geantwoord. 
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Wat de toegankelijkheid betreft, merkt een magistraat op dat de justitieassistenten beschikbaar 

zijn tussen 8uur en 17 uur. Er blijkt een zeer goede samenwerking en relatie te zijn tussen het 

politieparket en de dienst slachtofferonthaal.  

Het valt tijdens de gesprekken op dat er een nauwe samenwerking bestaat wanneer de DSO zich in 

hetzelfde gebouw bevindt als de politieparketten.  

Zo weten de magistraten – wanneer ze een dossier binnenkrijgen - meteen of de justitieassistenten 

al dan niet aanwezig zijn. Indien nodig gaan ze er in persoon naar toe of nemen telefonisch contact 

op. Er zijn dan ook veel contacten tussen deze actoren mogelijk.  

Wanneer de DSO zich op een andere locatie bevindt (meestal bij het justitiepaleis), verlopen de 

contacten eerder telefonisch of zelfs enkel per email. In deze gevallen begeven de slachtoffers zich 

eerst naar het politieparket waarbij ze dan doorverwezen worden naar de dienst slachtofferonthaal 

in een ander gebouw. Een respondent stelt dat de justitieassistenten zelf af en toe langskomen op 

het politieparket, dit zijn de enige persoonlijke contacten tussen beide diensten. Uit de interviews 

blijkt dat een aantal magistraten de justitieassistenten nog nooit gezien of ontmoet hebben of er 

weinig contact mee hebben.  

 

(ii) Ondervindt u problemen wat de werking van de dienst slachtofferonthaal betreft? 

o Ja / Neen 

o Zo ja, welke? Wat zijn de oorzaken hiervan? 

o Hoe kan men aan deze problemen tegemoet komen? 

 

Op twee respondenten na, hebben alle magistraten een antwoord geformuleerd.  

De meeste politieparketten ondervinden geen problemen wat de werking van de DSO betreft. Er 

zijn goede connecties tussen de dienst en het parket, er wordt discreet en in teamverband gewerkt 

en er zijn dagelijks contacten met de DSO of de contacten verlopen zeer informeel. Indien de DSO 

problemen ondervindt, zal het parket tijd vrij maken voor een gesprek. 

 

Een zestal politieparketten kaarten problemen aan die betrekking hebben op de bereikbaarheid en 

de beschikbaarheid van de DSO.  

Er is onvoldoende personeel bij de DSO. Dit heeft als gevolg dat slachtoffers er soms niet in slagen 

om een justitieassistent te bereiken. In dat geval nemen de slachtoffers contact op met de 

magistraat, die dan de na(ast)bestaanden verder tracht te helpen. Een respondent merkt op dat in 

zijn parket de DSO enkel dodelijke verkeersongevallen afhandelt omwille van het 

personeelsgebrek.  

Magistraten weten verder niet altijd in welke dossiers de DSO werkzaam is of welke dossier 

gemakkelijker aanvaard worden. Zo is het al eens voorgevallen dat alle justitieassistenten in een 

andere dossiers werden ingeschakeld, waardoor ze (tijdelijk) geen verkeersdossiers meer konden 

aannemen. Verkeersdossiers zijn echter altijd zware dossiers, stellen een aantal respondenten.  

Ook de bereikbaarheid stelt soms problemen. Het is namelijk niet mogelijk om een beroep te doen 

op de DSO buiten haar diensturen (9u-17u). Een respondent vraagt zich af het niet mogelijk is om 

het GSM-nummer van de justitieassistenten te krijgen zodat deze gecontacteerd kunnen worden in 

geval van hoogdringendheid. 
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Tenslotte kaart een respondent een probleem aan in verband met het proces-verbaal. Er wordt 

soms geen kopie van proces-verbaal, en ook geen kopie van het proces-verbaal van 

getuigenverhoor naar de DSO gestuurd, wellicht door een vergetelheid van de administratie die 

belast zijn met die taak. Verder is de periode tussen het verkeersongeval en het opstellen van de 

processen-verbaal soms erg lang.  

 

4.6.3.Inschakeling en vatting van de dienst slachtofferonthaal 
 

Pourquoi le service d’accueil n’enverrait pas à plusieurs reprises un courrier rappelant  
qu’il existe et peut apporter une aide aux victimes ? 

 

(i) In welke gevallen worden de justitieassistenten ingeschakeld? 

(ii) In welke omstandigheden verwijst u de verkeersslachtoffers en hun 

na(ast)bestaanden naar de dienst slachtofferonthaal? Is er een verwijzingsbeleid binnen 

uw politieparket? 

 

Uit de interviews blijkt dat de magistraattitularis of de dienstdoende magistraat de dienst 

slachtofferonthaal vat bij een dodelijk verkeersongeval. Dit geldt ook wanneer een zwaargewond 

slachtoffer nadien overlijdt.  

Een aantal respondenten stellen dat bij de ontvangst van het proces-verbaal de DSO onmiddellijk 

telefonisch op de hoogte wordt gebracht en kopie van het proces-verbaal ontvangt. Van zodra het 

parket kennis heeft over de justitieassistent die in concreto het dossier zal behandelen, krijgt deze 

van elke vergadering in de procedure alsook van elke getroffen eindbeslissing kennis. Na overleg 

met de magistraat kan het dossier quasi onmiddellijk na ontvangst op het parket ingezien worden.  

 

De DSO komt daarentegen niet systematisch tussen in verkeersongevallen met gekwetsten.  

De dienst wordt meestal ingeschakeld op vraag van het slachtoffer zelf, maar het kan ook via 

mandatering van de magistraat die van het ongeval werd ingelicht of op vraag van de procureur 

(die bij voorbeeld via de burgemeester werd ingelicht) gebeuren. Een aantal respondenten stellen 

dat ze de DSO pas vatten wanneer ze voelen dat er een intrinsieke nood is aan begeleiding 

(na(ast)bestaanden weigert bij voorbeeld de feiten te aanvaarden). Dit wordt dan dossier per 

dossier onderzocht. Ook komt het voor dat de DSO gevat wordt in overleg met de magistraat. Zo 

stelt een respondent dat de DSO om de twee dagen langs gaat bij de dienstdoende magistraat om 

de dossiers te overlopen en in overleg te beslissen in welke dossiers de DSO zal tussenkomen.  

Een aantal respondenten stellen dat justitieassistenten enkel in dossiers met gekwetsten 

tussenkomen wanneer dit door de slachtoffers zelf wordt gevraagd. Een vatting door de magistraat 

wordt aldus afgewezen.  

Een magistraat stelt dat het de DSO kennis krijgt van alle dossiers (dodelijke of zwaargewonde 

slachtoffers). Van zodra het proces-verbaal toekomt op het parket neemt de DSO automatisch 

contact met de slachtoffers en na(ast)bestaanden.  
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Een belangrijke opmerking hierbij is dat er geen definitie bestaat voor “zwaar gekwetste” en dat 

deze term dan ook erg verschillend wordt geïnterpreteerd door de actoren (zie ook vorig 

hoofdstuk). Een respondent beoordeelt het begrip in functie van de ernst van de lichamelijke en 

psychische gevolgen van het ongeval. De DSO  wordt dan betrokken indien uit het proces-verbaal 

blijkt dat : 

- door een magistraat, in geval van overlijden, een advies van niet-vrijgave van het 

lichaam is verleend; 

- medische gegevens doen vrezen voor een blijvende ongeschiktheid, het verlies  

van het gebruik van een orgaan of een zware verminking. 

Sommige magistraten baseren zich uitsluitend op het proces-verbaal van de politiediensten (welke 

letsels worden meegedeeld? Maakt men melding van een zwaargewonde?) of baseren zich op hun 

aanvoelen.  

 

De vraag of er een al dan niet een specifiek verwijzingsbeleid binnen de politieparketten zijn, werd 

niet beantwoord.  

 

(iii) Worden de verkeersdossiers systematisch aan de dienst slachtofferonthaal 

overgemaakt opdat deze dienst pro-actief de verkeersslachtoffers en hun nabestaanden 

zou kunnen contacteren? 

 

De antwoorden liggen reeds vervat in de bovenstaande analysen. 

 

(iv) Is er een leemte in het aanbod van de dienst slachtofferonthaal ten opzichte van de 

verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden indien de dader als enige inzittende 

overlijdt? 

 

Uit de interviews blijkt dat in de meeste gevallen de DSO ook tussenkomt bij enige betrokkenen die 

overlijden. Minstens wordt de tussenkomst overwogen. Via het rijksregisternummer kan worden 

nagegaan of er na(ast)bestaanden zijn.  

 

4.6.4. Rol van de Dienst Slachtofferonthaal – bijstand voor de zitting 
 

Nous avons eu un courrier du Service d’accueil aux victimes  
mais n’avons pas donné suite ne sachant ce qu’ils pouvaient nous apporter.  

 

(i) Hoe kan de dienst slachtofferonthaal kennis nemen van verkeersdossiers? 

 

De kennisname van de verkeersdossiers door de dienst slachtofferonthaal verloopt niet uniform.  

Meestal kan de DSO het dossier inzien na schriftelijke /mondelinge vraag aan het politieparket tot 

inzage waarna de DSO een kopie van het proces-verbaal krijgt.  
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Op sommige politieparketten mag de DSO kennis nemen van het volledige dossier. De inzage vindt 

meestal plaats op het parket. Wanneer het dossier echter is afgesloten, is het ook mogelijk dat het 

dossier of een kopie van het dossier wordt overgemaakt aan de DSO. 

 
(ii) Kunnen verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden het dossier inkijken in alle 

rust en met eerbiediging van het privé-leven? 

o Ja/neen 

o Zo ja, is er een afzonderlijke ruimte voorzien om het dossier in alle rust te 

kunnen inkijken? 

 
Pas de local à disposition pour consulter le dossier,  

une pièce avec une petite table coincée contre la porte d’entrée où il n’y a pas de place pour nous.  
Nous devons donc le consulter seuls avec un va et vient  

incessant de personnes qui entrent et  
sortent en rigolant en se racontant weekend et soirées… 

 

Volgens alle respondenten kunnen de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden het dossier 

inkijken in alle rust en met eerbiediging van het privéleven. De plaats waar het dossier kan worden 

ingekeken, is afhankelijk van de plaats waar het dossier zich bevindt en van de al dan niet 

begeleiding door de justitieassistenten of de magistraten. 

 

In de meeste gevallen doen de magistraten een beroep op de justitieassistenten voor de 

organisatie van de inzage van het dossier. Het zijn dan de justitieassistenten die het dossier 

opvragen bij de griffie van het politieparket.  

De inzage gebeurt dan in een afzonderlijke ruimte, meestal op het bureau van de 

justitieassistenten zelf of in een apart gesprekslokaal.  

 

Wanneer er geen beroep gedaan werd op de bijstand van een justitieassistent, kunnen de 

slachtoffers/na(ast)bestaanden de magistraat contacteren. Ze kunnen hun dossier dan op de griffie 

van het parket inkijken. Daar zijn vaak geen afzonderlijke ruimten voorzien. In sommige gevallen 

beschikt men over een zeer klein lokaaltje, in andere gevallen gebeurt het inkijken van het dossier 

op een tafel of rechtstaand. 

 

Een politieparket meldt een praktisch probleem: de griffie bevindt zich in een ander gebouw dan 

het politieparket, en de griffier weigert om het dossier over te hevelen naar het politieparket. 

Hierdoor moeten slachtoffers en hun na(ast)bestaanden zich naar de griffie begeven om het 

dossier in te kijken, en daar is er geen afzonderlijke ruimte. 

 

(iii) Worden de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden vergezeld tijdens de 

inzage van het dossier? Kan u uw antwoord toelichten? 

 

Op één na, vertellen alle respondenten dat de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden, die 

reeds met een justitieassistent contact hebben gehad, bij de inzage van het dossier door dezen 

worden bijgestaan. De verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden worden dan geïnformeerd 
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over de inhoud van het dossier en over de aanwezigheid van eventueel gevoelige foto’s. Eén 

respondent vertelt dat de inzage via de advocaat gebeurt.  

 

(iv) Overleggen de justitieassistenten vooraf met de verkeersslachtoffers en hun 

na(ast)bestaanden over eventuele gevoelige elementen in het dossier (bvb foto’s)? 

 

Les familles sont très sensibles aux constatations de l’accident.  
Elles insistent sur la nécessité de prendre les photos le plus rapidement possible  

après les faits, dans le but de pouvoir comprendre au mieux le déroulement des faits.  
 

Indien de nabestaanden het gedeelte van het dossier dat over het overlijden handelt mogen 

raadplegen, worden zij door de justitieassistenten gewaarschuwd dat bepaalde documenten hun 

gevoelens kunnen kwetsen, in het bijzonder foto’s van de plaats van het ongeval of van de 

autopsie. Er wordt meegedeeld dat ze niet verplicht zijn om de foto’s te zien maar wel de keuze 

krijgen. De na(ast)bestaanden beslissen dan zelf of ze al dan niet alle foto’s willen zien. 

 

Soms zijn de gevoelige foto’s zijn al op voorhand uit het dossiers gehaald en worden in een apart 

farde bewaard. De justitieassistent vraagt dan de toestemming aan de magistraat om de foto’s te 

laten zien. In voorkomend geval, is de justitieassistent er toe gehouden de na(ast)bestaande te 

informeren over wat ze te zien gaan krijgen (beschrijving). Wanneer de foto’s zich nog het dossier 

bevinden, worden sommige gevoelige dossiers gemarkeerd via hulpmiddelen: op het dossier 

worden post-its of een rode sticker aangebracht.  

 

De inzage van het dossier gebeurt echter niet altijd in het bijzijn van een justitieassistent.  

Wanneer de justitieassistenten niet aanwezig zijn tijdens de inzage van het dossier, dient het 

personeel van de griffie de na(ast)bestaanden te verwittigen. Een respondent stelt dat er dan geen 

toezicht mogelijk is en dat er op het dossier zou aangegeven moeten worden of er gevoelige foto’s 

zijn zodat de administratie of de griffier kan verwittigen. 

 

Op twee parketten wordt inzage in het dossier niet door justitieassistent geregeld maar door de 

magistraat zelf. Dit gebeurt in overleg tussen de magistraat en het slachtoffer/na(ast)bestaande. 

De magistraat raadt het af maar indien ze dit echt wensen, kunnen ze alle foto’s zien. Een 

respondent verteld dat de gevoelige foto’s in een gesloten enveloppe worden gestoken en dat deze 

enkel in aanwezigheid van hemzelf mogen geraadpleegd worden. Een andere respondent deelt mee 

dat de foto’s niet uit het dossier wordt uitgehaald omdat slachtoffers er veel belang aan hechten. 

 

Alvorens het slachtoffer/na(ast)bestaanden inzage krijgen in het dossier, bespreken de 

justitieassistenten de gevoelige elementen zoals foto’s met de magistraat die dan al dan niet een 

toestemming tot inzage verleent. Daarna beschikken de slachtoffers/na(ast)bestaanden over de 

mogelijkheid om de foto’s al dan niet te bekijken. 
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4.6.5. Rol van de Dienst Slachtofferonthaal – bijstand tijdens de zitting 
 

(i) Kunnen de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden van een ondersteuning 

genieten tijdens de zitting? Ja / Neen 

Zo ja, door wie wordt deze bijstand verleend? 

Is dit op vraag van de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden of na een voorstel 

ambtshalve? Zo neen, waarom niet? 

 

In de meeste gevallen kunnen de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden van een 

ondersteuning genieten tijdens de zitting. De bijstand gebeurt op vraag van de verkeersslachtoffers 

en hun na(ast)bestaanden. Er is dus geen systematisch aanbod. 

 

Deze bijstand wordt bijna altijd door de dienst slachtofferonthaal verleend.  

Soms vat de magistraat de DSO bewust niet vanuit de overweging dat de verkeersslachtoffers en 

hun na(ast)bestaanden al genoeg begeleid worden door hun advocaten. Zij zijn eveneens van 

mening zijn dat deze ondersteuning aanzien kan worden als een vorm van partijdigheid en 

vooringenomenheid ten opzichte van de daders. In een aantal gevallen wordt toch bijstand 

verleend op grond van intuïtie van de magistraat. 

In een politieparket wordt deze bijstand verleend door de sociale assistent voor 

slachtofferbejegening van politie. 

 

Slechts in enkele gevallen doet de dienst slachtofferonthaal zelf een aanbod. Een respondent stelt 

dat het wegens gebrek aan personeel niet altijd mogelijk is om de na(ast)bestaanden te 

begeleiden. 

 

De justitieassistenten informeren voor de zitting de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden 

over het verloop van de zitting en bieden tijdens de zitting ondersteuning.  

De justitieassistenten kunnen er dan voor zorgen dat verkeersslachtoffers en/of hun 

na(ast)bestaanden vooraan in de zittingszaal plaatsnemen en op die manier het geding 

gemakkelijk kunnen volgen.  

 

In een geval wordt er helemaal geen bijstand verleend, dit wegens gebrek aan personeel en 

middelen. 

 

4.6.6. Besluit 
 

 

Uit onze interviews blijkt dat de DSO voldoende gekend is en er op vele parketten een goede 

samenwerking mogelijk is.  

Enkele contextfactoren beïnvloeden de intensiteit van de samenwerkingsverbanden zoals de 

nabijheid van de DSO, bereikbaarheid van de DSO en de beschikbaarheid.  
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Alleszins worden de justitieassistenten automatisch gevat bij dodelijke verkeersongevallen. Dit 

gebeurt niet systematisch voor zwaargewonde slachtoffers. Hier speelt de vraag op van wat een 

zwaargewonde dient te worden verstaan. Ook elders in dit rapport hebben we hier melding van 

gemaakt. Eén en ander hangt samen met de prioriteitenstelling binnen het parket omtrent welke 

dossiers inzake zwaargekwetsten er worden overgemaakt aan de DSO. Een concreet 

verwijzingsbeleid lijkt er bij de parketten nog niet te bestaan waardoor veel afhangt van de 

concrete invulling en persoonlijk aanvoelen van de behandelende magistraat. 

 

Wat de kennisname van de dossiers aangaat valt op dat er geen lijn te trekken is omtrent de 

informatie waarover de DSO kan beschikken in een concreet dossier (gaande van aanvankelijk PV, 

tot navolgende stukken, tot volledige inzage in het dossier,…), alsook de snelheid van 

informatieoverdracht omtrent deze stukken.  

 

Wat de taakinvulling van de DSO betreft bij de inzage van het dossier kan worden gesteld dat er 

bijzondere aandacht wordt geschonken aan de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden door 

hen een afzonderlijke ruimte ter beschikking te stellen en hen hierbij bijstand te verlenen. Een 

bijzonder aandachtspunt zijn de gevoelige elementen in het dossier, zoals de foto’s. Hierover 

hebben we enkele best-practices verzameld.  

Wanneer de inzage niet door de justitieassistent wordt begeleid laten deze best-practices toe dat 

ook andere medewerkers (griffie, administratie, magistraat) een kwaliteitsvolle en serene 

begeleiding kan verzekeren.  

 

Ook tijdens de zitting kunnen justitieassistenten bijstand verlenen maar hier wordt minder een 

beroep op gedaan. De advocaat kan hierbij een belangrijke rol spelen. Slachtoffers waarderen de 

mogelijkheid om kennis te nemen van de zittingzaal voor de opening van de debatten en om 

inlichtingen te krijgen over het verloop van het proces en over ieders rol. De justitieassistent 

organiseert dit zo nodig. 

 

Besluitend kunnen we stellen dat er momenteel geen uniforme bejegening van verkeersslachtoffers 

en hun na(ast)bestaanden in deze fase verzekerd kan worden. Zoals hierboven geschetst spelen tal 

van contextfactoren hierbij een rol. Eén en ander kan ondervangen worden door ervoor te zorgen 

dat de interactie tussen het parket en de DSO zo optimaal mogelijk verloopt en dat alle betrokken 

actoren de professionele reflex krijgen om een menselijke houding aan te nemen.  
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4.7. Informatieverstrekking aan na(ast)bestaanden en slachtoffers  

 
Je pense que tout a été fait de façon correct du point de vue administratif. 

Pour ce qui est du contact et des informations,  
il a fallu essayer de comprendre le fonctionnement de la procédure.  
Personne nous a contacté pour nous expliquer ce qui nous arrivait.  

 
 

 

4.7.1. Context: 
 

Gezien de afhandeling van het strafdossier enige tijd in beslag kan nemen, is een adequate 

informatieverstrekking belangrijk teneinde de partijen niet te lang in het ongewisse te laten. 

Doorheen het justitieel traject dat verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden doorlopen zijn er 

een aantal scharniermomenten waarop een informatieverstrekking van belang kan zijn.  

Deze scharniermomenten situeren zich op volgende vlakken: contact met justitiële actoren, 

ontmoeting met een magistraat van het parket, toelichting omtrent de werkzaamheden van de 

verkeersdeskundige, mogelijkheid tot inzage in het dossier, informatie omtrent het verloop van het 

proces en zitting.  

 

Een aantal van de vragen in dit thema werden toegevoegd op verzoek van de verenigingen die 

verkeersslachtoffers en na(ast)bestaanden vertegenwoordigen.  

Zo blijkt dat slachtoffers op een vlotte wijze inzage willen krijgen in het dossier - niet alleen na de 

afsluiting ervan maar reeds in de loop van het onderzoek zelf - en het heel belangrijk vinden om 

contact te mogen hebben met een magistraat van het politieparket. 

Zij worden daarbij echter soms geconfronteerd met, wettelijk voorzien, procedurele beperkingen 

die dit bemoeilijken en kunnen daar soms moeilijk begrip voor vinden. In het algemeen leidt de 

weigering tot inzage tot teleurstellingen en frustraties, wat op zich kan leiden tot secundaire 

victimisering.  

In dit opzicht lijkt het ons van cruciaal belang dat het parket oog heeft voor deze gevoeligheden en 

duidelijk verklaart waarom inzage (nog) niet mogelijk is of waarom de inzage soms moet worden 

uitgesteld. 

 

Ook het rapport KuLeuven toont aan dat ouders die persoonlijke contacten hadden met ofwel de 

parketmagistraat, ofwel de onderzoeksrechter, of zelfs de verkeersdeskundige die hun zaak 

behandelde, dat zeer positief hebben ervaren. Zij krijgen hierbij het gevoel als volwaardige partij in 

de afwikkeling van het dossier betrokken te worden.  
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4.7.2. Mogelijkheid tot contact met het politieparket 
 

Deux mois après l’accident, plusieurs personnes nous disent  

avoir vu la conductrice.  

Nous écrivons au parquet et  

nous recevons alors des précisions concernant le coupable.  

Sa durée de détention, les conditions de sa liberté. 

 

(i) Worden er initiatieven genomen opdat, zo snel mogelijk na het ongeval en op elk 

ander moment, een contactname mogelijk is tussen de verkeersslachtoffers en hun 

na(ast)bestaanden en: 

- De dienst slachtofferonthaal? 

- De verbindingsmagistraat? 

- De magistraat belast met het dossier? 

- De procureur des Konings? 

 

Op een paar politieparketten na worden er initiatieven genomen opdat, zo snel mogelijk na het 

ongeval en op elk ander moment, een contactname mogelijk is tussen de verkeersslachtoffers en 

hun na(ast)bestaanden en het politieparket. In al deze gevallen wordt de contactname met het 

parket via de dienst slachtofferonthaal georganiseerd.  

Sommige politieparketten houden de contactopname tegen wegens de hoge werklast of uit vrees 

voor de voortijdige vrijgave van strafrechtelijke informatie (geheim karakter van het 

vooronderzoek).  

 

De actoren met wie de slachtoffers in contact mogen komen zijn in de meeste gevallen de dienst 

slachtofferonthaal en de behandelende magistraat.  

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van de invulling van een formulier dat aan het parket 

wordt overgemaakt, waarna de behandelende magistraten aanbieden de nabestaanden te woord te 

staan en aan hen correcte en volledige informatie geven.  

Meestal gebeurt dit enkel op vraag van de slachtoffers en voor zover de dienst slachtofferonthaal 

voelt dat er werkelijk nood is aan een contact met de magistraat. Het komt wel voor dat de 

slachtoffers/nabestaanden samen met dienst slachtofferonthaal door de magistraattitularis worden 

ontvangen om uitleg te krijgen over een eindbeslissing. 

 

Ook zijn er heel wat gevallen waarin enkel contact plaatsvindt met de dienst slachtofferonthaal 

omdat men vindt dat het contact met magistraten hun werk zou verhinderen. Er wordt dan een 

brief van de dienst slachtofferonthaal naar de slachtoffers geschreven. 

 

In de meeste gevallen vinden er echter geen contacten plaats tussen verkeersslachtoffers en hun 

na(ast)bestaanden en de verbindingsmagistraat, noch met de procureur des Konings. In één geval 

- waarbij een kind verongelukt was - vond het echter plaats, maar dit was zeer uitzonderlijk.  
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(ii) Wie neemt deze initiatieven ( de dienst slachtofferonthaal, de slachtoffers, de 

procureur, de behandelende magistraat,…)? 

 

Hoewel slechts een klein deel van de magistraten van het politieparket deze vraag beantwoord 

heeft, is vast te stellen dat de antwoorden erg uiteenlopend zijn. De antwoorden zijn hieronder 

volgens dalende frequentie opgenomen: 

1°De administratie van het parket: deze verwittigt de dienst slachtofferonthaal die het dossier 

dan opzoekt; 

2° Het slachtoffer zelf /zijn advocaat (er is geen systematisch aanbod)/ de politiedienst zelf/  

De assistent/ psycholoog van het slachtoffer;  

3° Het politieparket; 

4° De behandelende magistraat; 

5° De verzekeringsmaatschappij. 

 

(iii) Vindt u het goed dat deze contacten plaatsvinden? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Slechts een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord.  

 

De meerderheid van deze respondenten antwoordden positief en vinden het nuttig dat er contacten 

plaatsvinden, vooral met de dienst slachtofferonthaal omdat deze naar de slachtoffers toe de gang 

en de bevindingen van het strafonderzoek kan toelichten. Deze contacten hebben een positief 

effect en biedt de mogelijkheid om van in den beginne een aantal misverstanden te vermijden.  

 

(iv) Hoe worden de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden op de hoogte 

gebracht van de dienst slachtofferonthaal?  

 

Uit de interviews blijkt dat slachtoffers op de hoogte worden gebracht door de dienst 

slachtofferonthaal zelf, door de politie of door het politieparket. 

 

In de meeste gevallen doet de dienst slachtofferonthaal een hulpaanbod. 

Dit aanbod wordt over het algemeen zo snel mogelijk voorgesteld. Zo stelt en respondent dat de 

DSO binnen de 15 dagen, en zelfs sneller in geval van hoogdringendheid, een hulpaanbod 

formuleert. Het politieparket maakt het dossier zo snel mogelijk over aan de justitieassistent, die 

hierna een schrijven richt aan het verkeersslachtoffer en/of zijn na(ast)bestaanden waarin vermeld 

wordt dat het aanbod vrijblijvend is. 

Twee respondenten geven aan dat de DSO in geval van een dodelijk verkeersongeval, pas een 

schrijven richt nà de begrafenis. Volgens hen is snel optreden na een dodelijk verkeersongeval pas 

effectief wanneer de praktische regeling rond de begrafenis afgehandeld is. 

 

Verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden kunnen ook door de politie of het politieparket op 

de hoogte worden gebracht van de dienst slachtofferonthaal. In de praktijk gebeurt dit meestal 
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door de politie. Een respondent geeft aan dat wanneer dat nog niet gebeurd is, het parket zelf 

initiatief neemt.  

Een verkeersmagistraat deelt mee dat de politionele slechtnieuwsmelders goed samenwerken met 

de dienst slachtofferonthaal.  

Eén gerechtelijk arrondissement beschikt zelfs over een zorgteam dat de verkeersslachtoffers en 

hun na(ast)bestaanden op de hoogte brengt van de dienst. De informatieverlening gebeurt door 

middel van brochures.  

Dit gebeurt wel enkel bij overlijden of indien er kans bestaat op overlijden. Wanneer het slachtoffer 

binnen een week geen contact heeft opgenomen met de dienst, wordt zelf contact opgenomen.  

 

(v) Kunnen de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden volgende personen 

ontmoeten: 

- de verbindingsmagistraat? 

- De behandelende magistraat? 

- De procureur des Konings? 

- Zo neen, wat zijn hierbij de praktische bezwaren? 

 

Op twee politieparketten na, deelden alle politiemagistraten mee dat de verkeersslachtoffers en 

hun na(ast)bestaanden de bovenvernoemde actoren kunnen ontmoeten.  

 

De contactopname gebeurt vrijwel in de meeste gevallen met de behandelende magistraat die 

belast is met het dossier omwille van de reden dat enkel hij/zij kennis heeft van de inhoud van het 

dossier. Ook kunnen de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden de verbindingsmagistraat 

en de procureur des Konings ontmoeten maar dit komt niet zo vaak voor. De ontmoeting wordt 

dan geregeld door de dienst slachtofferonthaal.  

 

Uit de interviews blijkt dat contactname eventueel toegestaan wordt indien het kwesties betreft die 

enkel door de magistraat zelf kunnen wordt toegelicht.  

Deze ontmoeting vindt plaats op vraag van de dienst slachtofferonthaal of in uitzonderlijke gevallen 

op vraag van verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden.  

 

Op twee politieparketten kunnen/mogen de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden de 

bovenvernoemde actoren niet ontmoeten omdat het volgens hen geen meerwaarde biedt en/of er 

geen behoefte aan is. Er werd meegedeeld dat er andere kanalen aanwezig zijn zoals de dienst 

slachtofferonthaal die voor informatieverlening zorgt. Een respondent merkt op dat magistraten 

niet opgeleid zijn om slachtoffers in zulke gevoelige dossiers te woord te staan en op te vangen.  

 

(vi) Geeft u een tussentijdse toelichting aan de verkeersslachtoffers en hun  

na(ast)bestaanden omtrent het verloop van de werkzaamheden van de 

verkeersdeskundige? 
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De meeste magistraten geven zelf geen systematische toelichting  aan de slachtoffers omtrent het 

verloop van de werkzaamheden van de verkeersdeskundige of over een eventuele vertraging in het 

verslag. 

 

Indien de slachtoffers zelf een vraag hieromtrent richten aan het parket, kan deze informatie wel 

worden verstrekt. Uit de interviews blijkt dat informatieverstrekking via de dienst 

slachtofferonthaal, de parketmagistraat zelf, de administratie of nog via de advocaat kan verlopen. 

 

Sommige geven bij een specifieke vraag van het slachtoffer, zelf mondelinge toelichting of 

schrijven een brief aan de na(ast)bestaanden.  

Maar op de meeste politieparketten verzorgt de DSO de tussentijdse toelichting. In de fase van het 

vooronderzoek is het een taak van de justitieassistenten om na(ast)bestaanden te informeren 

waarom het verslag zo lang op zich laat wachten. De dienst slachtofferonthaal kan uitleggen dat: 

- de zaak nog in vooronderzoek is en het deskundigenverslag wordt afgewacht;  

- een termijn van drie tot zes maanden bij voorbeeld een normale termijn is en dat men niet 

overhaast te werk mag gaan, zeker niet in verkeersdossiers.  

- er geen exacte termijn kan worden meegedeeld, maar de aangestelde verkeersdeskundige 

goed werk levert is en dat het beter is te wachten op een verslag dat kwalitatief is dan op 

een verslag dan snel werd afgehandeld en minder kwalitatief is.  

Eén magistraat merkt op dat het belangrijk is aan het slachtoffer mee te delen dat de gegeven 

informatie zeker niet definitief is. Hij vertelt dat de dienst slachtofferonthaal indien nodig naar de 

magistraat kan bellen om de laatste stand van zaken te kennen. De magistraat kan dan op zijn 

beurt contact opnemen met de verkeersdeskundige. Soms wordt aan de verkeersdeskundige 

gevraagd om er spoed achter te zetten. Voor sommige slachtoffers is het deskundigenverslag 

immers van groot belang in het kader van de uitkering van de levensverzekering, of van uitbetaling 

van voorschotten, …  

 

(v) Zou u het nuttig vinden dat de verkeersslachtoffers en/of hun na(ast)bestaanden 

vroeger toegang krijgen tot het dossier dan op het moment van de dagvaarding? 

 

Uit de interviews blijkt dat inzage in het dossier op de meeste parketten mogelijk is tijdens het 

vooronderzoek. 

Het ogenblik waarop dat toegestaan wordt is verschillend van parket tot parket. Voor sommige 

respondenten kan inzage van zodra het mogelijk is en voor zover er geen gevaar bestaat dat het 

onderzoek zou worden geschaad. Anderen laten het pas toe wanneer het opsporingsonderzoek 

afgerond is of in geval van sepot. Op een parket kan het slechts in uitzonderlijke gevallen, namelijk 

in geval van hoogdringendheid én mits toestemming van de behandelende magistraat of de 

onderzoeksrechter. 

 

De respondenten geven allen aan dat het slachtoffers (mondeling of schriftelijk) de vraag moet 

stellen aan het parket. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen ‘dader’ en ‘slachtoffer’ 

gezien er op dat moment nog geen rechtelijke uitspraak bestaat.  De magistraten benadrukken wel 
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dat men aan de partijen moet meedelen dat het dossier niet volledig is indien het 

opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek nog niet is afgerond.  

 

De inzage op het dossier gebeurt in de aanwezigheid van de justitieassistent of met tussenkomst 

van de advocaat. 

 

De toegang tot het dossier kan worden geweigerd uit bezorgdheid dat de informatie naar de pers 

lekt of omwille van het feit dat het slachtoffer ook via de advocaten en de 

verzekeringsmaatschappijen informatie kan verkrijgen.  

 

(vi) Worden de slachtoffers en de na(ast)bestaanden gecontacteerd vóór de zitting 

omtrent het verloop van het proces, het zittingsuur, het verloop van de zitting en de 

mogelijke ondersteuning?  

o Ja / Neen 

o Zo ja,  

 Door wie? (de dienst slachtofferonthaal, de behandelende 

magistraat, de procureur,… ?) 

 Vindt u deze contactname positief? Kunt u uw antwoord toelichten?  

Zo neen, overweegt u een dergelijke contactname? 

 

Bijna alle magistraten delen mee dat de slachtoffers en de na(ast)bestaanden gecontacteerd 

worden vóór de zitting omtrent het verloop van het proces, het zittingsuur, het verloop van de 

zitting en de mogelijke ondersteuning.  

In de meeste gevallen worden de slachtoffers door de dienst slachtofferonthaal gecontacteerd voor 

zover dat er tussen hen reeds een contactname heeft plaatsgevonden en het hulpaanbod aanvaard 

werd. De justitieassistent zorgt dan voor de bijstand tijdens inzage in het dossier, is aanwezig op 

de zitting om het slachtoffer en/of na(ast)bestaande ondersteuning te bieden en te antwoorden op 

diens vragen.  

  

Er zijn enkele politieparketten die zelf een oproepingsbrief schrijven naar de partijen om hen het 

tijdstip van de zitting mee te geven. Slechts in één geval verwittigt het parket tevens de dienst 

slachtofferonthaal die het slachtoffer dan een aanbod kan doen tot bijstand en tot gezamenlijke 

inzage in het dossier.  

 

Slechts 3 magistraten delen mee dat noch het politieparket, noch de dienst slachtofferonthaal de 

slachtoffers/na(ast)bestaande voor de zitting contacteren. In die gevallen is het de advocaat van 

het slachtoffer/na(ast)bestaande die de contactname voor de zitting voor eigen rekening neemt.  

 

Een politieparket neemt kort voor de zitting zelf contact op met het slachtoffer/na(ast)bestaande 

om in het kort het verloop van de zitting mee te delen. 
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4.7.3.Besluit 
 

Wat meteen opvalt bij de analyse van de antwoorden is dat er een grote initiatiefruimte wordt 

gelaten aan het slachtoffer. Indien de parketmagistraat de DSO niet vat, dient het slachtoffer zelf 

contacten te zoeken om informatie te bekomen of justitiële actoren te ontmoeten.  

 

Veel hangt ook af van de mate waarin slachtoffers contact hebben met de justitieassistenten omdat 

deze laatste de contacten en ontmoetingen met andere justitiële actoren kan initiëren. Aan de 

andere kant ondervangen de justitieassistenten, in bepaalde gevallen, al heel wat vragen tot 

informatie.  

 

De reden waarom verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden de behoefte hebben om een van 

de bovenvernoemde actoren te ontmoeten heeft te maken heeft met het feit dat ze niet altijd 

duidelijk weten hoe het ongeval is kunnen gebeuren en wie verantwoordelijk is. Een verhelderend 

gesprek met de behandelende magistraat kan een afdoend antwoord geven op tal van vragen en 

het verwerkingsproces bespoedigen of op zijn minst, de slachtoffers en hun na(ast)bestaanden, 

respectvolle aandacht geven door open te staan voor een ontmoeting.  Het geeft immers ook blijk 

van menselijkheid, begrip en openheid naar de deze mensen toe. Het spreekt voor zich dat een 

contact met een magistraat enkel moet mogelijk zijn in die gevallen waarbij kwesties dienen te 

worden toegelicht door een gezaghebbende persoon, in de hoedanigheid van de behandelende 

titularis magistraat.  
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4.8. Herstelbemiddeling 

 

4.8.1. Context 
 

Verkeersongevallen met dodelijk of zwaar gekwetste slachtoffers hebben een grote 

maatschappelijke impact omdat iedereen deelneemt aan het verkeer en dus ook een potentieel 

betrokkene is in een verkeersongeval. De materiële en emotionele schade van verkeersongevallen 

is groot en divers en kan niet enkel via het klassieke strafproces terug hersteld worden.  

 

Vanuit deze optiek leek het ons interessant om de topic van herstelbemiddeling mee op te nemen 

in ons onderzoek. Herstelbemiddeling is een relatief nieuwe mogelijkheid om procespartijen in 

communicatie te laten treden met elkaar en eventueel tot een vergelijk te komen. 18 

 

De toepassing van herstelbemiddeling bij dodelijke verkeersongevallen heeft het voorwerp 

uitgemaakt van een pilootproject in Dendermonde.19 

Dat project is gestart in 2002 en is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de 

bemiddelingsdienst , het politieparket van Dendermonde en het het toenmalige BVVO (nu 

Assuralia). Herstelbemiddeling werd hierbij voorgesteld in dossiers van een dodelijk 

verkeersongeval, met méér dan één betrokken partij en waarbij de noodzaak aangevoeld werd om 

in communicatie te treden. De sectie ‘Verkeer’ van het parket licht de betrokken in over de 

mogelijkheid om herstelbemiddeling aan te vragen.  

 

Wij wilden nagaan in welke mate herstelbemiddeling al werd toegepast in verkeersdossiers en 

welke de ervaringen hierover waren. 

 

4.8.2. Deelvragen  
(i) Wie vraagt de herstelbemiddeling aan (dader, slachtoffer/na(ast)bestaande of de 

magistraat)? 

(ii) Wie verwijst de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden door naar de dienst 

voor herstelbemiddeling?  

(iii) Wie selecteert de verkeersdossiers die in aanmerking komen voor 

herstelbemiddeling? 

(iv) Wie informeert de verkeerslachtoffers en hun na(ast)bestaanden over de procedure 

tot herstelbemiddeling (dienst slachtofferhulp, politieparket, advocaat,…)? 

                                                 
18 Wet van 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering 
19 E. GOOSSENS, “bemiddelen na een verkeersongeval”, in Nieuwsbrief Suggnomé n° 4/07  november 2007 
“Herstelbemiddeling naar aanleiding van een dodelijke verkeersongeval”, 2007, Leuven, 14; 
http://www.suggnome.be/pdf/nieuwsbriefverkeer.pdf,  
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(v) Welke thema’s komen aan bod bij de bemiddelingsgesprekken in de 

verkeersdossiers? 

(vi) Hoe evalueert u de herstelbemiddeling in verkeerszaken? 

 

De antwoorden op deze vragen werden gebundeld weergegeven. 

We stellen vast dat weinig magistraten vertrouwd zijn met de procedure van herstelbemiddeling. 

Voor veel respondenten was het bovendien niet meteen duidelijk wat er bedoeld werd met de 

vragen. Men verwarde ‘herstelbemiddeling’ met ‘bemiddeling in strafzaken’. Andere respondenten 

gaven enkel een vaag antwoord. 

 

Op de meeste politieparketten wordt herstelbemiddeling (nog) niet toegepast. De redenen hiertoe 

zijn de volgende. 

 Het parket is geen vragende partij en er is een beperking qua personeel. In een 

uitzonderlijk geval werd het wel reeds toegepast: het betrof een dossier met een  

veroorzaker van een dodelijk verkeersongeval. Het parket heeft echter liever dat de 

rechter een werkstraf of een opleiding oplegt; 

 Er is volgens de respondenten weinig vraag en er zijn weinig dossiers die zich er toe 

lenen. 

 Er is nog nooit een vraag naar herstelbemiddeling gesteld, noch door de 

verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden, noch door het politieparket en de 

dienst slachtofferonthaal; 

 Het werd de facto wel reeds toegepast: Het betrof een  gesprek tussen de 

veroorzaker en de na(ast)bestaanden van de overledene in aanwezigheid van een 

gespecialiseerde gesprekspartner. Dat is ook een toepassing van 

‘herstelbemiddeling’ omdat het een herstel van de traumatische ervaring is. . 

 Tijdens de zitting is er meestal contact tussen de partijen en meestal worden 

slachtoffers dan geconfronteerd met de dader. De beklaagde kan dan tijdens de 

debatten zijn aansprakelijkheid erkennen. Herstelbemiddeling is dan ook overbodig.  

 Herstelbemiddeling is vooral gericht op schadevergoeding en is aldus overbodig in 

verkeerszaken. Er wordt gewezen op de rol van de verzekeringsmaatschappijen in 

deze dossiers. Verzekeringsmaatschappijen moeten zo snel mogelijk over de 

aansprakelijkheid kunnen oordelen, de stoffelijke schade begroten en vergoeden,  

en desgevallend een medische expertise, in der minne of onder het toezicht van 

raadsgeneesheren-experten, in gang kunnen zetten om de tijdelijke en gebeurlijk 

blijvende arbeidsongeschiktheden, morele, esthetische en andere lichamelijke 

schaden te begroten en te vergoeden., Dit kan in der minne geregeld worden of 

door de rechtbank, die tevens tot provisionele vergoedingen kan veroordelen. 

Herstelbemiddeling is volgens deze respondent bijgevolg meer nodig. Het is dan ook 

onwenselijk dat een gesystematiseerde herstelbemiddeling ooit zou worden 
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ingebouwd als een fase waarin wordt gewacht om over te gaan tot dagvaarding in 

verkeerszaken. De slachtoffers moeten de zekerheid behouden, dat ze hun recht op 

schadeloosstelling zo vlug mogelijk gerechtelijk kunnen laten gelden.  

 Er wordt gevreesd voor een ernstige administratieve complicatie en belasting voor 

het bestaande systeem. Ook zou herstelbemiddeling kunnen interfereren met de 

onderhandelingen of tussenkomsten van de verzekeringmaatschappijen (en hun 

advocaten) zelf en zodoende ook daar verwarring zou brengen. Het argument dat 

herstelbemiddeling zich ook bezighoudt met emotionele aspecten van het delictueus 

feit is niet overtuigend, aangezien de gerechtelijke afhandeling van de burgerlijke 

belangen ook slaat op de morele schade van slachtoffers en nabestaanden. 

- Men vreest voor verjaring van de dossiers. 

 

Sommige politieparketten delen mee dat herstelbemiddeling wel reeds toegepast werd (met 

mondjesmaat) maar ze beschikken echter over weinig tot geen concrete gegevens. Een respondent  

geeft dat het sinds 2007 één keer werd toegepast. Een andere magistraat deelt mee dat er 

gesproken werd over de reden waarom de feiten hebben plaatsgevonden en het gebeuren zelf. Men 

wil vooral het gebeuren kunnen begrijpen en details kennen. Ook werden de modaliteiten van de 

schadevergoeding besproken.  

Een respondent selecteert is de magistraat die de dossiers selecteert. De magistraat en/of de DSO 

licht de partijen hierover in. De herstelbemiddelaar wordt ook geïnformeerd, komt de dossiers dan 

inkijken en schrijft de betrokken partijen aan.  

 

Op een aantal politieparketten is herstelbemiddeling pas opgestart en werd er nog maar net een 

herstelbemiddelaar aangesteld. Afspraken over concrete werking moeten nog worden vastgelegd. 

Het parket stuurde hierbij een formulier op aan de slachtoffers en/of na(ast)bestaanden  In een 

geval gaf de dienst slachtofferonthaal een informatiebrochure mee.  

 

4.8.3. Besluit 
 

Hoewel de wet tot invoering van herstelbemiddeling reeds een aantal jaren in werking is, stellen we 

vast dat herstelbemiddeling niet overal zijn ingang heeft gevonden Niet alle parketten kennen de 

herstelbemiddelaar. Ook is het nog niet duidelijk voor de respondenten in welke mate deze 

procedure zijn ingang kan vinden in verkeerszaken. Er wordt ervan uitgegaan dat slachtoffers het 

initiatief dienen te nemen. Toch is het ook de taak van de magistraat om herstelbemiddeling bij de 

partijen als mogelijke initiatief voor te stellen. 
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BESLUIT 
 

Met dit rapport heeft de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid de justitiële afhandelingspraktijk van 

verkeersongevallen met dodelijke en/of zwaargewonde slachtoffers nader willen bestuderen.  

 

Als besluit wensen we het hele onderzoekstraject samen te vatten alsook de belangrijke 

onderzoeksresultaten per thema weer te geven. Daarnaast willen we twee topics aangeven die ons 

inziens doorheen het onderzoek een belangrijke plaats innemen en aandacht vragen. Tot slot 

formuleren we enkele algemene concluderende opmerkingen.  

 

Dit project is tot stand gekomen dankzij een uitgebreide gegevensinzameling en opvolging, waarbij 

het onderzoeksrapport van Hutsebaut F., Aertsen I. en Somers L. omtrent ‘Kinderen als slachtoffer 

in het verkeer – Onderzoek naar de noden, behoeften en ervaringen van verkeersslachtoffers en 

hun nabestaanden’ (Katholieke Universiteit Leuven, 2005) en de Vlaamse Staten-generaal van 16 

februari 2007 voor de opvang van verkeersslachtoffers de vertrekpunten waren. Ook de contacten 

die onze Dienst heeft uitgebouwd met de verenigingen die verkeersslachtoffers vertegenwoordigen 

of verkeersveiligheid promoten hebben de belangstelling en aandacht voor dit thema verder 

aangewakkerd en gestuurd. 

 

Doorheen de literatuurstudie, die we in het eerste hoofdstuk van dit rapport hebben uitgewerkt, 

merkten we op dat na(ast)bestaanden heel wat verwachtingen koesteren ten aanzien van justitie. 

Naast het uitoefenen van de wettelijke opdrachten wordt van de professionele actoren ook een 

behartiging van de behoeften van de nabestaanden en respect en waardigheid ten aanzien van het 

slachtoffer vooropgesteld. Dit is een complex takenpakket waarbij de onderliggende belangen soms 

tegenstrijdig zijn. Doordat verschillende belangen moeten worden afgewogen en er een gebrek is 

aan adequate informatieverstrekking voelen slachtoffers en na(ast)bestaanden zich al snel in de 

kou staan.  

 

Uit deze literatuurstudie leerden we dat een ontoereikende bejegening van verkeersslachtoffers 

en/of hun na(ast)bestaanden, en een incorrecte of inadequate informatieverstrekking kunnen 

uitmonden in een bijkomende, secundaire victimisering. Mensen voelen zich nog maar eens 

slachtoffer, maar nu van het justitieel apparaat dat naar hun aanvoelen niet luistert naar hun 

noden of niet openstaat voor hun verzuchtingen. De actoren die verantwoordelijk zijn voor de 

gerechtelijke afhandeling hebben aldus een cruciale rol bij het verwerkingsproces en zijn mede 

verantwoordelijk voor de positieve of negatieve ervaringen van verkeersslachtoffers en hun 

na(ast)bestaanden met justitie.  

Een volgende probleemstelling die hierbij aansluit is de vaststelling dat de rol en de 

verantwoordelijkheden van de verschillende actoren binnen de strafrechtsketen (politie en justitie) 

niet altijd even duidelijk afgebakend, noch op elkaar afgestemd zijn, wat een gebrek aan een 

geïntegreerde benadering aantoont en vaak de oorzaak is van de knelpunten.  

Tevens stelden we vast dat, hoewel België een voortrekkersrol heeft in Europa wat de regelgeving 

inzake slachtofferzorg betreft, de implementatie van de vigerende regelgeving in de praktijk niet 
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altijd en overal even vlot verliep. In verschillende gerechtelijke arrondissementen wordt er soms 

een andere invulling gegeven aan de regelgeving, wat een zekere rechtsongelijkheid met zich 

meebrengt.  

 

Het ontbreken van onderzoek en literatuur omtrent de justitiële invalshoek laat ons niet toe de 

verwachtingen van slachtoffers, zoals deze uit de literatuurstudie naar voor kwamen, te 

contextualiseren en te omkaderen. We wilden de magistratuur over dit thema aan het woord laten, 

en aldus een andere stem in het debat horen, en we wilden onderzoeken of de knelpunten die we 

aantroffen in de onderzoeksliteratuur ook zo ervaren worden door de justitiële actoren, of er al dan 

niet best practices bestaan en welke mogelijke oplossingen er zijn.  

 

In het tweede hoofdstuk werd het onderzoeksopzet uiteengezet. De vaststellingen en 

bevindingen uit de literatuurstudie hebben ons immers toegelaten de probleemstelling van ons 

onderzoek te definiëren, het onderzoek af te bakenen, de doelstellingen en onderzoeksvragen te 

formuleren, de methodologie te bepalen en ons onderzoeksopzet uit te werken.. 

Ons onderzoek beperkt zich tot de afhandeling door het openbaar ministerie, maar breidt zich 

enigszins uit naar andere actoren in de mate dat zij via hun houding en handelingen invloed 

hebben op de verdere gerechtelijke afhandeling.  

Het onderzoek heeft zowel betrekking op de zwaargewonde verkeersslachtoffers en hun 

naastbestaanden als op de nabestaanden van dodelijke slachtoffers omdat zij rechtstreeks en 

onvermijdelijk in contact komen met de justitiële actoren. Het onderzoek wordt hierbij 

opengetrokken naar alle dodelijke en zwaargewonde betrokkenen bij een verkeersongeval en hun 

na(ast)bestaanden, ongeacht of zij vanuit juridische invalshoek nu ‘dader’ dan wel ‘slachtoffer’ zijn, 

en ongeacht hun leeftijd. Deze positionering valt immers in vele verkeerszaken moeilijk te trekken 

zolang de aansprakelijkheid door de rechter niet is vastgesteld. Bovendien is er vaak sprake van 

gedeelde aansprakelijkheid. We spreken in ons onderzoek dan ook gemakshalve over slachtoffers 

doch dit moet niet strikt worden geïnterpreteerd. 

 

Uit de geformuleerde probleem- en doelstellingen vloeiden twee onderzoeksvragen voort:  

1° Hoe verloopt de gerechtelijke afhandeling van verkeersongevallen met dodelijke en 

zwaargewonde verkeersslachtoffers op politieparketten? 

2° Op welke wijze is er hierbij aandacht voor de bejegening van de verkeersslachtoffers en hun 

na(ast)bestaanden? 

 

Het spreekt voor zich dat een kwalitatief onderzoek de aangewezen methode was om onze 

onderzoeksvragen te beantwoorden. Zoals hierboven reeds werd aangehaald, bestaat er over de 

onderzoeksproblematiek weinig tot geen literatuur die uitgaat van de ervaringen of het standpunt 

van de justitiële wereld zelf. Het is voor een groot stuk dus ook exploratief van aard.  

Als populatie van ons onderzoek opteerden wij voor alle politieparketten in België omdat zij 

verantwoordelijk zijn voor de gerechtelijke afhandeling van verkeersongevallen en omdat we ook 

zo veel mogelijk professionele actoren wilden sensibiliseren en bewust maken voor de problematiek 

van verkeerslachtofferschap.  
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Er werd gebruik gemaakt van een vragenlijst die voornamelijk uit gesloten vragen met een vaste 

formulering bestaat. De vragenlijst werd in concreto opgesteld aan de hand van de knelpunten en 

lacunes die we doorheen onze literatuurstudie (supra) en bestaande regelgeving tegenkwamen en 

die betrekking hadden op de justitiële afhandeling van verkeersongevallen en/of 

slachtofferbejegening. Deze vragenlijst heeft ons ondersteund bij het afnemen van het semi-

gestructureerd interview en bood het canvas aan. Voor de verwerking en analyse van de 

antwoorden hebben we binnen de vragen en antwoorden naar kernthema’s of categorieën gezocht 

om onze gegevens te bundelen en te hergroeperen.  

De verzamelde data werden verwerkt via de kwalitatieve methode door de ‘tekst’ open te trekken 

en door ideeën en/of betekenissen die erin vervat liggen uiteen te rafelen en de relevante passages 

in die categorieën onder te brengen. Daarna hebben we de gegevens vergeleken op hun 

gelijkenissen en verschillen. Tot slot werken het hoofdstuk af met een kritische blik op het eigen 

onderzoeksvoorstel. 

 

Het derde hoofdstuk belicht een aantal kwantitatieve (cijfermatige) gegevens omtrent de actoren 

werkzaam op het politieparket. Ook omtrent de verkeersdeskundige hebben we gegevens 

verzameld. Deze gegevens laten ons toe om een zicht te verwerven op enkele organisatorische 

aspecten van de politieparketten die hun belang kunnen hebben bij de interpretatie van gegevens 

uit het volgende hoofdstuk. Daarenboven hebben we gepeild naar het aantal verkeersdossiers om 

ons een beeld te kunnen vormen van de omvang en spreiding van verkeersongevallen met 

dodelijke en zwaargewonde slachtoffers.  

De gegevens uit dit hoofdstuk zijn veelal bedoeld als randinformatie. 

 

In het vierde hoofdstuk hebben we de verschillende thema’s uitgewerkt die de gerechtelijke 

afhandeling van verkeersongevallen met dodelijke of zwaargewonde slachtoffers vorm gaven. 

 

Uit de analyse van het eerste thema omtrent de sensibilisatie van het politieparket voor 

verkeersslachtofferschap blijkt dat men aan sensibilisering kan doen op verschillende niveaus.  

Allereerst is aandacht voor slachtofferbejegening individueel gebonden (microniveau). Iedere 

magistraat kan vanuit zichzelf oog hebben voor verkeersslachtofferschap door dit in zijn 

opdrachten integreren en tot uiting laten komen. Het gaat vooral over het hebben van de goede 

reflex en het lijkt voor een groot stuk ook persoonsgebonden. Uit de voorbeelden blijkt dat kleine 

inspanningen al een groot verschil kunnen maken.  

Verder kan er vanuit het politieparket incentives worden gegeven door verschillende actoren 

(mesoniveau). Zo blijkt uit de interviews dat de procureur des Konings en de justitieassistenten 

van de dienst slachtofferonthaal een stimulerende rol hierin kunnen hebben. De 

verbindingsmagistraat lijkt een afwezige in dit verhaal. Ook uit de analyse van de antwoorden in 

bijlage omtrent deze verbindingsmagistraat valt op dat de taak en opdracht van deze magistraat in 

vele parketten niet wordt opgenomen. Ze is alvast niet zichtbaar voor vele magistraten van het 

politieparket. 

Ten slotte kan er via regelgeving meer formele aandacht worden gevraagd voor bejegening 

(macroniveau). Dit kan via verplichte opleidingen of richtlijnen allerhande. 
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Ook blijkt dat sommige parketten een bijzondere aandacht schenken aan de problematiek van de 

verkeersslachtoffers. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van goede praktijken. Toch blijken enkele 

contextfactoren een grote invloed uit te oefenen op de mate van sensibilisatie van deze 

parketmagistraten. Eén van deze factoren is de ‘gepercipieerde’ afstand tussen het politieparket en 

de Dienst Slachtofferonthaal.  

 

We kunnen uit dit thema besluiten dat een klein gebaar, een blijk van medeleven,… voor veel 

slachtoffers een blijvende indruk nalaat, zelfs zoveel jaar na de feiten. De impact van de daden 

en/of woorden van de magistraat kunnen bij het slachtoffer zeer groot zijn. Het gaat mede het 

rouwproces bepalen en de wijze waarop men nadien terugkijkt op het gebeuren. Het is dan ook 

van belang dat een magistraat zich hiervan bewust is en inzicht heeft in het verwerkingsproces en 

de rol die men hierin kan spelen. 

 

Doorheen het tweede thema ‘afscheid nemen’ blijkt overduidelijk dat er geen eenduidige of 

uitgewerkte procedure bestaat in de fase onmiddellijk na het ongeval teneinde de 

na(ast)bestaanden toe te laten op een respectvolle en menswaardige manier afscheid te kunnen 

nemen van hun dierbare.  

Noch in de fase van het afscheid nemen op de plaats van het ongeval, noch bij de inbeslagneming 

van het lichaam, brengen van de laatste groet, de vrijgave van het lichaam en de teruggave van de 

persoonlijke goederen en overtuigingsstukken is er een transparante communicatielijn, 

informatieflux en documentenstroom. Dit heeft ontegensprekelijk een invloed op de onderlinge 

samenwerking en afstemming tussen de betrokken actoren enerzijds, en op de kwaliteitsvolle 

opvang van na(ast)bestaanden anderzijds. Hierdoor kan het rouwproces worden bemoeilijkt en 

secundaire victimisering in de hand gewerkt.  

 

Het derde thema handelde over de politietussenkomst. 

Het proces-verbaal en de schetsen zijn cruciale documenten voor het verdere verloop van de 

strafrechtspleging en voor het vastleggen van de verantwoordelijkheid voor een verkeersongeval. 

Over de redactie van het proces-verbaal, de geldigheidsvereisten en de vereiste kwaliteit zijn heel 

wat boeken en cursussen geschreven. Toch bevestigen de interviews dat de kwaliteit nog steeds 

niet optimaal is en beter kan. Een tendens die ook werd vastgesteld in het evaluatierapport 

omtrent de politiehervorming door de Federale Politieraad. 

De invulling van een 7de basisfunctionaliteit verkeer opent misschien perspectieven om aan 

bovengenoemde knelpunten te verhelpen. Ook de initiatieven die momenteel genomen worden om 

de politieopleiding te herorganiseren op structureel en op inhoudelijk niveau, kunnen aan deze 

verzuchtingen tegemoet komen. 

In ieder geval werden in dit thema heel wat suggesties geopperd om de kwaliteit van deze 

documenten te verbeteren. Nauw overleg tussen politie en parket omtrent de kwaliteitsstandaard 

van een PV kan ook een interessante piste zijn.  

 

In het vierde thema kwam de verkeersdeskundige aan bod. 

Verkeersdeskundigen spelen doorheen de strafprocedure een belangrijke rol. Uit de interviews 

blijkt dat er doorheen het traject een delicate evenwichtsoefening gemaakt moet worden tussen tal 
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van factoren: de informatie meegedeeld door de politie, de vertrouwdheid van de magistraat van 

wacht met verkeersdossiers, de gehanteerde aanstellingscriteria, de specialiteit van de deskundige, 

de reistijd naar de plaats van het ongeval,  de duurtijd van overmaking van het proces-verbaal aan 

de verkeersdeskundige, de werklast, de kwaliteit van het verslag, .. Elke factor op zich kan een 

invloed hebben op de kwaliteit van het verkeersdeskundigenverslag en aldus op de zoektocht naar 

de waarheidsvinding. 

Dat de rol van de politiediensten een eerste cruciaal element is dat meespeelt bij de al dan niet 

aanstelling van een verkeersdeskundige, is vanzelfsprekend. De magistraten baseren hun 

beslissing tot aanstelling van een deskundige op de informatieverstrekking door de politiediensten 

die op de plaats van het ongeval staan. In de marge van deze vraag is de volledigheid, correctheid 

en het pertinent karakter van de informatie over het ongeval, die de politiedienst aan de 

magistraat verstrekt, van cruciaal belang bij het bepalen of er al dan niet een verkeersexpert zal 

worden aangesteld. Dit zal ook een invloed hebben op de concrete specialiteit van de 

verkeersdeskundige en de omschrijving van zijn opdracht. Een juiste en volledige verslaggeving 

van de politiediensten is uiteraard belangrijk. Ook speelt de ervaring van de magistraat in deze een 

rol: hij kan bij voorbeeld bijkomende vragen stellen of verduidelijkingen vragen aan de 

politiediensten zodat de taakomschrijving van de verkeersdeskundige nauwkeuriger bepaald kan 

worden. Vaak hebben we echter gehoord dat er zich een probleem stelt rond de magistraten van 

wacht, die vaak weinig ervaring hebben in verkeersdossiers. Op sommige parketten komen de 

nieuwe magistraten voor bepaalde tijd terecht in de verkeerssectie zodat dit probleem toch 

grotendeels wordt ondervangen. 

 

Bij hun beslissing tot aanstelling van de verkeersdeskundigen, hanteren alle parketten eigen 

aanstellingscriteria, al dan niet afhankelijk van de aard van het ongeval. Waar sommige parketten 

al snel overgaan tot de aanstelling, nemen andere parketten een terughoudende houding aan, 

hierbij rekening houdend met de gerechtskosten. Een niet onbelangrijk aandachtspunt hierbij is 

immers de hoge gerechtkosten. 

 

Eens de deskundige aangesteld is het van groot belang dat hij snel ter plaats komt, om de plaats 

van het ongeval daarna terug vrij te maken.20 Toch is de duurtijd afhankelijk van heel wat factoren.  

De beschikbare deskundige die wordt aangesteld is niet altijd degene die het dichtste bij woont. 

Weersomstandigheden, files,… zorgen bovendien soms voor heel wat vertraging. Door correcte  

communicatie en uitleg hieromtrent naar slachtoffers en hun na(ast)bestaanden toe kan zorgen 

voor enig begrip hunnentwege. Sommige parketten leggen nochtans enige creativiteit aan de dag 

om de duurtijd zo kort mogelijk te houden.  

 

Het aantal opdrachten voor een verkeersexpert hangt in sterke mate samen met de 

aanstellingscriteria die het desbetreffende parket hanteert. Sommige parketten voeren hieromtrent 

een beleid en stellen interne richtlijnen op voor de collega’s parketmagistraten of magistraten van 

wacht. Deze criteria verschillen van parket tot parket.  

Ook de aard van de opdracht die het parket aan de verkeersexpert richt heeft een invloed op het 

                                                 
20 Rapport Vlaamse Staten-generaal, 58 en 75. 
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aantal opdrachten. Sommige opdrachten kunnen allesomvattend zijn, andere zijn beperkt tot 

enkele te onderzoeken aspecten. 

Beide factoren zullen een invloed hebben op de duurtijd van het expertisewerk en de 

gerechtskosten die met deze opdrachten gepaard gaan. 

 

Wat de termijn voor het indienen van het verslag van de verkeersdeskundige en de 

kwaliteitscontrole betreft, zijn er heel veel verschillen tussen de parketten onderling. Sommige 

parketten gaan voor korte termijn, andere kunnen er begrip voor hebben dat het lang duurt en dat 

de kwaliteit primeert.  

Hier is het van groot belang voor ogen te houden dat de termijn pas begint te lopen vanaf het 

moment dat de deskundige het proces-verbaal heeft mogen ontvangen. Ook de proactieve controle 

door de magistraat en overleg tussen de magistraten en de verkeersdeskundige zijn hierbij van 

groot belang. Een aantal respondenten toont echter aan dat het mogelijk is om de vooropgestelde 

termijn te respecteren.  

Het criterium dat in deze geldt, lijkt ons de redelijke termijn te zijn waarbij men een evenwicht 

zoekt tussen snelheid enerzijds en kwaliteit anderzijds. De naleving ervan laat echter vaak te 

wensen over. Kwaliteitscontrole door het parket en duidelijke afspraken met de 

verkeersdeskundigen zijn van groot belang. Het aanstellen van een andere deskundige is vaak 

geen oplossing omdat deze niet op de plaats van het ongeval is geweest en dus geen objectieve 

ooggetuige is.  

 

Het is mogelijk dat sommige verkeersexperten niet meer worden aangesteld door de parketten 

omdat de kwaliteit van hun verslagen te wensen overlaat, of omdat de termijn voor het indienen 

van het verslag ruimschoots wordt overschreden. Deze factoren genereren namelijk enerzijds 

problemen op de zitting (contra-expertise, in twijfel trekken van de expertise), anderzijds lopen de 

dossiers vertraging op (gerechtelijke achterstand wordt vergroot).  

 

Slachtoffers en na(ast)bestaanden wachten vaak met ongeduld het verkeersdeskundigenverslag af 

omdat het voor hen helderheid kan brengen over het gebeuren. Het lange wachten op het verslag 

wordt door hen niet altijd goed gepercipieerd. Het is daarom van belang aan de partijen uit te 

leggen waarom het verslag op zich laat wachten.  

 

Het vijfde thema ‘justitiële afhandeling” zoals wij het in dit rapport hebben opgevat is zeker 

geen allesomvattend of volledig thema. Het onderwerp van ons rapport, namelijk zware 

verkeersongevallen, leent zich in se enkel tot een beslissing tot seponering (indien het bij 

voorbeeld enige betrokkene betreft) of tot een dagvaarding voor de rechter ten gronde. Ook is de 

populatie van ons onderzoeksopzet beperkt tot de referentiepersonen bij de politieparketten.  

 

Wat de beslissing tot sepot betreft kunnen we stellen dat de verkeersslachtoffers en hun 

na(ast)bestaanden enkel over een eventueel sepot worden ingelicht indien zij een bepaald statuut 

als slachtoffer genieten (automatische verwittiging). In de andere gevallen dienen zij proactief een 

vraag te richten tot het parket waarna de magistraattitularis een beslissing neemt.  
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Wat de mededeling van de motivering van het sepot betreft, liggen de meningen van onze 

respondenten uiteen. In de meeste gevallen worden de verkeersslachtoffers geïnformeerd over de 

motivering van het sepot, vaak gaat het echter over een standaardmotivering waardoor een 

bijkomende toelichting door de magistraat kan worden gevraagd. Ook hier verloopt enige 

communicatie doorheen en proactieve houding van de slachtoffers en hun na(ast)bestaanden. 

 

Indien het dossier wordt gedagvaard dient gewaakt over het taalgebruik in de oproepingsbrief. 

Deze is vaak te juridisch van aard. Toch worden in sommige parketten inspanningen geleverd om 

het technische jargon verstaanbaarder te maken. Het onthaal en de bewegwijzering in het 

gerechtsgebouw wordt dan weer wel, behoudens twee uitzonderingen, positief onthaald.  

In de zittingsfase is een zittingsmethodiek een belangrijk instrument om een vlotte en serene 

afhandeling op het niveau van de rechtbank mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn 

afzonderlijke zittingen voor dodelijke verkeersongevallen, zittingsmomenten op een bepaald uur of 

tijdstip en het zittingsreglement.  

Beide instrumenten stimuleren een vlotte en serene afhandeling maar veronderstellen ook een 

adequaat toezicht en participatie van de rechter en advocaten.  

Uit onze interviews blijkt dat de zittingsmethodiek zowel voor- als tegenstanders heeft. Een aanpak 

op maat die de goede organisatie en werking van de rechtbank niet in gevaar brengt, blijkt de 

beste oplossing. In dit vraagstuk is een belangrijke en primaire rol weggelegd voor de balie.  

Omtrent een zittingsreglement en een zittingsmethodiek is het laatste woord nog niet gezegd. 

Hieromtrent zou alvast een reflectie kunnen worden opgestart tussen de verschillende actoren.  

 

Ook al lenen niet alle zittingszalen zich tot een sereen en rustig debat, toch kan een goede 

procesgang worden verzekerd mits kleine aandachtspunten zoals het vooraan plaats nemen van de 

na(ast)bestaanden, het installeren van microfoons, aanmaning van de zaal tot stilte door de 

rechter, het verlenen van het woord aan de na(ast)bestaanden (tekst voorlezen, foto tonen…).  

Uit respect voor het slachtoffer wordt de persoonlijke verschijning van de verdachte vaak 

gevraagd.  

 

Het openstaan voor de menselijke kant van het dossier blijkt eens te meer een cruciaal element te 

zijn. De zittingsfase leent zich tot een integraal en geïntegreerd beleid waarbij elke betrokken actor 

een steentje kan bijdragen tot een kwalitatieve en serene afhandeling. 

 

In het zesde thema werd de interactie tussen de dienst slachtofferonthaal en het politieparket 

uitgewerkt.  

Uit onze interviews blijkt dat de DSO voldoende gekend is en er op vele parketten een goede 

samenwerking mogelijk is. Enkele contextfactoren beïnvloeden echter de intensiteit van de 

samenwerkingsverbanden zoals de nabijheid van de DSO, bereikbaarheid van de DSO en de 

beschikbaarheid.  

Wat de inschakeling van de DSO betreft, worden de justitieassistenten automatisch gevat bij 

dodelijke verkeersongevallen. Dit gebeurt niet systematisch voor zwaargewonde slachtoffers. Hier 

speelt de vraag van wat onder een zwaargewonde dient te worden verstaan. Ook elders in dit 

rapport hebben we hier melding van gemaakt. Eén en ander hangt samen met de 



 110

prioriteitenstelling binnen het parket omtrent welke dossiers inzake zwaargekwetsten er worden 

overgemaakt aan de DSO. Een concreet verwijzingsbeleid lijkt er bij de parketten nog niet te 

bestaan waardoor veel afhangt van de concrete invulling en persoonlijk aanvoelen van de 

behandelende magistraat. 

 

Wat de kennisname van de dossiers aangaat valt op dat er geen lijn te trekken is omtrent de 

informatie waarover de DSO kan beschikken in een concreet dossier (gaande van aanvankelijk pv, 

tot navolgende stukken, tot volledige inzage in het dossier,…), alsook de snelheid van 

informatieoverdracht omtrent deze stukken.  

 

Met betrekking tot de taakinvulling van de DSO bij de inzage van het dossier kan worden gesteld 

dat er bijzondere aandacht wordt geschonken aan de verkeersslachtoffers en hun 

na(ast)bestaanden door hen een afzonderlijke ruimte ter beschikking te stellen en hen hierbij 

bijstand te verlenen. Een bijzonder aandachtspunt zijn de gevoelige elementen in het dossier, zoals 

de foto’s. Hierover hebben we enkele best-practices verzameld. Wanneer de inzage niet door de 

justitieassistent wordt begeleid laten deze best-practices toe dat ook andere medewerkers (griffie, 

administratie, magistraat) een kwaliteitsvolle en serene begeleiding kan verzekeren.  

 

Ook tijdens de zitting kunnen justitieassistenten bijstand verlenen maar hier wordt minder een 

beroep op gedaan. De advocaat kan hierbij een belangrijke rol spelen. Slachtoffers waarderen de 

mogelijkheid om kennis te nemen van de zittingzaal voor de opening van de debatten en om 

inlichtingen te krijgen over het verloop van het proces en over ieders rol. De justitieassistent 

organiseert dit zo nodig. 

 

 

Besluitend kunnen we stellen dat er momenteel geen uniforme bejegening van verkeersslachtoffers 

en hun na(ast)bestaanden in deze fase verzekerd kan worden. Zoals hierboven geschetst spelen tal 

van contextfactoren hierbij een rol. Eén en ander kan ondervangen worden door ervoor te zorgen 

dat de interactie tussen het parket en de DSO zo optimaal mogelijk verloopt en dat alle betrokken 

actoren de professionele reflex krijgen om een menselijke houding aan te nemen en hun 

inspanningen hierbij op elkaar afstemmen.  

 
Wat meteen opvalt bij de analyse van de antwoorden omtrent het zevende thema 

‘informatieverstrekking aan na(ast)bestaanden en slachtoffers’, is dat er een grote 

initiatiefruimte wordt gelaten aan het slachtoffer. Indien de parketmagistraat de DSO niet vat, 

dient het slachtoffer zelf contacten te zoeken om informatie te bekomen of justitiële actoren te 

ontmoeten.  

 

Veel hangt ook af van de mate waarin slachtoffers contact hebben met de justitieassistenten omdat 

deze laatste de contacten en ontmoetingen met andere justitiële actoren kan initiëren. Aan de 

andere kant ondervangen de justitieassistenten, in bepaalde gevallen, al heel wat vragen tot 

informatie.  
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De reden waarom verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden de behoefte hebben om een van 

de bovenvernoemde actoren te ontmoeten heeft te maken heeft met het feit dat ze niet altijd 

duidelijk weten hoe het ongeval is kunnen gebeuren en wie verantwoordelijk is. Een verhelderend 

gesprek met de behandelende magistraat kan een afdoend antwoord geven op tal van vragen en 

het verwerkingsproces bespoedigen. Het geeft ook blijk van menselijkheid, begrip en openheid 

naar de deze mensen toe. Het spreekt voor zich dat een contact met een magistraat enkel moet 

mogelijk zijn in die gevallen waarbij kwesties dienen te worden toegelicht door een gezaghebbende 

persoon, in de hoedanigheid van de behandelende titularis magistraat. 

 

Het achtste en laatste thema ging over de herstelbemiddeling. 

Hoewel de wet tot invoering van herstelbemiddeling reeds een aantal jaren in werking is, stellen we 

vast dat herstelbemiddeling niet overal zijn ingang heeft gevonden. Niet alle parketten kennen de 

herstelbemiddelaar of voelen de eventuele meerwaarde niet aan. Nochtans lenen  een aantal 

situaties ons inziens zich goed aan voor een herstelbemiddelend proces, Herstelbemiddeling gaat 

immers verder dan materiële schadeloosstelling alleen en mag niet verward worden met 

strafbemiddeling. We willen hier ook wijzen op de taak van de procureur om herstelbemiddeling bij 

de partijen als mogelijke initiatief voor te stellen. 

 

Tot slot wensen wij nog twee topics in het bijzonder uit te lichten die volgens ons doorheen het 

traject een belangrijke plaats innemen.  

 

Ten eerste is de tussenkomst van de politie in de verschillende stadia van de procedure van 

cruciaal belang. Niet alleen maken de ‘eerste vaststellers’ een kwaliteitsvol en volledig proces-

verbaal op maar zorgen zij ook voor een goede opvang van na(ast)bestaanden op de plaats van 

het ongeval. Eventueel kunnen ook de ‘slechtnieuwsmelders’ voor de eerste opvang met de 

na(ast)bestaanden instaan. Uit ander onderzoek is gebleken dat dit eerste contact van bijzonder 

groot belang is voor het vermijden van secundaire victimisering. Welke informatie er wordt 

gegeven en hoe deze wordt meegedeeld heeft een bijzondere impact op na(ast)bestaanden en laat 

een blijvende indruk na. Het zal veelal dit eerste contact zijn die de verdere houding, instelling en 

appreciatie van na(ast)bestaanden en slachtoffers zal bepalen voor de verdere gerechtelijke 

procedure. Ook in het kader van de organisatie van de laatste groet spelen de politiediensten een 

belangrijke rol. 

 

Om de kwaliteit van het strafdossier te maximaliseren zouden de eerste vaststellers voor een 

correct opgesteld proces-verbaal moeten zorgen alsook voor een duidelijke schets die alle 

noodzakelijke elementen bevat. De eerste vaststellers kunnen nog op een andere manier bijdragen 

tot een goed verloop van het verdere onderzoek door, in voorkomend geval, de magistraat zo 

volledig mogelijk te informeren omtrent de omstandigheden van het ongeval zodat de magistraat 

op deze basis kan oordelen of een verkeersdeskundige moet worden ingeschakeld en welke 

opdrachten hij aan deze deskundige toebedeelt.  
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De politiedienst die op de plaats van het ongeval komt heeft vele sleutels in handen die de kwaliteit 

van het verdere onderzoek of de bejegening van de verkeersslachtoffers bepalen. Met dit aspect 

krijgt het geïntegreerd beleid haar volle betekenis!  

 

Als tweede aandachtspunt willen we de volgens ons belangrijke rol van magistraten van wacht 

benadrukken. Uit ons onderzoek is gebleken dat deze magistraten niet altijd opgeleid zijn in de 

verkeersmaterie en in de bejegening van verkeersslachtoffers. In sommige politieparketten worden 

hiertoe interne richtlijnen opgesteld die de magistraten van wacht enige houvast bieden, bij 

voorbeeld wat de aanstelling van een verkeersdeskundige betreft.  

Verdere aandacht dient naar het aspect van de magistraten van wacht uit te gaan om een goede 

overdracht van het onderzoek te verzekeren naar de magistraattitularis.  

 

Met dit exploratief onderzoek hebben we een ‘foto’ willen maken hoe de politieparketten 

verkeersongevallen met dodelijke of zwaargewonde slachtoffers gerechtelijk afhandelen en welke 

aandacht daarbij uitgaat naar de kwaliteit van het dossier en de slachtoffers zelf. 

Tevens wilden we de informatie-uitwisseling en de contacten tussen de magistraten van de 

politieparketten bevorderen zodat ze elkaars praktijken en best practices beter zouden leren 

kennen. Op die manier kan een ‘kruisbestuiving’ plaats vinden.  

Uit ons onderzoek zijn heel wat goede praktijken naar voor gekomen die aantonen dat er ook op 

het niveau van het parket initiatieven worden genomen voor een goede bejegening van 

verkeerslachtoffers en sensibilisatie van de actoren, maar ook dat er belangstelling is voor de 

praktijken uit andere parketten.  

 

Uit ons onderzoek is alvast gebleken dat er in vele gevallen en thema’s een afweging noodzakelijk 

is tussen de noodwendigheden van het onderzoek en het aanmeten van een correcte en gepaste 

houding ten aanzien van nabestaanden en slachtoffers. Hierbij dient rekening gehouden met het 

geheim karakter van het vooronderzoek. Het zal steeds een delicate evenwichtsoefening zijn en 

een afweging van verschillende belangen. Hierbij is het eveneens duidelijk dat het openbaar 

ministerie zich dient te oriënteren naar een meer participatief beleid. 

 

Wegens tal van contextfactoren is er momenteel geen afgestemde en doorlopende begeleiding van 

verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden mogelijk, en dit doorheen alle fasen van het traject. 

Eén en ander kan wel ondervangen worden door ervoor te zorgen dat de interactie tussen de 

actoren die bij de gerechtelijke afhandeling betrokken zijn zo optimaal mogelijk verloopt en dat alle 

betrokkenen zich hierbij een professionele en menselijke attitude aanmeten. In ieder geval dient 

een integraal en geïntegreerd beleid te worden uitgewerkt in de materie van de gerechtelijke 

afhandeling van verkeersongevallen waarbij iedere actor (politie, openbaar ministerie, rechter, 

dienst slachtofferonthaal, verkeersdeskundige, balie,…) zijn steentje bijdraagt tot een 

kwaliteitsvolle en serene afhandeling van verkeersongevallendossiers. Hierbij mag de aanpak op 

maat niet uit het oog worden verloren. Bepaalde contexten en specifieke factoren kunnen een 

aanpak op maat noodzaken maar in dit proces moet de humane en serene toets bij iedere actor 

een belangrijk aandachtspunt blijven.  
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Globaal genomen kunnen we stellen dat dit rapport vele vaststellingen uit het rapport van de 

KuLeuven of de Staten-generaal beaamt, maar op andere vlakken ook nuanceverschillen vertoont. 

Wederzijds begrip, erkenning van elkaars situatie, en respect voor elkaars positie zijn in deze 

kernwoorden.  

 

We hopen alvast dat ons enthousiasme voor de doelstellingen van dit onderzoek ook anderen 

aanzet tot initiatieven die oog hebben voor een kwalitatieve bejegening van (verkeer)slachtoffers. 

Vooral binnen het openbaar ministerie hopen we een lans te hebben gebroken zodat het belang 

van een kwaliteitsvolle samenstelling van een verkeersdossier en de aandacht die hierbij dient uit 

te gaan naar een correcte en humane bejegening van verkeersslachtoffers doorheen het justitiële 

traject blijvend wordt aangescherpt. We hopen ook dat dit rapport een bijdrage mag zijn tot deze 

doelstelling.  
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BIJLAGEN 
 

BIJLAGE 1. VRAGENLIJST 
 
 

 

VRAGENLIJST OMTRENT DE BEJEGENING VAN VERKEERSSLACHTOFFERS 

EN HUN NA(AST)BESTAANDEN  

IN DE POLITIEPARKETTEN EN POLITIERECHTBANKEN  

 

 

I. BEELDVORMING 

 

1. Hoeveel dossiers inzake verkeersongevallen met dodelijke afloop kwamen er bij uw 

politieparket binnen voor het jaar:  

a. 2002? 

b. 2003? 

c. 2004? 

d. 2005? 

e. 2006? 

 

2. Hoeveel dossiers inzake verkeersongevallen met gekwetsten kwamen er bij uw 

politieparket binnen voor het jaar: 

a. 2002? 

b. 2003? 

c. 2004? 

d. 2005? 

e. 2006? 

 

3. Hoeveel verkeersdossiers inzake onmiddellijke inningen kwamen er bij uw politieparket 

binnen voor het jaar:  

a. 2002? 

b. 2003? 

c. 2004? 

d. 2005? 

e. 2006? 

 

4. In hoeveel van de verkeersdossiers werd er een verkeersdeskundige aangesteld voor het 

jaar: 

a. 2002? 

b. 2003? 
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c. 2004? 

d. 2005? 

e. 2006? 

 

5. Wat is de gemiddelde doorlooptijd21 van een dossier inzake een verkeersongeval met 

dodelijke afloop of gekwetsten waarin: 

a. een verkeersdeskundige werd aangesteld? 

b. geen verkeersdeskundige werd aangesteld? 

 

6. In hoeveel verkeersdossiers werd er sinds de wet van 22 juni 2005 herstelbemiddeling 

aangevraagd voor het jaar: 

a. 2005? 

b. 2006? 

 

7. Tot hoeveel overeenkomsten hebben deze aanvragen geleid voor het jaar: 

a. 2005? 

b. 2006? 

 

8. Hoeveel magistraten werken er binnen uw politieparket?  

 

9. Zijn er magistraten die fulltime werken in verkeersdossiers? 

a. Ja / Neen 

b. Zo ja,  

i. Hoeveel? 

ii. Hoelang blijven die magistraten verbonden aan politieparket? Kunt u uw 

antwoord toelichten? 

c. Zo neen, hoeveel tijd besteden de andere magistraten aan verkeersdossiers? 

 

10. Hoeveel justitieassistenten werken er op de dienst slachtofferonthaal?  

 

II. REGELGEVING 

 

1. Is de ministeriële richtlijn van 15 september 1997 inzake het onthaal van slachtoffers op de 

parketten en rechtbanken u bekend? 

 

2. Ondervindt u problemen bij de toepassing van de ministeriële richtlijn van 16 september 

1998 inzake het waardig afscheid nemen wat de bejegening van verkeersslachtoffers 

betreft? Kunt u uw antwoord toelichten?  

 

                                                 
21 Vanaf de binnenkomst van het dossier op het parket tot en met de datum van de eerste zitting 
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3. Zijn er interne richtlijnen binnen uw politieparket omtrent de bejegening van 

verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

4. Staat u toe dat nabestaanden op de plaats van het ongeval in voorkomend geval afscheid 

nemen? Kunt u uw antwoord toelichten?  

 

5. Bestaan er naar de politiediensten toe richtlijnen over het afscheid nemen op de plaats van 

het ongeval? 

 

6. Ondervindt u problemen bij het brengen van een laatste groet? Kunt u uw antwoord 

toelichten (organisatie, de aanduiding van de personen waarop beroep kan worden 

gedaan,…)? 

 

7. In welke gevallen beveelt u de inbeslagneming van het lichaam?  

 

8. Is de inbeslagneming van het lichaam volgens u steeds noodzakelijk? Kunt u uw antwoord 

toelichten? 

 

9. Stellen er zich problemen omtrent de vrijgave van het lichaam (wijze van vrijgave, 

meedelen van de reden van niet-vrijgave, communicatie naar nabestaanden toe)? Kunt u 

uw antwoord toelichten? 

 

10. Is er op uw politieparket een aanspreekpunt voor de nabestaanden bij de fase van vrijgave 

van het lichaam?  

a. Ja / Neen 

b. Zo ja, wie is contactpersoon? 

 

11. Stelt de procedure van de teruggave van de overtuigingsstukken problemen? Kunt u uw 

antwoord toelichten? 

 

12. Bestaan er richtlijnen omtrent de teruggave van gevoelige overtuigingstukken?  

 

13. Gaat u via de dienst slachtofferonthaal na wat de wensen van het slachtoffer en/of de 

na(ast)bestaanden zijn inzake de al dan niet teruggave van de overtuigingsstukken? 

 

III. SLACHTOFFERBEJEGENING  

 

1. Kent u het onderscheid tussen de volgende begrippen? 

a. slachtofferhulp 

b. slachtofferbejegening 

c. slachtofferzorg 

d. slachtoffertherapie 

e. slachtofferonthaal 
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2. Worden de magistraten binnen uw politieparket voldoende gesensibiliseerd voor een 

afdoende bejegening van verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden? Kunt u uw 

antwoord toelichten (via welke kanalen, door wie,…)? 

 

3. Wat is het profiel van de verbindingsmagistraat slachtofferonthaal op uw parket (ervaring, 

vorming,…)? 

 

4. Hoe vervult de verbindingsmagistraat slachtofferonthaal binnen uw parket concreet zijn 

functie in (bevoegdheid voor slachtofferbeleid, tussenpersoon tussen verschillende 

instanties,…)?  

 

5. Hoe vervult de verbindingsmagistraat slachtofferonthaal binnen uw politieparket concreet 

zijn functie naar verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden toe? 

 

6. Is de dienst slachtofferonthaal voldoende gekend bij de magistraten van uw politieparket?  

 

7. Is de dienst slachtofferonthaal voldoende toegankelijk voor de magistraten van uw 

politieparket (diensturen, beschikbaarheid,…) ?  

 

8. Ondervindt u problemen wat de werking van de dienst slachtofferonthaal betreft?  

a. Ja / Neen 

b. Zo ja, 

i. welke?   

ii. wat zijn de oorzaken hiervan? 

iii. hoe kan men aan deze problemen tegemoet komen? 

 

9. Hoe worden de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden op de hoogte gebracht van 

de dienst slachtofferonthaal?  

  

10. In welke gevallen worden de justitieassistenten ingeschakeld? 

 

11. Hoe kan de dienst slachtofferonthaal kennis nemen van verkeersdossiers? 

 

 

12.  Zijn er overlegmomenten tussen de dienst slachtofferonthaal en de magistraten van uw 

politieparket? Kunt u uw antwoord toelichten?  

  

13. Zijn er binnen het gerechtelijke arrondissement formele of informele vergaderingen die alle 

actoren omtrent slachtofferbejegening, slachtofferonthaal en slachtofferhulp rond de tafel 

brengen? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

14. Zijn er binnen uw politieparket projecten opgestart om de bejegening van 



 118

verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden te verbeteren? Kunt u uw antwoord 

toelichten ( door wie, welke, …)?   

 

15. Ondervindt u in het algemeen problemen wat de bejegening van verkeersslachtoffers en 

hun na(ast)bestaanden in uw politieparket betreft? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

IV. VOORONDERZOEK  

 

1. Eerste vaststellingen  

 

1. Vindt u de kwaliteit van de schetsen van verkeersongevallen die door de politiediensten 

worden opgemaakt goed? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

2. Hebt u suggesties om de kwaliteit van de schetsen te verbeteren? 

 

3. Gebruiken de politiediensten eenvormige standaardformulieren voor het opmaken van de 

schetsen inzake verkeersongevallen? 

 

4. Vindt u de kwaliteit van de processen-verbaal van verkeersongevallen die door de 

politiediensten worden opgemaakt goed? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

5. Heeft u suggesties om de kwaliteit van de processen-verbaal te verbeteren? 

 

6. Welke zijn de aanstellingscriteria voor een verkeersdeskundige binnen uw politieparket?  

 

7. Hoe wordt de lijst van verkeerdeskundigen samengesteld? 

 

8. Gebruikt u standaardformulieren voor de opdrachten die u aan de verkeersdeskundige 

richt?  

a. Ja / Neen 

b. Zo ja,  

i. vindt u dat de opdracht hierin voldoende gespecificeerd kan worden?  Kunt 

u uw antwoord toelichten? 

ii. Worden deze standaardformulieren nationaal gebruikt of enkel binnen uw 

politieparket? 

c. Zo neen, hoe stelt u de opdracht op die u aan de verkeersdeskundige richt? 

 

9. Heeft de tussenkomst van een verkeerdeskundige volgens u een meerwaarde? Kunt u uw 

antwoord toelichten? 

 

10. Beschikt u over genoeg verkeerdeskundigen? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

11. Welke opleiding, relevante ervaring, vorming,… hebben de verkeersdeskundigen? 
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12. Zijn de verkeerdeskundigen deskundig genoeg? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

13. Vindt u dat de verkeersdeskundigen al dan niet tijdig op de plaats van het ongeval zijn? 

Kunt u uw antwoord toelichten?  

 

14. Heeft u reeds klachten gekregen over ongepast gedrag van een verkeersdeskundige ten 

aanzien van slachtoffers en hun na(ast)bestaanden op de plaats van het ongeval? Kunt u 

uw antwoord toelichten? 

 

15. Vindt u de verslagen van de verkeersdeskundigen voldoende kwaliteitsvol? Kunt u uw 

antwoord toelichten? 

 

16. Worden de verslagen van de verkeersdeskundigen opgesteld volgens een vooraf bepaalde 

structuur? Kunt u uw antwoord toelichten?  

 

17. Toetst u de kwaliteit van het verslag van de verkeersdeskundige? Kunt u uw antwoord 

toelichten (door wie, kwaliteitscriteria,…)?  

 

18. Wordt er een termijn voor het indienen van het verslag van de verkeersdeskundige 

vastgelegd? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

19. Welke termijn beslaat de indiening van het verslag van de verkeersdeskundige gemiddeld?  

 

20. Wordt er een controle uitgeoefend op het tijdsschema en het respecteren van de termijnen 

bij de overhandiging van het deskundigenverslag?  

a. Ja / Neen 

b. Zo ja, wordt deze termijn in het algemeen nageleefd?  

c. Zo neen, 

i.  welke zijn hiervan de oorzaken?  

ii.  welke zijn dan de eventuele gevolgen voor de verkeersdeskundige? 

 

21. Geeft u een tussentijdse toelichting aan de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden 

omtrent het verloop van de werkzaamheden van de verkeersdeskundige? 

  

22. Acht u een institutionalisering van de functie en de werking van de verkeersdeskundigen 

wenselijk (wettelijk statuut,…)? 

 

2. Slachtofferbejegening tijdens het vooronderzoek  
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1. Worden er initiatieven genomen opdat, zo snel mogelijk na het ongeval en op elk ander 

moment, een contactname mogelijk is tussen de verkeersslachtoffers en hun 

na(ast)bestaanden en:  

a. de dienst slachtofferonthaal?        

b. de verbindingsmagistraat?  

c. de magistraat belast met het dossier?         

d. de procureur des Konings? 

 

2. Wie neemt deze initiatieven (de dienst slachtofferonthaal, de slachtoffers, de procureur, de 

behandelende magistraat, … )?  

 

3. Vindt u het goed dat er contacten plaatsvinden? Kunt u uw antwoorden toelichten? 

 

4.  Kunnen de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden volgende personen ontmoeten: 

a. de verbindingsmagistraat? 

b. de behandelende magistraat  ? 

c. de procureur des Konings ? 

d. Zo neen, wat zijn hierbij de praktische bezwaren? 

 

5. Worden de verkeersdossiers systematisch aan de dienst slachtofferonthaal overgemaakt 

opdat deze dienst proactief de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden zou kunnen 

contacteren? 

 

6. In welke omstandigheden verwijst u de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden 

naar de dienst slachtofferonthaal? Is er een verwijzingsbeleid binnen uw politieparket?  

 

7. Zou u het nuttig vinden dat de verkeersslachtoffers en/of hun na(ast)bestaanden vroeger 

toegang krijgen tot het dossier dan op het moment van de dagvaarding?  

a.  Ja / Neen 

b. Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten? 

c. Zo neen, welke zijn hierbij de praktische bezwaren? 

 

V. SEPOT 

 

1. Worden de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden geïnformeerd over het sepot 

van het dossier? 

a. Ja / Neen 

b. Zo ja, 

i. wie neemt hiertoe het initiatief  (de dienst slachtofferonthaal, de 

behandelende magistraat,…)? 

ii. wie informeert de slachtoffers? 

 

2. Worden de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden geïnformeerd over de 
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motivering van het sepot van het dossier? 

a. Ja / Neen 

b. Zo ja, 

i.  wie neemt hiertoe het initiatief? (de dienst slachtofferonthaal, de 

behandelende magistraat,…?) 

ii. wie informeert de slachtoffers? 

c. Bent u voorstander van de mededeling van deze informatie? Kunt u uw antwoord 

toelichten?  

 

3. Is er een leemte in het aanbod van de dienst slachtofferonthaal ten opzichte van de 

verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden indien de dader als enige inzittende 

overlijdt? 

 

VI. HERSTELBEMIDDELING 

 

1. Wie vraagt de herstelbemiddeling aan (dader, slachtoffer/na(ast)bestaande of de 

magistraat)? 

 

2. Wie verwijst de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden door naar de dienst voor 

herstelbemiddeling? 

 

3. Wie selecteert de verkeersdossiers die in aanmerking komen voor herstelbemiddeling? 

 

4. Wie informeert de verkeerslachtoffers en hun na(ast)bestaanden over de procedure tot 

herstelbemiddeling (dienst slachtofferhulp, politieparket, advocaat,…)? 

 

5. Welke thema’s komen aan bod bij de bemiddelingsgesprekken in de verkeersdossiers? 

 

6. Hoe evalueert u de herstelbemiddeling in verkeerszaken? 

 

VII. DAGVAARDING VOOR DE RECHTBANK 

 

I. Vóór de zitting  

 

1. Vindt u dat de slachtoffers gemakkelijk de weg vinden in het gerechtsgebouw (voldoende 

wegmarkeringen, behoorlijk georganiseerde infodesk,…)? Kunt u uw antwoord toelichten?  

 

2. Vindt u het taalgebruik in de oproepingsbrief voor de zitting voor iedereen begrijpbaar? 

Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

3. Worden de slachtoffers en de na(ast)bestaanden gecontacteerd vóór de zitting omtrent 

het verloop van het proces, het zittingsuur, het verloop van de zitting en de mogelijke 
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ondersteuning?  

a. Ja / Neen 

b. Zo ja,  

i. door wie? (de dienst slachtofferonthaal, de behandelende magistraat, de 

procureur,… ?) 

ii. vindt u deze contactname positief? Kunt u uw antwoord toelichten?  

c. Zo neen, overweegt u een dergelijke contactname? 

 

4. Kunnen verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden het dossier inkijken in alle rust en 

met eerbiediging van het privé-leven? 

a. Ja/neen 

b. Zo ja, is er een afzonderlijke ruimte voorzien om het dossier in alle rust te kunnen 

inkijken? 

 

5. Worden de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden vergezeld tijdens de inzage 

van het dossier? Kan u uw antwoord toelichten? 

 

6. Overleggen de justitieassistenten vooraf met de verkeersslachtoffers en hun 

na(ast)bestaanden over eventuele gevoelige elementen in het dossier (bvb foto’s)? 

  

II. Tijdens de zitting  

 

1. Vindt u de zittingszalen van de politierechtbank geschikt voor een sereen en rustig debat? 

a. Ja / Neen  

b. Is er voldoende plaats? 

c. Is er een goede akoestiek? 

d. Zijn er andere problemen die een rustig en sereen debat moeilijk of onmogelijk 

maken?  

 

2. Kunnen de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden van een ondersteuning genieten 

tijdens de zitting? 

a. Ja / Neen 

b. Zo ja,  

i. door wie wordt deze bijstand verleend? 

ii. is dit op vraag van de verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden of na 

een voorstel ambtshalve? 

c. Zo neen, waarom niet? 

 

3. Is er een zittingsreglement opgesteld om herhaald uitstel te vermijden (vaste agenda voor 

advocaten om hun conclusies neer te leggen, tijdsschema, inleidende zitting,…)? Kunt u uw 

antwoord toelichten? 
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4. Worden er specifieke zittingsmomenten georganiseerd om verkeersdossiers te behandelen?  

1. Ja / Neen  

2. Zo ja, hoe beoordeelt u dit initiatief?         

3. Zo neen, kunt u uw antwoord toelichten? 

4. Bent u voorstander van specifieke zittingsmomenten om verkeersdossiers te 

behandelen? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

5. Zijn er door de rechter specifieke initiatieven genomen om het woord te geven aan de 

verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden teneinde ze tijdens de zittingen meer te 

betrekken? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

6. Vraagt de rechter over het algemeen de persoonlijke verschijning van de verdachte in 

verkeersdossiers? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

VIII. NAZORG VAN DE SLACHTOFFERS 

 

1. Worden de slachtoffers geïnformeerd over de uitvoering van de straf? Kunt u uw antwoord 

toelichten (door wie, hoe,…) ? 

  

2. Nemen de personen die de verkeersslachtoffers en hun  na(ast)bestaanden hebben 

opgevangen na verloop van tijd opnieuw contact op om te informeren hoe zij het stellen? 

 

IX. SLOTVRAAG  

 

 

Hebt u nog andere opmerkingen of suggesties omtrent de bejegening van verkeersslachtoffers en 

hun na(ast)bestaanden die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van deze vragenlijst?  

 

 

DANK U VOOR UW MEDEWERKING 
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BIJLAGE 2: KWANTITATIEVE GEGEVENS 
 

1.1. Instroom op het politieparket van het aantal dossiers inzake verkeersongevallen met dodelijke afloop in 2002 - 2006?  

 

1.1.1. Aantal dossiers per gerechtelijk arrondissement voor de jaren 2002-2006  
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1.1.2. Gemiddeld aantal dossiers per arrondissement voor de jaren 2002-2006 
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2. Instroom op het politieparket van het aantal dossiers inzake verkeersongevallen met gekwetsten voor 2002 – 2006 

 

2.1.1. Aantal dossiers per gerechtelijk arrondissement voor de jaren 2002-2006 
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3.1.2. Gemiddelde per arrondissement voor de jaren 2002-2006 
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Tabel: Aantal justitieassistenten Dienst Slachtofferonthaal per parket (Bron: Interviews 

DSB 2007-2008). 

 

Parket 

Aantal 

Justitieassistenten 

Bijkomende 

informatie 

Turnhout 8  

Mons 5 3 Fte + 1 ½ + 1 4/5 
Gent 4,3 Fte 

Antwerpen 4  

Brussel (globaal) 4  

Namur 4 
2 Fte + 1 4/5 + 1 ¾ 

 

Charleroi 4  

Oudenaarde 3  

Mechelen 2,5 Fte 

Hasselt 2 4/5 

Leuven 2 4/5 

Nijvel 2  

Brugge 2  

Ieper 2  

Dinant 2  

Huy 2 1 Fte + 1 4/5 

Liège 2 Verkeer + jeugd 

Verviers 2  

Tournai 2  

Kortrijk 2  

Veurne 1 Fte 

Neufchâteau 1  

Arlon 0  

Marche-en-Famenne 0  

Tongeren -  

Eupen - Nog geen vervanging 

Dendermonde - - 
 
 
Tabel: Aantal verkeersdossiers waarin een verkeersdeskundige werd aangesteld, per 
politieparket voor de periode 2002-2006 (Bron: Interviews DSB 2007-2008). 
 
 

Politieparket 
2002 2003 2004 2005 2006 

Opmerkingen 

Brussel, Marche-

en-Famenne en 

Leuven 

- - - - - Geen info 

Brugge - - - - +/- 50 

 

 

Onmogelijk te linken aan het aantal 

dossiers omdat er soms in een latere fase 

een verkeersdeskundige wordt aangesteld. 

Huy 20 20 20 20- 20  
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Oudenaarde - - - - -  

Dendermonde - - - - -  

Eupen 6 6 12 6 7  

Ieper 8 10 14 9 8  

Arlon 9 9 11 16 11  

Hasselt 18 16 18 24 18  

Veurne 30 28 19 19 19 Ook in correctionele zaken kan er nog een 

verkeersdeskundige worden aangesteld 

door de rechter. Deze cijfers zitten hier niet 

in 

Tongeren 30 35 21 22 24 Deze cijfers zijn niet representatief. Vanaf 

2006-en 2007 betreft het aantal 

verkeersdeskundigen gemiddelde ‘87’. 

Deze forse stijging heeft te maken met het 

feit dat men naderhand ingezien heeft dat 

door middel van aanstelling van een 

verkeersdeskundige enorm veel 

betwistingen kunnen voorkomen worden. 

Daarom worden er nu bijna meer dan 3 

keer verkeersdeskundigen aangesteld. 

Turnhout 35 25 26 23 26  

Namur   30 48 30  

Mechelen 31 34 29 38 34  

Antwerpen 93 69 74 50 37  

Tournai 33 37 50 57 39  

Charleroi -- -- 54 46 40  

Verviers 62 56 35 57 49  

Neufchâteau 68 40 37 51 53 Ook de experts betreffende alcoholtests 

zitten hierin vervat.  

Dinant 63 57 60 55 56  

Kortrijk 68 66 63 73 79  

Luik 150 139 154 109 107  

Gent 79 132 113 155 122  

Nijvel 196 200 162 261 154  

Mons 283 328 398 326 313 Expertises omtrent alcoholintoxicatie of 

rijden onder invloed zijn in de cijfers 

begrepen. 
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Tabel: Gemiddelde doorlooptijd van een verkeersdossier met dodelijke en/of 
zwaargewonde slachtoffers, met en zonder aanstelling van een verkeersdeskundige – 
gemiddelden voor de periode 2002-2006 (Bron: Interviews DSB 2007-2008). 
 
 

Politieparket 

 

Zonder 

Deskundige 

(maanden) 

Met 

Deskundige 

(maanden) 

Opmerkingen 

Mechelen -- -- -- 

Hasselt -- + een paar maanden -- 

Ieper -- -- -- 

Brugge -- -- -- 

Dendermonde -- -- -- 

Huy -- -- -- 

Marche-en-Famenne -- -- -- 

Leuven -- -- -- 

Tongeren --  -- 

Oudenaarde -- --  

Verviers Geen verschil Geen verschil Geen verschil 

Gent 6 12 + 6 

Eupen 6 18 + 12 

Neufchâteau 10 - 16 10 - 13 + 0-3 

Antwerpen 6 10 + 4 

Nivelles 5 – 9 7 -12 + 2-3 

Mons 9 15 + 6 

Charleroi 11 9 -  2 

Brussel -- > 12 -- 

Kortrijk 12 18 +6 

Veurne 12 – 24 18 – 30 + 6 

Dinant 12 12 Idem 

Namur 12 12 – 18 + 6 

Arlon 12 24 + 12 

Turnhout 24 30 + 6 

Luik 24 30  + 6 

Tournai 6 -12 + 3  + 3 

-- : niet te achterhalen of niet exact weer te geven 
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www.suggnome.be 

www.verkeersongevallen.nl 

www.wegcode.be 

www.zebraweb.be 

www.watnaeenverkeersongeval.be 
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