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Overzicht 2004 
1) 2562 feitelijke telefoontaps; 

2) 2070 effectieve telefoontaps; 

3) Minstens 2 direct afgeluisterde communicaties; 

4) 14 volledig anonieme getuigen; 

5) 2 bedreigde getuigen – gewone bescherming; 

6) 11 bedreigde getuigen – bijzondere bescherming; 

7) 7 bedreigde getuigen – financiële hulp; 

8) 923 observaties; 

9) 73 infiltraties; 

10) 16 informanten; 

11) Minstens 11 uitgestelde tussenkomsten; 

12) Minstens 14 onderscheppingen van post; 

13) Minstens 8 kennisnames van post; 

14) Minstens 471 maatregelen ter inwinning van bancaire gegevens; 

15) Minstens 27 inkijkoperaties. 
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Situering rapportageplicht 

I. Situering van de rapportageplicht ter uitvoering 
van art. 90decies Sv 

A. Opdracht 
 
De algemene rapportageplicht van de Minister van Justitie aan het Parlement in toepassing 
van art. 90decies Sv is gestaag uitgebreid. Aanvankelijk was de jaarlijkse rapportage aan het 
Parlement beperkt tot de toepassing van de artikelen 90ter tot 90novies Sv, de zgn. 
afluistermaatregelen.  
 
Respectievelijk bij Wet van 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van de getuigen1, bij Wet 
van 7 juli 2002 houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en 
andere bepalingen2 en bij wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere 
opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden3,  werden inzake de algemene 
rapportageplicht van de minister van Justitie maatregelen toegevoegd m.b.t. de anonieme 
getuigenissen (art. 86bis en 86ter Sv), de bescherming van bedreigde getuigen (art. 102 tot 
111 en 317 Sv) en de bijzondere opsporingsmethoden (art. 40bis, 46ter, 46quater, 47ter tot 
47decies, 56bis, 88sexies, 89ter Sv).  
 
Het huidige artikel 90decies Sv luidt thans als volgt: 
 

”De Minister van Justitie brengt elk jaar verslag uit aan het Parlement over de 
toepassing van de artikelen 90ter tot en met 90novies. 
 
Hij brengt het Parlement op de hoogte van het aantal onderzoeken die aanleiding 
gegeven hebben tot de maatregelen bedoeld in die artikelen, van de duur van die 
maatregelen, van het aantal betrokken personen en van de behaalde resultaten. 
 
Hij brengt tegelijkertijd verslag uit over de toepassing van de artikelen 40bis, 46ter, 
46quater, 47ter tot 47decies, 56bis, 86bis, 86ter, 88sexies en 89ter. 
 
Hij brengt het Parlement op de hoogte van het aantal onderzoeken die aanleiding 
gegeven hebben tot de maatregelen bedoeld in deze artikelen, van het aantal 
betrokken personen, van de misdrijven waarop ze betrekking hadden en van de 
behaalde resultaten. 
 
Hij brengt tegelijkertijd verslag uit over de toepassing van de artikelen 102 tot 111 en 
317 en stelt de federale Wetgevende Kamers in kennis van het aantal betrokken 
dossiers, personen en misdrijven.” 

 
In de COL 6/2003 van 11 juni 2003 inzake de Wet van 6 januari 2003 betreffende de 
bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden werd de aandacht 
op deze rapportageplicht en de medewerking van de federale procureur en de Procureurs 
des Konings (pdK) aan deze verslaggeving nogmaals gevestigd. De wijze waarop het verslag 
tot stand dient te komen en wie zijn medewerking dient te verlenen aan de verslaggeving 
werden nader geregeld in COL 2/2004 van 20 februari 2004 betreffende rapportageplicht ter 
uitvoering van art. 90decies Wetboek van Strafvordering. 
 

                                                           
1 B.S. 31 mei 2002 
2 B.S. 10 augustus 2002 
3 B.S. 12 mei 2003.  
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B. Gegevensinzameling & -verwerking 

1. Algemene procedure 
 
De gegevens inzake de toepassing van de verschillende maatregelen waarover 
gerapporteerd dient te worden, worden op jaarlijkse basis aangebracht door de ‘bevoegde’ 
actoren, zoals geregeld in COL 2/2004. 
 
Het wordt in de COL verduidelijkt dat enkel de maatregelen die in een bepaald jaar zijn 
aangevat doch verder effect ressorteren in het aansluitend jaar, enkel vermeld worden in het 
jaar van aanvatting, teneinde dubbeltelling te vermijden. 
 
Ten laatste op 1 februari per kalenderjaar dienen deze gegevens, via uniforme formulieren, 
overgemaakt te worden aan de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, die instaat voor de 
voorbereiding en redactie van het verslag. 
 
In de COL 2/2004 worden volgende stappen in de werkwijze betreffende de 
rapportageopdracht bepaald: 
 

• M.b.t. de telefoontap: 
o Evaluatieformulieren opgesteld door de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid 

(DSB) in overleg met het Nationaal Overlegplatform Telecommunicatie (NOT) 
worden verspreid onder de politiediensten (kwantitatief en kwalitatief) en 
onder de onderzoeksrechters (enkel kwalitatief); 

o Langs politiezijde wordt de gegevensinzameling gecentraliseerd door de 
dienst “Tap” van de federale politie, DGJ/DJO; 

o Langs de zijde van de onderzoeksrechters worden de evaluatieformulieren 
verzameld door de Eerste Voorzitters van de Hoven van beroep4; 

o De gegevens worden overgemaakt aan de DSB ten laatste op 1 februari; 
o De DSB maakt een verslag over aan de Minister van Justitie, met kopie aan 

het College van Procureurs-generaal; 
 

• M.b.t. de volledige anonimiteit: 
o De procureur des Konings of de federale procureur levert de vereiste 

gegevens aan; 
o Het uniforme formulier dient overgemaakt te worden aan de DSB ten laatste 

op 1 februari. De DSB staat in voor de redactie van het verslag aan de 
Minister van Justitie, met kopie aan het College van Procureurs-generaal; 

 
• M.b.t. de bescherming van bedreigde getuigen: 

o De federaal procureur staat in voor de inzameling van de gegevens, 
desgevallend ondersteund door de Getuigenbeschermingsdienst; 

o De federaal procureur dient het uniform formulier ten laatste op 1 februari 
over te maken aan de DSB, die instaat voor de redactie van het verslag aan 
de Minister van Justitie, met kopie aan het College van Procureurs-generaal; 

 
• M.b.t. de bijzondere opsporingsmethoden: 

o De federale procureur is het meest aangewezen om volledige gegevens aan 
te leveren nopens de toepassing van alle bijzondere opsporingsmethoden; 

o De federale procureur dient ten laatste op 1 februari het uniform formulier 
dat voor de verslaggeving dient, over te maken aan de DSB, die instaat voor 

                                                           
4 Gelet op het feit dat de bevraging van de onderzoeksrechters voor het rapport 2003 in december 
2004 werd afgesloten, werd besloten voor deze rapportage geen nieuwe bevraging meer te doen bij de 
onderzoeksrechters. Gelet op de termijn die vooropgesteld werd in COL 2/2004 om de gegevens in te 
zamelen (1 februari 2005) en de laattijdige toezending van de gegevens voor onderhavig rapport (21 
juni 2005).  De bevindingen van de laatste bevraging van de onderzoeksrechters werden evenwel mee 
opgenomen in het huidige rapport en de validatie van het rapport gebeurde door het Nationaal 
Overlegplatform Telecommunicatie waarin de onderzoeksrechters ook vertegenwoordigd zijn.  
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de redactie van het verslag aan de Minister van Justitie, met kopie aan het 
College van Procureurs-generaal; 

 
• M.b.t. de andere onderzoeksmethoden: 

o De onderzoeksrechter worden gevraagd de procureurs des Konings en/of de 
federale procureur stelselmatig in kennis te stellen van alle door hen gelaste 
maatregelen; 

o De uniforme formulieren die aangewend dienen te worden door de pdK en 
de federale procureur voor alle hiervoor aangegeven onderzoeksmethoden, 
dienen ten laatste op 1 februari overgemaakt te worden aan de DSB, die 
instaat voor de redactie van het verslag aan de Minister van Justitie, met 
kopie aan het College van Procureurs-generaal. 

 
De verwerking van de gegevens en de uiteindelijke redactie van het verslag over de diverse 
maatregelen wordt door de COL 2/2004 toevertrouwd aan de Dienst voor het Strafrechtelijk 
Beleid. In de COL wordt bepaald over welke aspecten van de maatregel dient te worden 
gerapporteerd. 
 

2. Procedure 2005  
 
Eind januari 2005 werden overeenkomstig de COL 2/2004 door het federaal parket de 
vereiste uniforme formulieren inzake de anonieme getuigen, de bedreigde getuigen, de 
bijzondere opsporingsmethoden en de andere onderzoeksmethoden aan de Dienst voor het 
Strafrechtelijk Beleid overgemaakt. 
 
Aanvullend voor de rapportage inzake de anonieme getuigenissen hebben 7 lokale parketten 
eveneens een uniform formulier overgemaakt: Antwerpen, Brugge, Charleroi, Eupen, Gent, 
Ieper en Neufchâteau. Voor de rapportage over de bescherming van de bedreigde getuigen 
hebben 4 parketten aanvullend een uniform formulier aangeleverd: Eupen, Huy, Marche-en-
Famenne en Neufchâteau. Inzake de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden, 
i.e. observatie, infiltratie en informantenwerking, hebben 4 lokale parketten bijkomend een 
formulier toegezonden: Eupen, Huy, Marche-en-Famenne en Neufchâteau. Tenslotte hebben 
18 parketten overeenkomstig COL 2/2004 een uniform formulier inzake de andere 
onderzoeksmethoden aan de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid overgemaakt: Antwerpen, 
Arlon, Brugge, Brussel, Dendermonde, Eupen, Gent, Huy, Ieper, Leuven, Marche-en-Famenne, 
Mechelen, Neufchâteau, Nivelles, Oudenaarde, Tongeren, Turnhout, Verviers. 
 

C. Methodologische beperkingen 
 
Onderhavig verslag werd opgemaakt op basis van partiële gegevens, daar niet alle parketten 
over de vereiste gegevens beschikken. Diverse parketten blijken te kampen met 
ontoereikende informatiesystemen die op heden niet toelaten de vereiste gegevens te 
verstrekken. Een aantal parketten hebben aangegeven in de toekomst de nodige bijsturing 
en initiatieven te (onder)nemen om hieraan te kunnen voldoen.  
 
Slechts een automatische verwerking van de vereiste gegevens in een gemeenschappelijk 
geïnformatiseerd systeem zal toelaten om sluitend cijfermateriaal te produceren en te 
vermijden dat bepaalde gegevens niet of dubbel worden aangemeld. Het phenix-project dat 
de informatisering van justitie voorziet zou daartoe de nodige modules moeten ontwikkelen 
opdat de parketstatistieken ook de extractie van de vereiste data mogelijk maken. 
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II. Afluistermaatregelen 
 
Bedoeld worden de afluistermaatregelen in art. 90ter §1 Sv en het direct afluisteren (i.e. een 
onderzoeksmethode) zoals ingevoegd door art. 9 van de BOM-wet. In het deel 
afluistermaatregelen kan de vergelijking gemaakt worden met de vorige dienstjaren, 
aangezien de rapportering reeds langere tijd voorzien is.  

A. Telefoontap 

1. Gegevens inzake het aantal maatregelen en beschikkingen 

a) Totaal aantal afluistermaatregelen uitgevoerd in 2004 
 
In totaal werden 2562 maatregelen uitgevoerd in het jaar 2004.  Het hier weergegeven cijfer 
betreft het aantal maatregelen, betaald in het kader van de gerechtskosten. Dit betekent in de 
praktijk dat indien een afluistermaatregel werd opgestart op het IMEI-nummer5 van een GSM-
toestel,  deze  door de drie operatoren zal gefactureerd worden (aangezien bij elk van hen de 
afluistermaatregel opgestart dient te worden)6. In voorkomend geval werd slechts één 
evaluatie ingevuld voor de drie verschillende feitelijke maatregelen.  Wanneer enkel de 
effectieve maatregelen  geteld worden, komt men voor het dienstjaar 2004 aan een totaal 
van 2070 maatregelen.  
 

Tabel 1: effectieve vs. Feitelijke afluistermaatregelen 

Effectieve maatregelen Feitelijke maatregelen 
Bv.  
 
 
 
 
 
Vordering 90ter Sv.  op  IMEI-nummer 
 
 
 
 
 
 
Vordering 90ter Sv.  op  GSM-nummer 

 
Opstarten afluistermaatregel bij 
PROXIMUS 
 
Opstarten afluistermaatregel bij 
BASE 
 
Opstarten afluistermaatregel bij 
MOBISTAR 
 
Opstarten afluistermaatregel bij 
operator van de SIM-kaart 
 

 
Totaal: 2070 Totaal: 2562

______ 

______ 
______ 

______ 

______ 

______ 
______ 

______ 

 
De evaluatieformulieren werden voor wat betreft het kwantitatieve luik ingevuld binnen de 
GDA’s zelf, aan de hand van een individuele vragenlijst per afluistermaatregel.   
 
Voor de 2070 effectieve maatregelen werden 1647 evaluaties ontvangen. Dit betekent een 
aandeel van 79,56 %.   
 
De ontbrekende evaluaties vallen vooral te situeren op niveau van het gerechtelijk 
arrondissement Brussel (13% - Federale en Lokale Politie samengenomen).  De andere 
ontbrekende evaluaties betreffen voornamelijk de gerechtelijke arrondissementen Charlerloi, 
Nijvel en Veurne. Niet in alle evaluaties werden echter alle gevraagde antwoorden 
opgegeven.  

                                                           
5 IMEI is de afkorting van International Mobile Equipment Identification. Het is het 15 cijferige 
serienummer wat aan een mobiel toestel gegeven is ten behoeve van identificatie. Kan men vergelijken 
met een oproepnummer, dat het identificatienummer van een abonnee vormt.  
6 Zo kan men alle gesprekken die via eenzelfde toestel worden gevoerd, maar waarvoor verschillende 
SIM-kaarten van verschillende operatoren worden gebruikt toch registreren.  
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De vergelijking naar de vorige jaren toe, leert ons dat er t.o.v. het dienstjaar 2003 een stijging 

 

van ongeveer 90% valt waar te nemen. 

b) Aantal gerechtelijke onderzoeken 
 

et totaal aantal maatregelen werd uitgevoerd in het kader van 440 gerechtelijke 

c) Communicatiemiddelen onderwerp van de maatregel 
 

ANTAL % 
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Aantal maatregelen

Aantal maatregelen 537 897 1347 2562

2001 2002 2003 2004

H
onderzoeken. Wanneer de vergelijking gemaakt wordt naar het vorige jaar, kan men 
vaststellen dat dit aantal 41 eenheden lager ligt dan in 2003 (481). De waarde van het 
gemiddeld aantal maatregelen per gerechtelijk onderzoek stijgt van 2,8 (1347/481) naar 5,8 
(2562 / 440), wat dus meer dan het dubbele bedraagt.  
 

Tabel 2: getapte communicatiemiddelen 

COMMUNICATIEMIDDEL A  
Va 7 7,1ste telefoonlijn 11
GSM 1 8390 4,4
Fax 9 0,6
Internet (modem) 5 0,3
Niet aangegeven 126 7,7

647 100Totaal 1
 

e meeste geëvalueerde maatregelen (84,4%) hebben betrekking op GSM -communicatie. Dit 

2. Aard van de inbreuken 
 

e top-3 van misdrijven waarvoor afluistermaatregelen voor gevorderd werden, bestaat uit 

D
aandeel op het totaal is vergelijkbaar met de vorige jaren.  
 

D
dezelfde misdrijven als in 2003. 37,3% van de maatregelen werd gevorderd in het kader van 
drugsdossiers, 13,6 % in het kader van dossiers inzake criminele organisaties, en 11,5% in het 
kader van dossiers betreffende gewelddadige diefstal.  

 4



Afluistermaatregelen 

Tabel 3: aard van de inbreuken 

BESCHRIJVING INBREUK AANTAL % 
Drugs 614 37,3
Criminele organisatie 224 13,6
Gewelddadige Diefstal 189 11,5
Doodslag en vergiftiging 154 9,4
Niet verder gepreciseerd 124 7,5
Vreemdelingen 105 6,4
Witwassen 77 4,7
Ontvoering / Gijzelneming 47 2,9
Terrorisme 44 2,7
Wapenhandel 23 1,4
Moord 16 1,0
Bedreiging tot het plegen van een aanslag 12 0,7
Verderf van de jeugd en prostitutie 11 0,7
Hormonen 6 0,4
Actieve en passieve private corruptie 1 0,1

Totaal 1647 100
 
 

Aard van de misdrijven waarvoor een maatregel werd gevorderd
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3. Duurtijd van de maatregelen 
 

Tabel 4: duur van de maatregelen 

DUURTIJD AANTAL % 

1 week of minder 446 27,1 

1 tot 2 weken 391 23,7 

2 weken tot 1 maand 444 27,0 

1 tot 2 maanden 189 11,5 

2 tot 6 maanden 91 5,5 

Niet gepreciseerd 86 5,2 

Totaal 1647 100 
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Met betrekking tot de duurtijd van de maatregelen, kan vastgesteld worden dat het overgrote 
deel (77,8%) niet langer dan één maand in beslag nemen. Deze cijfers zijn relatief bekeken 
gelijkaardig aan die van de vorige jaren.  
 

4. Hoedanigheid van de personen tegen wie een maatregel 

 

tegen wie een maatregel werd gevorderd 
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1 week of minder
1 tot 2 weken
2 weken tot 1 maand
1 tot 2 maanden
2 tot 6 maanden
Niet gepreciseerd

1 week of minder 31,70% 35,85% 32,31% 27,08%

1 tot 2 weken 24,23% 20,17% 20,55% 23,74%

2 weken tot 1 maand 26,55% 27,17% 29,00% 26,96%

1 tot 2 maanden 11,08% 11,48% 13,81% 11,48%

2 tot 6 maanden 6,44% 5,32% 4,34% 5,53%

Niet gepreciseerd 0,00% 0,00% 0,00% 5,22%

2001 2002 2003 2004

 

gevorderd werd 

Tabel 5: hoedanigheid van de persoon 

Verdachte , 2°lid, 1°) ,8(zie art. 90ter, §1 1282 77

Derden (zie art. 90ter, §1, 2°lid, 2°) 219 13,3

Niet gepreciseerd 146 8,9
647 100 Totaal 1

 
ok naar hoedanigheid van de betrokkene t.a.v. wie een maatregel werd gevorderd, kan een O

gelijkaardige trend met de vorige jaren worden vastgesteld. 85,4% van de maatregelen 
worden gevorderd t.a.v. de verdachte, 14,6% t.a.v. derden waarmee de verdachte in contact 
staat.  
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5. Rogatoire opdrachten 
 
Er werden 300 maatregelen bevolen in het kader van een rogatoire opdracht. 203 van deze 
maatregelen werden bevolen in een eigen dossier; 97 van deze maatregelen werden bevolen 
in een vreemd dossier. 
 

6. Werklast 
 
Wanneer we de werklast uitdrukken onder FTE7 komen we voor 2004 volgende resultaten 
uit: 
 
Tabel 6: werklast 
 AANTAL UREN FTE 
Beluisteren gesprekken 34935,778 23
Uitschrijven gesprekken 13975 64
 
Daar waar het relatieve aandeel (40%) van uitgeschreven uren (t.o.v. aantal beluisterde uren) 
in vergelijking met de vorige jaren is geschreven, daalt het absolute aantal beluisterde en 
uitgeschreven uren aanzienlijk t.o.v. het dienstjaar 2003.  
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7 Het FTE (aantal “full time equivalenten”) inzake het beluisteren van de gesprekken werd berekend 
uitgaande van één beluistering. Dit geeft volgens de Federale Politie enigszins wel een onderschatting 
van het reële aantal, aangezien in een dossier vaak de gesprekken meermaals beluisterd dienen te 
worden. Het FTE inzake de uitschrijving werd berekend ervan uitgaande dat één minuut gesprek 
gemiddeld 7 minuten vergt voor de uitschrijving.  
8 Dit cijfer is gebaseerd op  de hypothese dat de communicaties 1 maal werden beluisterd. Dit getal 
geeft een onderschatting van de werkelijkheid, aangezien in een dossier de gesprekken vaak meerdere 
malen dient herbeluisterd te worden.  
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7. Vertaling 
 
In hoeveel gevallen werd beroep gedaan op de diensten van een vertaler of tolk: 
 

Albanees 27  Litouws 6

Arabisch 147  Manderijn 5

Berbers 75  Marokkaans 14

Bhajpuri 4  Nederlands 37

Bulgaars 2  Nepalees 4

Cantonnees 5  Pashtu 6

Chinees 5  Perzisch 2

Duits 22  Pools 9

Engels 85  Punjabi 18

Farsi 13  Rif 4

Frans 55  Roemeens 10

Georgisch 18  Russisch 13

Grieks 4  
Servo-
Kroatisch 17

Hebreeuws 33  Spaans 6

Hindi 4  Surinaams 1

Italiaans 32  Turks 60

Koerdisch 2  Urdu 14

Lingala 1  wenzhou 5
 

8. Resultaten van de maatregel 

Belang voor het onderzoek
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Onderzoek nog
lopende

Geen belangrijke
elementen
opgeleverd

Maatregel van
cruciaal belang of
met belangrijke
elementen voor het
onderzoek

Onderzoek nog lopende 6,96% 6,18% 3,59% 2,16%

Geen belangrijke elementen opgeleverd 18,30% 24,44% 24,57% 36,55%

Maatregel van cruciaal belang of met
belangrijke elementen voor het onderzoek

74,74% 69,38% 71,84% 61,29%

2001 2002 2003 2004

 
Met betrekking tot de gunstige resultaten van de maatregel, kan een dalende tendens 
waargenomen worden t.a.v. het dienstjaar 2003. Voor het dienstjaar 2004 werd voor 36,5% 
van de geëvalueerde maatregelen aangegeven dat ze geen belangrijke elementen voor het 
onderzoek hebben opgeleverd. Voor 61,3 % van de maatregelen werd aangegeven dat ze 
van cruciaal belang waren voor het onderzoek, of belangrijke elementen hebben opgeleverd. 
 

9. Kwalitatieve evaluatie 
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Naast het kwantitatieve luik, bracht de bevraging van de politiediensten nog volgende 
elementen met  zich:  

a) Contrastrategieën 

(1) Gekende technieken 
 
De meest gebruikte strategieën bestaan, zoals reeds in de vorige rapporten werd 
meegegeven, uit de volgende technieken: 

 Codetaal; 
 Codenamen; 
 Regelmatige overschakeling naar nieuwe telefoonnummers 

(zowel vaste als mobiele lijnen); 
 Het vermijden van identiteiten of adressen tijdens gesprekken; 
 Bij voorkeur in levende lijve anderen ontmoeten; 
 Calling cards; 
 Voorafbetaalde telefoonkaarten; 
 Phone shops; 
 Simbox; 
 Gebruik maken van een Walkie-Talkie. 

 

(2) Nieuwe technieken 
 
Meer en meer wordt opgemerkt dat misdadigers zich naar het internet wenden om met 
elkaar te communiceren. Er wordt immers tijdens afgeluisterde gesprekken vastgesteld dat 
misdadigers afspreken op een chat-kanaal ten einde interceptie door justitie te vermijden.  
Tevens wordt in stijgende mate het gebruik van e-mail, chat en VoIP (Voice over IP – telefonie 
over het internet) vastgesteld.  
 
De interceptiemogelijkheden van het internet zijn momenteel beperkt, en de nood aan een 
opwaardering van het centrale afluistersysteem om verbindingen van groot volume te 
kunnen intercepteren wordt steeds sterker ervaren.  
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( ) 3 Informatie in de media 
 
Een ander belangrijk punt dat in oogschouw dient gehouden te worden, is de media-
aandacht die bestaat omtrent de mogelijkheden van de politiediensten inzake telefoontap. 
Misdadigers kunnen zo op eenvoudige wijze kennis nemen van de mogelijkheden en 
voorzieningen treffen om deze maatregelen inefficiënt te maken.  
 

B. Direct afluisteren 
 
Het direct afluisteren zonder technische hulpmiddelen was reeds naar Belgisch recht 
toegestaan. Het direct afluisteren met technische hulpmiddelen in een private plaats (geen 
woning) was eveneens voor de BOM-wet mogelijk in het kader van de tapwetgeving. 
 
Art. 9 van de wet van 6 januari 2003 vult art. 90ter Sv aan met een bepaling waardoor de 
onderzoeksrechter bevel kan geven om, ook buiten medeweten of zonder toestemming van 
de eigenaar of rechthebbende, in een woning of in een private plaats binnen te dringen 
teneinde het mogelijk te maken privé-communicatie direct af te luisteren, ervan kennis te 
nemen of op te  nemen met technische hulpmiddelen.  
 

1. Aantal maatregelen 
 
Enkel het parket van Dendermonde heeft voor onderhavig rapport informatie inzake het 
aantal maatregelen van ‘direct afluisteren’ ter beschikking gesteld. Er werden 2 maatregelen 
m.b.t. het direct afluisteren gemeld. 
 

2. Duur van de maatregelen 
  
Geen data beschikbaar. 
 

3. Aantal betrokken personen 
 
Geen data beschikbaar. 
 

4. Resultaten 
 
Geen data beschikbaar. 
 
 

 10



Anonieme getuigenissen 

III. Anonieme getuigenissen 

A. Volledige anonimiteit 
 
Bedoeld wordt de beslissing om aan een getuige de volledige anonimiteit toe te kennen, 
krachtens art. 86bis en 86ter Sv. Deze maatregel om de identiteit van de getuige verborgen te 
houden, komt enkel de onderzoeksrechter toe. De beschikking wordt aan de procureur des 
Konings meegedeeld en deze laatste houdt een register bij van alle getuigen van wie de 
identiteit verborgen gehouden wordt.  
 

1. Totaal aantal onderzoeken waarin de onderzoeksrechter de 
maatregel in 2004 bevolen heeft 

 
In 2004 werd de maatregel in minstens 6 gerechtelijke onderzoeken toegekend. De hieronder 
vermelde gegevens werden door 8 parketten aangeleverd.  
 

Tabel 7: aantal onderzoeken waarin de volledige anonimiteit werd toegekend 

PARKETTEN 
AANTAL 

ONDERZOEKEN 
Antwerpen 3
Brugge 1
Charleroi 1
Eupen 0
Gent 0
Huy 1
Neufchâteau 0
 Federaal parket  0

Totaal 6
 

2. Totaal aantal getuigen waarvan de identiteit in 2004 volledig 
verborgen werd gehouden 

 
In de voormelde onderzoeken werd de identiteit van 14 getuigen volledig verborgen 
gehouden. 
 

Tabel 8: aantal volledig anonieme getuigen in 2004 

PARKETTEN 
AANTAL 

GETUIGEN 
Antwerpen 4
Brugge 2
Charleroi 7
Eupen 0
Gent 0
Huy 1
Neufchâteau 0
Federaal parket 0

Totaal 14
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3. Aantal misdrijven waarover de anonieme getuigenverklaring 
wordt afgelegd 

 
Precieze en ernstige aanwijzingen moeten aanwezig zijn m.b.t. de feiten waarover een 
volledig anonieme getuigenverklaring wordt afgelegd. Deze feiten dienen een misdrijf uit te 
maken zoals bedoeld in de volgende categorieën van misdrijven die behoren tot de zware 
criminaliteit. (Art. 86bis, §2 Sv) 
 

a) Art. 90ter §§2-4 Sv 
 
Het gaat hier om de lijst van de misdrijven die de telefoontap toelaten, en die per definitie 
zware criminaliteit uitmaken.  
 
In totaal hadden de anonieme getuigenissen betrekking op 10 misdrijven, waarvan 2 voor 
deelneming aan een criminele organisatie en 2 voor afpersing en diefstal met geweld. 
 

Tabel 9: strafbare feiten waarover de anonieme getuigenverklaring wordt afgelegd 

VERWIJZING IN ART. 90TER §§2-4 SV OMSCHRIJVING AANTAL 
1°octies de artikelen 324bis en 324ter van 
hetzelfde Wetboek. 

Deelneming aan criminele organisatie 2

5° De artikelen 379 en 380 van hetzelfde 
Wetboek; 

Exploitatie van ontucht en prostitutie 1

6° artikel 393 van hetzelfde Wetboek; Doodslag 1
7° de artikelen 394 of 397 van hetzelfde 
Wetboek; 

Moord en vergiftiging 1

7°bis de artikelen 428 en 429 van hetzelfde 
Wetboek; 

Ontvoering minderjarige 1

8° de artikelen 468, 470, 471 of 472 van 
hetzelfde Wetboek; 

Afpersing en diefstal met geweld of 
bedreiging, diefstal gelijkgesteld met 
verzwarende omstandigheden 

2

13°bis artikelen 550bis en 550ter van 
hetzelfde Wetboek; 

Indringing van informaticasystemen en 
informaticasabotage 

1

14° artikel 2bis, § 3, b, of § 4, b, van de wet 
van 24 februari 1921 betreffende het 
verhandelen van de giftstoffen, 
slaapmiddelen en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica; 

Verdovende middelen 1

Totaal  10
 

b) Strafbare feiten gepleegd in het kader van een criminele 
organisatie: art. 324bis - 324ter Sw 

 
Minstens 1 ander strafbaar feit werd gepleegd in het kader van een criminele organisatie 
zoals bedoeld in art. 324bis Sw.  
 

4. Resultaat van het anoniem getuigenverhoor 
Van ten minste 3 onderzoeken was het resultaat vooralsnog niet uit te maken, daar de 
onderzoeken niet voldoende ver gevorderd waren. In één onderzoek bleek de maatregel 
nuttig voor het onderzoek. Van één onderzoek was het bekend dat de maatregel niet nuttig 
bleek voor het onderzoek. 
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B. Gedeeltelijke anonimiteit 
 
Het toepassingsgebied van de in artikel 90decies Sv. voorziene rapportageplicht beperkt zich 
tot het getuigenverhoor onder de volledige anonimiteit (art. 86bis en ter Sv.) . Derhalve 
werden geen gegevens ingezameld betreffende de toepassing van de artikelen 75bis en ter  
Sv. waarbij slechts een gedeeltelijke anonimiteit (het weglaten van bepaalde 
identiteitsgegevens uit het proces-verbaal van het verhoor) wordt toegestaan. 
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Bedreigde getuigen 

IV. Bescherming van bedreigde getuigen 
 
Bedoeld worden de gewone en bijzondere beschermingsmaatregelen en de financiële 
hulpmiddelen die kunnen worden toegekend aan een bedreigde getuige en aan zijn 
gezinsleden en andere bloedverwanten. De procureur des Konings, de procureur-generaal, 
de federale procureur en de onderzoeksrechter kunnen allen om maatregelen ter 
bescherming van bedreigde getuigen verzoeken, doch het is de 
Getuigenbeschermingscommissie die de maatregelen toekent. 
 
Er dient op gewezen dat de weergegeven cijfers m.b.t. de bescherming van de bedreigde 
getuigen enkel dossiers betreffen die voorgelegd dient te worden aan de 
Getuigenbeschermingscommissie. 
 
Rechtshulpverzoeken met het oog op de organisatie in België van een 
beschermingsprogramma dat in het buitenland werd toegekend, werden niet in het 
cijfermateriaal opgenomen. Zuivere steunaanvragen tot het leveren van zeer punctuele hulp 
aan een andere Staat in het raam van buitenlandse programma’s werden ook niet in het 
cijfermateriaal opgenomen, vermits zij niet onderworpen zijn aan een goedkeuring van de 
commissie. 
 
In de becijfering werden enkel de personen weerhouden aan wie in België het statuut van 
beschermde getuige werd toegekend. 
 

A. Gewone beschermingsmaatregelen 
 
De Getuigenbeschermingscommissie kan, met inachtneming van de subsidiariteits- en 
proportionaliteitsbeginselen, gewone beschermingsmaatregelen toekennen aan een 
bedreigde getuige en, in voorkomend geval en voor zover zij gevaar lopen als gevolg van de 
door hem afgelegde verklaringen, aan zijn gezinsleden en andere bloedverwanten.  
 
De gewone beschermingsmaatregelen betreffen: 

 Het afschermen van de gegevens van de betrokken persoon bij de dienst bevolking 
en bij de burgerlijke stand; 

 Het verstrekken van raadgevingen op het vlak van preventie; 
 Het plaatsen van technopreventieve middelen; 
 Het aanstellen van een contactambtenaar; 
 Het voorzien in een alarmprocedure; 
 Het verstrekken van psychologische bijstand; 
 Het preventief patrouilleren door de politiediensten; 
 Het registeren van in- en uitgaande gesprekken; 
 Het op regelmatige tijdstippen controleren van de raadplegingen van het rijksregister 

en/of het afschermen van de gegevens van de betrokkene; 
 Het ter beschikking stellen van een geheim telefoonnummer; 
 Het ter beschikking stellen van een afgeschermde nummerplaat; 
 Het ter beschikking stellen van een gsm voor noodoproepen; 
 Het onmiddellijk en van nabij fysiek beveiligen van de betrokken persoon; 
 Het elektronisch beveiligen van de betrokken persoon; 
 Het reloceren van de betrokken persoon gedurende maximaal 45 dagen; 
 Het plaatsen van de gedetineerde betrokken persoon in een bijzonder beveiligde 

afdeling van de gevangenis. 
 

1. Totaal aantal dossiers in 2004 waarin gewone 
beschermingsmaatregelen werden toegekend 

 
In 2004 werden in 1 dossier de gewone beschermingsmaatregelen toegekend. Om welke 
gewone beschermingsmaatregelen het ging, werd hierbij niet aangegeven. 
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2. Totaal aantal personen aan wie maatregelen werden 
toegekend (bedreigde getuigen, gezinsleden en bloedverwanten) 

 
Aan 2 personen werd een gewone beschermingsmaatregel toegekend. 
 

3. Aantal strafbare feiten waarop de verklaringen van de 
bedreigde getuigen betrekking hebben9 

 
De verklaringen van de bedreigde getuigen hadden betrekking op 1 strafbaar feit, met name 
een inbreuk op art. 324bis en 324ter Sw.  
 

B. Bijzondere beschermingsmaatregelen 
 
De Getuigenbeschermingscommissie kan, met inachtneming van de subsidiariteits- en 
proportionaliteitsbeginselen, bijzondere beschermingsmaatregelen toekennen aan een 
bedreigde getuige, wiens bescherming met gewone beschermingsmaatregelen niet kan 
worden verzekerd en wiens verklaringen betrekking hebben op een misdrijf zoals bedoeld in 
art. 90ter, §§2-4 Sv, een misdrijf gepleegd in het kader van art. 324bis Sw of een misdrijf zoals 
bedoeld in de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van 
het internationaal humanitair recht. 
 
De bijzondere beschermingsmaatregelen kunnen omvatten: 

 Het reloceren van de betrokken persoon gedurende meer dan 45 dagen; 
 Het wijzigen van de identiteit van de betrokken persoon. 

 

1. Totaal aantal dossiers waarin maatregelen werden toegekend 
in 2004 

 
In 2004 werden in 3 dossiers bijzondere beschermingsmaatregelen toegekend. 
 

2. Totaal aantal personen aan wie maatregelen werden 
toegekend (bedreigde getuigen, gezinsleden en bloedverwanten) 

 
De bijzondere beschermingsmaatregelen werden aan 11 personen toegekend. 
 

3. Aantal strafbare feiten waarop de verklaringen van de 
bedreigde getuigen betrekking hebben 

a) Art. 90ter §§2-4 Sv 

 

Tabel 10: strafbare feiten waarop de verklaring van de bedreigde getuigen betrekking 
hebben 

VERWIJZING IN ART. 90TER §§2-4 SV OMSCHRIJVING AANTAL 
1°octies de artikelen 324bis en 324ter van 
hetzelfde Wetboek. 

Deelneming aan criminele organisatie 2

7° de artikelen 394 of 397 van hetzelfde 
Wetboek; 

Moord en vergiftiging 1

Totaal  3

                                                           
9 Voor het toekennen van een gewone beschermingsmaatregel werd geen strafdrempel ingesteld. 
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De verklaringen van de bedreigde getuigen hadden betrekking op 3 strafbare feiten: 2 voor 
deelneming aan een criminele organisatie en 1 moord / vergiftiging. 
 

b) Strafbare feiten gepleegd in het kader van een criminele 
organisatie: art. 324bis – 324ter  Sw 

 
M.b.t. de verklaringen van de bedreigde getuigen werden geen andere strafbare feiten, 
gepleegd in het kader van een criminele organisatie, gerapporteerd.  
 

C. Financiële hulpmaatregelen 
 
De Getuigenbeschermingscommissie kan, rekening houdend met de specifieke situatie van de 
betrokken persoon, financiële hulpmaatregelen toekennen aan de bedreigde getuige aan wie 
bijzondere beschermingsmaatregelen worden toegekend. 
De financiële hulpmaatregelen kunnen omvatten: 

 Een maandelijkse uitkering om in het onderhoud van de bedreigde getuige en zijn 
samen met hem beschermde gezinsleden en andere bloedverwanten te voorzien, en 
waarvan bepaalde gedeelten kunnen bestemd worden voor specifieke doeleinden; 

 De éénmalige uitkering van een bedrag voor het opstarten van een zelfstandige 
activiteit; 

 Een bijzondere financiële bijdrage voor specifieke doeleinden. 
 

1. Totaal aantal dossiers waarin maatregelen in 2004 werden 
toegekend 

 
In 2004 werden er in 3 dossiers financiële hulpmaatregelen toegekend. 
 

2. Totaal aantal personen aan wie maatregelen werden 
toegekend (bedreigde getuigen, gezinsleden en bloedverwanten) 

 
Deze financiële maatregelen werden aan 7 personen toegekend. 
 

3. Aantal misdrijven waarop de verklaringen van de bedreigde 
getuigen betrekking hebben 

a) Art. 90ter §§2-4 Sv 
 

Tabel 11: strafbare feiten waarop de verklaringen van de bedreigde getuigen betrekking 
hebben 

VERWIJZING IN ART. 90TER §§2-4 SV OMSCHRIJVING AANTAL 
1°octies de artikelen 324bis en 324ter van 
hetzelfde Wetboek. 

Deelneming aan een criminele 
organisatie 

1

7° de artikelen 394 of 397 van hetzelfde 
Wetboek; 

Moord en vergiftiging 1

Andere Zwendel in visa 1
Totaal  3
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b) Strafbare feiten gepleegd in het kader van een criminele 
organisatie: art. 324bis – 324ter Sw 

 
M.b.t. de verklaringen van de bedreigde getuigen werden geen andere strafbare feiten, 
gepleegd in het kader van een criminele organisatie, gerapporteerd. 
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V. Bijzondere opsporingsmethoden 
 
Bedoeld worden de bijzondere opsporingsmethoden observatie, infiltratie en 
informantenwerking, die kunnen worden toegepast in het kader van een 
opsporingsonderzoek én van een gerechtelijk onderzoek. 
 

A. Observatie 
Het hierna volgend cijfermateriaal werd zowel door het federaal parket als door een aantal 
lokale parketten (3) aangeleverd. De cijfers van de lokale parketten werden louter informatief 
meegegeven. De cijfers afkomstig van het federaal parket zijn partieel, gezien er in de 
informatieovermaking van de lokale parketten naar het federaal parket vertraging of 
vergetelheid kan optreden. Bijgevolg dienen de statistieken in onderhavig rapport met de 
nodige voorzichtigheid gelezen te worden. 
 

1. Totaal aantal bevolen observaties in 2004 
 
In 2004 werden er in totaal 923 observaties10 bevolen. Meer dan de helft (52,2%) van deze 
maatregelen werd bevolen door de Procureur des Konings (482). De onderzoeksrechter beval 
288 observaties. De federaal procureur 153 maatregelen. 
 

Tabel 12: het aantal bevolen observaties in 2004 

PARKETTEN 
FEDERAAL 

PROCUREUR 
PROCUREUR DES 

KONINGS ONDERZOEKSRECHTER AANTAL 
Eupen 5 7 1 13 
Huy 0 1 2 3 
Marche-en-
Famenne 0 2 0 2 
Neufchâteau 0 4 1 5 
 Lokaal totaal 5 14 4 23 

Federaal parket 153 482 288 923 
 

2. Totaal aantal onderzoeken waarin de observaties bevolen 
werden 

 
De 923 observaties werden in 717 onderzoeken, die in 2004 werden aangevat, bevolen. 
 

Tabel 13: het aantal onderzoeken waarin de observaties bevolen werden 

Opsporingsonderzoeken 414
Gerechtelijke onderzoeken 246
Rechtshulpverzoeken 57

Totaal 717
 
Het betreft voornamelijk onderzoeken in de opsporingsfase (57,7%). Een derde van de 
onderzoeken gebeurde onder leiding van de onderzoeksrechter (34,3%). 7,9% van de 
onderzoeken verliep in het kader van de uitvoering van een rechtshulpverzoek. 
 

                                                           
10 Hier werd geen onderscheid gemaakt tussen de observatie zonder gebruik van technische 
hulpmiddelen, de observatie met gebruik van technische hulpmiddelen en de observatie met gebruik 
van technische hulpmiddelen om zicht te verwerven in een woning. 
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3. Totaal aantal verdachten t.a.v. wie de maatregelen werden 
bevolen, zoals uit de machtigingen blijkt: 

 
Niet enkel de verdachte of de inverdenkinggestelde kan het voorwerp uitmaken van een 
observatie. Ook andere personen kunnen geobserveerd worden indien het onderzoek dit 
vereist: personen die in contact staan met het criminele milieu, personen die wapens, munitie, 
onderdak en dergelijke verschaffen, … Ook kunnen zaken (voertuigen,…), plaatsen (cafés,…) 
en gebeurtenissen (feest, …) geobserveerd worden. 
 
In totaal werd t.a.v. 1077 verdachten de maatregel van observatie bevolen. Zoals blijkt uit de 
machtigingen werd de maatregel t.a.v. 187 verdachten door de federaal procureur (20,3%) 
gemachtigd, 489 door de procureur des Konings (53%) en 401 door de onderzoeksrechter 
(43,5%). 
 

4. Aantal strafbare feiten waarop de observaties in 2004 
betrekking hebben 

a) Observatie zonder gebruik van technische hulpmiddelen 
(Art. 47sexies, §2, eerste lid Sv) 

 
Deze vorm van observatie kan worden toegepast voor alle misdrijven. Het zijn namelijk de 
observaties die het minst ingrijpend zijn t.o.v. de individuele rechten en vrijheden.  
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Tabel 14: strafbare feiten waarvoor de observatie zonder technische hulpmiddelen werd 
bevolen 

VERWIJZING IN ART. 90TER §§2-4 SV OMSCHRIJVING AANTAL 
1°octies de artikelen 324bis en 324ter van 
hetzelfde Wetboek. 

Deelneming aan een criminele 
organisatie 

1

5° De artikelen 379 en 380 van hetzelfde 
Wetboek; 

Exploitatie van ontucht en prostitutie 1

6° artikel 393 van hetzelfde Wetboek; Doodslag 1
7° de artikelen 394 of 397 van hetzelfde 
Wetboek; 

Moord en vergiftiging 1

8° de artikelen 468, 470, 471 of 472 van 
hetzelfde Wetboek; 

Afpersing en diefstal met geweld of 
bedreiging, diefstal gelijkgesteld met 
verzwarende omstandigheden 

6

11° artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° van 
hetzelfde Wetboek;  

Heling & witwassen 6

13°bis artikelen 550bis en 550ter van 
hetzelfde Wetboek; 

Indringing van informaticasystemen en 
informaticasabotage 

14° artikel 2bis, § 3, b, of § 4, b, van de wet 
van 24 februari 1921 betreffende het 
verhandelen van de giftstoffen, 
slaapmiddelen en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica; 

Verdovende middelen 50

16° artikel 10 van de wet van 5 augustus 
1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer 
van wapens, munitie en speciaal voor 
militair gebruik dienstig materieel en 
daaraan verbonden technologie. 

Wapens 3

17° artikel 77bis, §§ 2 en 3, van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen; 

Vreemdelingen 3

Andere Diefstal 2
 Douane en accijnzen 9
 Valsheid in geschrifte 4

Totaal  87
 
De observatie zonder gebruik van technische hulpmiddelen wordt hoofdzakelijk gebruikt in 
het kader van de bestrijding van drugsdelicten (57,5%).  
 

b) Observatie met gebruik van technische hulpmiddelen (art. 
47sexies, §2, tweede lid Sv) 

 
Bij een observatie kan een technisch hulpmiddel11 gebruikt worden, wat ondersteunend 
werkt aan de observatie, de slaagkansen van de operatie verhoogd, een bijkomende 
waarborg voor de veiligheid van de interveniërende politieambtenaren biedt en 
personeelsbesparend werkt.12 Een technisch hulpmiddel kan zijn een foto-, film- en 
videocamera.13  
 
Bij deze vorm van observatie is het ingrijpen van een verdergaand karakter. De observatie met 
gebruik van technische hulpmiddelen kan daarom enkel worden toegepast ingeval van 
                                                           
11 Een ‘technisch hulpmiddel’ is een configuratie van componenten die signalen detecteert, deze 
transporteert, hun registratie activeert en de signalen registreert, met uitzondering van de technische 
hulpmiddelen die worden aangewend om een maatregel, zoals bedoeld in art. 90ter Sv, uit te voeren. 
(Zie art. 47sexies, §1, derde lid Sv) 
12 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, 2001-02, 1688/001, 32. 
13 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, 2001-02, 1688/001, 32. 
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ernstige aanwijzingen van strafbare feiten die voor de verdachte een correctionele 
hoofdgevangenisstraf van een jaar of een zwaardere straf tot gevolg kunnen hebben. 
 
De observatie met gebruik van technische hulpmiddelen werd vooral aangewend in 
onderzoeken die kaderen in de opsporing en vervolging van drugsdelicten (39,3%).  
 

Tabel 15: strafbare feiten waarvoor de observatie met gebruik van technische hulpmiddelen 
werd bevolen 

VERWIJZING IN ART. 90TER §§2-4 SV OMSCHRIJVING AANTAL 
1°ter de artikelen 137, 140 en 141 van hetzelfde 
Wetboek; 

Terroristische misdrijven 5

1°quater artikel 210bis van hetzelfde Wetboek; Valsheid in informatica 1
1°octies de artikelen 324bis en 324ter van hetzelfde 
Wetboek. 

Deelneming aan criminele organisatie 68

2° de artikelen 327, 328, 329 of 330 van hetzelfde 
Wetboek, voor zover een klacht is ingediend; 

Bedreigingen met een aanslag op personen 
of eigendommen en valse inlichtingen 
betreffende ernstige aanslagen, voor zover 
een klacht is ingediend 

4

4° artikel 347bis van hetzelfde Wetboek; Gijzeling 8
5° De artikelen 379 en 380 van hetzelfde Wetboek; Exploitatie van ontucht en prostitutie 11
6° artikel 393 van hetzelfde Wetboek; Doodslag 5
7° de artikelen 394 of 397 van hetzelfde Wetboek; Moord en vergiftiging 15
7°bis de artikelen 428 en 429 van hetzelfde Wetboek; Ontvoering minderjarige 2
8° de artikelen 468, 470, 471 of 472 van hetzelfde 
Wetboek; 

Afpersing en diefstal met geweld of 
bedreiging, diefstal gelijkgesteld met 
verzwarende omstandigheden 

89

9° artikel 475 van hetzelfde Wetboek; Roofmoord 1
10°ter Artikel 504quater van hetzelfde Wetboek; Informaticabedrog 5
11° artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° van hetzelfde 
Wetboek;  

Heling & witwassen 49

12° de artikelen 510, 511, eerste lid of 516 van hetzelfde 
Wetboek; 

Bepaalde categorieën van opzettelijke 
brandstichtingen 

5

13° artikel 520 van hetzelfde Wetboek, indien de 
omstandigheden bedoeld in de artikelen 510 of 511, 
eerste lid, van hetzelfde Wetboek verenigd zijn; 

Bepaalde categorieën van opzettelijke 
ontploffingen 

2

14° artikel 2bis, § 3, b, of § 4, b, van de wet van 24 
februari 1921 betreffende het verhandelen van de 
giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica; 

Verdovende middelen 277

16° artikel 10 van de wet van 5 augustus 1991 
betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie 
en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en 
daaraan verbonden technologie. 

Wapens 14

17° artikel 77bis, §§ 2 en 3, van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen; 

Vreemdelingen 56

19° artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 april 1974 
betreffende sommige verrichtingen in verband met 
stoffen met hormonale, anti-hormonale, anabole, anti-
infectieuze, anti-parasitaire, en anti-inflammatoire 
werking, welk artikel betrekking heeft op strafbare feiten 
waarop overeenkomstig de wet van 24 februari 1921 
betreffende het verhandelen van de gifstoffen, 
slaapmiddelen en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica straffen worden 
gesteld; 

Hormonen – Import-Export, bezit 2

Andere Verberging 5
  Belaging 2
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  Diefstal 35
  Douane en accijnzen 14
  Ontvluchten met braak 2
  Oplichting 10
  Valsmunterij 1
  Valsheid in geschrifte 8
  Vernieling 2
  Vuurwerk 7

Totaal  705
 

c) Observatie met gebruik van technische hulpmiddelen om 
zicht te verwerven in een woning 

 
De observatie met gebruik van technische hulpmiddelen om zicht te verwerven in een 
woning kan enkel worden toegepast wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de strafbare 
feiten een misdrijf uitmaken of zouden uitmaken zoals bedoeld in art. 90ter, §§2 – 4 Sv. Het 
Arbitragehof bepaalde in haar arrest dat deze maatregel dient te worden uitgesloten van de 
mini-instructie, precies omdat het hof oordeelde dat dergelijke maatregel even indringend is 
in de private levenssfeer als dit het geval is voor de huiszoeking of de telefoontap (cf. infra). 
 
Over de toepassing van deze vorm van observatie in 2004 werden geen gegevens 
beschikbaar gesteld. 
 

5. Strafbare feiten gepleegd in het kader van een criminele 
organisatie: art. 324bis-324ter Sw. 

 
Er werden 6 strafbare feiten bij het federaal parket geregistreerd die gepleegd werden in het 
kader van een criminele organisatie en waarvoor een machtiging tot observatie afgeleverd 
werd.  

6. Resultaat van de maatregelen voor het onderzoek 
 
Van slechts 9 observaties hebben de parketten expliciet melding van het resultaat gemaakt. 
Acht observaties werden nuttig geacht voor het onderzoek. Eén observatie bleek nutteloos te 
zijn.  
 

7. Strafrechtelijk gevolg gegeven aan de dossiers waarin de 
maatregelen werden bevolen 

 
Er werden geen gegevens beschikbaar gesteld. 
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B. Infiltratie 

1. Totaal aantal bevolen infiltraties in 2004 
 

Tabel 16: aantal bevolen infiltraties in 2004 

Federaal procureur 12
Procureur des Konings 59
Onderzoeksrechter 2

Totaal 73
 
In totaal werden in 2004 73 infiltraties gemachtigd, waarvan bijna 81% door de procureur 
des Konings, 16% door de federaal procureur en bijna 3% door de onderzoeksrechter. Het 
betreft maatregelen die bevolen werden door procureurs des Konings, onderzoeksrechters als 
ook door de federaal procureur in een Belgisch dossier dan wel als antwoord op een 
internationaal verzoek. 
 

2. Totaal aantal onderzoeken waarin de infiltraties bevolen 
werden 

 
De 73 infiltraties hadden betrekking op 68 onderzoeken, die zich voornamelijk in de 
opsporingsfase situeren (80,9%).  
 

Tabel 17: aantal onderzoeken waarin de maatregel bevolen werd 

Opsporingsonderzoeken 55
Gerechtelijke onderzoeken 7
Rechtshulpverzoeken 6

Totaal 68
 

3. Totaal aantal betrokken personen met wie de infiltrant 
duurzaam contact onderhield 

 
Opdat er sprake zou zijn van infiltratie, moet er duurzaam contact zijn tussen de infiltrant en 
de geviseerde persoon of groep van personen. De contacten moeten een zekere intensiteit 
hebben en enige tijd aanhouden. Een eenmalig contact valt niet onder infiltratie.  
 

Tabel 18: aantal betrokken personen met wie de infiltrant duurzaam contact onderhield 

Federaal procureur 13
Procureur des Konings 58
Onderzoeksrechter 10

Totaal 81
 
In totaal onderhielden infiltranten duurzaam contact met 81 personen.  
 

4. Aantal strafbare feiten waarop de infiltraties in 2004 
betrekking hebben 

 
Een infiltratie kan enkel gemachtigd worden indien er ernstige aanwijzingen zijn dat de 
persoon of de personen waarmee de infiltrant duurzaam contact onderhoudt, strafbare feiten 
in het kader van een criminele organisatie (art. 324bis Sw) of misdaden of wanbedrijven zoals 
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bedoeld in art. 90ter §§2-4 Sv (de zgn. taplijst) plegen of zouden plegen. Deze 
proportionaliteitsvereiste is ingeschreven in art. 47octies §1 Sv. 
 

a) Art. 90ter §§2-4 Sv 
 
De infiltraties hadden betrekking op 70 strafbare feiten, die grotendeels betrekking hebben 
op drugsdelicten (58,57%). 
 

Tabel 19: strafbare feiten waarop de infiltraties betrekking hebben 

VERWIJZING IN ART. 90TER §§2-4 SV OMSCHRIJVING AANTAL 
1°ter de artikelen 137, 140 en 141 van 
hetzelfde Wetboek; 

Terroristische misdrijven 1

1°octies de artikelen 324bis en 324ter van 
hetzelfde Wetboek. 

Deelneming aan criminele organisatie 7

4° artikel 347bis van hetzelfde Wetboek; Gijzeling  
5° De artikelen 379 en 380 van hetzelfde 
Wetboek; 

Exploitatie van ontucht en prostitutie 1

6° artikel 393 van hetzelfde Wetboek; Doodslag  
7° de artikelen 394 of 397 van hetzelfde 
Wetboek; 

Moord en vergiftiging 3

11° artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° van 
hetzelfde Wetboek;  

Heling & witwassen 3

12° de artikelen 510, 511, eerste lid of 516 van 
hetzelfde Wetboek; 

Bepaalde categorieën van opzettelijke 
brandstichtingen 

1

14° artikel 2bis, § 3, b, of § 4, b, van de wet 
van 24 februari 1921 betreffende het 
verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen 
en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen 
en antiseptica; 

Verdovende middelen 41

16° artikel 10 van de wet van 5 augustus 1991 
betreffende de in-, uit- en doorvoer van 
wapens, munitie en speciaal voor militair 
gebruik dienstig materieel en daaraan 
verbonden technologie. 

Wapens 6

17° artikel 77bis, §§ 2 en 3, van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen; 

Vreemdelingen 3

18° artikel 10, § 1, 2°, van de wet van 15 juli 
1985 betreffende het gebruik bij dieren van 
stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-
adrenergische of productie-stimulerende 
werking; 

Hormonen – Voorschrijven, toediening 1

Andere Oplichting 1
  Valsmunterij 2

Totaal   70
 

b) Strafbare feiten gepleegd in het kader van een criminele 
organisatie: art. 324bis – 324ter  Sv 

 
In totaal werd voor 3 andere strafbare feiten, gepleegd in het kader van een criminele 
organisatie, een machtiging tot infiltratie afgeleverd. 
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5. Resultaat van de maatregelen voor het onderzoek 
 
1 infiltratie werd uitdrukkelijk aan het federaal parket als niet nuttig voor het onderzoek 
gemeld. 
 

6. Strafrechtelijk gevolg gegeven aan de dossiers waarin de 
maatregelen werden bevolen 

 
Er werden geen gegevens beschikbaar gesteld. 
 

C. Informantenwerking 
 
Het federaal parket bleek niet over de vereiste cijfergegevens te beschikken, gezien de 
parketten krachtens de COL 6/2003 slechts gehouden zijn tot een periodieke inlichting van 
het federaal parket onder de vorm van een overkoepelend verslag. Hierin worden geen 
cijfergegevens opgenomen. Drie lokale parketten hebben een uniform formulier 
overgezonden: Eupen, Huy en Marche-en-Famenne. 
 
De aangeleverde cijfergegevens van de parketten werden verder aangevuld met bijkomende 
informatie, afkomstig van de Federale Politie (DGJ/DJO). 
 

1. Totaal aantal onderzoeken waarin informanten werden 
gebruikt 

 
In het gerechtelijk arrondissement Eupen werden in 2004 7 onderzoeken geregistreerd, 
waarvan 6 in de opsporingsfase en 1 in een gerechtelijk onderzoek. 
 

Tabel 20: aantal onderzoeken waarin informanten werden gebruikt 

Opsporingsonderzoeken 6
Gerechtelijke onderzoeken 1
Rechtshulpverzoeken 0

Totaal 7

2. Totaal aantal informanten met wie werd gewerkt 
 
De infiltranten hadden met 16 informanten een duurzaam contact.  
 

3. Aantal misdrijven waaromtrent inlichtingen en gegevens 
werden verstrekt door de informant 

 
De door de informanten verstrekte inlichtingen en gegevens hadden betrekking op 7 niet 
nader bepaalde misdrijven. 
 

4. Resultaat van de verstrekte inlichtingen en gegevens door de 
informanten 

 
De verstrekte inlichtingen en gegevens waren in 6 dossiers nuttig gebleken en in één 
onderzoek is het resultaat vooralsnog onbekend. 
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5. Bijkomende gegevens m.b.t. de informanten, aangereikt door 
de Federale Politie (DGJ/DJO) 

a) Actieve informanten 
 
In de informantenwerking is er een rol weggelegd voor zowel de Lokale als de Federale 
Politie. Reeds bij de start van de geïntegreerde politie wordt de Lokale Politie betrokken bij tal 
van initiatieven. Dit resulteert in een permanent stijging van de voor de Lokale Politie 
geregistreerde informanten. 
 

Tabel 21: actieve informanten 

 % 2003 % 2004 
Federale Politie 90,4 81,7
Lokale Politie 9,6 19,3
 

b) Betaling aan informanten 
 
In 2004 werden er 509 betalingen aan informanten verricht. 

Tabel 22: betalingen 

 AANTAL % 
Federale Politie 361 70,9
Lokale Politie 144 28,3
Buitenland 4 0,8

Totaal 509 100,0
 

c) Verdeling van de premies volgens het Nationale 
Veiligheidsplan 

 
In onderstaande tabel wordt de verdeling van de betaalde premies volgens het NVP 
weergegeven.  
 

Tabel 23: verdeling premies NVP/niet-NVP 

CATEGORIE DIENSTEN AANTAL % 
Federaal 164 32,2
Lokaal 35 6,9
Buitenland 4 0,8

NVP 

Totaal NVP 203 39,9
Federaal 197 38,7
Lokaal 109 21,4
Buitenland 0 0

Niet-NVP 

Totaal Niet-NVP 306 60,1
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d) Verdeling van de premies naar prioriteit in het NVP 
 

Tabel 24: verdeling premies naar NVP-prioriteiten 

PRIORITEIT AANTAL  % 
Wapens 60 29,6
Drugs 59 29,1
Mensenhandel 28 13,8
Agressie, moord 18 8,9
Car- & Homejacking 12 5,9
Terrorisme 9 4,4
Witwassen 7 3,4
Georganiseerde diefstal 7 3,4
Corruptie 2 1,0
Hormonen 1 0,5

Totaal 203 100,0
 

e) Onderzoeksresultaten op grond van een belangrijke 
bijdrage14 vanuit de informantenwerking 

(1) Aanhoudingen 
 
 
De informantenwerking heeft geleid tot 961 aanhoudingen. 
 

( )2  Inbeslagnames 
 

Tabel 25: inbeslagnames 

 AANTAL 
Voertuigen 229
Harddrugs 328 kg
Softdrugs 3.312 kg
XTC-pillen 3.052.101
Wapens 67
Geld € 1.210.481
Containers gestolen goederen 10
Productiesites  
(drugs, valse documenten, …) 

17

 

                                                           
14 Het uiteindelijke resultaat was zonder deze bijdrage niet mogelijk geweest of zou de inzet van heel 
wat meer politiecapaciteit hebben gevergd.  
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VI. Andere onderzoeksmethoden 
 
Bedoeld worden de uitgestelde tussenkomst (art. 40bis Sv), het onderscheppen van post (art. 
46ter & 88sexies Sv), het inwinnen van gegevens over bankrekeningen en banktransacties 
(art. 46quater Sv) en de inkijkoperatie (art. 89ter Sv). Het direct afluisteren werd eerder 
besproken (zie punt I). 
 

A. Uitgestelde tussenkomst 
 
De uitgestelde tussenkomst kan zich voordoen n.a.v. de toepassing van de bijzondere 
opsporingsmethoden, zoals de infiltratie en de stelselmatige observatie. Dan gelden de 
toepasselijke principes en procedures van de infiltratie en de stelselmatige observatie15.  
 
Er kan ook sprake zijn van een uitgestelde tussenkomst zonder dat er sprake is van de 
aanwending van bijzondere opsporingsmethoden. In dit geval geldt bijgevolg enkel de 
procedure zoals voorzien in art. 40bis Sv. De cijfers die hierna volgen hebben betrekking op 
de uitgestelde tussenkomst buiten de bijzondere opsporingsmethoden. 
 
De data m.b.t. de uitgestelde tussenkomst zijn partieel van aard. Achttien parketten hebben 
de vereiste informatie aangeleverd: Antwerpen, Arlon, Brugge, Brussel, Dendermonde, 
Eupen, Gent, Huy, Ieper, Marche-en-Famenne, Mechelen, Neufchâteau, Nivelles, Oudenaarde,  
Tongeren, Turnhout, Verviers en het federaal parket. 
 

1. Totaal aantal bevolen uitgestelde tussenkomsten in 2004 
 
In 2004 werd er 11 uitgestelde tussenkomst gemachtigd, waarvan 10 in Brussel en 1 in 
Nivelles. 
 

2. Totaal aantal onderzoeken waarin de uitgestelde 
tussenkomsten werden bevolen 

 
Er werd één gerechtelijk onderzoek gevoerd waarin de uitgestelde tussenkomst werd 
bevolen. Van de overige 10 machtigingen is geen informatie over de aard van het onderzoek 
beschikbaar.  
 

3. Totaal aantal verdachten t.a.v. wie de maatregelen werden 
bevolen 

 
Er is geen informatie beschikbaar over het aantal verdachten t.a.v. wie de maatregel bevolen 
werd. 
 

4. Aantal strafbare feiten waarop de uitgestelde tussenkomsten 
betrekking hebben 

 
De bevolen maatregel in Nivelles had betrekking op 2 strafbare feiten: een gewapende 
diefstal en een gijzeling. Over de overige 10 machtigingen is geen verdere informatie voor 
handen. 

                                                           
15 Art. 47sexies §1 Sv. 

 28



Andere onderzoeksmethoden  

5. Resultaat van de maatregelen voor het onderzoek 
 
De bevolen maatregelen werden nuttig geacht voor het onderzoek. 
 

B. Onderscheppen, openen en kennisnemen van post 
 
Het nieuwe art. 46ter en art. 88sexies Sv scheppen een expliciete en duidelijke rechtsgrond 
voor het onderscheppen, openen en kennisnemen van post.  
 
De wet maakt, naargelang de ernst van de inbreuk op de privacy, een onderscheid tussen 
enerzijds het onderscheppen van post en anderzijds het openen en kennisnemen van post. 
Het louter onderscheppen van post behoort toe aan de procureur des Konings, terwijl voor 
het openen en kennisnemen van post de onderzoeksrechter exclusief bevoegd is, behoudens 
ingeval van ontdekking op heterdaad (art. 41 Sv). 
 
De data m.b.t. de onderschepping, opening en kennisname van post zijn partieel van aard. 
Zeventien parketten hebben de vereiste informatie aangeleverd: Antwerpen, Arlon, Brugge, 
Brussel, Dendermonde, Eupen, Gent, Huy, Ieper, Marche-en-Famenne, Mechelen, 
Neufchâteau, Nivelles, Oudenaarde, Turnhout, Verviers en het federaal parket. 
 

1. Onderscheppen van post 
 
Het begrip post dient begrepen te worden als de brievenpost: een op enigerlei fysieke drager 
aangebrachte schriftelijke mededeling die wordt vervoerd en besteld op het door de afzender 
op de zending zelf of op de omslag daarvan vermelde adres.16 De onderschepping van 
elektronisch verzonden post, m.a.w. e-mail, gebeurd daarentegen op basis van art. 90ter e.v. 
Sv. 
 
Post bestemd voor of afkomstig van een verdachte of m.b.t. deze verdachte kan de procureur 
des Konings onderscheppen en in beslag nemen. 
 

a) Totaal aantal bevolen onderscheppingen van post in 2004 
 
Naast het federaal parket hebben 18 parketten gegevens inzake deze maatregel aangeleverd. 
In totaal werden er in 2004 14 maatregelen tot onderschepping van post geregistreerd. 

                                                           
16 Art. 46ter § 1, laatste lid Sv verwijst hiervoor naar art. 131, 4° van de wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Deze verwijzing is echter 
foutief. Het begrip brievenpost wordt gedefinieerd in art. 131, 7° van dezelfde wet. 
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Tabel 26: aantal onderscheppingen post in 2004 

PARKETTEN 
FEDERAAL 

PROCUREUR 
PROCUREUR DES 

KONINGS ONDERZOEKSRECHTER TOTAAL 
Antwerpen 0 0 0 0 
Arlon 0 0 0 0 
Brugge  0 0 1 1 
Brussel 0 5 0 5 
Dendermonde 0 2 0 2 
Eupen 0 0 0 0 
Gent 0 0 3 3 
Huy 0 0 0 0 
Ieper 0 0 0 0 
Marche-en-
Famenne 0 0 0 0 
Mechelen 0 0 0 0 
Neufchâteau 0 0 0 0 
Nivelles 0 2 0 2 
Oudenaarde 0 0 0 0 
Tongeren 0 0 0 0 
Turnhout 0 0 0 0 
Verviers 0 0 0 0 
Federaal parket 0 0 1 1 

Totaal 0 9 5 14 
 

b) Totaal aantal onderzoeken waarin de maatregelen werden 
bevolen 

 
Negen maatregelen van onderschepping van post werden in 4 opsporingsonderzoeken en 4 
gerechtelijke onderzoeken bevolen. Van de overige maatregelen in geen informatie 
beschikbaar over de aard van het onderzoek. 
 

c) Totaal aantal verdachten t.a.v. wie de maatregelen werden 
bevolen 

 
Van minstens 30 verdachten werd de post onderschept.  
 

d) Aantal strafbare feiten waarop de onderschepping van 
post betrekking hebben 

 
De maatregel zoals bedoeld in art. 46ter Sv kan enkel worden aangewend wanneer er 
ernstige aanwijzingen zijn dat de strafbare feiten een correctionele hoofdgevangenisstraf van 
een jaar of een zwaardere straf tot gevolg kunnen hebben.  
 
Minstens 8 strafbare feiten werd geregistreerd waarop de uitgestelde tussenkomsten 
betrekking hadden. In het gerechtelijk arrondissement Brugge had het onderzoek waarin 
post onderschept werd betrekking op vervalsing van identiteitsdocumenten. Vier feiten met 
betrekking tot mensenhandel en drugshandel hadden in het gerechtelijk arrondissement 
Gent aanleiding gegeven tot in onderscheppen en in beslag nemen van post. Het strafbaar 
feit gerapporteerd door het federaal parket werd niet nader omschreven. De maatregel die in 
Nijvel bevolen werd had betrekking op drugshandel. De strafbare feiten waarop de in Brussel 
bevolen maatregelen betrekking hadden, werden in het uniform formulier niet nader 
omschreven. 
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e) Resultaat van de maatregelen voor het onderzoek 
 
Vijf maatregelen bleken nuttig voor het onderzoek en 1 niet nuttig. Het overige is onbekend. 
 

2. Openen en kennisnemen van post 
 
De meer ingrijpende maatregel van het openen en kennisnemen van post is krachtens art. 
88sexies Sv voorbehouden aan de onderzoeksrechter. Deze maatregel kan enkel worden 
genomen t.a.v. post van een advocaat of arts wanneer deze verdachte is en mits de 
stafhouder of de vertegenwoordiger van de Orde van geneesheren op de hoogte worden 
gebracht vóór de ten uitvoerlegging. 
 

a) Totaal aantal bevolen maatregelen ter opening en 
kennisname van post in 2004 

 
In 2004 werd de maatregel 9 keer bevolen door de onderzoeksrechter: 1 maatregel in het 
gerechtelijk arrondissement Antwerpen, twee maatregelen in het gerechtelijk arrondissement 
van Dendermonde, 3 in het gerechtelijk arrondissement Gent, 1 in het gerechtelijk 
arrondissement Brugge en 2 in Nijvel. 
 

Tabel 27: aantal maatregelen ter opening en kennisname van post in 2004 

PARKETTEN 
AANTAL 

MAATREGELEN 
Antwerpen 1
Arlon 0
Brugge 1
Dendermonde 2
Eupen 0
Gent 3
Huy 0
Ieper 0
Marche-en-
Famenne 0
Mechelen 0
Neufchâteau 0
Nivelles 2
Oudenaarde 0
Tongeren 0
Turnhout 0
Verviers 0
Federaal parket 0

Totaal 9
 

b) Totaal aantal onderzoeken waarin de maatregelen werden 
bevolen 

 
Het openen en kennisnemen van post vond plaats in minstens 5 gerechtelijke onderzoeken17, 
waarvan 2 in het gerechtelijk arrondissement Gent, 1 in het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen en 2 in het gerechtelijk arrondissement Nivelles.18 

                                                           
17 De plaats (gerechtelijk arrondissement) waar de maatregelen werd uitgevoerd, alsook het aantal 
onderzoeken werden in de meldingsformulieren niet altijd nader omschreven. 
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c) Totaal aantal verdachten t.a.v. wie de maatregelen werden 
bevolen 

 
De maatregel werd t.a.v. 8 verdachten bevolen.  
 

d) Aantal strafbare feiten waarop de uitgestelde 
tussenkomsten betrekking hebben 

 
De maatregel zoals bedoeld in art. 88sexies Sv kan enkel worden aangewend, wanneer er 
ernstige aanwijzingen zijn dat de strafbare feiten een correctionele hoofdgevangenisstraf van 
een jaar of een zwaardere straf tot gevolg kunnen hebben. Slechts voor 4 van de 6 
maatregelen werd het strafbare feit vermeld: mensenhandel en drugshandel. 
 

C. Inwinnen van gegevens over bankrekeningen en 
banktransacties 

 
Het nieuwe art. 46quater Sv schept een expliciete en duidelijke rechtsgrond voor het 
inwinnen van gegevens over bankrekeningen en banktransacties bij banken en 
kredietinstellingen.  
 
De Procureur des Konings en de onderzoeksrechter kan drie soorten maatregelen vragen van 
de banken of kredietinstellingen: 
 
 De lijst van bankrekeningen van welke aard dan ook waarvan de verdachte titularis, 

gevolmachtigde of de uiteindelijk gerechtigde is, en, in voorkomend geval alle nadere 
gegevens hieromtrent; 

 De bankverrichtingen die in een bepaald tijdvak zijn uitgevoerd op één of meerdere van 
deze bankrekeningen, met inbegrip van de bijzonderheden betreffende de rekening van 
herkomst of bestemming. 

 Ingeval de noodwendigheden van het opsporingsonderzoek dit vergen, kan de 
procureur des Konings bovendien vorderen dat gedurende een vernieuwbare periode 
van maximum twee maanden de bankverrichtingen van een of meerdere van deze 
bankrekeningen van de verdachte onder toezicht worden geplaatst. 

 
Art. 46quater Sv viseert niet enkel de bankrekeningen en banktransacties van particulieren, 
ook informatie over bankrekeningen van bedrijven en van zaakvoerders van ondernemingen 
kan in het kader van strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen ingewonnen 
worden. 
 
De data m.b.t. het inwinnen van bancaire gegevens zijn partieel van aard en bijgevolg louter 
indicatief. Achttien parketten hebben de vereiste informatie aangeleverd: Antwerpen, Arlon, 
Brugge, Brussel, Eupen, Gent, Huy, Ieper, Marche-en-Famenne, Mechelen, Neufchâteau, 
Nivelles, Oudenaarde, Tongeren, Turnhout, Verviers en het federaal parket. 
 

1. Totaal aantal bevolen maatregelen ter inwinning van 
gegevens over bankrekeningen en banktransacties in 2004 

 
In 2004 werden er 471 maatregelen ter inwinning van gegevens over bankrekeningen en 
banktransacties bevolen, waarvan het merendeel door de onderzoeksrechter. 
 

                                                                                                                                                                      
18 Het verschil in lokaliteit van het gerechtelijk onderzoek en de plaats waar de maatregel wordt 
uitgevoerd kan worden verklaard door de procedure van contactname van de ene onderzoeksrechter 
met de andere om de tenuitvoerlegging van de maatregel in een ander arrondissement te bevelen. 
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Tabel 28: aantal maatregelen ter inwinning van bancaire gegevens 

PARKETTEN 
FEDERAAL 

PROCUREUR 
PROCUREUR DES 

KONINGS ONDERZOEKSRECHTER TOTAAL 
Antwerpen 0 16 42 58 
Arlon 0 0 0 0 
Brugge 0 44 0 44 
Brussel 0 7 0 7 
Dendermonde 0 8 0 8 
Eupen 0 3 10 13 
Gent 0 9 86 95 
Huy 0 6 35 41 
Ieper 0 17 0 17 
Leuven 0 37 0 37 
Mechelen 0 41 0 41 
Neufchâteau 0 0 0 0 
Nivelles 0 7 0 7 
Oudenaarde 0 5 42 47 
Tongeren 0 0 49 49 
Turnhout 0 4 0 4 
Verviers 1 1 1 2 
Federaal parket 1 0 0 1 

Totaal 1 205 265 471 
 

2. Totaal aantal onderzoeken waarin de maatregelen werden 
bevolen 

 
De bevolen maatregelen hadden betrekking op minstens 258 onderzoeken, waarvan 157 in 
de opsporingsfase en 101 in gerechtelijke onderzoeken. Er is geen informatie beschikbaar 
over de aard van het onderzoek inzake de in Brussel bevolen maatregelen. 
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Tabel 29: aantal onderzoeken waarin bancaire gegevens werden ingewonnen 

PARKETTEN OPSPORINGSONDERZOEK

GERECHTELIJK 

ONDERZOEK AANTAL 
Antwerpen 14 42 56 
Arlon 0 0 0 
Brugge 40 0 40 
Brussel - - - 
Eupen 2 6 8 
Gent 9 0 9 
Huy 3 17 20 
Ieper 17 0 17 
Leuven19 37 0 0 
Marche-en-Famenne 0 0 0 
Mechelen 13 0 13 
Neufchâteau 0 0 0 
Nivelles 4 0 4 
Oudenaarde 5 17 22 
Tongeren 0 18 18 
Turnhout 4 0 4 
Verviers20 1 1 2 
Federaal parket 0 0 0 

Totaal  157 101 258
 

3. Totaal aantal verdachten t.a.v. wie de maatregelen werden 
bevolen 

 
Van minstens 212 verdachten, onder wie 1 rechtspersoon werden bancaire gegevens 
ingewonnen.  

                                                           

 t r  

t

 

19 Het parket van Leuven heeft geen gegevens verschaft over de aard van de onderzoeken waarin de 
maatregel werd bevolen. 
20 “(…) il n’a pas été recouru, durant l’année en question, à une des méthodes de recherche concernées, 
à l’exception de la récol e de données conce nant des comptes bancaires et des transactions bancaires
visée à l’article 46quater du C.I.Cr. Quant a ces dernières recherches, il est impossible (...) d’en fournir le 
nombre (même de manière approximative) et a for iori d’en indiquer les conséquences pour 
l’information ou l’instruction (…) indiqué au formulaire uniforme que ce nombre (dont on peut supposer 
qu’il est assez important) était inconnu et que l’effet de ces recherces sur l’information ou l’instruction
était impossible à préciser.” 

 34



Andere onderzoeksmethoden  

Tabel 30: aantal verdachten in 2004 wiens bancaire gegevens werden ingewonnen 

PARKETTEN 
# VERDACHTEN 

FEDERAAL PROCUREUR

# VERDACHTEN 
PROCUREUR DES 

KONINGS 
# VERDACHTEN 

ONDERZOEKSRECHTER 
TOTAAL AANTAL 

VERDACHTEN 
Antwerpen 0 29 42 71
Arlon 0 0 0 0
Brugge 0 1 0 1
Dendermonde 0 9 0 9
Eupen 0 2 6 8
Gent 0 9 0 9
Huy 0 1 1 2
Ieper 0 9 0 9
Leuven21 0 0 0 0
Marche-en-Famenne 0 0 0 0
Mechelen 0 4122 0 41
Neufchâteau 0 0 0 0
Nivelles 0 4 0 4
Oudenaarde 0 8 22 30
Tongeren 0 0 26 26
Turnhout 0 1 0 0
Verviers 0 0 0 0
Federaal parket 1 0 0 1

Totaal 1 114 97 212
 

4. Aantal strafbare feiten waarop de maatregelen betrekking 
hebben 

 
De 471 maatregelen ter inwinning van de bancaire gegevens hadden betrekking op minstens 
135 strafbare inbreuken en grotendeels op feiten van oplichting, misbruik van vertrouwen en 
diefstal. 
 

                                                           
21 Het parket van Leuven heeft geen gegevens verschaft over het aantal verdachten waartegen de 
maatregel werd bevolen. 
22 40 particulieren en 1 rechtspersoon. 
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Tabel 31: strafbare feiten waarop de inwinning van bancaire gegevens betrekking hebben 

Verwijzing in art. 90ter §§2-4 Sv Omschrijving Aantal
4° artikel 347bis van hetzelfde wetboek Gijzeling 1
5° De artikelen 379 en 380 van hetzelfde 
Wetboek; 

Exploitatie van ontucht en prostitutie 4

7° de artikelen 394 of 397 van hetzelfde 
Wetboek; 

Moord en vergiftiging 4

8° de artikelen 468, 470, 471 of 472 van 
hetzelfde Wetboek; 

Afpersing en diefstal met geweld of bedreiging, 
diefstal gelijkgesteld met verzwarende 
omstandigheden 

3

10°ter Artikel 504quater van hetzelfde 
Wetboek; 

Informaticabedrog 2

11° artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° van 
hetzelfde Wetboek;  

Heling & witwassen 9

14° artikel 2bis, § 3, b, of § 4, b, van de wet 
van 24 februari 1921 betreffende het 
verhandelen van de giftstoffen, 
slaapmiddelen en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica; 

Verdovende middelen 9

Andere Mensensmokkel en mensenhandel 1
  Verontrustende verdwijningen 10
  Oplichting 32
  Faillissement 3
  BTW-fraude en andere financiële delicten 3
  Misbruik van vertrouwen 20
  Valsheid in geschrifte 9
  Diefstal   14
 Diefstal met braak 4
 Bedrieglijk onvermogen 3
 Cheques zonder dekking 4
  Onopzettelijke doding 1
Onbekend   3

 Totaal   139
 

5. Resultaat van de maatregelen voor het onderzoek 
 
222 van de 471 maatregelen bleken nuttig voor het onderzoek te zijn. Twaalf maatregelen 
bleken niet nuttig te zijn. Van de overige maatregelen is het resultaat vooralsnog onbekend. 
 

D. Inkijkoperatie 
 
De regeling inzake de inkijkoperatie (art. 89ter Sv) werd ingevoerd bij de zgn. BOM-wet 6 
januari 2003. De inkijkoperatie is een onderzoeksmaatregel die aanleunt bij de bijzondere 
opsporingsmethoden en heeft tot doel het heimelijk betreden van private plaatsen, met 
inbegrip van de woning. 
 
De data m.b.t. de uitgestelde tussenkomst zijn partieel van aard. Negentien parketten hebben 
de vereiste informatie aangeleverd: Antwerpen, Arlon, Brugge, Brussel, Dendermonde, 
Eupen, Gent, Huy, Ieper, Leuven, Marche-en-Famenne, Mechelen, Neufchâteau, Nivelles, 
Oudenaarde, Tongeren, Turnhout, Verviers en het federaal parket. 
 

1. Totaal aantal bevolen inkijkoperaties in 2004 
 
In 2004 werden er door de onderzoeksrechters 27 inkijkoperaties bevolen. 
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Tabel 32: aantal inkijkoperaties in 2004 

PARKETTEN AANTAL 
Antwerpen 1 
Arlon 1 
Brugge 2 
Brussel 5 
Dendermonde 4 
Eupen 1 
Gent 2 
Huy 1 
Ieper 0 
Leuven 1 
Marche-en-
Famenne 0 
Mechelen 0 
Neufchâteau 0 
Nivelles 0 
Oudenaarde 1 
Tongeren 5 
Turnhout 2 
Verviers 0 
Federaal parket 1 

Totaal 27 
 

2. Totaal aantal onderzoeken waarin de inkijkoperaties werden 
bevolen 

 
De 27 inkijkoperaties werden bevolen in minstens 20 gerechtelijke onderzoeken. De 
inkijkoperatie in het gerechtelijk arrondissement van Brugge werd via de mini-instructie 
bevolen. 
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Tabel 33: aantal onderzoeken waarin de inkijkoperatie werd bevolen 

PARKETTEN AANTAL 
Antwerpen 1 
Arlon 1 
Brugge 1 
Dendermonde 4 
Eupen 0 
Gent 2 
Huy 1 
Ieper 0 
Leuven 1 
Marche-en-Famenne 0 
Mechelen 0 
Neufchâteau 0 
Nivelles 0 
Tongeren 5 
Turnhout 2 
Oudenaarde 1 
Verviers 0 
Federaal parket 1 

Totaal 20 
 

3. Totaal aantal verdachten t.a.v. wie de maatregelen werden 
bevolen 

De inkijkoperaties werden bevolen t.a.v. minstens 65 verdachten. Het aantal verdachten m.b.t. 
het gerechtelijk arrondissement betreft meerdere, maar niet nader bepaald aantal personen.  
 

Tabel 34: aantal verdachten  - inkijkoperatie 

PARKETTEN AANTAL 
Antwerpen 1 
Arlon 1 
Brugge 1 
Brussel - 
Dendermonde 46 
Eupen 1 
Gent 1 
Huy 0 
Ieper 0 
Leuven 2 
Marche-en-Famenne 0 
Mechelen 0 
Nivelles 0 
Oudenaarde 2 
Tongeren 8 
Turnhout 2 
Verviers 0 
Federaal parket 0 

Totaal 57 
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4. Aantal strafbare feiten waarop de inkijkoperaties betrekking 
hebben 

a) Art. 90ter §§2-4 Sv 
 

Tabel 35: strafbare feiten waarop de inkijkoperaties betrekking hebben 

VERWIJZING IN ART. 90TER §§2-4 SV OMSCHRIJVING AANTAL 
1°octies de artikelen 324bis en 324ter van hetzelfde 
Wetboek. 

Deelneming aan criminele 
organisatie 

3 

6° artikel 393 van hetzelfde Wetboek; Doodslag 1 

7° de artikelen 394 of 397 van hetzelfde Wetboek; Moord en vergiftiging 1 

11° artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° van hetzelfde 
Wetboek;  

Heling & witwassen 2 

12° de artikelen 510, 511, eerste lid of 516 van hetzelfde 
Wetboek; 

Bepaalde categorieën van 
opzettelijke brandstichtingen 

1 

14° artikel 2bis, § 3, b, of § 4, b, van de wet van 24 
februari 1921 betreffende het verhandelen van de 
giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica; 

Verdovende middelen 10 

Totaal   18 

b) Art. 324bis – 324ter  Sv 
 
Minstens vijf strafbare feiten werden in het kader van een criminele organisatie gepleegd. 
 

5. Resultaat van de maatregelen voor het onderzoek 
 
Minstens 16 maatregelen bleken nuttig voor het onderzoek. Eén maatregel werd als niet 
nuttig geëvalueerd. Van de overige maatregelen werd het resultaat niet meegedeeld.
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VII. Discussies 

A. BOM-Arrest23  
 
De belangrijkste gerechtelijke uitspraak omtrent de wet van 6 januari 2003 betreffende de 
bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, is het arrest van het 
Arbitragehof tot gedeeltelijke vernietiging van deze wet. Het arbitragehof deed deze 
uitspraak op 21 december 2004 over het verzoek tot vernietiging van deze wet dat werd 
ingesteld door de Liga voor de Mensenrechten24. 
 
Het klinkt paradoxaal dat het verzoek onder meer werd ingesteld op basis van de schending 
van het legaliteitsbeginsel (artikel 12, tweede lid van het E.V.R.M.) terwijl de wet precies werd 
ingevoerd met het oogmerk zowel de burgers als de uitvoerende politiebeambten meer 
rechtszekerheid, en bij afgeleide bescherming van hun fundamentele rechten en vrijheden te 
bieden. 
 
De verdienste van een strikt en sluitend wetgevend kader voor de toepassing van een aantal 
opsporingsmethoden, die ingevolge hun heimelijk karakter en de mogelijke inbreuk op 
fundamentele rechten als bijzonder worden aangemerkt, wordt evenwel door niemand in 
twijfel getrokken.  
 
Het Arbitragehof sprak in haar arrest de vernietiging uit van een beperkt aantal artikelen en 
bepaalde dat de gevolgen van de vernietigde bepalingen dienden te worden gehandhaafd 
omdat de terugwerkende kracht van de vernietiging onevenredige gevolgen zou hebben. 
Ook legde het Arbitragehof de wetgever een termijn op om de wetgeving aan te passen aan 
de vereisten van het arrest. 
 
Het is belangrijk dat het Arbitragehof de gerechtelijke finaliteit beklemtoont van het 
opsporings- en gerechtelijk onderzoek, waarin deze methoden worden uitgevoerd, en 
expliciet aanvaardt dat een aantal van deze onderzoeksmethodes niet strijdig zijn met de 
grondwettelijk en verdragsrechtelijk gewaarborgde rechten, maar nodig in het kader van de 
strijd tegen de zware en georganiseerde criminaliteit. Daarenboven sluit de gerechtelijke 
finaliteit niet uit dat bepaalde methoden ook binnen het proactief onderzoek worden 
toegepast. 
 
Zo worden de observatie, de infiltratie en de informantenwerking in dit arrest als middelen 
aanvaard die in het kader van een opsporings- en gerechtelijk onderzoek kunnen worden 
toegepast.  
 
Kort samengevat kan de vernietiging van het Hof worden herleid tot drie belangrijke 
elementen. 
 

1. Het Arbitragehof stelde vast dat de definitie van “provocatie”, opgenomen in artikel 
47quater Sv, restrictiever was dan de interpretatie van het begrip die eerder door het 
Hof van Cassatie, conform de rechtspraak van het E.H.R.M., werd gegeven. Uitlokking 
zou derhalve minder streng geïnterpreteerd worden in een onderzoek waarin 
bijzondere opsporingsmethoden worden aangewend dan in een ander onderzoek. 
Daarom wordt artikel 47quater vernietigd. 

 
2. Het Hof oordeelt de technieken van de observatie met technische hulpmiddelen om 

zicht te verwerven in een woning en de inkijkoperatie vergelijkbaar met de 
huiszoeking en de telefoontap wat betreft de inmenging in grondrechten als de 
eerbiediging van het privé-leven. Om deze reden oordeelt het Arbitragehof dat deze 
uit de toepassingssfeer van de mini-instructie moeten worden gesloten. 

 

                                                           
23 Arbitragehof n° 202/2004, 21 december 2004, B.S. 6 januari 2005. 
24 Arbitragehof, 21 december 2004, B.S., 06 januari 2005, p. 378-389. 
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3. Het Arbitragehof oordeelt tenslotte de regeling waarbij bewijsstukken, verworven 
door middel van observatie en infiltratie, worden opgenomen in een vertrouwelijk 
dossier waartoe de rechter ten gronde geen toegang heeft, als een onaanvaardbare 
aantasting van de rechten van de verdediging.  

 
Ofschoon het Arbitragehof erkent dat in het kader van een eerlijke procesvoering de 
verplichting voor de vervolgende partij om aan de verdediging alle bewijselementen 
mee te delen niet absoluut is, stelt het hof evenzeer dat de inmenging in de rechten 
van de verdediging moet kunnen worden verantwoord. Een compensatie voor de 
rechten van de verdediging kan bestaan uit een procedure die een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter in staat stelt de wettigheid van de aangewende 
opsporingsmethoden daadwerkelijk te controleren. 
 
Het is voor het aanduiden van een onafhankelijke rechterlijke instantie aan wie de 
wettigheidtoetsing van de uitgevoerde bijzondere opsporingsmethoden wordt 
toevertrouwd, dat het Arbitragehof de wetgever een termijn heeft opgelegd om 
hieraan (via een herstelwet) tegemoet te komen. 

 
Daarbij onderscheidt het Arbitragehof de observatie en infiltratie duidelijk van de 
informantenwerking, waarbij het dossier in principe geen bewijsstukken bevat maar 
informatie die de anonimiteit en veiligheid van de informant ernstig in gevaar zouden 
kunnen brengen. 

 
Bij vertrouwelijke circulaire van 1 februari 2005, COL 3/2005 die als addendum bij de COL 
6/2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere 
onderzoeksmethoden fungeert, worden de gevolgen van het arrest duidelijk gesteld. 
 
Het arrest van het Arbitragehof is vanuit rechtstatelijk oogpunt en de lege ferenda van groot 
belang. In dit arrest stelt het Arbitragehof immers een aantal belangrijke principes en grenzen 
aan de strafprocedure, die de laatste jaren in een permanente evolutie verkeert en het 
voorwerp uitmaakt van belangwekkende hervormingswerkzaamheden. 
 
Reeds geruime tijd werd het beginsel verlaten dat in de strafprocedure alle handelingen die 
niet uitdrukkelijk worden verboden toegelaten zijn. Het andere uiterste is evenmin het geval. 
Dit vloeit voort uit het kader dat door het E.V.R.M. en de rechtspraak van het E.H.R.M. 
geschapen werd. 
 
In het licht van de werkzaamheden van de commissie Franchimont en het in het parlement 
hangende wetsontwerp voor de hervorming van het strafprocesrecht, is dit arrest van het 
Arbitragehof richtinggevend voor het te waarborgen evenwicht tussen de bevoegdheden 
van de opsporings- en vervolgingsdiensten enerzijds en de rechterlijke autoriteiten, die het 
aangeleverde bewijsmateriaal en de wijze waarop het verkregen werd op hun 
rechtmatigheid maar ook proportionaliteit moeten beoordelen. 
 
Inmiddels werd door de Minister van Justitie een wetsontwerp25 uitgewerkt en voor 
parlementaire behandeling ingediend, waarmee de nodige aanpassingen in de wet worden 
doorgevoerd om aan de hoger vermelde opmerkingen van het arbitragehof tegemoet te 
komen. Zo wordt enerzijds vermeden dat bepaalde opsporingsmethoden niet meer zouden 
kunnen worden aangewend ingevolge de vernietiging door het arbitragehof, en wordt het 
anderzijds in dezelfde wet mogelijk gemaakt om in het onderzoek naar terrorismezaken 
gespecialiseerde onderzoeksrechters aan te wijzen. 

                                                           
25 Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering en van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van onderzoeksmethoden naar het terrorisme en 
de zware en georganiseerde criminaliteit, Kamerdocument 51/2055, d.d. 28 oktober 2005. 
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VIII. Conclusies 
 
Wat betreft het aantal bevolen afluistermaatregelen moet worden vastgesteld dat in 2004 de 
stijgende trend van de voorbije jaren zich verder doorzet. 
 
Wat betreft de overige te evalueren maatregelen reikt onderhavig rapport slechts een eerste 
evaluatie aan. Daarenboven is het gebaseerd op partieel ingewonnen onderzoeksgegevens, 
zoals hoger meermaals werd aangegeven.  Dientengevolge is er nog geen vergelijking met 
de gegevens van de voorgaande jaren mogelijk en kunnen er nog geen trends worden 
vastgesteld. Het rapport laat evenmin toe om de efficiëntie en effectiviteit van de maatregelen 
in het onderzoek te meten en eventuele disfunctionaliteiten vast te stellen. 
 
Het rapport wordt door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid beschouwd als een 
nulmeting en kan op heden slechts aanleiding geven tot methodologische beschouwingen 
met het oog op de verbetering van de rapportage naar de volgende jaren toe. 
 
Het rapport liep, ingevolge het feit dat in de COL 02/2004 gekozen werd voor één 
(gebundelde) rapportage inzake de toepassing van de diverse wettelijke bepalingen, 
opgesomd in artikel 90decies Sv, vertraging op ten opzichte van de termijn, voorzien in de 
laatst vermelde COL. Zo ontving de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid pas op 21 juni 2005 
de gegevens inzake de afluistermaatregelen en werden de uniforme evaluatieformulieren 
inzake de te meten maatregelen slechts gradueel toegestuurd door de onderscheiden 
parketten. Sommige parketten lieten ook weten niet alle gegevens te kunnen aanreiken 
ingevolge ontoereikende systemen voor het informatiebeheer. 
 
De methodologische aanpassingen en verbeteringen die uit dit rapport kunnen worden 
gepuurd, zullen worden opgenomen in een nieuwe evaluatiecirculaire. Deze zal sowieso 
moeten worden opgesteld om de COL 02/2004 aan te passen aan de nieuwe bepalingen van 
de herstelwet voor de wet inzake de bijzondere opsporingsmethoden. 
 

 42



Aanbevelingen 
 

IX. Aanbevelingen 
 
Het voorliggende evaluatierapport werd voor het eerst opgesteld op basis van de gegevens, 
ingewonnen conform de bepalingen van de COL 2/2004, waarin de evaluatiemethodologie 
beschreven staat en waarbij ook de uniforme evaluatieformulieren werden verspreid. 
 

 Het verdient aanbeveling dat in het kader van het phenix-project houdende de 
informatisering van justitie zou worden onderzocht welke modules dienen te worden 
voorzien om de voor deze evaluaties vereiste data te kunnen extraheren uit de 
parketstatistieken. 

 
 Voor sommige maatregelen werden nauwelijks cijfers aangeleverd (bijv. inzake het 

direct afluisteren). Het verdient aanbeveling na te gaan in welke mate de 
informatieflux voor deze maatregelen kan worden verbeterd.  

 
 De Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid dient onderhavig rapport noodzakelijkerwijs 

op te stellen op basis van de aangereikte gegevens, zonder enige 
controlebevoegdheid te hebben op de kwaliteit ervan. De controle op de aangereikte 
cijfers is de facto onbestaande. Ook het federaal parket, die voor sommige 
maatregelen de gegevens systematisch inzamelt en doorstuurt naar de Dienst voor 
het Strafrechtelijk Beleid blijkt niet steeds volkomen op de hoogte, ingevolge een 
gebrekkige aanmelding aan het federaal parket. 

 
 De evaluatie van de resultaten die de maatregelen hebben opgeleverd, zoals 

voorzien in artikel 90decies Sv is gebaseerd op een subjectieve interpretatie.  Om de 
resultaten te objectiveren zou een analyse van de gerechtelijke uitspraken in de zaken 
waarin bepaalde maatregelen werden toegepast en waarbij de bodemrechter in zijn 
motivering naar de ingewonnen resultaten verwijst een beter beeld kunnen 
verschaffen. Het verdient aanbeveling om de jaarlijkse evaluatie van de resultaten van 
de maatregelen te vervangen door een (eenmalig of periodiek) wetenschappelijk 
onderzoek naar de efficiëntie en de effectiviteit van het nieuwe instrumentarium. 
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Bijlage 1: taplijst – art. 90§§ 2-4 Sv 
De strafbare feiten die een bewakingsmaatregel kunnen wettigen, zijn die welke bedoeld zijn in: 
 
1° de artikelen 101 tot en met 110 van het Strafwetboek; Aanslagen op het staatshoofd, bepaalde leden van de koninklijke 

familie en de ministers; 
1°bis De artikelen 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies en 136septies van hetzelfde 
Wetboek; 

Ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 

1°ter de artikelen 137, 140 en 141 van hetzelfde Wetboek; Terroristische misdrijven 
1°quater artikel 210bis van hetzelfde Wetboek; Valsheid in informatica 
1°quinquies de artikelen 246, 247, 248, 249, 250 en 251 van hetzelfde Wetboek; Openbare omkoping 
1°sexies artikel 259bis van hetzelfde Wetboek; Onwettig afluisteren en opnemen van telecommunicatie door 

ambtenaren 
1°septies artikel 314bis van hetzelfde Wetboek; Onwettig afluisteren en opnemen van telecommunicatie door 

particulieren 
1°octies de artikelen 324bis en 324ter van hetzelfde Wetboek. Deelneming aan criminele organisatie 
2° de artikelen 327, 328, 329 of 330 van hetzelfde Wetboek, voor zover een klacht is 
ingediend; 

Bedreigingen met een aanslag op personen of eigendommen en valse 
inlichtingen betreffende ernstige aanslagen, voor zover een klacht is 
ingediend 

3° artikel 331bis van hetzelfde Wetboek; Bedreigingen met een aanslag op personen of op eigendommen en 
valse inlichtingen betreffende ernstige aanslagen 

4° artikel 347bis van hetzelfde Wetboek; Gijzeling 
5° De artikelen 379 en 380 van hetzelfde Wetboek; Exploitatie van ontucht en prostitutie 
6° artikel 393 van hetzelfde Wetboek; Doodslag 
7° de artikelen 394 of 397 van hetzelfde Wetboek; Moord en vergiftiging 
7°bis de artikelen 428 en 429 van hetzelfde Wetboek; Ontvoering minderjarige 
8° de artikelen 468, 470, 471 of 472 van hetzelfde Wetboek; Afpersing en diefstal met geweld of bedreiging, diefstal gelijkgesteld 

met verzwarende omstandigheden 
9° artikel 475 van hetzelfde Wetboek; Roofmoord 
10° de artikelen 477, 477bis, 477ter, 477quater, 477quinquies, 477sexies of 488bis 
van hetzelfde Wetboek; 

Diefstal en afpersing m.b.t. kernmateriaal en bezit van kernmateriaal 
zonder vergunning 

10°bis De artikelen 504bis en 504ter van hetzelfde Wetboek; Private omkoping 
10°ter Artikel 504quater van hetzelfde Wetboek; Informaticabedrog 
11° artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° van hetzelfde Wetboek;  Heling & witwassen 
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12° de artikelen 510, 511, eerste lid of 516 van hetzelfde Wetboek; Bepaalde categorieën van opzettelijke brandstichtingen 
13° artikel 520 van hetzelfde Wetboek, indien de omstandigheden bedoeld in de 
artikelen 510 of 511, eerste lid, van hetzelfde Wetboek verenigd zijn; 

Bepaalde categorieën van opzettelijke ontploffingen 

13°bis Artikelen 550bis en 550ter van hetzelfde Wetboek; Indringing van informaticasystemen en informaticasabotage 
14° artikel 2bis, § 3, b, of § 4, b, van de wet van 24 februari 1921 betreffende het 
verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica; 

Verdovende middelen 

15° artikel 114, § 8, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven; 

Bedrieglijk tot stand brengen van telecommunicatie infrastructuur en 
telefoonterrorisme 

16° artikel 10 van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer 
van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan 
verbonden technologie. 

Wapens 

17° artikel 77bis, §§ 2 en 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen; 

Vreemdelingen 

18° artikel 10, § 1, 2°, van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren 
van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productie-
stimulerende werking; 

Hormonen – Voorschrijven, toediening 

19° artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 april 1974 betreffende sommige 
verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anti-hormonale, anabole, anti-
infectieuze, anti-parasitaire, en anti-inflammatoire werking, welk artikel betrekking 
heeft op strafbare feiten waarop overeenkomstig de wet van 24 februari 1921 
betreffende het verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende 
middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica straffen worden gesteld; 

Hormonen – Import-Export, bezit 

20° artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 5 februari 1990 betreffende 
sommige stoffen met beta-adrenergische werking, welke artikelen betrekking 
hebben op strafbare feiten waarop overeenkomstig de wet van 25 maart 1964 op 
de geneesmiddelen straffen worden gesteld. 

Hormonen 
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