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I. Inleiding 

A. Opdracht 
 
In gevolge artikel 90decies Sv is de Minister van Justitie gehouden tot een jaarlijkse 
rapportering aan het Parlement betreffende de toepassing van de zgn. 
afluistermaatregelen, de anonieme getuigenissen (volledige anonimiteit), de 
bescherming van bedreigde getuigen, de bijzondere opsporingsmethoden en de 
andere onderzoeksmethoden. 
 
 

”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.” 

 

B. Gegevensinzameling en –verwerking 
 
De datacollectie 2007 (over 2006) werd geregeld via de COL 17/2006. 
 

1. Algemene procedure 
 
De gegevens inzake de toepassing van de bovenvermelde maatregelen worden op 
jaarlijkse basis aangebracht door: 
 

 De Federaal procureur, die instaat voor het aanleveren van de 
gegevens betreffende de anonieme getuigen, de 
bescherming van de bedreigde getuigen, de bijzondere 
opsporingsmethoden en de andere onderzoeksmethoden (Zie 
bijlage 2); 
 De onderzoeksrechter bij monde van de procureur des Konings 

en de procureur des Konings, die instaat voor het aanleveren 
van de gegevens betreffende de anonieme getuigen en de 
andere onderzoeksmethoden (Zie bijlage 2). 
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Teneinde een meer compleet beeld te kunnen concipiëren van de andere 
onderzoeksmethoden, werd betreffende het direct afluisteren en de inkijkoperaties 
bijkomende informatie door de Federale Politie ter beschikking gesteld. 
 
De gegevens betreffende de afluistermaatregel werden aangereikt door de 
Federale Politie (DJG/DJF/FCCU), a.d.h.v. evaluatieformulieren. (Zie punt II) 
 
De gegevens in onderhavig rapport hebben enkel betrekking op het kalenderjaar 
2006, ook als de maatregelen verder effect hebben in het aansluitend jaar.  
 
De informatie wordt a.d.h.v. uniforme formulieren (ter beschikking gesteld via de Col 
17/2006) overgemaakt aan de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid. De verwerking 
van deze gegevens en de uiteindelijke redactie van het verslag wordt verzorgd door 
de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, die het vervolgens overmaakt aan de 
Minister van Justitie, in kopie aan het College van Procureurs-generaal. 
 

2. Validatie van de gegevens 
 
De validatie van de gegevens gebeurde in samenwerking met: 
 

 Het Nationaal Overlegplatform Telecommunicatie (NOT), voor 
de gegevens betreffende de afluistermaatregelen (art. 90ter 
§1, 1° lid Sv); 
 Het Federaal Parket, de Federale Politie, en het Parket-

generaal bij het Hof van Beroep te Gent voor de gegevens 
betreffende het anoniem getuigenverhoor, de bescherming 
van de bedreigde getuigen, de bijzondere 
opsporingsmethoden en de andere onderzoeksmethoden en 
het direct afluisteren. 

 
Deze valideringsprocedure vond plaats onder de coördinatie van de Dienst voor het 
Strafrechtelijk beleid. 
 

C. Beperkingen 
 
De data-inzameling wordt op heden nog steeds gekenmerkt door een aantal 
praktische beperkingen, die grotendeels te wijten zijn aan de grote diversiteit aan 
bevoegde actoren en diensten, hun geëigende manier van registreren (zie infra) en 
de bereidwilligheid de vereiste (evaluatie)formulieren (zie afluistermaatregelen) terug 
te zenden. 
 
Door een nauwe samenwerking tussen het Federaal Parket en de Federale Politie bij 
het inzamelen van de vereiste data kon evenwel een volledig (cijfermatig) beeld 
worden opgesteld over de aanwending van de volledige anonimiteit, de 
bescherming van de bedreigde getuigen, de observatie, de infiltratie en de 
informantenwerking.  
 
Ondanks de bijsturing van de COL 2/2004 d.m.v. een nieuwe col, blijft op lokaal 
niveau de gegevensinzameling (van vooral de andere onderzoeksmethoden) en de 
onderlinge coördinatie tussen de parketten en de onderzoeksrechter, gebrekkig 
verlopen. Een aantal parketten heeft ondertussen reeds aangegeven dat getracht 
wordt hieraan te verhelpen. Bovendien wordt door een werkgroep onder coördinatie 
van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid de gegevensinzameling bij de 
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(meewerkende) parketten in kaart gebracht, ten einde een (informatica) 
ondersteuning te kunnen bieden voor de toekomstige rapportering. 
 
Door deze (ongewilde) onvolledigheid kan bijgevolg enkel over indicaties gesproken 
worden, zeker voor wat de uitgestelde tussenkomst, het onderscheppen en openen 
van post, het inwinnen van bancaire gegevens en de bevriezing betreft. Evenmin 
kan voor deze maatregelen een evolutie geschetst worden, daar niet steeds 
dezelfde parketten informatie (kunnen) aanleveren (zie bijlage 2). 
 
Aan de productie van statistieken zijn nu eenmaal altijd een aantal beperkingen van 
diverse aard verbonden. Vandaar dat geopteerd werd om, daar waar mogelijk, de 
beschikbare parketgegevens te toetsen aan de gegevens van de Federale Politie, 
die trouwens belast is met de uitvoering van de machtigingen.1 In concreto spelen bij 
onderhavige rapportering volgende factoren: 
 

1. De gegevens zitten verspreid over verschillende diensten en instanties, die er 
elk in functie van hun organisatie een geëigende wijze van registratie en / of 
gegevensverwerking hebben, hetgeen de uiteindelijke behandeling van 
deze data tot statistieken enigszins bemoeilijkt. De telling op parketniveau 
gebeurt a.d.h.v. machtigingen, terwijl de teleenheid bij de Federale Politie de 
operatie is. Hierbij moet rekening gehouden worden dat niet alle 
machtigingen worden uitgevoerd (bvb. overlijden van ‘target’); 

2. De volledigheid van het beeld hangt o.a. af van de bereidwilligheid van de 
parketten en de onderzoeksrechters om de vereiste gegevens, zoals bepaald 
in de COL 17/2006 aan te reiken. Deze bereidwilligheid kan beïnvloed zijn 
door o.a. een geanticipeerde toegenomen werkdruk n.a.v. een bijkomende 
taak. Bovendien bestaat er ook nog de discussie over de vertrouwelijkheid 
van de onderzoeksgegevens. Ook de technische uitrusting van de parketten 
en de mate van het naleven van gemaakte afspraken tussen 
onderzoeksrechters en procureurs des Konings hebben onverminderd een 
impact op de volledigheid van de verslaggeving; 

3. Het tellen van het aantal machtigingen op parketniveau stelt in de praktijk 
problemen. Machtigingen kunnen verlengd, gewijzigd of aangevuld worden. 
Dit heeft uiteraard invloed op hoe het aantal berekend wordt; 

4. Het niet respecteren van de informatieplicht2 van de procureur des Konings 
naar de federale procureur toe (art. 47ter, §2, 2 en 3 Sv), wat de volledigheid 
van het beeld compromitteert. 

 
Tot slot moet nog een opmerking gemaakt worden bij de weging van het ‘resultaat’ 
van de diverse maatregelen. In de praktijk blijkt het zeer moeilijk om ‘het resultaat’  
van de diverse maatregelen enerzijds voldoende adequaat te definiëren en 
anderzijds het resultaat ‘geïsoleerd’ (per maatregel) na te gaan, gezien er (veelal) 
sprake is van parallel gebruik van verscheidene opsporings- en 
onderzoeksmethoden. Bovendien is het onmogelijk om het “resultaat” correct of 
minstens op afdoende wijze weer te geven zonder enige bijkomende informatie 
betreffende de context waarin de maatregelen aangewend werden en zonder 
informatie over de beoordeling door de bodemrechter.  
 
 

                                                      
1 Let op: niet alle machtigingen worden uitgevoerd. 
2 Deze informatieplicht betreft de onmiddellijke schriftelijke kennisgeving van elke infiltratie en 
observatie en de toezending van een kopie van de driemaandelijkse verslagen inzake de 
informantenwerking. 
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II. Afluistermaatregelen (art. 90ter t/m 90novies Sv) 

A. Afluisteren (art. 90ter §1, 1° lid Sv) 
 
De gegevens betreffende de afluistermaatregel zoals bepaald in art. 90ter §1, eerste 
lid Sv werden op tweeërlei wijze ingezameld in de schoot van de FGP’s: 
 

• Voor personen die gebruik maken van het programma ‘Phoobs’, gebeurt de 
evaluatie nagenoeg automatisch. Via dit programma wordt een Access-
bestand opgesteld dat de evaluatie van het dossier bevat en aan de 
DGJ/DJF/FCCU wordt opgestuurd; 

• Voor personen die geen gebruik maken van het programma ‘Phoobs’, stuurt 
DGJ/DJF/FCCU een Excel-bestand op dat de gegevens bevat die de 
DGJ/DJF/FCCU ter beschikking heeft en dat door de onderzoeker moet 
worden aangevuld. 

 
80% van de evaluatieformulieren werden door de gedeconcentreerde gerechtelijke 
directies (FGP) terug overgemaakt ter verwerking van de beschikbaar gestelde data. 
Echter, niet alle gedeconcentreerde gerechtelijke directies hebben een 
evaluatieformulier teruggezonden naar DGJ/DJF/FCCU, met name Asse, Brussel, 
Charleroi en Verviers. Bijkomend geven niet alle overgemaakte evaluatieformulieren 
een indicatie van de gevraagde aspecten. 
DGJ/DJF/FCCU ontvangt eveneens gegevens van de CTIF die belast is met de 
uitvoering van de vordering van de afluistermaatregelen. Deze gegevens werden 
eveneens in rekening gebracht. 
 

1. Aantal afluistermaatregelen uitgevoerd in 2006 
 
In 2006 werden er 3.036 afluistermaatregelen uitgevoerd, wat in vergelijking met 2004 
en 2005 een lichte toename in het gebruik van de maatregel inhoudt. Het betreft hier 
het aantal maatregelen dat betaald werd in het kader van de gerechtskosten. 
 

Grafiek 1: aantal afluistermaatregelen 

537

897

1.347

2.562 2.569

3.036

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Aantal af luistermaatregelen

 

Verslag 2007  Juli ’07 



5 

Concreet betekent dit dat indien een afluistermaatregel werd opgestart op het IMEI-
nummer3 van een GSM-toestel, deze door de drie operatoren gefactureerd wordt, 
aangezien bij elk van hen de afluistermaatregel opgestart dient te worden.4 In 
voorkomend geval werd slechts één evaluatie ingevuld voor de 3 verschillende 
feitelijke maatregelen. 
 
Wanneer enkel de effectieve maatregelen geteld worden, komt men voor het 
referentiejaar 2006 aan een totaal van 2.342 maatregelen. 
 

2. Aantal gerechtelijke onderzoeken 
 
De afluistermaatregelen werden uitgevoerd in het kader van 577 gerechtelijke 
onderzoeken. Dit bevestigt de stijging die reeds vorig jaar genoteerd werd.  
 

Grafiek 2: aantal gerechtelijke onderzoeken – afluistermaatregelen 
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Gemiddeld worden er per gerechtelijk onderzoek 5,3 tapmaatregelen uitgevoerd. Dit 
is een lichte stijging t.o.v. 2005 (4,9). 

                                                      
3 Elke GSM-toestel heeft, t.b.v. identificatie, een eigen 15-cijferig nummer, wat de IMEI-code 
genoemd wordt. IMEI staat voor International Mobile Equipement Identification. Dit 
serienummer van het mobiel toestel staat evenwel los van de SIM-kaart. 
4 Zo kan men alle gesprekken, die via een zelfde toestel verlopen maar waarvoor SIM-kaarten 
van verschillende operatoren worden gebruikt, toch registreren. Hetzelfde geldt voor 
buitenlandse nummers waarvoor het verzoek eveneens aan de drie operatoren gericht moet 
worden. 
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Grafiek 3: gemiddeld aantal afluistermaatregelen per gerechtelijk onderzoek 
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3. Aard van de getapte communicatiemiddelen 
 
2/3 van de afluistermaatregelen worden geplaatst op een GSM-oproepnummer 
(68,8%).  
 
Deze verhouding kan eenvoudig verklaard worden aan de hand van de evolutie die 
merkbaar is op het vlak van het aantal vaste telefoonverbindingen en het aantal 
GSM-abonnementen. Namelijk, sinds 2001 is het aantal vaste lijnverbindingen met 
3,6% afgenomen, terwijl het aantal GSM-abonnementen met 26,2% is toegenomen.5 
 

Tabel 1: aard communicatiemiddelen – afluistermaatregelen 

Aard communicatiemiddelen Aantal 
Oproepnummer GSM 2.089
IMEI 436
Vast toestel 511
Totaal 3.036
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5 http://statbel.fgov.be/figures/d75_nl.asp#3 (cijfers op 2005). 
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Grafiek 4: aard communicatiemiddelen -afluistermaatregelen 
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4. Aard van de inbreuken 
 
Op basis van de beschikbare evaluatieformulieren kan opgemerkt worden dat de 
tap op het eerste zicht voornamelijk gemachtigd wordt in onderzoeken die 
betrekking hebben op import/export en bezit van hormonen (20,5%), moord (17,3%), 
verdovende middelen (16,8%), criminele organisatie (14,9%) en afpersing en diefstal 
met geweld (6,8%). 
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Tabel 2: aantal strafbare feiten - afluistermaatregelen 

 
Verwijzing in art. 90ter §§2-4 Sv Omschrijving Aantal 

1°ter de artikelen 137, 140 en 141 van hetzelfde Wetboek; Terroristische misdrijven 8

1°quinquies de artikelen 246, 247, 248, 249, 250 en 251 van 
hetzelfde Wetboek; 

Openbare omkoping 2

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

Deelneming aan criminele organisatie 55

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 

2

4° artikel 347bis van hetzelfde Wetboek; Gijzeling 8
5° De artikelen 379 en 380 van hetzelfde Wetboek; Bederf van de jeugd en prostitutie 11
6° artikel 393 van hetzelfde Wetboek; Doodslag 7
7° de artikelen 394 of 397 van hetzelfde Wetboek; Moord en vergiftiging 64
7°ter de artikelen 433sexies, 433septies en 433octies van 
hetzelfde Wetboek; 

Mensenhandel 1

8° de artikelen 468, 470, 471 of 472 van hetzelfde Wetboek; Afpersing en diefstal met geweld of bedreiging, 
diefstal gelijkgesteld met verzwarende 
omstandigheden 

25

9° artikel 475 van hetzelfde Wetboek; Roofmoord 3
10°bis De artikelen 504bis en 504ter van hetzelfde Wetboek; Private omkoping 4
10°ter Artikel 504quater van hetzelfde Wetboek; Informaticabedrog 1
11° artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° van hetzelfde Wetboek;  Heling & witwassen 15
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 62

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 5

17° artikelen 77ter, 77quater en 77quinquies van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen; 

Mensensmokkel 14

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 76

§4. Art. 322 of 323 Sw Vereniging – met het doel een aanslag te 
plegen tegen personen of eigendommen, 
bedoeld in de hierboven vermelde artikelen of 
in het kader van art. 467, 1°lid Sw. 

4

Totaal 370
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5. Duurtijd van de maatregelen 
 
De uitvoering van 63% van de afluistermaatregelen neemt niet langer dan twee 
weken in beslag. Een kwart van de maatregelen heeft een beloop van 2 weken tot 1 
maand. Deze verhouding ligt in de lijn van de vorige evaluaties. 
 

Tabel 3: duur van de afluistermaatregelen 

Duurtijd Aantal % 
1 week of minder 1.175 38,7
1 tot 2 weken 735 24,2
2 weken tot 1 maand 775 25,5
1 tot 2 maanden 246 8,1
2 tot 6 maanden 105 3,5

Totaal 3.036 100
 
 

Grafiek 5: duur van de afluistermaatregelen - evolutie 
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6. Hoedanigheid van de personen  
 
Op basis van de analyse van de ingediende formulieren wordt vastgesteld dat net 
geen 50% van de oproepnummers waarop een afluistermaatregel werd geplaatst, 
toebehoren aan personen die zich in de hoedanigheid van verdachte bevinden.  
 
Deze verhouding vertoont echter, t.o.v. vorige rapporteringsjaren (83,8% in 2005), een 
scherpe breuk die enkel te verklaren is doordat er minder evaluatieformulieren door 
de gedeconcentreerde gerechtelijke diensten teruggezonden werden. 
 

Tabel 4: hoedanigheid van de persoon – afluistermaatregelen 

Hoedanigheid Aantal  % 
Verdachte 1.289 55,0
Derden6 501 21,4
Niet gepreciseerd 552 23,6

Totaal 2.342 100
 
 

Grafiek 6: evolutie hoedanigheid van de persoon - afluistermaatregelen 
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7. Rogatoire commissies 
 
Op basis van de beschikbare evaluatieformulieren werden er in 2006 36 
afluistermaatregelen bevolen in het kader van een rogatoire opdracht, in uitvoering 
van Belgische maatregelen in het buitenland.  
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6 Dit zijn personen van wie op grond van precieze aanwijzingen vermoed wordt dat zij 
geregeld in verbinding staan met een persoon op wie een verdenking rust. 
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8. Werklast 
 
De werklast m.b.t. de uitvoering van de telefoontap wordt gemeten a.d.h.v. twee 
indicatoren: 
 

• Het aantal beluisterde uren; 
• Het aantal uitgeschreven uren. 

 
Op basis van de beschikbare evaluatieformulieren werd het totaal aantal uren 
beluisterde gesprekken berekend op 33.046uren. Van de beluisterde gesprekken 
werd er 7,8% uitgeschreven. M.a.w. 2.578 uren hebben betrekking op het aantal uren 
communicatie die pertinente elementen voor het onderzoek aanbrengen. Dit 
betekent een verdere daling (t.o.v. 2004 en 2005). (Zie Grafiek 7) 
 
Echter, voorzichtigheid bij de interpretatie van deze daling is aangewezen omdat 
enerzijds niet alle evaluatieformulieren een indicatie geven van de duur van de 
communicatie en anderzijds niet alle FGP’s hebben hun evaluatieformulier 
teruggezonden. 
 

Tabel 5: werklast – afluistermaatregelen 

 Aantal uren7 
Beluisterde gesprekken 33.046
6Uitgeschreven gesprekken 2.578
 

Grafiek 7: werklast –afluistermaatregelen 
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9. Vertaling 
 
In onderstaande tabel wordt het aantal dossiers weergegeven waarin een beroep 
werd gedaan op een vertaler of tolk: 
 
                                                      
7 Dit cijfer is gebaseerd op de hypothese dat de communicaties 1 maal beluisterd worden. 
Echter, dit cijfer is een onderschatting van de werkelijkheid. Tijdens het onderzoek worden de 
gesprekken vaak meerdere keren herbeluisterd. 
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Tabel 6: vertaling – afluistermaatregelen 

 2006 
Albanees 19 
Afrikaans 1 
Arabisch 71 
Armeens 1 
Berbers 48 
Bulgaars 6 
Chinees 3 
Dari 1 
Duits 10 
Engels 15 
Farsi 3 
Frans 24 
Georgisch 1 
Grieks 2 
Hebreeuws 2 
Indisch 4 
Italiaans 11 
Koerdisch 1 
Marokkaans 3 
Oekraiëns 1 
Pashtu 2 
Perzisch 1 
Pools 7 
Portugees 2 
Punjabi 2 
Rif 1 
Roemeens 10 
Russisch 8 
Servo-Kroatisch 5 
Siciliaans 1 
Spaans 6 
Tsjetsjeens 3 
Turks 35 
Tzigane 1 
Urdu 3 
Vietnamees 2 
Yoegoslavisch 1 
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10. Resultaten 
 
Op basis van de beschikbare evaluatieformulieren wordt voor ruim 40% van de 
tapmaatregelen aangegeven dat deze belangrijke tot cruciale elementen hebben 
aangeleverd.  
 

Tabel 7: resultaat - afluistermaatregelen 

Resultaat Aantal evaluaties % 
Van cruciaal belang 579 24,7 
Belangrijke elementen 379 16,2 
Geen belangrijke elementen 379 16,2 
Niet gepreciseerd 1005 42,9 

Totaal 2.342 100 
 
Echter, het resultaat kan niet los van de parallel gebruikte opsporingsmiddelen 
ingeschat worden. 
 

11. Kwalitatieve evaluatie 
 
De bevraging van de politiediensten bracht volgende bijkomende elementen en 
ervaringen aan inzake de toepassing van de afluistermaatregel: 
 

a) Contrastrategieën 
 
Er kan vastgesteld worden dat criminelen nog steeds gebruik maken van de 
contrastrategieën die in de vorige rapporten werden opgesomd:  
 

• Gebruik van codetaal; 
• Gebruik van codenamen; 
• Regelmatig veranderen van telefoonnummer of GSM-nummer; 
• Vermijden van identiteiten of adressen tijdens gesprek; 
• Afspreken om elkaar in levende lijve te ontmoeten (face-à-face); 
• Gebruik van calling card; 
• Gebruik van prepaid kaarten; 
• Gebruik van phone shops; 
• Gebruik van SIM-boxen; 
• Gebruik van VoIP-technologieën; 
• Gebruik van Chat of Instant messenging; 
• Gebruik van walkie-talkies; 
• … 

 
Het gebruik van Internet als communicatiemiddel en de VoIP-technologie worden 
steeds belangrijker. Bijkomend element dat niet uit het oog mag verloren worden, is 
de mediabelangstelling voor technische mogelijkheden en ontwikkelingen binnen de 
politiediensten. Criminelen kunnen moeiteloos kennis nemen van de mogelijkheden 
ter zake en ze bijgevolg gemakkelijker afweren. 
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b) Verstandhouding met de operatoren 
 
In het algemeen wordt de verstandhouding tussen de onderzoekers en de 
telecomoperatoren als positief ervaren. 
 
Echter, sommige politiediensten geven aan dat in talrijke gevallen vertragingen of 
gebreken bij de operatoren optreden: langzame opstart van de maatregelen, 
vertragingen bij het meedelen van gegevens, … 
 

c) Vertaling 
 
De beschikbaarheid van vertalers en tolken, en vooral een bijgewerkte lijst van 
beëdigde vertalers/tolken per arrondissement vormen een reëel probleem in de 
praktijk. Bovendien komen bepaalde talen zelden voor en is het bijgevolg niet altijd 
mogelijk om continue en op doeltreffende wijze met hen te werken wanneer een 
dossier lang duurt. 
 

d) Coördinaten operatoren 
 
Er stelt zich een probleem in termen van toegankelijkheid van operatoren, gezien de 
snelle ontwikkelingen op deze markt en het komen en gaan van operatoren 
(overnames en personeelsrotaties binnen en tussen de operatoren). 
 
De lijsten waarover de politie beschikt, zijn immers niet altijd bijgewerkt,enerzijds 
omdat de operatoren nalaten deze door te geven en anderzijds doordat de interne 
wijzigingen binnen en tussen de operatoren elkaar dermate snel opvolgen dat het 
voor de operatoren zelf niet meer duidelijk is. Het probleem is des te duidelijker in het 
kader van de nieuwe virtuele operatoren. Zij verwijzen de politie voor een deel van 
de gerechtelijke taken naar de operator die een deel van zijn netwerk verhuurt en 
voor het andere deel naar andere operatoren.  
 
Bovendien vertrekken veel operatoren van een minimalistische interpretatie van de 
gegevens omtrent de justitiecellen die moeten meegedeeld worden. Tenslotte stelt 
zich het probleem van de permanentie en de beschikbaarheid van deze 
justitiecellen, vooral buiten de diensturen en in het weekend. 
 

e) Bijsturing wetgeving 
 
De speurders voelen de noodzaak om de wetgeving op de afluistermaatregel bij te 
sturen in de zin van de bijzondere opsporingsmethoden en meer bepaald om een 
tap te kunnen laten starten op basis van een mondeling akkoord van de bevoegde 
magistraat (met schriftelijke bevestiging). In dringende en zeer ernstige gevallen, 
zoals tiger kidnapping, is de tijdsfactor een beslissend element en dient de uitvoering 
van een tap bijzonder snel te gebeuren. 
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B. Direct afluisteren (art. 90ter §1, 2° lid Sv) 
 
Art. 90ter §1, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering stelt de 
onderzoeksrechter (en de procureur des Konings i.g.v. ontdekking op heterdaad van 
de misdrijven van gijzeling en afpersing met geweld of bedreigingen, ingevolge art. 
90ter §5 Sv) in staat te bevelen om, ook buiten medeweten of zonder toestemming 
van hetzij de bewoner, hetzij de eigenaar of rechthebbende, in een woning of in een 
private plaats binnen te dringen, teneinde het mogelijk te maken privé-
communicatie of –telecommunicatie direct af te luisteren, er kennis van te nemen of 
op te nemen met technische hulpmiddelen. 
 
De gegevens betreffende het direct afluisteren werden door de Federale Politie 
(DGJ/DJO) aangereikt. 
 
De maatregel van het direct afluisteren werd in 2006 in 24 dossiers toegepast.  
 

Tabel 8: aantal dossiers - direct afluisteren 

 Aantal dossiers 
2004 38 
2005 29 
2006 24 
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III. Anonieme getuigenissen (art. 86bis en 86ter Sv) 
 
Bedoeld wordt de beslissing om aan een getuige de volledige anonimiteit toe te 
kennen, krachtens art. 86bis en 86ter Sv.  
 
De beschikbare data inzake de toekenning van de volledige anonimiteit werden 
aangeleverd door de lokale parketten en het Federaal Parket.  
 

A. Aantal onderzoeken  
 
In 2006 werden er 3 nieuwe onderzoeken gestart waarin de onderzoeksrechter één of 
meerdere getuigen de volledige anonimiteit toekende. 
 

Tabel 9: aantal onderzoeken - volledige anonimiteit 

Parket Aantal 
Dendermonde 1 
Luik 1 
Neufchâteau 1 

Totaal 3 
 

B. Aantal anonieme getuigen  
 
De volledige anonimiteit werd in 2006 aan 3 getuigen toegekend. 
 

C. Aantal strafbare feiten 

1. Art. 90ter, §§2-4 Sv 
 

Verwijzing in art. 90ter §§2-4 Sv Omschrijving Aantal 
8° de artikelen 468, 470, 471 of 472 van hetzelfde Wetboek; Afpersing en diefstal met geweld of 

bedreiging, diefstal gelijkgesteld met 
verzwarende omstandigheden 

1

7° de artikelen 394 of 397 van hetzelfde Wetboek; Moord en vergiftiging 2
Totaal  3

 
De eerste anonieme getuigenis had betrekking op afpersing. Het tweede strafbare 
feit betrof moord. 
 

2. Strafbare feiten gepleegd in het kader van een 
criminele organisatie 

 
Er werden geen strafbare feiten gemeld die gepleegd zouden zijn in het kader van 
een criminele organisatie. 
 

Verslag 2007  Juli ’07 



17 

D. Resultaat 
 
Van de anonieme getuigenissen is het resultaat vooralsnog onbekend. 
 
 

Verslag 2007  Juli ’07 



18 

IV. Bescherming van bedreigde getuigen (art. 102 tot 
111 en 317 Sv) 
 
Bedoeld worden de gewone en de bijzondere beschermingsmaatregelen en de 
financiële hulpmiddelen.  
 
Er dient op gewezen te worden dat het hiernavolgend cijfermateriaal inzake de 
bedreigde getuigen enkel betrekking heeft op de dossiers die voorgelegd werden 
aan de Getuigenbeschermingscommissie, ingericht door de wet van 7 juli 2002. De 
beschikbare cijfers worden bij monde van het Federaal Parket aangeleverd. 
 
De rechtshulpverzoeken met het oog op de organisatie van een 
getuigenbeschermingsprogramma in België dat in het buitenland werd toegekend, 
werden niet in het cijfermateriaal opgenomen. Hetzelfde geldt voor de aanvragen 
van supranationale rechtscolleges. 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 optekening werden enkel de personen weerhouden aan wie in België het 
statuut van beschermde getuige werd toegekend (eventueel in een eerste stadium 
via de hoogdringendheid door de federale procureur en door de 
Getuigenbeschermingscommissie). 
 

A. Gewone beschermingsmaatregelen 

1. Aantal dossiers8  
 
In het kalenderjaar 2006 werd er naar Belgische recht 1 nieuw beschermingsdossier 
geopend waarin enkel de gewone beschermingsmaatregelen werden verzocht en 
toegekend. Aanvullend kan tevens gemeld worden dat 4 dossiers opgestart werden 
in het kader van inter- of supranationale samenwerking.  
 

2. Aantal personen (bedreigde getuigen, gezinsleden 
en bloedverwanten)  

 
De gewone beschermingsmaatregelen werden aan 1 bedreigde getuige (inclusief 
partner en kinderen) toegekend (in het kader van het Belgische dossier). 
 

3. Aantal dossiers met enkel de gewone 
beschermingsmaatregelen die werden stopgezet 

 
Het bovenvermeld dossier dat bij hoogdringendheid werd opgestart, werd uiteindelijk 
na de wettelijk voorziene periode voor dringende maatregelen (45dagen) 
stopgezet.9  
                                                      
8 Hierbij wordt geen rekening gehouden met lopende dossiers. De informatie over de lopende 
dossiers is ondergebracht bij punt 5. 
9 De bedreigde getuige had uiteindelijk beslist niet te willen toetreden tot een 
beschermingsprogramma. 
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4. Aantal strafbare feiten 
 
De verklaringen van de bedreigde getuige had betrekking op een poging tot moord. 
 

5. Aantal verdergezette dossiers in 2006 
 
In 2006 werden 9 dossiers naar Belgisch recht verdergezet (die opgestart waren in de 
periode 2001-2005). Deze dossiers hadden voornamelijk betrekking op ernstige 
georganiseerde criminaliteit. 
 
Er werden eveneens 5 dossiers in het kader van inter- of supranationale 
samenwerking vergezet. Het betroffen 3 dossiers op vraag van het Internationaal 
Straftribunaal voor het voormalig Joegoslavië, 1 dossier op vraag van het 
International Straftribunaal voor Rwanda en 1 op vraag van een ander land. 
 

B. Bijzondere beschermingsmaatregelen 

1. Aantal dossiers  
 
Er werden in 2006 geen bijzondere beschermingsmaatregelen toegekend, maar 
quasi alle dossiers die ‘overgeërfd’ werden van de voorgaande jaren zijn relocaties. 
 

2. Aantal personen 
 
Niet van toepassing. 
 

3. Aantal strafbare feiten 
 
Niet van toepassing. 
 

C. Financiële hulpmiddelen 

1. Aantal dossiers waarin de maatregelen werden 
toegekend 

 
In 2006 werden er evenmin financiële hulpmiddelen in het kader van de bijzondere 
getuigenbescherming toegekend. 

2. Aantal personen 
 
Niet van toepassing. 

3. Aantal strafbare feiten 
 
 
Niet van toepassing. 
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V. Bijzondere opsporingsmethoden (art. 47ter tot 
47decies en 56bis Sv) 
 
De bijzondere opsporingsmethoden zijn de observatie, de infiltratie en de 
informantenwerking, zoals deze uitgeoefend worden in het kader van een 
opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek. 
 
Krachtens de wetswijziging van 2005 zijn de bijzondere opsporingsmethoden ook 
mogelijk in de fase van de strafuitvoering. Echter, de rapportageplicht is hierop niet 
van toepassing. 
 
Overeenkomstig de wet van 6 januari 2003 en de omzendbrief COL n° 13/2006 van 
het College van Procureurs-generaal wordt het Federaal Parket ingelicht betreffende 
de bijzondere opsporingsmethoden die over de verschillende gerechtelijke 
arrondissementen worden aangewend. Het Federaal Parket beschikt bijgevolg over 
een quasi volledig zicht van de aangewende bijzondere opsporingsmethoden die 
bevolen werden door procureurs des Konings, onderzoeksrechters, arbeidsauditeurs 
of de Federaal Procureur, in Belgische dossiers of als antwoord op een internationaal 
rechtshulpverzoek. 
 
De onderstaande cijfergegevens zijn hoofdzakelijk gesteund op gegevens 
aangebracht door de lokale parketten (aan de Federaal Procureur). In het kader 
van deze informatieovermaking (van lokaal naar federaal parket) kan een vertraging 
of vergetelheid optreden, waardoor er desgevallend sprake kan zijn van een kleine 
foutmarge in de telling. Bovendien moet wat betreft de observaties en de infiltraties 
er eveneens rekening mee gehouden worden dat in één enkel dossier verschillende 
machtigingen afgeleverd kunnen worden. Wat de informantenwerking betreft, is het 
zo dat overeenkomstig de COL n° 13/2006 de parketten enkel gehouden zijn tot een 
periodieke inlichting van het Federaal Parket onder de vorm van een overkoepelend 
verslag. Zodoende beschikt het Federaal Parket niet over cijfermateriaal die moet 
toelaten te rapporteren over de aanwending van de informantenwerking  
overeenkomstig art. 90decies Sv. Teneinde enige andere informatie hierover te 
kunnen verstrekken heeft de Federale Politie bij monde van het Federaal Parket 
andere gegevens verstrekt (zie punt I.A). 
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A. Observatie (art. 47sexies, 47septies en 56bis Sv) 
 
De observatie, als bijzondere opsporingsmethode, is het stelselmatig waarnemen 
door een politieambtenaar van één of meerdere personen, hun aanwezigheid of 
gedrag, of van bepaalde zaken, plaatsen of gebeurtenissen.10 Een stelselmatige 
observatie is bijgevolg een observatie: 
 

• van meer dan vijf opeenvolgende dagen of van meer dan vijf niet-
opeenvolgende dagen gespreid over een periode van een maand, of 

• een observatie waarbij technische hulpmiddelen11 worden aangewend, of 
• een observatie met een internationaal karakter, of  
• een observatie uitgevoerd door de gespecialiseerde eenheden van de 

federale politie. 
 
Het volstaat dat één van de bovenvermelde elementen aanwezig is opdat er sprake 
is van een stelselmatige observatie.  
 
Niet-stelselmatige observaties vallen dus niet onder het toepassingsgebied van art. 
47sexies Sv en kunnen door de politieambtenaren op grond van art. 8 Sv en op grond 
van hun algemene bevoegdheden, krachtens de Wet op het Politieambt, worden 
verricht.  
 

1. Aantal observaties 
 
In 2006 werden er 907 observaties gemachtigd, waarvan 130 (14,3%) door de 
Federaal Procureur, 369 (40,7%) door de procureur des Konings, 406 (44,8%) door de 
onderzoeksrechter en 2 door de arbeidsauditeur (0,2%).12 
 

Tabel 10: aantal machtigingen tot observatie  in 2006 

 2006 % 
Federaal procureur 130 14,3
Procureur des Konings 369 40,7
Onderzoeksrechter 406 44,8
Arbeidsauditeur 2 0,2

Totaal 907 100,0
 
Het aantal machtigingen tot observatie uitgevaardigd door de onderzoeksrechter is 
sinds 2004 toegenomen van 31,2% in 2004 tot bijna 45% in 2006. Bij de machtigingen 
uitgevaardigd door de procureur des Konings kan een tegengestelde evolutie 
vastgesteld worden: van 52,2% in 2004 naar 40,7% in 2006. Algemeen genomen, is het 
aantal  machtigingen t.o.v. 2005 (988) gedaald. 
 

                                                      
10 Art. 47sexies, §1, eerste lid Sv. 
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 middelen die worden aangewend om een maatregel als bedoeld in artikel 90ter 
uit te voeren. Het fototoestel werd door de reparatiewet ‘BOM’ uitdrukkelijk uitgesloten van de 
definitie van technisch hulpmiddel, tenzij het gebruikt wordt om zicht te verwerven in een 
woning (dan geldt de procedurele bescherming van art. 56bis, lid 2 Sv. 
12 Er moet rekening gehouden worden met het feit dat niet alle machtigingen uitgevoerd 
worden. Het aantal machtigingen geeft enkel een indicatie weer van de door de BOM-
magistraat geachte opportuniteit om een observatie te machtigen.  
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Grafiek 8: evolutie in machtigende autoriteit 
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2. Aantal onderzoeken  
 
De 907 observaties werden in 794 onderzoeken gemachtigd. Dit is een lichte daling 
t.o.v. 2005 (805). 
 

Tabel 11: aantal onderzoeken – observaties 

 2006 % 
Opsporingsonderzoek 372 46,9
Gerechtelijk onderzoek 305 38,4
Douane onderzoek 20 2,5
Rechtshulpverzoek 97 12,2

Totaal 794 100,0
 
 
Sinds 2004 is het aantal opsporingsonderzoeken, waarin de observatie gemachtigd 
wordt, procentueel gezien gedaald. Een opmerkelijke stijging is waar te nemen bij 
het aantal onderzoeken waarbij de observatie wordt toegepast door de 
Administratie der douane en accijnzen. Het aantal gerechtelijke onderzoeken met 
machtigingen tot observatie is eveneens toegenomen. 
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Grafiek 9: verdeling onderzoeken - observaties 
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3. Aantal verdachten 
 
In 2006 werden er 1.629 verdachten geobserveerd. Dit betekent wederom een 
toename met 22,9% ten opzichte van 2005, waarbij een algemene stijgende tendens 
sinds de eerste meeting in 2004 wordt verdergezet. 
 

Grafiek 10: totaal aantal verdachten – observaties 
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Tabel 12: aantal verdachten – observaties 

 2004 % 2005 % 2006 % 
Federaal procureur 187 17,4 197 14,9 204 12,5
Procureur des Konings 489 45,5 579 43,7 584 35,9
Onderzoeksrechter 401 37,2 549 41,4 839 51,5
Arbeidsauditeur 0 0,0 1 0,1 2 0,1

Totaal 1.077 100,0 1.326 100,0 1629 100,0
 
In 2006 werd de observatie t.a.v. de helft van de verdachten gemachtigd door de 
onderzoeksrechter. Dit betreft hier een sterke stijgende tendens. Een 
tegenovergestelde trend kan vastgesteld worden bij het aantal verdachten t.a.v. wie 
de procureur des Konings de observatie gemachtigd heeft. 
 

Grafiek 11: aantal verdachten – observaties 
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Bijkomend kan worden vastgesteld dat het gemiddeld aantal geobserveerde 
verdachten per onderzoek sinds 2004 van 1,5 naar 2,1 toegenomen is. 
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4. Aantal strafbare feiten 
 
Naarmate de observatie een meer ingrijpend karakter krijgt, wordt een hogere 
drempel bepaald voor wat de strafbare feiten betreft. Bijgevolg worden er drie types 
van observatie onderscheiden: 
 

 De observatie waarbij geen technische middelen worden 
gebruikt; 
 De observatie met gebruik van technische hulpmiddelen; 
 De observatie met gebruik van technische hulpmiddelen om 

zicht te verwerven in een woning of in de aanhorigheden 
ervan. 

 
De observatie waarbij technische hulpmiddelen worden aangewend, wordt het 
meest gemachtigd en dit op een brede waaier van strafbare feiten. De meest 
ingrijpende vorm van observatie wordt zelden gemachtigd. 
 

Grafiek 12: observatie – evolutie 

87 79 54

705

908

671

0 1 00

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2004 2005 2006

Observatie zonder technische middelen
Observatie met technische middelen
Observatie met technische middelen om zicht in een woning te verwerven

 

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

 
Deze vorm van observatie kan worden toegepast voor alle misdrijven. Hiervoor werd 
m.a.w. geen strafdrempel ingesteld. Omwille van de uniformiteit in de rapportering 
wordt evenwel gebruik gemaakt van de tabelvorm met de verwijzing van art. 90ter 
§§2-4 Sv, met toevoeging van een bijkomende categorie ‘Andere’. 
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Tabel 13: strafbare feiten - observatie zonder technische middelen 

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 3

7° de artikelen 394 of 397 van hetzelfde Wetboek; Moord en vergiftiging 3
8° de artikelen 468, 470, 471 of 472 van hetzelfde Wetboek; Afpersing en diefstal met geweld of 

bedreiging, diefstal gelijkgesteld met 
verzwarende omstandigheden 

2

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

Heling & witwassen 6

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 32

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 1

17° artikelen 77ter, 77quater en 77quinquies van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen; 

Mensensmokkel 1

Andere  
 Diefstal 3
 Vuurwerk 1
 Douane en accijnzen 1

Totaal  54
 
De observatie zonder technische middelen wordt vooral ingezet in het kader van de 
strijd tegen verdovende middelen, hoewel een lichte daling t.o.v. 2005 kan worden 
vastgesteld. In 2005 had 62% van de maatregelen betrekking op verdovende 
middelen, in 2006 bedraagt dit 59,3% van de maatregelen. 
 

Tabel 14: evolutie strafbare feiten in %  - observatie zonder technische middelen 

Strafbare feiten 2004 2005 2006 
Afpersing en diefstal met geweld of bedreiging 6,9 5,5 3,7 

Bederf van jeugd en prostitutie 1,1 1,3  
Deelneming aan criminele organisatie 1,1 1,3 5,6 

Diefstal 2,3 10,1 5,6 
Doodslag 1,1  

Douane & accijnzen 10,3 3,8 1,9 
Heling en witwassen 6,9 7,6 11,1 

Mensensmokkel 3,4 2,5 1,9 
Moord en vergiftiging 1,1 1,3 5,6 

Terroristische misdrijven 1,9 
Valsheid in geschrifte 4,6  

Verdovende middelen 57,5 62,0 59,3 
Vuurwerk 2,5 1,9 
Wapens 3,4 2,5 1,9 
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Een sterke procentuele toename kan vastgesteld worden bij heling en witwassen: in 
2004 had 6,9% van maatregelen hierop betrekking. In 2006 is dit gestegen tot 11,1% 
van de gemachtigde observaties zonder technische middelen. 
 
Er kan in 2006 eveneens een sterke procentuele stijging in het aantal machtigingen 
m.b.t. de deelneming aan criminele organisatie waargenomen worden. Het aandeel 
van afpersing en diefstal met geweld of bedreiging is sinds 2004 afgenomen tot 3,7%. 
 

b) Observatie met gebruik van technische middelen 
(art. 47sexies, §§1&2, tweede lid Sv) 

 
Het indringend karakter van de observatie met gebruik van technische hulpmiddelen 
gaat verder dan de vorige vorm van observatie. Het kan daarom enkel worden 
toegepast i.g.v. ernstige aanwijzingen van strafbare feiten die voor de verdachte 
een correctionele gevangenisstraf van één jaar of meer tot gevolg kunnen hebben. 
 
Ook hier werd omwille van de uniformiteit in de rapportage gebruik gemaakt van de 
‘art.90ter’-tabelvorm, met aanvulling van de categorie ‘Andere’. 
 
Algemeen gezien is de observatie met technische middelen de meest gebruikte 
vorm: 92,5% van alle machtigingen tot observatie. De observatie met technische 
middelen wordt in 2006 het vooral ingezet voor drugsdelicten (41%), gevolgd door 
diefstal, afpersing en diefstal met geweld of bedreiging, deelneming aan criminele 
organisatie, mensensmokkel en heling en witwassen.  
 
Het aantal maatregelen m.b.t. de verdovende middelen en diefstal is toegenomen. 
(Zie Tabel 16) De maatregelen m.b.t. deelneming aan criminele organisatie, heling en 
witwassen en mensensmokkel is daarentegen afgenomen. 
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Tabel 15: strafbare feiten - observatie met technische middelen 

Verwijzing in art. 90ter §§2-4 Sv Omschrijving Aantal 
1°ter de artikelen 137, 140 en 141 van hetzelfde Wetboek; Terroristische misdrijven 15
1°quinquies de artikelen 246, 247, 248, 249, 250 en 251 van 
hetzelfde Wetboek; 

Openbare omkoping 2

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

Deelneming aan criminele organisatie 53

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 

6

4° artikel 347bis van hetzelfde Wetboek; Gijzeling 14
5° De artikelen 379 en 380 van hetzelfde Wetboek; Bederf van de jeugd en prostitutie 5
6° artikel 393 van hetzelfde Wetboek; Doodslag 8
7° de artikelen 394 of 397 van hetzelfde Wetboek; Moord en vergiftiging 19
7°bis de artikelen 428 en 429 van hetzelfde Wetboek; Ontvoering minderjarige 5
8° de artikelen 468, 470, 471 of 472 van hetzelfde Wetboek; Afpersing en diefstal met geweld of bedreiging, 

diefstal gelijkgesteld met verzwarende 
omstandigheden 

79

9° artikel 475 van hetzelfde Wetboek; Roofmoord 1
10°ter Artikel 504quater van hetzelfde Wetboek; Informaticabedrog 1
11° artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° van hetzelfde Wetboek;  Heling & witwassen 30
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 

1

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 275

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° artikelen 77ter, 77quater en 77quinquies van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen; 

Mensensmokkel 31

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 2

Andere  
 Diefstal 79
 Douane en accijnzen 19
 Illegale handel in bedreigde diersoorten 1
 Opzettelijke slagen en verwondingen 1
 Valsmunterij 2
 Valsheid in geschrifte 6
 Vernielingen 1
 Vuurwerk 3

Totaal 671
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Tabel 16: evolutie strafbare feiten in % - observatie met technische middelen 

Strafbare feiten 2004 2005 2006 
Afpersing en diefstal met geweld of bedreiging 12,6 8,7 11,8 

Bederf van jeugd en prostitutie 1,6 0,7 0,8 
Belaging 0,6 1,4 0,9 

Deelneming aan criminele organisatie 9,7 11,0 7,9 
Diefstal 5,0 9,8 11,8 

Doodslag 0,7 1,5 1,2 
Douane & accijnzen 2,0 2,5 2,8 

Gijzeling 1,1 0,8 2,1 
Heling en witwassen 7,0 6,0 4,5 

Hormonen – import, export, bezit 0,3 0,2  
Hormonen – voorschrijven, toediening 0,4 0,3 

Informaticabedrog 0,7 0,3 0,1 
Mensensmokkel 7,9 7,9 4,6 

Moord en vergiftiging 2,1 2,2 2,8 
Ontvoering van minderjarige 0,3 0,6 0,8 

Openbare omkoping 0,1 0,3 
Opzettelijke brandstichting 0,7 0.8 0,8 

Opzettelijke ontploffing 0,3 0,7 0,1 
Roofmoord 0,1 0,1 

Terroristische misdrijven 0,7 3,1 2,2 
Valsheid in geschrifte 1,1 0,9 0,9 

Valsmunterij 0,1 0,2 0,3 
Verdovende middelen 39,3 37,6 41,0 

Vuurwerk 1,0 1,0 0,5 
Wapens 2,0 1,5 0,9 

 

c) Observatie met gebruik van technische 
hulpmiddelen om zicht te verwerven in een woning 
(art. 47septies, §2, art. 56bis, tweede lid Sv) 

 
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 zoals bedoeld in art. 90ter §§2-4 Sv of 
gepleegd werden in het kader van een criminele organisatie. 
 
In 2006 werden er geen machtigingen verleend tot dergelijke observatie. 
 

5. Resultaat 
 
Het resultaat van 906 maatregelen kon vooralsnog niet worden nagegaan.  
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B. Infiltratie (art. 47octies en 47novies Sv) 

1. Aantal infiltraties 
 
In 2006 werden er 37 infiltraties bevolen, waarvan 4 door de federaal procureur 
(10,8%), 23 door de procureur des Konings (62,2%) en 10 door de onderzoeksrechter 
(27,0%). 
 

Tabel 17: aantal bevolen infiltraties 

 2004 % 2005 % 2006 % 
Federaal procureur 12 16,4 6 9,2 4 10,8 
Procureur des Konings 59 80,8 52 80,0 23 62,2 
Onderzoeksrechter 2 2,7 7 10,8 10 27,0 
Arbeidsauditeur 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Totaal 73 100,0 65 100,0 37 100,0 
 
Algemeen gezien is er sinds de eerste meeting in 2004 sprake van een sterke dalende 
tendens in de toepassing van de infiltratie (-49,3%). (Zie Grafiek 14) Een andere 
vaststelling is dat de onderzoeksrechter in toenemende mate infiltraties beveelt in 
tegenstelling tot de procureur des Konings (-61,0%) en de federaal procureur (-66,7%). 
(Zie Grafiek 13) 
 

Grafiek 13: aantal bevolen infiltraties 
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Grafiek 14: aantal infiltraties, betrokken personen en aantal onderzoeken 
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2. Aantal onderzoeken  
 
De 37 infiltraties hadden betrekking op 41 onderzoeken, waarvan 25 in 
opsporingsfase (61,0%), 13 gerechtelijke onderzoeken (31,7%) en 3 naar aanleiding 
van een rechtshulpverzoek (7,3%). 
 
Het aantal onderzoeken waarin de infiltratie werd bevolen, is sinds de eerste meeting 
in 2004 afgenomen (-39,7%). (Zie Grafiek 14) Deze daling is vooral het sterkst bij de 
opsporingsonderzoeken. (Zie Grafiek 15) 
 

Grafiek 15: aantal onderzoeken - infiltratie 
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3. Aantal betrokken personen  
 
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. 
 
In totaal onderhielden de infiltranten in 2006 met 91 personen een duurzaam 
contact. Dit is 11,7% minder t.o.v. vorig kalenderjaar. (Zie Grafiek 14) 
 

Tabel 18: aantal betrokken personen – infiltratie 

 2004 % 2005 % 2006 % 
Federaal procureur 13 16,0 13 12,6 8 8,8
Procureur des Konings 58 71,6 74 71,8 45 49,5
Onderzoeksrechter 10 12,3 16 15,5 38 41,8
Arbeidsauditeur 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Totaal 81 100,0 103 100,0 91 100,0
 
Bijna de helft van de personen waarmee de infiltrant duurzaam contact onderhield, 
houdt verband met machtigingen die uitgaan van de procureur des Konings. Bij zo 
goed als 42% van de geviseerde personen gaat de machtiging uit van de 
onderzoeksrechter. Dit is een zeer sterke stijgende tendens. 
 
De daling van het aantal geviseerde personen heeft echter niet dezelfde intensiteit 
als de daling in het aantal infiltratie en het aantal onderzoeken. (Zie Grafiek 14) 
Namelijk, in 2004 bedroeg het gemiddeld aantal geviseerde personen per infiltratie 
1,1. In 2006 is dit gemiddelde verdubbeld tot 2,5 geviseerde personen per infiltratie. 
 

4. Aantal strafbare feiten waarop de infiltraties in 2006 
betrekking hebben 

 
Het proportionaliteitsbeginsel, zoals bepaald in art. 47octies, §1 Sv, is hoogdrempelig: 
er moeten immers ernstige aanwijzingen zijn dat de geviseerde personen strafbare 
feiten plegen in het kader van een criminele organisatie (art. 324bis Sv) of misdaden 
of wanbedrijven zoals bepaald in art. 90ter §§2-4 Sv plegen of zouden plegen. 

a) Art. 90ter §§2-4 Sv 
 
De infiltraties hadden betrekking op 34 strafbare feiten. De maatregel wordt 
voornamelijk gemachtigd in het kader van de strijd tegen verdovende middelen 
(58,8%). 
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Tabel 19: strafbare feiten – infiltratie 

Verwijzing in art. 90ter §§2-4 Sv Omschrijving Aantal 
1°octies de artikelen 324bis en 324ter van hetzelfde 
Wetboek; 

Deelneming aan criminele organisatie 7

7°bis de artikelen 428 en 429 van hetzelfde Wetboek; Ontvoering minderjarige 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 20

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 2

17° artikelen 77ter, 77quater en 77quinquies van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen; 

Mensensmokkel 3

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 1

  
Totaal  34

 
Het aantal maatregelen met betrekking tot de deelneming aan een criminele 
organisatie en mensensmokkel is toegenomen. 
 

Tabel 20: evolutie van strafbare feiten in % - infiltratie 

Strafbare feiten 2004 2005 2006 
Afpersing en diefstal met geweld of bedreiging 6,7  

Bederf van jeugd en prostitutie 1,5  
Deelneming aan criminele organisatie 10,5 18,3 20,6 

Heling en witwassen 4,5 3,3  
Hormonen – import, export, bezit 2,9 

Hormonen – voorschrijven, toediening 1,5  
Mensensmokkel 4,5 6,7 8,8 

Moord en vergiftiging 4,5 1,7  
Ontvoering van minderjarige 2,9 

Opzettelijke brandstichting 1,5  
Terroristische misdrijven 1,5 1,7  
Verdovende middelen 61,2 56,7 58,8 

Wapens 9,0 5,0 5,9 
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b) Strafbare feiten gepleegd in het kader van een 
criminele organisatie 

 
Er werden geen strafbare feiten vastgesteld die gepleegd werden in het kader van 
een criminele organisatie. 
 

5. Resultaat 
 
In 2006 werden 33 infiltratiedossiers afgesloten, waarvan 17 daarvan in hetzelfde jaar 
waren opgestart.13   
 
In 12 van de afgesloten dossiers werd bij de aanvang bepaalde doelstelling (bvb. 
aanhouding, inbeslagname, aanleveren van bepaalde informatie14) bereikt. In de 21 
overige dossiers werd de doelstelling niet verwezenlijkt, omwille van uiteenlopende 
redenen: de informant doet de vereiste introductie niet of wordt door de verdachten 
verder betrokken of blijft zelf een te actieve rol spelen; er komt om diverse redenen 
geen of onvoldoende contact met de verdachte; de initiële informatie wordt niet 
bevestigd; de operatie werd stopgezet na herevaluatie van de proportionaliteit. 
 
De in 2006 afgesloten infiltraties hebben geresulteerd in: 

• 55 aanhoudingen, waarbij de rol, de organisatie en de 
verantwoordelijkheden van de betrokken via de infiltratie duidelijk konden 
worden aangetoond; 

• Inbeslagnames van onder andere: 
o 287 kg drugs; 
o 317 wapens; 
o aanzienlijke hoeveelheden hormonale producten; 
o voertuigen; 
o geld; 
o … 

 
De resultaten van de in 2006 opgestarte infiltraties en de afgesloten dossiers kunnen 
als volgt samengevat worden: 

• 20 aanhoudingen waarbij de rol, de organisatie en de verantwoordelijkheden 
van de betrokken via de infiltratie duidelijk konden worden aangetoond; 

• 2 dossiers waarin cruciaal ontbrekende informatie via de infiltratie werden 
aangeleverd; 

• Inbeslagnames: 
o 107 kg drugs; 
o 7 voertuigen; 
o 2 wapens; 
o hormonale producten. 

 
 
 
 

                                                      
13 De overige 16 infiltratiedossiers werden voor 2006 reeds opgestart. 
14 Dit is essentiële informatie zonder dewelke het dossier waarin al aanhouding(en)/in 
verdenkinggestelden waren, maar waarin men over onvoldoende materieel bewijsmateriaal 
beschikte voor een verwijzing naar een rechter ten gronde. 
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C. Informantenwerking (art. 47decies Sv) 
 
De derde bijzondere onderzoeksmethode betreft de informantenwerking. Wat de 
rapportering over deze maatregel betreft, zijn de parketten, krachtens de COL 
17/2006 enkel gehouden tot een periodiek inlichten van het Federaal Parket onder 
de vorm van een overkoepelend verslag. Zodoende stelt de Federale Politie bij 
monde van het Federaal Parket volgende gegevens ter beschikking. 
 

1. Actieve informanten  
 
In 2006 werd 78,5% van de actieve informanten op federaal niveau beheerd. 
Algemeen kan worden vastgesteld dat de lokale informantenwerking aan belang 
toeneemt. 
 

Tabel 21: % actieve informanten 

 2003 2004 2005 2006 
Federale Politie 90,4 81,7 80,2 78,5
Lokale Politie 9,6 18,3 19,8 21,5
 

2. Betalingen aan informanten 
 
In 2006 werden er 584 betalingen aan informanten verricht. De stijging in het aantal 
betalingen wordt in 2006 bevestigd. 70% van de betalingen situeert zich op federaal 
niveau. 
 

Tabel 22: aantal betalingen aan informanten 

 2004 % 2005 % 2006 % 
Federaal 361 70,9 417 73,8 409 70,0 
Lokaal 144 28,3 146 25,8 173 29,6 
Buitenland 4 0,8 2 0,4 2 0,3 

Totaal 509 100,0 565 100,0 584 100,0 
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3. Verdeling van het aantal betalingen volgens het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) 

a) Volgens NVP/niet-NVP 
Tabel 23: betalingen NVP/niet-NVP – informantenwerking 

Categorie  Diensten Aantal %  per categorie 
2004 

% op  
totaal 

Aantal 
2005 

% per categorie % op  
totaal 

Aantal
2006 

% per categorie % op  
totaal 

Federaal   164 80,8 32,2 144 88,3 25,5 252 82,1 43,2
Lokaal   35 17,2 6,9 19 11,7 3,4 53 17,3 9,1
Buitenland   4 2,0 0,8 0 0,0 0,0 2 0,7 0,3

NVP 

Totaal NVP 203 100 39,9 163 100 28,9 307 100,0 52,6 
Federaal 197 64,4 38,7 273 67,9 48,3 157 56,7  26,9
Lokaal   109 35,6 21,4 127 31,6 22,4 120 43,3 20,5
Buitenland   0 0,0 0,0 2 0,5 0,4 0 0,0 0,0

Niet-NVP 

Totaal niet-NVP 306 100,0 60,1 402 100,0 71,1 277 100,0 47,4 
Totaal betalingen 509 565 584   

Totaal % 100,0  100,0  100,0 
 
 
Ruim de helft van de betalingen heeft betrekking op feiten die binnen de prioriteiten van het NVP vallen, t.o.v. 28,8% in vorige kalenderjaar. 
Ook in 2006 verdienden de niet-NVP prioritaire fenomenen binnen een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid een blijvende aandacht. 
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b) Volgens de prioritaire hoofdfenomenen 
 

Tabel 24: betalingen per hoofdfenomenen – informantenwerking  

2004 2005 2006 Fenomeen 
 %  %  % 

Agressie/moord 18 8,9 12 7,2 18 4,5
Car- en homejacking 12 5,9 10 6,1 7 1,8
Criminele organisatie  20 5,0
Diefstal gewapenderhand  90 22,6
Financiële criminaliteit  9 2,3
Georganiseerde diefstal 7 3,4 8 4,8 24 6,0
Hormonen 1 0,5  0 0,0
Mensenhandel 28 13,8 13 7,9 26 6,5
Milieu 0 0,0 1 1,0 0 0,0
Terrorisme 9 4,4 5 3,0 7 1,8
Verdovende middelen 59 29,1 41 25,1 106 26,6
Wapens 60 29,6 70 42,9 0 0,0
Witwassen 7 3,4 3 2,0 0 0,0

Totaal 203 100,0 163 100,0 370 100,0
 
Ruim een kwart van de betalingen in het kader van de prioritaire 
veiligheidsfenomenen wordt verricht aan informanten die inlichtingen aanleveren 
over verdovende middelen. Ruim 1/5 van de betalingen hebben betrekking op 
informatie inzake diefstallen gewapenderhand en criminele organisaties. 
 

4. Resultaat  
 
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de resultaten van de bijdragen van de 
informanten in 2006. 
 

Tabel 25: resultaat in 2006 - informantenwerking 

  2006 
In beslaggenomen voertuigen Stuks 167 
Harddrugs Kg 2.234,6 
Softdrugs Kg 162,6 
XTC-pillen Stuks 11.806 
Wapens Stuks 75 
Geld € 4.370.221 
Sigaretten Stuks 2.925.000 
Aanhoudingen  776 
Productiesites (valse documenten, drugs, …)  4 
In beslaggenomen springstof Kg 1,5 
In beslaggenomen overvalattributen Stuks Diverse 
Cannabisplantjes Stuks 6.772 
Gestolen materiaal (electro, juwelen, kleding) Stuks Diverse 
Namaakartikelen Stuks Diverse 
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Het aantal kilo’s harddrugs dat in het kader van de informantenwerking in 
beslaggenomen werd, is over een periode van 3 jaar sterk toegenomen. De in 
beslaggenomen kilo’s softdrugs zijn daarentegen afgenomen. 
 

Grafiek 16: in beslaggenomen verdovende middelen - informantenwerking 
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Een zelfde sterke daling kan eveneens vastgesteld worden bij de inbeslagname van 
XTC-pillen.  
 

Grafiek 17: in beslaggenomen XTC-pillen – informantenwerking 
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VI. Andere onderzoeksmethoden (art. 40bis, 46ter, 
46quater, 88sexies en 89ter Sv) 15 
 
Wat de rapportering inzake de andere onderzoeksmethoden betreft, dient vermeld 
te worden dat het volgende cijfermateriaal van loutere indicatieve aard is. De data-
inzameling blijkt problematisch te zijn, o.a. door het ontbreken van een 
automatische, eenvormige registratie zowel op het niveau van de parketten als op 
het niveau van de onderzoeksrechters. Het gevolg hiervan is dat volgend 
cijfermateriaal onvolledig is. Zo was het bijvoorbeeld niet altijd duidelijk op hoeveel 
verdachten of voor welke strafbare feiten de maatregelen gemachtigd werden. 
 

A. Uitgestelde tussenkomst (art. 40bis Sv) 

1. Aantal uitgestelde tussenkomsten 
 
In 2006 werden er, voor zover informatie aangeleverd werd, twee uitgestelde 
tussenkomsten gemachtigd. 
 

Tabel 26: aantal uitgestelde tussenkomsten 

Parket Aantal 
Kortrijk 2 

Totaal 2 
 

2. Aantal onderzoeken 
 
De twee uitgestelde tussenkomsten werden gemachtigd in twee gerechtelijke 
onderzoeken. 
 

3. Aantal betrokken personen 
 
De maatregelen werden bevolen t.a.v. 4 verdachten. 
 

                                                      
15 Op basis van de al dan niet partiële gegevens aangeleverd door 16 parketten: zie bijlage 2. 
Het aantal verdachten, het aantal onderzoeken en de aard van de onderzoeken, het aantal 
strafbare feiten en de exacte aard van de feiten en dergelijke meer zijn niet altijd éénduidig 
vast te stellen. Vandaar het terugkerende gebruik van de indicatieve terminologie “minstens”. 
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4. Aantal strafbare feiten 
 
De uitgestelde tussenkomst kan worden gemachtigd voor alle misdrijven. Hiervoor 
geldt dus geen strafdrempel.  
 
Omwille van uniformiteit in de rapportage worden evenwel gebruik gemaakt van de 
tabelvorm met de verwijzing van art. 90ter §§2-4 Sv. 
 
De onderzoeksmethode werd gemachtigd m.b.t. verdovende middelen en 
mensensmokkel. 
 

Tabel 27: aantal strafbare feiten - uitgestelde tussenkomst 

Verwijzing in art. 90ter §§2-4 Sv Aantal 
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

17° artikelen 77ter, 77quater en 77quinquies van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen; 

Mensensmokkel 1

Totaal  2

Omschrijving 

 

5. Resultaat 
 
De beide uitgestelde tussenkomsten werden als nuttig ervaren. 
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B. Onderscheppen en openen van post (art. 46ter en 
88sexies Sv) 

1. Onderscheppen van post 

a) Aantal onderscheppingen van post  
 
In 2006 werden er minstens 5 maatregelen ter onderschepping van post bevolen. 
 

Tabel 28: aantal onderscheppingen van post 

Parket Aantal 
Charleroi 1 
Ieper 1 
Tongeren 2 
Turnhout 1 

Totaal 5 
 

b) Aantal onderzoeken  
 
De vijf gemelde onderscheppingen hadden betrekking op 4 onderzoeken: 3 
gerechtelijke onderzoeken en 1 opsporingsonderzoek.  
 

c) Aantal verdachten  
 
De maatregelen werden t.a.v. minstens 4 verdachten bevolen. 
 

d) Aantal strafbare feiten 
 
Het onderscheppen van post wordt beperkt tot misdrijven strafbaar met een 
correctionele gevangenisstraf van minstens 1 jaar.  
 
Omwille van uniformiteit in de rapportage wordt evenwel gebruik gemaakt van de 
tabelvorm met de verwijzing naar art. 90ter §§2-4 Sv, met een toevoeging van een 
bijkomende categorie ‘Andere’. 
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Tabel 29: strafbare feiten - onderscheppen van post 

Verwijzing in art. 90ter §§2-4 Sv Omschrijving Aantal 
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 

1

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

1

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

Bepaalde categorieën van opzettelijke 
brandstichtingen 

2

Andere  
 Onbekend 3

Totaal  7
 

e) Resultaat 
 
Eén onderschepping bleek nuttig. Het resultaat van de overige onderscheppingen is 
vooralsnog onbekend. 
 

2. Openen en kennisnemen van post 

a) Aantal maatregelen ter opening en kennisname 
van post  

 
In 2006 werden er minstens 4 maatregelen tot het openen en kennisnemen van post 
bevolen. 
 

Tabel 30: openen en kennisnemen van post 

Parket Aantal 
Brugge 1 
Ieper 1 
Turnhout 2 

Totaal 4 
 

b) Aantal onderzoeken 
 
De 4 gemelde maatregelen werden in 4 gerechtelijke onderzoeken bevolen.  
 

Tabel 31: aantal gerechtelijke onderzoeken – openen en kennisnemen van post 

Parket Aantal 
Brugge 1 
Ieper 1 
Turnhout 2 

Totaal 4 
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c) Aantal verdachten  
 
De maatregelen werden t.a.v. 4 verdachten bevolen. 
 

Tabel 32: aantal verdachten - openen en kennisnemen van post 

Parket Aantal 
Brugge 1 
Ieper 1 
Turnhout 2 

Totaal 4 
 

d) Aantal strafbare feiten  
 
De onderzoeksmethode, waarbij de onderschepte post wordt geopend en waarbij 
kennis wordt genomen van de inhoud ervan, wordt beperkt tot misdrijven stafbaar 
met een correctionele gevangenisstraf van minstens 1 jaar.  
 
Omwille van uniformiteit in de rapportage worden evenwel gebruik gemaakt van de 
tabelvorm met de verwijzing van art. 90ter §§2-4 Sv, met desgevallend een 
toevoeging van een bijkomende categorie ‘Andere’. 
 

Tabel 33: strafbare feiten - openen en kennisnemen van post 

Verwijzing in art. 90ter §§2-4 Sv Omschrijving Aantal 
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 

1

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

1

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

Bepaalde categorieën van opzettelijke 
brandstichtingen 

2

Andere  
 Onbekend 2

Totaal  6
 

e) Resultaat 
 
Drie van de vier maatregelen werden als nuttig beschouwd. Het resultaat van de 
vierde maatregel blijft voorlopig onbekend. 
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C. Inwinnen van gegevens bij financiële instellingen (art. 
46quater, §1, a t/m c en §2 Sv) 

 
Het art. 46quater Sv, zoals ingevoegd door de wet van 6 januari 2003 en uitgebreid 
door de reparatiewet, 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 kunnen vier soorten maatregelen 
vragen van de banken of kredietinstellingen: 
 
 De lijst van bankrekeningen, bankkluizen of financiële instrumenten zoals bedoeld 

in art. 2, 1° van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de 
financiële sector en de financiële diensten, waarvan de verdachte titularis, 
gevolmachtigde of de uiteindelijk gerechtigde is, en, alle nadere gegevens 
hieromtrent (§1, a); 

 De bankverrichtingen die in een bepaalde periode zijn uitgevoerd op één of 
meerdere van deze bankrekeningen of financiële instrumenten, met inbegrip van 
de herkomst of bestemming van deze verrichtingen (“i.e. de retro-opvraging”) 
(§1, b); 

 De gegevens met betrekking tot de titularissen of gevolmachtigden, die in een 
bepaald tijdvak toegang hebben of hadden tot de bankkluizen (§1, c); 

 Ingeval de noodwendigheden van het opsporingsonderzoek dit vergen, het 
onder toezicht plaatsen van de verrichtingen met betrekking tot bepaalde 
bankrekeningen, bankkluizen of financiële instrumenten van de verdachte, en dit 
voor een hernieuwbare periode van maximum twee maanden, waardoor de 
procureur des Konings in ‘real time’ op de hoogte wordt gehouden van de 
bankverrichtingen (§2, a). 

 
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. 
 

1. Aantal maatregelen ter inwinning van gegevens over 
bankrekeningen en –transacties  

 
In 2006 werden er minstens 906 maatregelen ter inwinning van bancaire gegevens 
bevolen.  
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Tabel 34: aantal maatregelen - inwinning bancaire gegevens 

Parket Aantal 
Antwerpen 42 
Brugge 282 
Charleroi 200 
Dendermonde 63 
Federaal parket 3 
Hasselt 19 
Ieper 94 
Kortrijk 32 
Leuven 20 
Mechelen 14 
Tongeren 21 
Tournai 36 
Turnhout 80 

Totaal 906 
 

2. Aantal onderzoeken  
 
De 906 maatregelen werden bevolen in het kader van minstens 481 onderzoeken. 
 

Tabel 35: aantal onderzoeken - inwinning bancaire gegevens 

Onderzoeksfase Aantal % 
Opsporingsonderzoek 162 34,7
Gerechtelijk onderzoek 318 65,1
Rechtshulpverzoeken 1 0,2

Totaal 481 100,0
 

3. Aantal verdachten  
 
De 906 maatregelen werden bevolen t.a.v. minstens 290 verdachten.  
 

Tabel 36: aantal verdachten - inwinning bancaire gegevens 

 Aantal 
Federaal procureur 6
Procureur des Konings 208
Onderzoeksrechter 76

Totaal 290
 

4. Aantal strafbare feiten  
 
De maatregel ter inwinning van gegevens bij financiële instellingen wordt enkel 
toegestaan in geval van misdrijven strafbaar met een gevangenisstraf van minstens 1 
jaar. 
 
Omwille van de uniformiteit in de rapportage wordt evenwel gebruik gemaakt van 
de tabelvorm met de verwijzing van art.90ter §§2-4 Sv, met toevoeging van een 
bijkomende categorie ‘Andere’. 
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De gemelde maatregelen werden in 2006 voor een brede waaier van inbreuken 
gemachtigd. Vooral strafbare feiten zoals witwassen, oplichting en valsheid in 
geschrifte komen in aanmerking. 
 

Tabel 37: aantal strafbare feiten - inwinning bancaire gegevens 

Verwijzing in art. 90ter §§2-4 Sv Omschrijving Aantal 
1°ter de artikelen 137, 140 en 141 van hetzelfde Wetboek; Terroristische misdrijven 2

1°quinquies de artikelen 246, 247, 248, 249, 250 en 251 van 
hetzelfde Wetboek; 

Openbare omkoping 1

7°ter de artikelen 433sexies, 433septies en 433octies van 
hetzelfde Wetboek; 

Mensenhandel 3

8° de artikelen 468, 470, 471 of 472 van hetzelfde Wetboek; Afpersing en diefstal met geweld of 
bedreiging, diefstal gelijkgesteld met 
verzwarende omstandigheden 

9

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

Heling & witwassen 77

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

17° artikelen 77ter, 77quater en 77quinquies van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen; 

Mensensmokkel 1

Andere  
 Afvalstoffendecreet 12
 Bedrieglijk onvermogen 6
 Cheques zonder dekking 7
 Diefstal 4
 Diefstal met braak 1
 Faillissement 8
 Fiscale fraude 4
 Hormonen (niet nader bepaald) 2
 Informaticacriminaliteit (niet nader 

bepaald) 
3

 Kilometerfraude 1
 Loondiefstal 1
 Meineed 3
 Misbruik van vennootschapsgoederen 6
 Misbruik van vertrouwen 7
 Oplichting 40
 Schijnhuwelijk 1
 Valsheid in geschrifte 18
 Verduistering 5
  

Onbekend  11
Totaal  247
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5. Resultaat 
 
37% van de onderzoeksmaatregelen werd als nuttig beschouwd. Van ruim de helft is 
het resultaat onbekend. 
 

Tabel 38: resultaat - inwinning bancaire gegevens 

Resultaat Aantal % 
Nuttig 335 37,0 
Niet nuttig 13 1,4 
Onbekend 558 61,6 
 

Verslag 2007  Juli ’07 



48 

D. Bevriezing (art. 46quater, § 2, b Sv) 
 
Middels de reparatiewet werd het mogelijk om een verzoek tot  bevriezing te 
machtigen van de bankrekeningen die het voorwerp uitmaken van een consultatie 
(d.i. een vordering tot verstrekken van bankgegevens), om te vermijden dat de 
rekening zou worden leeggehaald tussen het moment dat de bank de vordering om 
informatie ontvangt en het moment dat de procureur des Konings op basis van de 
verstrekte informatie een inbeslagneming kan doen. 
 

1. Aantal bevriezingsmaatregelen 
 
In 2006 werden minstens 38 maatregelen tot bevriezing van bankrekeningen 
gevorderd, waarvan 81% door de onderzoeksrechter. 
 

Tabel 39: aantal bevriezingsmaatregelen 

Parket Aantal 
Antwerpen 20 
Charleroi 1 
Dendermonde 1 
Eupen 1 
Leuven 3 
Neufchâteau 8 
Tournai 3 
Turnhout 1 

Totaal 38 
 
 

2. Aantal onderzoeken  
 
De 38 bevriezingsmaatregelen werden in 20 onderzoeken gemachtigd. 
 

Tabel 40: aantal onderzoeken  - bevriezing 

Onderzoeksfase Aantal % 
Opsporingsonderzoek 4 20,0
Gerechtelijk onderzoek 16 80,0

Totaal 20 100,0
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3. Aantal verdachten  
 
In 2006 werd de bevriezingsmaatregel gemachtigd op de bankrekeningen van 21 
verdachten.  
 

Tabel 41: aantal verdachten - bevriezing 

 Aantal 
Federaal procureur 0
Procureur des Konings 12
Onderzoeksrechter 9

Totaal 21
 

4. Aantal strafbare feiten  
 
De bevriezingsmaatregel kan slechts gevorderd worden wanneer ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden die verantwoorden en enkel in geval de opsporing 
betrekking heeft op misdaden of wanbedrijven als bedoeld in art. 90ter §§2-4 Sv. 
 
De bevriezingsmaatregel wordt vooral gemachtigd m.b.t. witwassen. 
 

Tabel 42: aantal strafbare feiten – bevriezing 

Verwijzing in art. 90ter §§2-4 Sv Omschrijving Aantal 
1°octies de artikelen 324bis en 324ter van hetzelfde 
Wetboek. 

Deelneming aan criminele organisatie 1

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

Heling & witwassen 8

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 3

  
Onbekend  8

Totaal  20
 

5. Resultaat 
 
Bijna ¾ van de maatregelen werden als nuttig beschouwd. 
 

Tabel 43: resultaat – bevriezing  

Resultaat Aantal % 
Nuttig 10 26,3 
Niet nuttig 0 0,0 
Onbekend 28 73,7 
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E. Inkijkoperatie in private plaats (art. 46quinquies Sv) 
 
Ofschoon art. 46quinquies Sv niet in art. 90decies Sv opgenomen werd, wordt in de 
huidige rapportage evenwel de inkijkoperatie in een private plaats opgenomen, 
teneinde een meer volledig beeld mee te geven van de toepassing van de andere 
onderzoeksmethoden, zoals opgenomen in hoofdstuk 15 (Evaluatie) van de 
omzendbrief COL 13/2006. 
 
De reparatiewet van 2005 heeft verschillende wijzigingen aangebracht  m.b.t. de  
oorspronkelijk voorziene inkijkoperatie, waardoor o.a. de onderzoeksmethode niet 
meer valt onder het toepassingsveld van het mini-onderzoek. Het nieuwe art. 
46quinquies Sv moet nu aan de procureur des Konings toelaten een inkijkoperatie te 
vorderen in private plaatsen die duidelijk geen woning of aanhorigheid ervan zijn, 
noch plaatsen zijn die aangewend worden voor beroepsdoeleinden of de 
woonplaats is van een advocaat of arts. Er wordt eveneens voorzien dat een 
inkijkoperatie ten allen tijde kan verricht worden. 
 

1. Aantal inkijkoperaties in private plaatsen 
 
In 2006 werden er minstens 37 inkijkoperaties in private plaatsen gemachtigd, 
waarvan bijna 70% door de onderzoeksrechter. 
 

Tabel 44: aantal inkijkoperatie in private plaatsen 

Parket Aantal 
Charleroi 2
Dendermonde 22
Dinant 1
Federaal parket 1
Hasselt 2
Kortrijk 5
Marche-en-Famenne 1
Mechelen 1
Namur 2

Totaal 37
 

2. Aantal onderzoeken  
 
De inkijkoperaties dienen gekaderd te worden in 15 onderzoeken. 
 

Tabel 45: aantal onderzoeken - inkijkoperatie private plaats 

Onderzoeksfase Aantal % 
Opsporingsonderzoek 5 33,3
Gerechtelijk onderzoek 10 66,7

Totaal 15 100,0
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3. Aantal verdachten  
 
De 37 maatregelen hadden betrekking op 26 verdachten. 
 

Tabel 46: aantal verdachten - inkijkoperatie private plaats 

 Aantal 
Federaal procureur 5
Procureur des Konings 9
Onderzoeksrechter 12

Totaal 26
 

4. Aantal strafbare feiten  

a) Art. 90ter §§2-4 Sv 
 
De inkijkoperatie in private plaats wordt vooral gemachtigd i.v.m. verdovende 
middelen. 
 

Tabel 47: aantal strafbare feiten - inkijkoperatie private plaats 

Verwijzing in art. 90ter §§2-4 Sv Omschrijving Aantal 
1°ter de artikelen 137, 140 en 141 van hetzelfde Wetboek; Terroristische misdrijven 2
1°octies de artikelen 324bis en 324ter van hetzelfde 
Wetboek. 

Deelneming aan criminele organisatie 2

8° de artikelen 468, 470, 471 of 472 van hetzelfde Wetboek; Afpersing en diefstal met geweld of 
bedreiging, diefstal gelijkgesteld met 
verzwarende omstandigheden 

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 9

Onbekend  2
Totaal  17

 

b) Strafbare feiten gepleegd in het kader van een 
criminele organisatie 

 
Er werden geen strafbare feiten gepleegd in het kader van een criminele organisatie. 
 

5. Resultaat 
 
Vier maatregelen werden als nuttig ervaren. De overige 13 maatregelen hebben een 
onbekend resultaat. 
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F. Inkijkoperatie in woning (art. 89ter Sv)16 
 
De inkijkoperatie in de woning werd door de reparatiewet van 2005 uitgesloten van 
de toepassingssfeer van het mini-onderzoek. Deze maatregel wordt bijgevolg enkel 
door de onderzoeksrechter gevorderd onder dezelfde voorwaarden van art. 
46quinquies Sv en is ook ten allen tijde mogelijk. 
 

1. Aantal inkijkoperaties in de woning  
 
In 2006 werden er 14 machtigingen voor inkijkoperaties in de woning afgeleverd. 
 

Tabel 48: aantal inkijkoperaties in de woning 

Parket Aantal 
Antwerpen 3 
Hasselt 2 
Leuven 1 
Mechelen 1 
Tongeren 2 
Tournai 2 
Turnhout 5 

Totaal 16 
 
 

2. Aantal onderzoeken  
 
De inkijkoperaties hadden betrekking op 14 gerechtelijke onderzoeken.  
 

Tabel 49: aantal onderzoeken - inkijkoperatie in woning 

Parket Aantal 
Antwerpen 3 
Hasselt 1 
Leuven 1 
Mechelen 1 
Tongeren 2 
Tournai 2 
Turnhout 4 

Totaal 14 
 
 

                                                      
16 Incluis de inkijkoperatie die betrekking heeft op de lokalen aangewend voor 
beroepsdoeleinden of de woonplaats van een advocaat of arts. 
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3. Aantal verdachten  
 
De 14 inkijkoperaties werden t.a.v. 24 verdachten bevolen. 
 

Tabel 50: aantal verdachten - inkijkoperatie in woning 

Parket Aantal 
Antwerpen 6 
Hasselt 1 
Leuven 1 
Mechelen 3 
Tongeren 2 
Tournai 5 
Turnhout 6 

Totaal 24 
 
 

4. Aantal strafbare feiten 

a) Art. 90ter §§2-4 Sv 
 
De inkijkoperatie in de woning werd voornamelijk gemachtigd m.b.t. verdovende 
middelen. 
 

Tabel 51: aantal strafbare feiten - inkijkoperatie in woning 

Verwijzing in art. 90ter §§2-4 Sv Omschrijving Aantal 
8° de artikelen 468, 470, 471 of 472 van hetzelfde Wetboek; Afpersing en diefstal met geweld of 

bedreiging, diefstal gelijkgesteld met 
verzwarende omstandigheden 

1

13°bis Artikelen 550bis en 550ter van hetzelfde Wetboek; Indringing van informaticasystemen en 
informaticasabotage 

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 8

Onbekend  1
Totaal  12

 

b) Strafbare feiten gepleegd in het kader van een 
criminele organisatie 

 
Er werden 2 strafbare feiten aanvankelijk gepleegd in het kader van een criminele 
organisatie. 
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5. Resultaat 
 
9 inkijkoperaties in de woning werden als nuttig beschouwd. Eén inkijkoperatie bleek 
niet nuttig te zijn en het resultaat van de overige 3 is vooralsnog niet bekend. 
 

Tabel 52: resultaat - inkijkoperatie in woning 

Resultaat Aantal % 
Nuttig 9 64,3 
Niet nuttig 1 7,1 
Onbekend 4 28,6 
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VII. Samenvatting 

A. Afluistermaatregelen 
 
In 2006 werden er 3.036 afluistermaatregelen uitgevoerd, wat – ondanks minder 
evaluatieformulieren – een stijging inhoudt ten opzichte van vorig referentiejaar 
(2.569). Deze maatregelen vonden plaats in het kader van 577 gerechtelijke 
onderzoeken. Ruim 2/3 van maatregelen werden geplaatst op GSM-
oproepnummers. 
 
De dossiers hadden voornamelijk betrekking op import/export en bezit van 
hormonen, moord, verdovende middelen, criminele organisaties, afpersing en 
diefstal met geweld. 
 
De tapmaatregel duurt in 63% van de gevallen niet langer dan 2 weken. Een kwart 
van de maatregelen heeft een beloop van 2 weken tot 1 maand. Bijna 50% van de 
getapte oproepnummers behoorden tot personen met de hoedanigheid van 
verdachte. 
 
Telefonische gesprekken werden gedurende 33.046 uren beluisterd. 7,8% daarvan 
werd uitgeschreven, wat t.o.v. 2005 een daling inhoudt. Uit de aangereikte 
evaluatieformulieren blijkt dat ruim 40% van de tapmaatregelen belangrijke tot 
cruciale elementen hebben opgeleverd. 
 
De al dan niet problematische ervaringen van de speurders lijken t.o.v. de vorige 
jaren weinig veranderd. Op het terrein blijkt dat criminelen zich mee aanpassen aan 
de ontwikkelingen op technologisch vlak. Het gebruik van VoIP is hier een voorbeeld 
van. De uitvoering van de tapmaatregel door de operatoren gebeurt echter niet 
altijd even vlot: langzame opstart van de maatregelen, vertragingen bij het 
meedelen van gegevens,… Op het vlak van de vertaling doet zich in de praktijk een 
belangrijk probleem van beschikbaarheid van vertalers en/of tolken voor, en vooral 
dan een geüpdatet lijst van ingezworen vertalers/tolken per gerechtelijk 
arrondissement. Er bestaat evenmin een bijgewerkte lijst van de diverse operatoren, 
gezien de snelle ontwikkelingen op deze markt. Het probleem is des te duidelijker in 
het kader van de nieuwe virtuele operatoren. Zij verwijzen de politie voor een deel 
van de gerechtelijke taken naar de operator die een deel van zijn netwerk verhuurt 
en voor het andere deel van de gerechtelijke taken naar andere operatoren 
waarvan de beschikbaarheid meer dan te wensen overlaat. 
 
Het direct afluisteren werd in 24 dossiers toegepast. 
 

B. Volledig anoniem getuigenverhoor 
 
In 2006 werd de volledige anonimiteit aan 3 getuigen toegekend. Hun verklaringen 
hadden o.a. betrekking op afpersing, doodslag/moord en diefstal met geweld of 
bedreiging. Het resultaat van twee getuigenverhoren is echter niet gekend. Eén 
anoniem getuigenverhoor bleek nuttig. 
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C. Bescherming van bedreigde getuigen 
 
Er werd in 2006 1 nieuw beschermingsdossier geopend, waarin enkel de gewone 
beschermingsmaatregelen aan 1 bedreigde getuige en de gezinsleden werden 
toegekend. De verklaringen van de bedreigde getuige hadden betrekking op een 
poging tot moord. 
 

D. Bijzondere opsporingsmethoden 
 
Er werden 907 observaties gemachtigd in 794 onderzoeken. 1.629 verdachten 
werden geviseerd. Wat het aantal observaties betreft, kan een dalende trend 
vastgesteld worden. Wat het aantal geviseerde personen daarentegen betreft, is 
een sterke stijging waarneembaar.  
 
Een andere vermeldenswaardige vaststelling is het toenemende optreden van de 
onderzoeksrechter in de machtiging van deze bijzondere opsporingsmethode. 
 
De observatie met gebruikmaking van technische hulpmiddelen is de meeste 
gemachtigde vorm van observatie en wordt toegepast op een brede waaier van 
strafbare feiten. De meest ingrijpende vorm van observatie, de observatie met 
gebruik van technische hulpmiddelen om zicht te verwerven in een woning, wordt 
zelden gemachtigd. 
 
Zowel de observatie zonder technische hulpmiddelen als de observatie met behulp 
van technische middelen worden het meest gemachtigd in dossiers betreffende 
verdovende middelen. 
 
Het aantal infiltraties is in 2006 tot 37 afgenomen. Ook het aantal onderzoeken 
waarin gebruik gemaakt wordt van infiltratie is afgenomen. Opnieuw valt hier de 
toegenomen betrokkenheid van de onderzoeksrechter op. 
 
Net als de observatie wordt de infiltratie voornamelijk gemachtigd in dossiers rond 
verdovende middelen. 
 
Het merendeel van de actieve informanten wordt op federaal niveau beheerd. 
Echter, de lokale informantenwerking neemt steeds meer aan belang toe. 
 
De helft van de aangeleverde informatie heeft betrekking op NVP-prioriteiten. Ruim 
een kwart van de betalingen heeft betrekking op informatie over verdovende 
middelen en ¼ van de betalingen heeft respectievelijk betrekking op gewapende 
diefstallen en deelname aan criminele organisaties. 
 

E. Andere onderzoeksmethoden 
 
Wegens beperkingen op het vlak van gegevensinzameling bij de lokale parketten, 
hetgeen geleid heeft tot partiële cijfers, kunnen enkel indicatieve waarden over de 
toepassing van de andere onderzoeksmethoden weergegeven worden. 
 
Voor zover gekend werden er 2 uitgestelde tussenkomsten gemachtigd t.a.v. 4 
verdachten. Deze hadden betrekking op dossiers rond verdovende middelen en 
mensenhandel. 
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Er werden in 2006 minstens 5 machtigingen ter onderschepping van post in 4 
onderzoeken afgeleverd en dit ten aanzien van minstens 4 verdachten. De 
onderzoeken hadden o.a. betrekking op belaging en opzettelijke brandstichting. In 4 
gerechtelijke onderzoeken werd de post van 4 verdachten geopend. 
 
Minstens 906 maatregelen ter inwinning van bancaire gegevens werden in 481 
onderzoeken gemachtigd. De maatregelen waren gericht op bankrekeningen van 
minstens 290 verdachten en hadden betrekking op een brede waaier van inbreuken, 
waaronder witwassen, oplichting en valsheid in geschrifte. 
 
In 2006 werden er ten opzichte van 20 personen 37 bevriezingsmaatregelen in 20 
onderzoeken gevorderd. Het meest gerapporteerde strafbare feit waarvoor de 
bevriezing wordt gemachtigd, betreft het witwassen. 
 
Er werden minstens 37 inkijkoperaties in private plaatsen gevorderd. In bijna 70% van 
de gevallen werd de maatregel gemachtigd door de onderzoeksrechter. De 
inkijkoperaties vonden plaats in 10 gerechtelijke en 7 opsporingsonderzoeken. De 
onderzoeken hebben vooral betrekking op verdovende middelen. 
 
De inkijkoperatie in de woning werd 16 maal bevolen, verspreid over 14 gerechtelijke 
onderzoeken. Ook hier wordt de aandacht vooral op inbreuken inzake verdovende 
middelen gericht. 
 

F. Resultaten 
 
Het blijft bijzonder moeilijk om het resultaat van de diverse maatregelen enerzijds op 
voldoende wijze te definiëren en anderzijds op een zinvolle manier te wegen. In de 
praktijk is er namelijk veelal sprake van parallel gebruik van diverse opsporings- en 
onderzoeksmaatregelen, waardoor het onmogelijk wordt de individuele impact van 
deze maatregelen in te schatten. 
 
Bovendien laat de huidige gegevensinzameling niet toe het gecombineerd gebruik 
van diverse maatregelen per onderzoek na te gaan. 
 

G. Conclusies 
 
Op basis van de beschikbare gegevens kan geen alomvattend beeld opgemaakt 
worden van de toepassing van de diverse bijzondere opsporingsmiddelen. Er kan 
enkel gesproken worden van loutere indicaties over de activiteiten van politie en 
magistratuur.  
 
Louter rapporteren over hoeveelheden (aantal machtigingen, aantal maatregelen, 
aantal dossiers, …) brengt geen elementen bij in het debat over de afweging tussen 
opsporing en de bescherming van de individuele fundamentele rechten en 
vrijheden. De redactie van de BOM-wetgeving, bvb, werd o.a. geleid door de 
overweging dat de wet de politie de mogelijkheid moet bieden op een innoverende 
wijze te reageren op de contrastrategieën die criminele organisaties kunnen 
aanwenden wegens hun kennis van politiemethoden. Dit kan, echter, op basis van 
onderhavig rapport niet ingeschat worden. 
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VIII. Aanbevelingen 

A. Nood aan applicatie voor registratie van de andere 
onderzoeksmethoden 

 
Een noodzakelijke kritische succesfactor in deze rapportering blijft de informatisering 
van de parketten en de onderzoeksrechters. Zonder voldoende (technische) 
ondersteuning en uitrusting op vlak van informatica, zal de verslaggeving steeds 
vertekend zijn door deze tekortkoming, ondanks de reeds geleverde inspanningen 
door een aantal lokale parketten. 
 
Teneinde deze ondersteuning te kunnen garanderen, zal verder gewerkt worden aan 
een geschikte applicatie teneinde de parketten die tot nu toe in gebreke zijn 
gebleven, te kunnen bijstaan in de registratie van de andere onderzoeksmethoden. 
 

B. Bijsturing wettelijke instrumenten 
 
Er bestaat een noodzaak om de wetgeving op de afluistermaatregel bij te sturen in 
de zin van de bijzondere opsporingsmethoden. Meer bepaald heeft deze nood 
betrekking op het laten starten van een afluistermaatregel op basis van een 
mondeling akkoord van de bevoegde magistraat (mits bevestigd met een 
schriftelijke bevestiging). In zeer urgente gevallen kan dit een beslissend moment zijn 
en dient de mogelijkheid te bestaan de uitvoering van een afluistermaatregel 
bijzonder snel te laten geschieden. 
 
In de bepalingen in de wetgeving op de elektronische communicatie die een 
impact kunnen hebben op de werking van de nooddiensten, en in het bijzonder in 
artikel 8 van de wet op de elektronische communicatie, zou het algemene principe 
moeten worden opgenomen dat rekening moet worden gehouden met de 
noodwendigheden van de hulp- en nooddiensten evenals de opsporings- en 
vervolgingsdiensten, en met de veiligheid van de consumenten. Het BIPT zou ook 
meer zijn sanctioneringsbevoegdheden moeten gebruiken ten aanzien van 
operatoren die herhaaldelijk in hun verplichtingen tekort komen. 
 
Inzake de toegankelijkheid van de operatoren verdient het aanbeveling dat er 
duidelijkheid moet komen over wie de verantwoordelijkheid draagt. Nu wordt de  
politie voor een deel van de gerechtelijke taken verwezen naar de operator die een 
deel van zijn netwerk verhuurt en voor het andere deel naar andere operatoren. 
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Bijlage 1: art. 90ter §§2-4Sv 
 

VERWIJZING IN ART. 90TER §§2-4 SV OMSCHRIJVING 
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; Bederf van de jeugd 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 
7°ter de artikelen 433sexies, 433septies en 433octies van 
hetzelfde Wetboek; 

Mensenhandel 

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 

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 
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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 145, §3 van de wet van 13 juni 2005 
betreffende de elektronische communicatie; 

Bedrieglijk tot stand brengen van telecommunicatie 
infrastructuur  

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° artikelen 77ter, 77quater en 77quinquies van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen; 

Mensensmokkel 

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° de 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 
Opgeheven bij K.B. 07/07/2002 

Hormonen 

§3. Poging  

§4. Art. 322 of 323 Sw Vereniging – met het doel een aanslag te plegen 
tegen personen of eigendommen, bedoeld in de 
hierboven vermelde artikelen of in het kader van art. 
467, 1°lid Sw. 
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Bijlage 2: overzicht data-inzameling 
 

Parketten AG BG BOM 
Uitgestelde 

tussenkomst Post Bank Bevriezing
Inkijkoperatie 
private plaats 

Inkijkoperatie 
woning 

Antwerpen                 
Arlon                
Brugge                 
Brussel                
Charleroi                
Dendermonde                  
Dinant                 
Eupen                 
Federaal parket                 
Gent                
Hasselt                
Huy                
Ieper                 
Kortrijk                
Leuven                
Liège                
Marche-en-Famenne                 
Mechelen                 
Mons                
Namur                 
Neufchateau                 
Nivelles                
Oudenaarde                
Tongeren                
Tournai                 
Turnhout                 
Verviers                
Veurne                 

 
 Vereiste (partiële) data aangeleverd 
 Niet-vereiste data aangeleverd 
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