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I. INLEIDING

1.1 Statistieken van de Belgische Justitie
De statistieken van de hoven en rechtbanken maken deel uit van de talrijke statistieken die
geproduceerd worden binnen het Justitieorgaan in België.
Op strafrechtelijk vlak
Volgens de opeenvolgende fases van de procedure onderscheiden we:
 De statistieken inzake de informatieverstrekking bij de strafrechtelijke zaken en de
beslissingen van het Openbaar Ministerie, gepubliceerd door de steundienst van het College
van de procureurs-generaal1. Deze statistieken geven informatie over de activiteiten van de
parketten. Ze dienen eveneens om een antwoord te bieden op vragen van criminologische
aard, zoals: “Hoeveel gevallen van diefstal met geweld registreert Justitie per jaar ?”


De statistieken omtrent de activiteiten van de hoven en rechtbanken van strafrechtelijke
aard, geproduceerd door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken 2.
We onderscheiden:
o de activiteiten van de rechtscolleges van het gerechtelijk onderzoek:
onderzoeksrechters, raadkamers en kamers van inbeschuldigingstelling ;
o de activiteiten van de vonnisgerechten: politierechtbanken, correctionele kamers en
jeugdkamers (voor het protectionele luik) van de rechtbanken van eerste aanleg en
van de hoven van beroep en assisenhoven.
Deze statistieken geven informatie over het aantal strafrechtelijke zaken behandeld tijdens
de onderzoeksfase en de fase van het vonnis en over de duurtijden die deze behandelingen
in beslag nemen: aantal zaken ingeschreven op de rollen, aantal zaken afgesloten met een
definitief beslissing, soorten beslissingen, duurtijden tussen de aanvang en de beslissing, enz.
Men vindt er ook andere informatie over het activiteitenvolume van de hoven en rechtbanken:
verschillende akten van de rechters en van de griffies (vorderingen, beschikkingen, vonnissen,
processen-verbaal, geregistreerde verzoekschriften, registratie van overtuigingsstukken, enz.).
Hierbij moet onderstreept worden dat de statistieken van de hoven en rechtbanken geen
informatie verstrekken over de inhoud van de uitgesproken veroordelingen.



De statistieken omtrent de veroordelingen, de opschortingen van de uitspraak en de
interneringen. Deze cijfers worden verzameld en gepubliceerd door de dienst voor het
Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie (Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele
Rechten en Vrijheden). Deze statistieken hebben betrekking op de “in kracht van gewijsde
gegane” rechterlijke beslissingen, dat wil zeggen nadat alle verzets- en/of beroepstermijnen
zijn verstreken. Ze worden opgesteld aan de hand van de gegevensbank van het Centraal
Strafregister waarin alle veroordelingsberichten zijn opgenomen die door de griffies van de
hoven en rechtbanken worden aangeleverd. De statistieken van de dienst voor het
Strafrechtelijk beleid geven de aard van de strafbare feiten weer, de genomen beslissingen, de
berechte personen en de betrokken instanties3.



De statistieken inzake de gevangenisbevolking, samengevat in de publicatie Justitie in cijfers
van de FOD Justitie4. De publicatie beschrijft de evolutie van de gevangenispopulatie, van het
aantal opsluitingen en vrijstellingen en een beschrijving van de nadere regels van
invrijheidstelling.

https://www.om-mp.be/stat/intro_n.html
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken
3
http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47&lang=dutch
4
https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/justitie_in_cijfers
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De statistieken inzake de activiteiten van de justitiehuizen, die eveneens terug te vinden zijn
in de publicatie Justitie in cijfers van de FOD Justitie4. De publicatie geeft de evolutie weer van
het aantal akten die in het kader van de opdrachten van de justitieassistenten zijn verricht:
opvang van de slachtoffers, maatschappelijke onderzoeken en omkadering van de
strafrechtelijke juridische beslissingen (elektronisch toezicht, werkstraffen, probatie,
voorwaardelijke invrijheidstelling, interneringen, enz.).

Op burgerlijk vlak
De statistieken inzake de activiteiten van de hoven en rechtbanken in burgerlijke materie worden
eveneens geproduceerd door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken5. Deze
statistieken geven informatie over de volumes zaken behandeld tijdens de vonnisfase van de
burgerlijke geschillen en over de duurtijden die deze behandelingen vereisen: aantal zaken
ingeschreven op de rollen, aantal zaken afgesloten door een definitief beslissing, types beslissingen,
duurtijden tussen de aanvang en de beslissing, enz. Men vindt er eveneens andere informatie over het
volume burgerlijke activiteiten van de hoven en de rechtbanken: verscheidene akten van de rechters
en de griffies (vonnissen en beschikkingen, processen-verbaal, enz.).
De statistieken behandelen alle burgerlijke rechtscolleges, zowel in eerste aanleg als in beroep:
vredegerechten, burgerlijke, familie en jeugd secties (voor het burgerlijke luik) van de rechtbanken van
eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, ondernemingsrechtbanken en burgerlijke kamers en jeugdkamers
van de hoven van beroep.
Omtrent het Hof van Cassatie
De gegevens inzake de activiteiten van het Hof van Cassatie komen niet in aanmerking voor de
statistiekprojecten in opdracht van het College van de hoven en rechtbanken. Informatie over het
volume behandelde zaken tot en met het jaar 2013 kan teruggevonden worden in de publicatie Justitie
in cijfers van de FOD Justitie6. Voor de jaren nadien zal verwezen worden naar het jaarlijkse rapport van
het Hof7.

1.2 Statistieken van de hoven en rechtbanken
De steundienst van het College van de hoven en rechtbanken staat in voor de jaarlijkse publicatie van
de activiteitenstatistieken van de hoven en rechtbanken. Elke instantie beschikt over een specifieke
publicatie die een aantal statistieken bevat.
De steundienst stelt eveneens de publicatie “De kerncijfers van de rechterlijke activiteiten” ter
beschikking van het grote publiek, die het aantal lopende, nieuwe en afgesloten zaken samenbrengt
voor alle rechtscolleges sinds 2010.
Al die documenten kan u terugvinden op onze website (www.tribunaux-rechtbanken.be), via “College”
en vervolgens “Statistiek”.
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https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken
https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/justitie_in_cijfers

https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/jaarve
rslagen

1.3 Algemene opmerkingen omtrent de statistieken
Een groot aantal factoren beïnvloedt de kwaliteit van de statistieken. Hierbij kunnen we enkele
voorbeelden vermelden: de kwaliteit van de registratie van de gerechtelijke gegevens in het
informaticasysteem, het uniforme gebruik van dit informaticasysteem en van de codes die het bevat
of zelfs de goede werking van het informaticasysteem. Daarom is een zekere voorzichtigheid altijd
aangeraden bij de interpretatie van de statistieken.
Hierbij moeten we vermelden dat de activiteitenstatistieken de werklast van de hoven en rechtbanken
niet weerspiegelen. Daarvoor moet er echter met andere criteria rekening worden gehouden: het
personeelskader, de complexiteit van de behandelde zaken of de verschillende werkmethodes binnen
de instanties.
Er moet eveneens rekening worden gehouden met het feit dat de statistieken van de steundienst
bedoeld zijn om steun te bieden aan het College zelf bij het nemen van beslissingen, maar ook om
steun te bieden bij de werking van de hoven en rechtbanken. De statistische rubrieken in de jaarlijkse
publicaties werden dus in het kader van deze missie ontwikkeld.

1.4 Methodologie aan de basis van de ontwikkeling van de statistieken
Voor alle instanties worden de statistieken berekend op basis van de gerechtelijke gegevens die door
het griffiepersoneel in een computersysteem worden ingevoerd. De stafdienst ICT van de FOD Justitie
staat, in samenwerking met de instanties en de steundienst, in voor het onderhoud en voor de
ontwikkeling van het computersysteem, maar ook voor de opslag van de gegevens die door het
griffiepersoneel worden ingevoerd.
Vervolgens gebruikt de steundienst deze ruwe gegevens om de activiteitenstatistieken van elke
instantie te ontwikkelen. De steundienst garandeert de kwaliteit, en dus de betrouwbaarheid, van de
gepubliceerde statistieken door middel van haar diepgaand onderzoek uitgevoerd samen met
vertegenwoordigers van op het terrein (griffiers en magistraten). Dankzij dit overleg werden op
nationaal niveau regels vastgelegd om de zaken te tellen. De laatste jaren is er eveneens een
homogenisering doorgevoerd van de registratiewijzen van de dossiers in het computersysteem.

1.5 Inhoud van de jaarlijkse publicatie
In het eerste hoofdstuk van deze publicatie zal u voor elke instantie en elk jaartal belangrijke
informatie vinden omtrent de voortgang van het statistiekproject en de recente wijzigingen die een
impact hebben op de publicatie.
De fundamentele concepten van de statistieken en de statistiekrubrieken voor elke instantie worden
uitgelegd en beschreven in het tweede hoofdstuk van deze publicatie.
Het derde hoofdstuk omvat de statistische gegevens van elke instantie. U kan er hoofdzakelijk, in
functie van de voortgang van het statistiekproject van de instantie, de statistieken van de zaken
(nieuwe/lopende/afgesloten zaken en hun duurtijd) en/of van de akten van de rechter raadplegen, en
dit in functie van verschillende variabelen (rechtbank/hof, aard van de zaak, enz.).
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II. STATISTISCHE VARIABELEN

1.
1.1

Basisconcepten van de statistiek
Inhoud van de cijfers: gerechtelijke materies behandeld door de onderzoeksrechters

De onderzoeksrechter is een rechter in de rechtbank van eerste aanleg die speciaal is aangewezen om
gerechtelijke onderzoeken te leiden.
Als er aanwijzingen zijn van een wanbedrijf dan kan de onderzoeksrechter een gerechtelijk onderzoek
openen, op vraag van de procureur des Konings of op vraag van het slachtoffer dat zich burgerlijke
partij stelt. Een gerechtelijk onderzoek is het geheel van de onderzoekshandelingen die worden
verricht om de daders van wanbedrijven op te sporen, bewijzen te vergaren en maatregelen te nemen
om de zaak desgevallend voor de rechtbank te brengen.
De onderzoeksrechter gaat op zoek naar de waarheid. Daarbij moet hij zowel de elementen in het
voordeel als de elementen in het nadeel van de verdachte onderzoeken. Men spreekt in dat verband
van een onderzoek “à charge” en “à décharge”. Daarvoor doet hij een beroep op de politie.
De onderzoeksrechter kan bijvoorbeeld getuigen en verdachten verhoren en deskundigen aanstellen.
Als het nodig is voor het onderzoek kan de onderzoeksrechter ook dwingende maatregelen bevelen
zoals:
o huiszoeking en inbeslagneming;
o aanhouding en inverdenkingstelling van een verdachte;
o verhoor van de inverdenkinggestelde;
o onderzoek van telecommunicatiegegevens;
o fouillering op het lichaam;
o afluistering van telecommunicatie (telefoontap);
o DNA-analyse.
Wanneer de onderzoeksrechter zijn onderzoek heeft voltooid, zendt hij het dossier over aan de
procureur des Konings. De procureur kan aan de raadkamer de verwijzing van de verdachte naar de
correctionele rechtbank vragen als er voldoende aanwijzingen van schuld zijn lastens die laatste, of hij
kan de buitenvervolgingstelling vragen.

1.2

Het statistisch jaar is een kalenderjaar

De cijfers hebben steeds betrekking op een bepaalde periode, de statistische periode genoemd. Voor
de opmaak van de jaarcijfers wordt het kalenderjaar (januari - december) en niet het gerechtelijk jaar
(september - augustus) als referentieperiode genomen.

2. Gemeenschappelijke termen
2.1

Statistieken over de zaken

2.1.1 Wat is een onderzoeksdossier?
Een onderzoeksdossier is een strafzaak die werd toevertrouwd aan een onderzoeksrechter, die een
onderzoeksnummer kreeg en die nog niet verdwenen is uit de werklast van de onderzoeksrechter.
Door de toekenning van het onderzoeksnummer wordt het dossier hangend. Wanneer het dossier
wordt afgesloten met een beslissing van de raadkamer, is het niet meer hangend en behoort het niet
meer tot de werklast van de onderzoeksrechter.
De rechter kent aan elk dossier een aard toe die verband houdt met het type wanbedrijf of misdaad
waar het onderzoek over gaat.

2.1.2 Wat is de openingsdatum van een nieuw dossier?
Een dossier bestaat eens het is geregistreerd in het informaticasysteem.

2.1.3 Wanneer is een onderzoeksdossier afgesloten?
Twee data spelen een rol om te bepalen wanneer er sprake is van afsluiting:
 de datum waarop de onderzoeksrechter oordeelt dat zijn onderzoek voltooid is en het dossier
terug overzendt aan de procureur met een beschikking tot mededeling;
 de datum waarop de raadkamer, die uitspraak moet doen over het lot van het dossier na het
onderzoek (buitenvervolgingstelling, verwijzing naar een vonnisgerecht ...), een beschikking
tot ontlasting neemt waardoor de onderzoeksrechter definitief van het dossier wordt
ontheven. Sommige dossiers, zoals de o.m. de mini-onderzoeken, komen niet voor de
raadkamer.
Juridisch gezien zijn dossiers die voor de raadkamer komen voor de onderzoeksrechter pas echt
afgesloten door de beschikking tot ontlasting. Het is immers goed mogelijk dat de procureur, nadat
de onderzoekrechter hem het dossier een eerste keer heeft overgezonden, beslist om bijkomende
plichten te vorderen, en in dat geval keert het dossier terug naar de rechter. Wanneer de bijkomende
plichten zijn verricht, deelt de rechter het dossier opnieuw mee aan het parket. Een dossier kan op die
manier verschillende keren heen en weer gaan vooraleer het wordt afgesloten. In de historiek van het
dossier zal men dan ook meerdere data van mededeling vinden. Daarom wordt voor de gewone
gerechtelijke onderzoeken en voor de internationale gerechtelijk onderzoeken enkel de datum van
ontlasting van de onderzoeksrechter als definitieve afsluitingsdatum genomen.
Vanuit het oogpunt van de werklast is het echter beter om ook rekening te houden met de perioden
waarin het dossier niet meer in handen van de onderzoeksrechter is omdat het aan het openbaar
ministerie is meegedeeld. Vanaf de mededeling is het immers aan de procureur om het dossier voort
te zetten. Hij moet zijn eindvordering opstellen voor de raadkamer en de zittingsdatum bepalen
waarop die uitspraak zal moeten doen over het verdere gevolg van de zaak. Die “sluimertijd” wordt
dan ook niet meegerekend om te bepalen hoeveel tijd de onderzoeksrechter werkelijk aan het dossier
heeft moeten besteden. Ook wanneer het dossier heen en weer is gegaan tussen het parket en de
onderzoeksrechter moeten de periodes tussen de verschillende mededelingen en de nieuwe
vorderingen die daarop volgden worden afgetrokken van de gewerkte tijd van de rechter.

2.1.4 Wanneer is een onderzoeksdossier hangende?
Een onderzoeksdossier is hangende van het moment dat het een nummer krijgt totdat de
onderzoeksrechter wordt ontheven door de raadkamer (of in sommige gevallen door de kamer van
inbeschuldigingstelling, die dezelfde bevoegdheden uitoefent in graad van hoger beroep). Bekeken
vanuit de werklast is het, zoals hierboven uitgelegd, verkieselijk om te bepalen tijdens welke periodes
het dossier in handen van rechter is geweest.

2.1.5 Definitie van input, output en hangend op 31.12


De input van een onderzoeksrechter tijdens een statistische periode (een kalenderjaar) bestaat uit
de som van twee volumes:
o de dossiers die voor het begin van de statistische periode al geopend waren en nog
niet afgesloten (hangend op 01.01);
o de nieuwe dossiers die werden geopend tijdens de statistische periodes (nieuw).



De output bestaat uit alle dossiers waarin er tijdens de statistische periode een beschikking tot
ontlasting werd uitgesproken. Wat de mini-onderzoeken betreft: alle dossiers die werden
meegedeeld aan het parket. Die dossiers zijn daardoor niet meer hangend.



Het aantal hangende dossiers op het einde van de statistische periode (hangend 31.12), is gelijk
aan de input min de output.

2.2

Statistieken over de akten van de rechter

2.2.1 Wat is een akte van de rechter?
Voor de statistieken kan een akte van de onderzoeksrechter alleen in aanmerking genomen worden
als ze in het informaticasysteem werd geregistreerd onder de vorm van een plicht. Een plicht is een
door de rechter geacteerde beslissing of vaststelling die aanleiding geeft tot het opstellen van een
officieel document. Het kan gaan om een beschikking, een vordering of een proces-verbaal. Er is geen
verschil tussen de akten van de rechter en de akten van de griffier; beiden vormen samen een
onderzoekskabinet8.

2.2.2 Wat is de datum van een akte van de rechter?
De datum van de akte van de rechter is de datum waarop de plicht werd aangemaakt in het
informaticasysteem.

2.2.3 Welke akten worden opgenomen in de statistieken?
Alle plichten die worden aangemaakt tijdens de statistische periode, worden in de statistieken in
aanmerking genomen, met uitzondering evenwel van de handelingen m.b.t. de beslissingen van de
raadkamer. De beslissingen van de raadkamer worden overigens behandeld in een aparte statistiek
die mee in deze publicatie is opgenomen en die gebaseerd is op de gegevens die geregistreerd werden
in het informaticasysteem MaCH dat gebruikt wordt door de correctionele griffies van de rechtbanken
van eerste aanleg.
8

In het geval van de werklastmeting worden evenwel volumes berekend die betrekking hebben op specifieke blokken van
werkzaamheden van enkel de griffiers.

2.3
2.3.1

Types dossiers
Types dossiers

Een dossier kan op verschillende manier bij de onderzoeksrechter worden gebracht. In de tabel
hieronder worden de verschillende soorten gerechtelijke onderzoeken vermeld.
Type dossier
Gerechtelijk onderzoek ingevolge vordering openbaar ministerie
Gerechtelijk onderzoek ingevolge een burgerlijkepartijstelling
Gerechtelijk onderzoek opgestart ingevolge een beslissing
conform artikel 28septies, eerste lid, in fine Sv. (eigen vatting van
een mini-onderzoek)
Mini-onderzoek conform artikel 28septies Sv.
Internationale rogatoire commissie (IRC) / Europees
onderzoeksbevel (EOB) afkomstig van buitenlandse gerechtelijke
overheden
International aanhoudingsbevel (IAB) / Europees
aanhoudingsbevel (EAB) afkomstig van buitenlandse gerechtelijke
overheden
Visitatiebevel

2.3.2

Aard van de zaken

Op het ogenblik dat een zaak in het informaticasysteem wordt ingevoerd (aan het begin van de
procedure), krijgt ze een bepaalde “aard van de zaak” toegekend. De aard van de zaak is een voorlopige
kwalificatie die meestal wordt gebaseerd op de hoofdtenlastelegging die door het parket in
aanmerking werd genomen voor de kwalificatie van het wanbedrijf of de misdaad waarvoor vervolgd
wordt.
De aard van de zaak is vaak een belangrijke indicatie van de moeilijkheid van een zaak. Daardoor
kunnen de gemiddelde behandeltijden verschillen naargelang de soort zaak. Wanneer men statistische
resultaten bestudeert, is het dan ook van belang om rekening te houden met de aard van de zaak.
De tabel hieronder geeft de in het informaticasysteem van de onderzoekskabinetten beschikbare aardvan-de-zaken weer.
Rubriek aard van de zaak
Onbekend
Moord, doodslag en poging
Diefstal met doodslag
Diefstal met geweld jegens personen
Slagen, weerspannigheid en smaad jegens overheden
Vrijwillige slagen en verwondingen
Onvrijwillige doding
Onvrijwillige slagen en verwondingen

Verkrachting en aanranding van de eerbaarheid
Aanhitsing tot ontucht
Openbare zedenschennis
Verduistering, omkoping, knevelarij, gepleegd door agenten van de openbare
diensten
Valse munt
Valsheid en gebruik van valse stukken
Diefstal met verzwarende omstandigheden ...
Diefstal met braak en inklimming
Loondiefstal
Huisdiefstal
Eenvoudige diefstal
Bankbreuk
Oplichting
Misbruik van vertrouwen
Verduistering, omkoping, knevelarij
Brandstichting
Bedreigingen
Valsheid in geschrifte
Heling
Willekeurige vrijheidsberoving (= ontvoering)
Mensenhandel
Witwassen (art. 505, § 2 Sw.)
Belaging (= stalking)
Inbreuk op de wapenwetgeving
Inbreuk op de Vreemdelingenwet
Inbreuk op de wet op de telecommunicatie
In het Strafwetboek bepaalde misdaden die hierboven niet zijn vermeld
In het Strafwetboek bepaalde wanbedrijven die hierboven niet zijn vermeld
Misdrijven bepaald in bijzondere wetten
Misdrijven bepaald in bijzondere wetten: drugs
Misdrijven bepaald in bijzondere wetten: hormonen
Misdrijven bepaald in bijzondere wetten: bouwovertredingen
Misdrijven bepaald in bijzondere wetten: milieu
Om technische redenen werd in deze uitgave 2020 niet de statistiek van de aangemaakte dossiers
volgens de aard van de strafzaak opgenomen. Ze is evenwel op aanvraag verkrijgbaar bij de
steundienst van het College van de hoven en rechtbanken.

3.
3.1

De statistieken van het gerechtelijk onderzoek
De onderzoeksdossiers

De statistieken van de onderzoeksdossiers worden gepresenteerd volgens het type dossier.

3.1.1

De hangende dossiers aan het begin van de periode

Een dossier is hangend aan het begin van de periode als het voor het begin ervan ingeschreven is in de
JIOR2-applicatie.

3.1.2

De nieuwe dossiers tijdens de periode

De nieuwe dossiers zijn diegene die sedert het begin van de periode werden aangemaakt in de JIOR2applicatie.

3.1.3

De dossiers die tijdens de periode werden afgesloten

Een dossier is afgesloten wanneer de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling de ontlasting
van de onderzoeksrechter heeft uitgesproken. De afgesloten dossiers zijn diegene waarvoor tijdens de
periode de ontlasting werd uitgesproken.

3.1.4

De hangende dossiers aan het einde van de periode

De hangende dossiers aan het einde van de periode zijn de hangende dossiers waarvan de
onderzoeksrechter niet voor het einde van de periode werd ontlast.

3.2

De akten van de onderzoeksrechter

De statistieken van de akten van de onderzoeksrechter worden gepresenteerd volgens het soort
akten.

3.2.1

Wat is een akte van de rechter?

Op het ogenblik dat een akte van de rechter in het informaticasysteem wordt ingevoerd, krijgt ze een
bepaald “type plicht” toegekend. Een plicht kan een bevel zijn of een beschikking, een vordering, een
proces-verbaal, een bevel aan de politie ... Het merendeel van de types akten zijn beslissingen van de
rechter, met uitzondering van de processen-verbaal: daarin worden inlichtingen opgenomen die de
rechter heeft ontvangen.
De applicatie JIOR2 werd in gebruik genomen in november 2018. De invoering daarvan was de
gelegenheid voor een grondige herziening van de nomenclatuur van de plichten waaruit de
onderzoekskabinetten moeten kiezen wanneer er een akte van de rechter geregistreerd wordt. In de
nieuwe nomenclatuur van de plichten, werd de nadruk gelegd op de noodzaak om zaken te
onderscheiden om de werklast die tegenover die akten staat te kunnen meten (bijvoorbeeld: verhoren,
telefoontap, verslag aan het openbaar ministerie ...). Het onderscheid tussen de types juridische
documenten die worden gebruikt om die akten te verrichten (beschikkingen, vorderingen, apostilles)
komt daarentegen op de tweede plaats. In die zin is de nomenclatuur van de akten van de
onderzoeksrechter meer een werklastnomenclatuur dan een nomenclatuur betreffende de juridische
aard van de akten.

3.2.2

Hoger beroep tegen akten van de rechter

Tegen alle akten van de onderzoeksrechter kan hoger beroep worden aangetekend. Dat beroep kan
worden ingediend door de persoon tegen wie het onderzoek loopt, door het openbaar ministerie of
door een burgerlijke partij. Het hoger beroep wordt in eerste aanleg behandeld door de raadkamer en
vervolgens, ingeval van hoger beroep tegen een beslissing van de raadkamer, door de kamer van
inbeschuldigingstelling.

3.3

Voorlopige hechtenis en invrijheidstelling

De statistieken over voorhechtenis en voorlopige invrijheidstelling worden gepresenteerd per
geslacht van de aangehouden of vrijgelaten personen
De voorlopige hechtenis is een uitzonderlijke en voorlopige vrijheidsberovende maatregel die, totdat
het strafdossier voltooid is en aan de rechter kan worden voorgelegd, wordt opgelegd aan een persoon
die weliswaar wordt vermoed onschuldig te zijn maar ten aanzien van wie er ernstige redenen bestaan
om aan te nemen dat hij/zij een misdaad of een wanbedrijf heeft gepleegd.
Alleen de onderzoeksrechter kan tot die maatregel beslissen, door het uitvaardigen van een
aanhoudingsbevel.
Dat is geen straf maar een voorlopige maatregel die noodzakelijk is omwille van de omstandigheden
van de zaak en verantwoord wordt door de dringende noodzaak om te verhinderen dat een dader
recidiveert, de vlucht neemt, bewijzen wegmaakt of getuigen beïnvloedt of bedreigt. Hij
vergemakkelijkt ook het onderzoek door de betrokkene ter beschikking te houden van de magistraat,
en desgevallend kan hij de vervolgde persoon beschermen tegen de volkswoede.
De voorlopige hechtenis van een persoon moet worden bevestigd door de raadkamer, een eerste keer
tijdens de eerste verschijning die plaatsvindt binnen de vijf dagen na de betekening van het
aanhoudingsbevel. Die eerste handhaving is voor één maand geldig en moet desgevallend tijdens een
tweede verschijning door de raadkamer worden verlengd voor een bijkomende maand. Vanaf de derde
verschijning kan de voorlopige hechtenis gehandhaafd worden voor drie maanden. Als de persoon
vervolgens door een vonnisgericht wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf, wordt de duur van de
voorlopige hechtenis verrekend in de totale duur van de effectieve gevangenisstraf.
Tot de invrijheidstelling - d.w.z. de beëindiging van de voorlopige hechtenis - kan worden beslist door
de onderzoeksrechter, de raadkamer (RK) of de kamer van inbeschuldigingstelling (KI). Ze kan gepaard
gaan met voorwaarden (invrijheidstelling onder voorwaarden) of met de betaling van een borgsom.
De onderzoeksrechter of de RK/de KI kan ook beslissen om de hechtenis aan te passen, bijvoorbeeld
door gebruik te maken van een elektronische enkelband.
Tegen de beslissingen van de onderzoeksrechter kan hoger beroep worden aangetekend bij de
raadkamer, tegen die van de raadkamer bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Het hoger beroep
kan worden aangetekend door de gedetineerde, het openbaar ministerie of een van de partijen.

III. STATISTIEKEN
Opmerking :
Gegevens van het kabinet van de onderzoeksrechter verbonden aan de afdeling Eupen
(Rechtbank van Eerste Aanleg van Luik) ontbreken in dit rapport. Door de onbeschikbaarheid
van een Duitse versie van de computerapplicatie gebruikt Eupen het JIOR2 programma niet.
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