Bijzonder onderzoek

Toezicht op het verloop van gerechtelijke
onderzoeken. Lessen uit de zaak ABC in
Veurne.

Februari 2019

Hoge Raad voor de Justitie | Conseil supérieur de la Justice

Aanbevelingen goedgekeurd door de algemene vergadering op
20 februari 2019.

AANBEVELINGEN

1.
a)

Zorg voor een geïnformatiseerd opvolgingssysteem
Zorg voor een uniform opvolgsysteem voor gerechtelijke onderzoeken waar de geautomatiseerde en de menselijke factor
elkaar versterken, waarbij:
o de opvolging mogelijk is op basis van volledig geautomatiseerde stuurborden met geactualiseerde informatie
o de eventuele vertragingen, dode momenten of de kennelijk ongewone behandelingstermijnen zichtbaar zijn

Het ILO kan hierbij als inspiratie dienen.

b) Voorzie in een koppeling met beperkte toegangsrechten tot:
o MACH voor het parket-generaal
o JIOR voor de KI
zodat ze hun toezichtsfunctie beter en gerichter kunnen uitoefenen.
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Met een ingekleurd vlak rechts van de aanbeveling geven we aan tot wie de aanbeveling is gericht. Bijvoorbeeld: aanbeveling 3a is gericht aan de wetgever
en de minister van justitie.

Zorg voor een geïnformatiseerd opvolgingssysteem (vervolg)
c)

Bestendig en formaliseer in het parket-generaal Gent de samenwerking met het parket-generaal Antwerpen over het
ILO, als werkinstrument voor de controle van langlopende gerechtelijke onderzoeken.

d) Waak er over dat naast het werkinstrument zelf, de kennis en knowhow voldoende wordt gedeeld en dat deze niet
verloren gaat.
e)

Zorg zo spoedig mogelijk voor een oplossing van de problemen die zijn ontstaan door het koppelen van het ILO aan
MaCH.

f)

Zorg ervoor dat de gebruikers melding
kunnen
moeilijkheden/knelpunten/verbeterpunten voor het ILO.

g)

Maak gebruik van de opportuniteit die de overgang naar MaCH is om de garanties te versterken dat alles in de volledige
keten correct en uniform in ILO geregistreerd wordt. Zorg daarom voor duidelijke richtlijnen en werkinstructies.
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technische

of
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h) Zorg ervoor dat het ILO een overzicht geeft van alle langlopende gerechtelijke onderzoeken.

i)

Voorkom dat men een problematisch dossier lange tijd kan maskeren. Zorg er daarom voor dat alle abnormaliteiten in
een dossier tijdig worden gesignaleerd.
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1.

Versterk bij het openbaar ministerie het geïnformatiseerd opvolgingssysteem met persoonlijke contacten

a) Versterk het opvolgingssysteem door een regelmatige interactie tussen de magistraat van het parket-generaal die het
toezicht uitoefent en de magistraten van het parket eerste aanleg over wie het toezicht wordt uitgeoefend wordt. Het
systeem van de contactmagistraten kan hierbij als inspiratie dienen.
b) Wat het systeem van de contactmagistraten bij het parket-generaal betreft:
o

Zorg voor regelmatig contact met parketten eerste aanleg en ga ter plaatse.

o

Bepaal duidelijk wat een kwaliteitsvol toezicht inhoudt en wat de rol van de contactmagistraat hierin is.

o

Zorg voor duidelijke werkinstructies over kwaliteitsvol toezicht voor de contactmagistraten.

o

Zorg voor onderling overleg tussen de contactmagistraten, voor het uitwisselen van interessante praktijken en
ervaringen, en voor de onderlinge afstemming van de aanpak.
Ga na of het nuttig is om regelmatig van arrondissement of afdeling te wisselen waarop de kwaliteitscontrole wordt
uitgeoefend door de contactmagistraat. Bepaal ook de regelmaat waarmee deze wissel dient te gebeuren.

o
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2.

a)

Zorg ervoor dat alle nuttige informatie over langlopende onderzoeken doorstroomt naar de KI, de procureur-generaal, de
korpschefs en de evaluatoren
Vind inspiratie in de beginselen die aan de grondslag liggen van het in burgerlijke zaken gehanteerde systeem van artikel
770 Ger.W. (opvolging beraad), dat natuurlijk niet geheel transponeerbaar is naar strafzaken, om een procedure te
ontwikkelen in het Wetboek van strafvordering zodat:
o

de voorzitter van de rechtbank op regelmatige basis wordt geïnformeerd over gerechtelijke onderzoeken waarvan de
doorlooptijd meer dan twee jaar bedraagt;

o

de betrokken onderzoeksrechter(s) kunnen gehoord worden over de oorzaken van de lange doorlooptijd;

o

er samen met de betrokken onderzoeksrechter(s) kan worden gezocht naar een mogelijke oplossing.

b) Creëer een systeem waardoor de KI, de korpschefs en de evaluatoren worden geïnformeerd wanneer een magistraat niet
meewerkt aan het toezicht, en geen of geen tijdig gevolg geeft aan een verzoek:
o van de KI in het kader het uitoefenen van haar toezichtsbevoegdheid
o om een dossier mee te delen
o om een eindvordering op te stellen
c)

Maak van de wijze van opvolging van de doorlooptijden van gerechtelijke onderzoeken een belangrijk element bij de
permanente evaluatie van de onderzoeksrechter enerzijds, en in het het kader van een benoemings- of
aanwijzingsprocedure die op deze magistraat betrekking heeft anderzijds. Zorg ervoor dat de relevante informatie ook aan
de tuchtoverheid wordt meegedeeld wanneer er een anomalie of disfunctie is vastgesteld.
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3.

e)

4.
a)

Maak van de wijze van opvolging van de doorlooptijden van de gerechtelijke onderzoeken een expliciet element in de
evaluatie van de magistraten van de KI.

Moedig het recherchemanagement aan.
Evalueer de effectiviteit van de artikelen 28ter,§3 en 56,§2 van het Wetboek van strafvordering die bepalen dat de
politiediensten gevolg moeten geven aan de vorderingen van de onderzoeksrechter en het openbaar ministerie voor alle
handelingen van gerechtelijke politie. Verbeter ook de effectiviteit van de mogelijkheid om een beroep te doen op de
procureur-generaal of het College van procureurs-generaal wanneer een politiedienst niet het vereiste personeel en de
nodige middelen kan geven, zoals voorzien in de artikelen 28ter, §3, vierde lid, et 56, §2, vierde en vijfde lid, van het
Wetboek van strafvordering.

b) Zorg in het kader van elk belangrijk onderzoek, met inachtneming van de leiding van het onderzoek en het gezag van de
magistraat die daarvoor de verantwoordelijkheid op zich neemt, voor duidelijke en bindende akkoorden die worden
afgesloten tussen de onderzoeksrechter, de procureur des Konings of de arbeidsauditeur en de politie met betrekking tot
de afgebakende doelstellingen, de te besteden middelen, de timing en de verantwoordelijke dossierbeheerders bij de
politie. Deze akkoorden moeten gericht zijn op het inkorten van de behandelingstermijn van de gerechtelijke onderzoeken
en op een optimale inzet van de politionele capaciteit.
c)

Geef het sluiten van bindende akkoorden in het kader van het recherchemanagement een wettelijke basis.
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d) Zorg ervoor dat de voorzitters van de rechtbanken en de korpschefs van het openbaar ministerie de nodige maatregelen
nemen om de doorlooptijden van de gerechtelijke onderzoeken te controleren en dat deze verplichting in aanmerking komt
bij eventuele tuchtvervolgingen of in het kader van een verzoek tot hernieuwing van het mandaat van korpschef.

