Werkwijze behandeling Corona-pv’s –
parket Halle-Vilvoorde

Meegewerkt aan de presentatie:
•

Carol Vercarre – eerste substituut procureur des Konings

•

Nele Grosemans - secretaris

•

Lieve Chrispeels – eerste substituut procureur des Konings

•

Ine Van Wymersch – Procureur des Konings

Coronateam
• Meteen opgericht na de lockdown
• Wie: TBW + PGM + Experten + ICT
•
•
•
•
•

3 experten-dossierbeheerders
1 ICT medewerker
1 gerechtelijk stagiaire
1 parketcriminoloog
3 magistraten

• Handhavingsbeleid uitwerken + dienstrichtlijnen uitwerken + opleiding
• Concrete dossiers behandelen
• Zittingen: bijstand team verkeer (indien nodig voor DV: bijstand andere
teams)
*Corona nieuwsbrief

Corona blijft – Corona team ook
• Eerste golf: absolute prioriteit (COL PG)
• Volgende golven: reguliere werking

→Afgestemd met PG en politiediensten
→Voorrang voor handhaving van federale maatregelen
(rechtszekerheid, haalbaarheid)

Verloop van een dossier corona
Bij de start van de maatregelen: bijvoorbeeld: 18/3 feiten → 20/03 pv per mail
van politie naar het parket → 25/03 ingeput in MACH en behandeling door
ED→ 27/03 voorleggen magistraat → 1/04 vertrek MS
Momenteel door onze huidige werkverdeling: Bijvoorbeeld: 1/05 vaststelling
feiten → 3/05 pv per mail → 10/5 ingeput in ons MACH systeem →
behandeling door ED→ 20/05 voorleggen magistraat → 27/05 vertrek MS
Wanneer een pv via de gewone weg komt, zijn we vaak al 14 dagen tot 1
maand na de vaststelling van de feiten en dus komt de MS ook een maand later
bij de overtreder.

Betalingstermijnen

- OMS zonder en met crossboarder
- MS zonder en met crossboarder

OMS
OMS vóór start CBE → bij vaststelling feiten onmiddellijk betaald of
overschrijvingsformulier gekregen om binnen de 15d te betalen → na 30d
geen betaling ontvangen → KS voor verhoor moo dagvaarding
OMS met CBE → bij vaststelling feiten onmiddellijk betaald of formulier
gekregen om binnen de 15d te betalen → na 40d niet betaald → vertrekt de
rappel (20d tijd) → na 40d niet betaald → overmaken aan het parket moo
verhoor en dagvaarding

MS
Vóór start CBE → pv komt binnen via mail, na analyse door de magistraat voorstel MS
(30d tijd) → na 45d niet betaald → ks voor verhoor moo dagvaarding

Na de start CBE→ pv komt binnen via mail, na analyse door de magistraat voorstel MS
(20d tijd) → na 40d niet betaald → rappel (20d tijd) → na 40d niet betaald →
verwittigen parket → KS tot verhoor moo dagvaarding

Criteria dagvaarding politierechtbank
- Voldoende omschreven inbreuk bij “relaas der feiten”, het moet voor het parket en
de rechter duidelijk zijn wat er precies gebeurd is en ten laste wordt gelegd
- PV’s gelden niet tot bewijs van het tegendeel, dus te summiere informatie kan leiden
tot een sepot of vrijspraak wegens onvoldoende bewijs of twijfel
- Velen lezen na een betrapping het MB ineens wat grondiger, en komen dan in een
reactie aan het parket of in hun verhoor af met een rechtvaardigingsgrond voor hun
verplaatsing: het noteren van de eerste spontane uitleg van de verdachte in het PV is
dus zeer nuttig om dit te kunnen weerleggen
- Verhoor van de verdachte (1 uitnodiging volstaat)
- De “constitutieve elementen” moeten duidelijk vermeld zijn (bvb. bij een
samenscholing ook de identiteiten van de andere betrokkenen of minstens de andere
PV-nummers die men voor hen heeft opgesteld)
- Sinds 29/05 is de politierechtbank bevoegd, tot 29/05 dezelfde criteria voor de
correctionele rechtbank

Criteria dagvaarding politierechtbank
• Belangrijk om “door te vragen” tijdens verhoor, niet beperken tot het noteren van
hun verklaring, reageren op tegenstrijdigheden met de oorspronkelijke
vaststellingen, vragen waarom iets dan niet meteen werd gemeld bij de
betrapping, enz.:
➢Bv. op moment feiten is men samen in auto op een parking sigaret aan het roken,
op het invulformulier schrijft verdachte dat zijn auto al te lang reed en moest
“rusten”. Tijdens verhoor zegt verdachte dan dat zijn bandenspanning te laag was
en hij daarom aan de kant moest gaan staan: daarop dan doorvragen waarom hij
dat niet meteen gemeld heeft, hoe hij die bandenspanning op die parking kon
oplossen (betrof geen snelwegparking met de noodzakelijke voorzieningen)
➢Bv. men overhandigt algemeen attest van werkgever daterende van vóór de
feiten, dat men in dienst is als koerier en zich dus moet verplaatsen. Dit bewijst
niet dat men ook op de dag en het uur van de feiten werkzaam was: vragen naar
een specifiek attest van de werkgever dat die specifieke verplaatsing voor het
werk was

Criteria dagvaarding correctionele rechtbank
Goede voorbeelden die gemakkelijk op zitting kunnen gebracht worden:
➢betrapping van verdachte die in Brussel woont, geeft ongeloofwaardige uitleg, nl. ijsje gaan
halen in de Quick in Vilvoorde; in PV vermeldt men de mogelijke routes die hij genomen kan
hebben vanaf zijn woonplaats, en duidt men op kaart aan welke veel dichtere Quick-filialen hij
daarbij allemaal had kunnen nemen, zodat er geen enkele reden was om tot in Vilvoorde te
rijden
➢iemand praat met een aantal vriendinnen (samenscholing), maar beweert dat ze gaan
tanken is en ze dus een essentiële verplaatsing heeft gemaakt, en maar heel even iemand
heeft aangesproken op de terugweg… als de inspecteurs haar vragen of ze dan even de stand
van haar benzinepeil mogen bekijken, verandert haar verhaal plots en zegt ze dat ze nog moet
gaan tanken
➢iemand beweert net van de supermarkt te komen om voeding te kopen, maar als men dan
vraagt of ze de aangekochte zaken mogen zien, antwoordt ze dat ze “niets gevonden” heeft in
de winkel… behoorlijk ongeloofwaardig!

Criteria dagvaarding correctionele rechtbank
• Samenloop met andere correctionele inbreuken zoals smaad,
weerspannigheid, bedreigingen,… : dan is de correctionele
rechtbank bevoegd i.p.v. de politierechtbank
• Kan ook via snelrecht (B-Pol) indien onmiddellijke reactie gewenst:
magistraat met wachtdienst contacteren

Te vorderen straffen op zitting
• hangt af van persoonlijkheid verdachte, antecedenten en concrete
omstandigheden van de gepleegde feiten, de houding op zitting, enz.
➢Bij lichte/ eerste feiten alleen een boete + gerechtskosten (75-100
euro boete x 8 + 300 euro kosten)
➢Bij een combinatie met weerspannigheid of spuwen kan er ook een
korte gevangenisstraf, al dan niet met uitstel, gevorderd worden
➢Gezien het asociaal karakter van de feiten, kan een werkstraf i.p.v.
een boete/gevangenisstraf, zeker voor jongere personen zonder
antecedenten ook een nuttige optie zijn

Dossiers Corona – minderjarigen (9)
• Overzicht afhandelingsstandaard Corona minderjarigen
Leeftijd

1e Corona inbreuk

Corona PV

<12 jaar

ZGLTIJD (+ VOS PV behandelen)

Corona PV

>=12 jaar

Corona WB

Corona
PV
ernstig/herhaald gevaar
openbare veiligheid

2e Corona inbreuk

3e Corona inbreuk

Positief Project (indien minderjarige RD moo dienstverlening
hiertoe bereid en voldaan aan de positief project
voorwaarden), zoniet RD

Vordering Jeugdrechter met onmiddellijke voorleiding.

of

Dossiers Corona – minderjarigen (10)
• Afwijkingen aan deze afhandelingsstandaard zijn altijd mogelijk :
✓ Bij zeer ernstig en/of herhaald gevaar voor de openbare veiligheid
✓ Wanneer een minderjarige het samenscholingsverbod blijft negeren
✓ Wanneer een minderjarige spuugt/weerspannig is/…
✓ Wanneer een minderjarige oproept om de maatregelen niet te respecteren

• Bij twijfel: contactname parket !!

Cijfers minderjarigen:
• 405 pv’s -> dit gaat over 517 jongeren/beslissingen die moeten worden genomen.
• TB andere parketten: 95 jongeren (18,37%)
• 139 waarschuwingsbrieven (in 142 dossiers, 3 keer werd een dossier gevoegd) (27,47%)
• 8 positieve projecten voorgesteld (dus in 16 dossiers) (3,09%)
• 6 dossiers lopende (1,16%)
• 2 uitgenodigd voor positief project (0,39%)
• 2 jongeren die niet zijn ingegaan op het voorstel en dus bijkomend voor de jeugdrechter moeten
verschijnen.

• 5 dossiers ZG OB (0,97%)
• 3 dossiers ZG GM (0,58%)
• 4 dossiers ZG LTIJD (dus jonger dan 12 jaar) (0,77%)

(totaal ZG’s tot hiertoe: 12 dossiers (2,32%))
• 112 dossiers werd de jeugdrechter gevorderd (21,66%)

Cijfers minderjarigen vervolg:
• van de 517 beslissingen die moeten genomen:
• nog 144 “open”
• Er is 373 keer een beslissing genomen.

→Dus: 72,15 % van de dossiers is al afgehandeld, 27,85% staat nog
“open.”
Tweede golf: vooral mondmaskerplicht, minder draagvlak, moeilijker
handhaven…

Dossiers Corona – minderjarigen (13)
Feedback PV’s
• Positief: pv’s worden snel behandeld door politie, verhoren door de
jeugddiensten zijn vaak van goede kwaliteit, tot hiertoe relatief veel begrip van
de ouders voor maatregelen en de vaststellingen door politie.
• Verbeterpunten: Soms zijn de vaststellingen erg beknopt, sommige ouders lijken
het ministerieel besluit goed te kennen en betwisten de “niet-essentiële
verplaatsingen (hebben hun kind naar de winkel gestuurd, naar de bank gestuurd,
waren gaan wandelen en kwamen toevallig vrienden tegen).
• De gemiddelde minderjarige die corona inbreuken pleegt is een 17 jarige jongen
die in een klein huis/appartement woont en nood had aan sociaal contact.

Cijfers: meerderjarigen
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Cijfers meerderjarigen vervolg
OMS: 1710 keer voorgestel
70% betaald
10 % gedagvaard
10 % lopend onderzoek
7, 5 % sepot
2,5 % rest (TB, afbetalingsplan etc.)

Cijfers meerderjarigen vervolg:
Klassiek PV: 2819
MS: 1605 keer voorgesteld (55%)
½ betaald
½ nog lopende
DV: 5 %
info: 10 %
sepot: 20%
rest: 10 % (VG, TB, Bis)

Zittingen
• Eerste correctionele zittingen: vanaf 10 juni 2020

• Indien vrijspraak: afspraken met PG om snel beroep aan te tekenen
• Weinig/geen vrijspraken

• de politierechtbank:

• Themazittingen vanaf augustus:
> in Halle 17 augustus en 5 oktober;
> in Vilvoorde 18, 19 en 20 augustus en 27 oktober;
> 50 dossiers per zitting, geen enkel HB in Vilvoorde
• Onderhandelingen over de toekomst zijn lopende

• Jeugdrechtbank: prioritaire dagvaardingen op reguliere zittingen
→ Werkstraf (geen beroep)

samengevat
• Realistisch vervolgingsbeleid:
•
•
•
•

streng + consequent + snel
Meer regels – minder draagvlak: focus op de nationale maatregelen
Meer onduidelijkheid – meer sepot (OB)
Corona hoort bij het leven → reguliere werking bij politie en parket

• Probleem:
• Bijkomende werklast
• Geen zittingscapaciteit bij de politierechtbank

Vragen?

