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Chambre des représentants Kamer van volksvertegenwoordigers 
 
 
Question parlementaire Parlementaire vraag 

 
 
Vraagnummer : 55-2-000916 
 
Parlementslid : DILLEN Marijke 
 
Geregistreerd : 20/12/2021 
 
Einde termijn : 25/01/2022 
 
Titel : Herziening COL 10/2017. 
 
De COL 10/2017 betreffende de gerechtelijke afhandelingen van de gevallen waarin 
er geweld werd gebruikt tegen de politiediensten enerzijds en waarin de 
politiediensten zelf geweld gebruikten met de dood of een ernstige inbreuk op de 
lichamelijke integriteit als gevolg anderzijds, werd aangevuld op 24 november 2020. 
Er kwamen aanvullende richtlijnen. 
Wie verdacht wordt van opzettelijke slagen of verwondingen op politieambtenaren met 
ziekte of arbeidsongeschiktheid ten gevolge, of erger, en van zijn vrijheid is beroofd, 
zal voortaan in beginsel steeds voor de parketmagistraat moeten verschijnen en door 
hem worden verhoord alvorens die zijn beslissing tot invrijheidsstelling of voorleiding 
voor de onderzoeksrechter met het oog op verdere aanhouding neemt. De 
parketmagistraat kan ook beslissen onmiddellijk de verdachte voor de 
onderzoeksrechter te laten voorleiden. 
1. a) Kan u een overzicht geven van het aantal dossiers waarin de verdachte voor de 
parketmagistraat is verschenen? 
b) In hoeveel gevallen werd de aanhouding bevolen? Graag een opsplitsing per 
gerechtelijk arrondissement. 
c) In hoeveel gevallen heeft de parketmagistraat beslist de verdachte onmiddellijk voor 
de onderzoeksrechter te laten voorleiden? In hoeveel gevallen werd de aanhouding 
bevolen? Graag een opsplitsing per gerechtelijk arrondissement. 
2. Een dossier lastens een verdachte van opzettelijke slagen en verwondingen op 
politieambtenaren met ziekte of arbeidsongeschiktheid ten gevolge, zal niet meer 
zonder gevolg kunnen worden geklasseerd om opportuniteitsredenen, tenzij in 
uitzonderlijke omstandigheden en na overleg met de gespecialiseerde 
referentiemagistraat op het niveau van het parket-generaal die nu al in elk resort de 
naleving van deze omzendbrief bewaakt. In geen geval kan er een sepotbeslissing 
worden genomen met als motief te weinig recherchecapaciteit of andere prioriteiten 
bij het opsporings- en vervolgingsbeleid. 
Kan u een overzicht geven van het aantal dossiers waarin de uitzonderlijke 
omstandigheden werden ingeroepen? Wat waren die "uitzonderlijke 
omstandigheden"? Graag een opsplitsing per gerechtelijk arrondissement. 
3. De omzendbrief voorzag reeds dat de zaak ook bij feiten van fysiek geweld die 
hebben geleid tot een arbeidsongeschiktheid van vier maanden of minder, of fysiek 
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geweld zonder arbeidsongeschiktheid, of weerspannigheid, smaad en bedreigingen, 
aan de rechtbank zal/medewerking verleent aan de maatregel die aanvankelijk door 
de magistraat werd vooropgesteld. Daar wordt nu aan toegevoegd dat in die gevallen 
de zaak bij voorkeur bij de rechtbank aangebracht wordt met toepassing van het 
snelrecht. 
Kan u mededelen in hoeveel dossiers deze zaken bij de rechtbank werden 
aangebracht met toepassing van het snelrecht? Graag een opsplitsing per gerechtelijk 
arrondissement. 
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Question n° 55-2-000916 de madame 
la députée Marijke DILLEN du 
20/12/2021 au Vice-Premier ministre 
et ministre de la Justice et de la Mer 
du Nord. 
 

Vraag nr. 55-2-000916 van mevrouw de 
volksvertegenwoordiger Marijke   
DILLEN van 20/12/2021  aan de Vice-
eersteminister en minister van Justitie 
en Noordzee. 

  
  
1) La banque de données MaCH dans 
laquelle les parquets de première 
instance encodent leurs affaires ne 
contient pas les variables qui 
permettraient de détecter une 
comparution du suspect devant le 
magistrat ou sa mise à disposition du 
juge d’instruction.  
 
2) La COL10/2017 mentionne que, dans 
les cas où l’agression commise aurait 
entraîné une incapacité de 4 mois ou 
moins, le dossier ne peut être clos par 
un classement sans suite pour motif 
d’opportunité sauf pour des raisons 
exceptionnelles. Cependant, le système 
informatique MaCH ne permet 
actuellement pas de faire la distinction 
entre les faits de violences envers les 
policiers n’ayant pas entraîné 
d’incapacité de travail et ceux ayant 
entraîné une incapacité de moins ou de 
plus de 4 mois. 
 
 
Lors de sa réunion du 13 janvier 2022, 
le Collège des procureurs généraux a 
décidé de créer un groupe de travail 
chargé d'évaluer la COL 10/2017, qui 
contiendra cet aspect. 
 
 
Les classements sans suite pour motif 
d’opportunité ont cependant été opérés 
depuis la révision de la COL10/2017  
(voir tableaux 1 et 2 en annexe : 232 
affaires sur 1.351 affaires entrées en 
2020, soit 17 %, et 282 affaires sur 
2.294 affaires entrées en 2021, soit 
12 %). 

1) In de gegevensbank MaCH, waarin de 
parketten van eerste aanleg hun zaken 
invoeren,  worden de variabelen niet 
geregistreerd waarmee we een 
verschijning van de verdachte voor de 
magistraat of zijn terbeschikkingstelling 
van de onderzoeksrechter zouden 
kunnen achterhalen. 
 
2) COL10/2017 vermeldt dat, in de 
gevallen waar de gepleegde agressie zou 
geleid hebben tot een 
arbeidsongeschiktheid van 4 maanden of 
minder, het dossier niet kan worden 
afgesloten met sepot om 
opportuniteitsredenen, tenzij om 
uitzonderlijke redenen. Via het MaCH-
informaticasysteem is het thans evenwel 
niet mogelijk om een onderscheid te 
maken tussen de feiten van geweld tegen 
politieagenten die niet hebben geleid tot 
arbeidsongeschiktheid, en de feiten van 
geweld die geleid hebben tot een 
arbeidsongeschiktheid van minder of 
meer dan 4 maanden. 
Het College van procureurs-generaal 
heeft op de vergadering van 13 januari 
2022 besloten een werkgroep samen te 
stellen die ermee belast is over te gaan 
tot evaluatie van de COL 10/2017 waarbij 
ook dit aspect verder wordt opgenomen. 
 
In de tabellen 1 en 2 in bijlage vindt u het 
aantal omwille van opportuniteit 
geseponeerde dossiers  in deze materie 
232 op 1.351 zaken die zijn ingestroomd 
in 2020, ofwel 17%, en 282 op 2.294 
zaken die zijn ingestoomd in 2021, ofwel 
12%). 
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La COL10/2017 indique que le dossier 
ne peut être clos par un classement 
sans suite pour motif d’opportunité sauf 
pour des raisons exceptionnelles dans 
les cas d’agressions ayant entraîné une 
incapacité de 4 mois ou moins :  
l’existence de classements sans suite 
pour motif d’opportunité dans la banque 
de données n’est donc pas impossible 
mais  comme précisé ci-avant, on ne 
peut déterminer si, dans ces affaires, il y 
a eu ou non une incapacité de travail de 
plus de 4 mois. 
 
 
De même,  les raisons exceptionnelles 
qui ont justifié qu’un dossier soit classé 
sans suite ne figurent pas dans la 
banque de données et doivent résulter 
de la concertation ponctuelle intervenue 
entre le magistrat titulaire du dossier et 
le magistrat de référence du parquet 
général. Il n’est en conséquence pas 
possible de répondre à la dernière partie 
de cette question. 
  
 
3) La banque de données MaCH met à 
disposition des parquets un code de 
décision permettant d’encoder les 
citations par procédure accélérée. On 
constate toutefois que les parquets 
n’utilisent pas ce code de manière 
uniforme : il est par conséquent 
impossible de répondre à cette question 
de manière fiable et certaine.  
  

COL10/2017 geeft aan dat het dossier 
niet kan worden afgesloten met een sepot 
om opportuniteitsredenen, tenzij om 
uitzonderlijke redenen in de gevallen van 
agressie die geleid hebben tot een 
arbeidsongeschiktheid van 4 maanden of 
minder: de aanwezigheid van sepots om 
opportuniteitsredenen in de 
gegevensbank is dus niet onmogelijk, 
maar zoals reeds is gepreciseerd, kan er 
niet worden achterhaald of er in het kader 
van die zaken al dan niet een 
arbeidsongeschiktheid van meer dan 4 
maanden is geweest. 
 
Evenzo komen de uitzonderlijke redenen 
die aan de basis hebben gelegen van het 
seponeren van een dossier niet voor in de 
gegevensbank, en moeten zij resulteren 
uit het gerichte overleg dat heeft 
plaatsgevonden tussen de magistraat-
titularis van het dossier en de 
referentiemagistraat van het parketten-
generaal. Bijgevolg is het niet mogelijk 
om een antwoord te geven op het laatste 
gedeelte van deze vraag. 
  
3) De gegevensbank MaCH beschikt voor 
de parketten over een beslissingscode 
voor het invoeren van dagvaardingen via 
snelrecht. Men stelt evenwel vast dat die 
code niet op eenvormige wijze wordt 
gebruikt door de parketten, bijgevolg is 
het onmogelijk op een betrouwbaar en 
vaststaand antwoord te geven op die 
vraag. 
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