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Chambre des représentants Kamer van volksvertegenwoordigers 
 
 
Question parlementaire  Parlementaire vraag 
 
 
Vraagnummer : 55-2-001063 
 
Parlementslid : BURY Katleen 
 
Geregistreerd : 24/02/2022 
 
Einde termijn : 05/04/2022 
 
Titel : Tijdelijke huisverboden 2021. 
 
In 2021 traden er 384 tijdelijke huisverboden in werking. Een triest record, maar tevens 
een goede zaak. Politiediensten geraken (eindelijk) geïnformeerd over de toepassing 
van dit hulpmiddel en slachtoffers kunnen hierdoor snel, doch tijdelijk geholpen 
worden. Wanneer het geweld buitensporig zwaar is, zijn er andere maatregelen nodig 
dan zo'n tijdelijk huisverbod. 
1. Hoeveel van deze tijdelijke huisverboden werden in 2021 gerespecteerd? Graag 
een opsplitsing per gerechtelijk arrondissement. 
2. In hoeveel van de gevallen waren er bijkomende maatregelen nodig na afloop van 
het tijdelijk huisverbod? Graag een opsplitsing per gerechtelijk arrondissement. 
3. Welke maatregelen werden er genomen na afloop van dit tijdelijk huisverbod? 
4. In hoeveel gevallen was er sprake van buitensporig geweld en werden er andere 
maatregelen genomen? Graag een opsplitsing per gerechtelijk arrondissement. 
5. Welke maatregelen werden er genomen in geval van buitensporig geweld? 
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Question n° 55-2-001063 de madame 
la députée Katleen BURY du 
24/02/2022 au Vice-Premier ministre 
et ministre de la Justice et de la Mer 
du Nord. 
 

Vraag nr. 55-2-001063 van mevrouw de 
volksvertegenwoordiger Katleen 
BURY van 24/02/2022 aan de Vice-
eersteminister en minister van Justitie  
en Noordzee. 

  
  
 
1) Les analystes statistiques du 
Ministère Public sont en mesure 
d’extraire des informations relatives aux 
dossiers d’interdiction temporaire de 
résidence ouverts dans les parquets 
correctionnels de Belgique entre le 1er 
janvier 2021 et le 31 décembre 2021 
ainsi que des informations relatives au 
nombre d’affaires de non-respect de 
l’interdiction de résidence entrées dans 
les parquets correctionnels au cours de 
la même période. Cependant, il est 
important de signaler que les dossiers 
de non-respect d’interdiction temporaire 
ne se rapportent pas nécessairement à 
des interdictions temporaires de 
résidence prises au cours de l’année 
2021. En effet, les non-respects peuvent 
concerner des interdictions prises au 
cours d’années antérieures. 
 
 
Entre le 1er janvier 2021 et le 31 
décembre 2021 nous dénombrons 437 
dossiers d’interdiction temporaire de 
résidence et, pour cette même année 
2021, 72 affaires de non-respect 
d’interdiction temporaire de résidence 
ont été encodées dans le système 
informatique des parquets 
correctionnels. Rappelons qu’on ne peut 
affirmer que 72 interdictions temporaires 
de résidence sur les 437 prises en 2021 
n’ont pas été respectées. 
 
 
2) à 5) Les chiffres dont nous disposons 
ne permettent pas de répondre à ces 
questions. Ce point ne fait pas l’objet 

 
1) De statistisch analisten van het 
openbaar ministerie kunnen informatie 
ophalen over de dossiers inzake tijdelijk 
huisverbod die tussen 1 januari 2021 en 
31 december 2021 bij de correctionele 
parketten van België zijn geopend alsook 
informatie met betrekking tot het aantal 
zaken van overtreding van het 
huisverbod die in dezelfde periode zijn 
ingestroomd bij de correctionele 
parketten. Er moet echter worden 
opgemerkt dat de dossiers van 
overtreding van het tijdelijk huisverbod 
niet noodzakelijk betrekking hebben op 
een tijdelijk huisverbod dat in 2021 is 
opgelegd. De overtredingen kunnen 
immers betrekking hebben op verboden 
die in de voorgaande jaren zijn opgelegd. 
 
 
 
 
Tussen 1 januari 2021 en 31 december 
2021 tellen we 437 dossiers inzake 
tijdelijk huisverbod en in datzelfde jaar 
2021 werden 72 zaken van overtreding 
van het tijdelijk huisverbod geregistreerd 
in het informaticasysteem van de 
correctionele parketten. Er wordt op 
gewezen dat het niet mogelijk is om te 
bevestigen dat 72 tijdelijke huisverboden 
van de 437 die in 2021 werden opgelegd, 
werden overtreden. 
 
 
 
2) tot 5) Op basis van de cijfers waarover 
wij beschikken, is het niet mogelijk om 
deze vragen te beantwoorden. Er is 
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d’un encodage spécifique dans le 
système informatique des parquets 
correctionnels. 

namelijk geen specifieke codering voor 
dit punt in het informaticasysteem van de 
correctionele parketten. 

 
 
 
 
 
 
 

V. VAN QUICKENBORNE 
Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord 

Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee 
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