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Korte voorstelling van de activiteiten van de  
statistisch analisten bij het Openbaar Ministerie 

Bijlage bij het persbericht “College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2012 van de 

jeugdparketten voor”, 26 juni 2013 

 

 
De statistisch analisten van het Openbaar Ministerie staan in voor de productie van 
betrouwbare, pertinente en geduide statistische gegevens in functie van het strafrechtelijk 
beleid van het Openbaar Ministerie. Met hun statistische analyses ondersteunen zij het College 
van Procureurs-generaal bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het strafrechtelijk 
beleid en dragen zij actief bij tot een transparante werking van het Openbaar Ministerie. 

 
Momenteel verstrekken de statistisch analisten van het Openbaar Ministerie cijfermateriaal over enerzijds de 
opsporing en vervolging van strafzaken door de correctionele parketten en het federaal parket, en anderzijds 
over de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten. Het is evident dat ook de andere 
geledingen van het Openbaar Ministerie over objectieve en betrouwbare statistieken moeten kunnen 
beschikken. Op korte of middellange termijn wordt daarom de exploitatie van statistische gegevens voor alle 
geledingen van het Openbaar Ministerie beoogd (ook voor politieparketten, arbeidsauditoraten, auditoraten-
generaal bij de arbeidshoven en parketten-generaal bij de hoven van beroep). 

REEDS BESCHIKBAAR 
 

NOG NIET BESCHIKBAAR 
 

� Correctionele parketten (2003-2012) 

 

� Politieparketten  
 

� Jeugdparketten - instroom (2006-2012) 

 

� Jeugdparketten - beslissingen 

 
� Federaal parket (2005-2012) 

 

� Arbeidsauditoraten en auditoraten-generaal 
 

 � Parketten-generaal 

 

De exploitatie van statistische gegevens is in het bijzonder gericht op: 
� Statistische jaarverslagen  
� Evaluatie van het strafrechtelijk beleid door het ontwikkelen en meten van de noodzakelijke indicatoren 

ter opvolging van de initiatieven genomen in materies van strafrechtelijk beleid (vb. kwantitatieve 
evaluatie omzendbrieven intrafamilaal geweld, de toepassing van de minnelijke schikking …)  

� Ondersteuning van de korpschefs van het Openbaar Ministerie bij het lokale beleid en beheer (vb. 
doorlooptijden, parketsamenwerkingsverbanden ...). 

� Ondersteuning bij het uitwerken van de zonale veiligheidsplannen door afstemming van parket- en 
politiedata 

� Beantwoording van gerichte vragen (vb. parlementaire vragen, vragen van universiteiten, internationale 
instanties, journalisten e.a.)  

Voor elk van deze activiteiten streven de statistisch analisten ernaar om de cijfers die ze aanleveren te 
kaderen in de operationele context van het Openbaar Ministerie, teneinde een eenduidige interpretatie in 
functie van het beleid mogelijk te maken. 

In het kader van de modernisering van het Openbaar Ministerie is er de laatste jaren fors is geïnvesteerd in 
wetenschappelijk onderbouwde statistische analyses in functie van het strafrechtelijk beleid (monitoring, 
evaluatie ...). Deze analyses worden door het Openbaar Ministerie tevens gebruikt om verantwoording af te 
leggen ten aanzien van de minister van Justitie en de Wetgevende Macht. Met het oog op een transparante 
werking stelt het Openbaar Ministerie zijn jaarstatistieken ook ter beschikking gesteld van de 
geïnteresseerde burger op de website www.om-mp.be/stat.  
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Jaarstatistieken van de jeugdparketten  
Welk cijfermateriaal kan je online raadplegen? 

 
De jaarstatistieken van de jeugdparketten bij de rechtbanken van eerste aanleg kan men – vanaf het jaar 
2006 – raadplegen via de website van het Openbaar Ministerie: www.om-mp.be/stat. 

De jaarstatistieken van de jeugdparketten beperken zich momenteel tot een beeldvorming van de omvang 
en de aard van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten. De statistisch analisten zullen de 
wijze waarop de instroom wordt behandeld en de beslissingen die de jeugdparketten terzake nemen, pas in 
een latere fase analyseren. 

De jaarstatistieken zijn volledig gestoeld op de gegevens die geregistreerd worden in het PJP-
informaticasysteem van de jeugdparketten. Enkel het parket van Eupen registreert geen dossiergegevens in 
het PJP-systeem, bij gebrek aan een Duitstalige versie. Het is mogelijk om de cijfergegevens te bekijken op 
drie verschillende aggregatieniveaus: nationaal, per rechtsgebied en per gerechtelijk arrondissement.  

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de tabellen die u kan raadplegen in de jaarstatistieken van 
de jeugdparketten: 

 RUBRIEK TABEL BESCHRIJVING 

Protectionele zaken  1 per type van de zaak (MOF/POS) 

2 naargelang de wijze van instroom 

3 per type tenlastelegging 

4 naargelang de leeftijd van de minderjarige 

5 naargelang het geslacht van de minderjarige 

6 naargelang de leeftijd en het geslacht van de minderjarige 

7 per type tenlastelegging en naargelang de leeftijd van de minderjarige 

MOF-zaken 

8 per type tenlastelegging en naargelang het geslacht van de minderjarige 

9 naargelang de wijze van instroom 

10 naargelang de leeftijd van de minderjarige 

11 naargelang het geslacht van de minderjarige 
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POS-zaken 

12 naargelang de leeftijd en het geslacht van de minderjarige 

13 volgens het aantal MOF-zaken waarin de minderjarige betrokken is 

14 naargelang de leeftijd van de minderjarige 

15 naargelang het geslacht van de minderjarige 
MOF-minderjarigen 

16 naargelang de leeftijd en het geslacht van de minderjarige 

17 volgens het aantal POS-zaken waarin de minderjarige betrokken is 

18 naargelang de leeftijd van de minderjarige 

19 naargelang het geslacht van de minderjarige 
POS-minderjarigen 

20 naargelang de leeftijd en het geslacht van de minderjarige 

21 
naargelang de minderjarige al dan niet betrokken is in een MOF- en/of 

POS-zaak  

22 volgens het aantal MOF-zaken waarin de minderjarige betrokken is 

23 naargelang de leeftijd van de minderjarige 

24 naargelang het geslacht van de minderjarige 
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MOF- & POS-

minderjarigen 

25 naargelang de leeftijd en het geslacht van de minderjarige 

 


