Parket en politie verduidelijken afspraken

MISDRIJF —> WIJ STELLEN PROCES-VERBAAL OP

Bij het vermoeden van een misdrijf stellen wij procesverbaal (PV) op. We maken dit enkel over aan het
parket wanneer het specifieke opsporingshandelingen
nodig acht (bv. arrestatie, aanstelling deskundige, ...).

Het parket van Antwerpen maakt samen met ons
werk van een modern instroombeleid.

DOEL
● Verminderen van de papierstroom tussen politie
en parket.

ER ZIJN 3 OPTIES :

● Vrijmaken van tijd en energie voor onze hoofdtaak:
opsporing en vervolging.

1. POLITIE MAAKT PV OVER AAN PARKET
Sommige pv’s worden na onderzoek
dringend overgemaakt aan het parket.

2. POLITIE BEWAART PV
Wij onderzoeken het misdrijf onder leiding
van een ervaren politieofficier. Wij stellen pv
op en melden dit aan het parket. Het dossier
blijft bij de politie als er geen sporen zijn die
leiden naar de verdachte.

3. POLITIE REGISTREERT MISDRIJF
Wij beperken ons tot de registratie van
de belangrijkste gegevens van misdrijven
die minder ernstig zijn of waarvan de
dader niet kan achterhaald worden. Wij
stellen een vereenvoudigd pv op en
bewaren dit op het politiekantoor.

Bijvoorbeeld:
 Zeer ernstige of ingewikkelde feiten:
moord, doodslag, zware branden met
groot nadeel, ... .
 Internationale en/of georganiseerde
criminaliteit.
 Feiten gepleegd door minderjarigen.
 ...

Bijvoorbeeld:
 Diefstal in woningen, bedrijven, scholen.
 Computerfraude.

Bijvoorbeeld:
 Fietsdiefstal door onbekende dader.
 Verkeersongeval stoffelijke schade.
 Verkeersongeval met vluchtmisdrijf en
onbekende dader.

Hier moet het parket dringend het
onderzoek kunnen leiden of is dit
wettelijk verplicht. U krijgt dadelijk
een kosteloze kopie van uw verhoor.
Zo niet sturen wij het na.
Opgelet: het parket levert enkel nog
kopieën af van dossiers die door het
parket afgehandeld worden.

Als de tussenkomst van het parket later nodig
is (bv. omdat de verdachte werd gevonden),
maken we het pv over aan het parket.

Tijdens uw verhoor vragen wij u of u
zich als benadeelde wil registreren. Zo
ja, ontvangt u een verklaring.
Het parket houdt u dan schriftelijk op
de hoogte van de eindbeslissing
in het geval uw pv werd verzonden
naar het parket.

Wij onderzoeken uw aangifte grondig.
U ontvangt een kopie van het vereenvoudigd pv. Zo niet wordt het nagestuurd.
Opgelet: Dit is de enige kopie die wij
u als betrokken partij of diens advocaat afgeven. Maak deze zelf over aan
uw verzekeraar of advocaat!

GEEN MISDRIJF —> WIJ STELLEN EEN MELDING OP

Op het parket kwam vroeger een groot aantal processen-verbaal
(pv) binnen over feiten die geen misdrijf zijn. Burgers doen
immers vaak een beroep op de politie om allerlei conflicten
(ruzies, …) op te lossen, ook wanneer deze geen verband houden
met een strafbaar feit.
Ook verzekeringen en advocaten gaan er soms vanuit dat de
politie bepaalde officiële vaststellingen zal doen
(bv. de schade aan een huis), zonder dat er sprake is van een misdrijf. In deze gevallen kan het parket geen meerwaarde leveren.
Daarom verzenden wij geen proces-verbaal meer naar het parket.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Wij stellen enkel nog pv op als er sprake is van een misdrijf.
Dus niet bijvoorbeeld voor:
 Het verlaten van de echtelijke woonst.
 Het niet uitoefenen van het bezoekrecht.
 Schadegevallen te wijten aan een ongeval bv.:
- Een dakpan die van een huis waait of een
windstoot die een raamt vernielt.
- Waterschade door een lek bij een buur.
- Schade door bouwwerken op een werf.
 Caféruzies zonder slagen.
 Niet nakomen van contracten (bv. huur of koop).
 Niet naleven van vonnissen van het vredegerecht,
de arbeidsrechtbank of de rechtbank van koophandel.

WIJ HELPEN U VERDER

Wij nemen uw aangifte op in een melding en
bezorgen u op aanvraag een attest.
TIP: Neem voor de verzekering ook foto’s van
de schade. Bezorg deze samen met de gegevens
van getuigen aan uw verzekeraar.

