
Sectie onderzoek 
 
De sectorvergaderingen van het onderzoek worden op regelmatige basis georganiseerd. 
Elke afdeling wordt vertegenwoordigd door minstens één onderzoeksrechter en de 
referentiegriffier is steeds aanwezig. Bijkomend neemt de Voorzitter van Antwerpen 
regelmatig deel aan deze vergaderingen. 
De vergaderingen werden in 2019 gehouden op 23/01/2019, 27/02/2019, 03/04/2019, 
22/05/2019, 19/06/2019, 04/11/2019 en 17/12/2019. Van elke vergadering werd een 
uitvoerig verslag opgemaakt. Deze verslagen werden overgemaakt aan iedere 
onderzoeksrechter en griffier van het onderzoek en zijn tevens terug te vinden op Iudexnet. 
 
In 2019 zijn er verschillende malen externe partners, zoals de verantwoordelijke van het 
Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en wetsgeneesheer Professor W. Jacobs, 
uitgenodigd om met hen de nodige afspraken te maken. Aan de hand hiervan werden 
standaard documenten (dots) opgemaakt. 
 
In 2019 werd ook het tapdraaiboek gefinaliseerd. Hiervoor zijn verschillende vergaderingen 
belegd geweest met de Federale Gerechtelijke Politie FGP Antwerpen. Tevens werden aan 
parketmagistraten eventuele opmerkingen gevraagd en bekomen. Ook werden mensen van 
CTIF (technische bijstand uitvoering tapmaatregelen) uitgenodigd om de praktische kant te 
verduidelijken inzake het bewaren van de relevante en niet relevante gesprekken. 
Aan de hand van het tapdraaiboek werd een korte ‘checklist tap’ opgemaakt als leidraad 
voor de onderzoeksrechters en hun eventuele vervangers (gerechtelijke vakantie). 
 
Tijdens elke vergadering wordt aan de hand van agendapunten getracht een uniforme 
werkwijze te bekomen en wordt er intensief gewerkt aan uniforme documenten (dots).  
Voor de meeste documenten zijn er inmiddels dots opgemaakt en verspreid aan alle 
onderzoeksrechters en griffiers. Ook deze dots zijn tevens terug te vinden op Iudexnet. 
 
Met betrekking tot de aanbevelingen van de Hoge Raad inzake de zaak ABC (West-
Vlaanderen) en de zaak Julie Van Espen (Antwerpen) werden deze beide zaken uitvoerig 
besproken binnen onze sectie en wordt nagedacht welke aanpassingen er dienen te 
gebeuren in enerzijds de huidige werkwijze en anderzijds de gebruikte 
standaarddocumenten.  
 
Wetswijzigingen, arresten van het Hof van Cassatie of het Grondwettelijk Hof worden 
regelmatig voorgelegd aan onze vergadering die dan grondig worden bekeken en 
besproken.  
Ook worden op regelmatige basis bijkomende agendapunten, die het onderzoek 
aanbelangen, behandeld die onder meer door de Voorzitter, Hoofdgriffier of collega 
onderzoeksrechters werden overgemaakt.  
 
Indien nodig wordt onze huidige werkwijze of worden de standaarddocumenten hieraan 
aangepast.  
 
In 2019 werden volgende vergaderingen van de Nederlandstalige Conferentie voor de sectie 
onderzoek georganiseerd, namelijk op 14/03/2019, 13/06/2019 en 14/11/2019. Bij deze 



vergaderingen zijn twee onderzoeksrechters en één griffier van onze rechtbank aanwezig. 
Ook hier werkt men aan een uniforme werkwijze en uniforme documenten, maar dan voor 
het ganse Nederlandstalige landsgedeelte. Daar wij binnen ons arrondissement met onze 
sectorvergaderingen reeds veel bereikt hebben, is onze rechtbank hier een absolute 
voortrekker wat regelmatig door de collega’s van de andere arrondissementen bevestigd 
wordt. 
Onze reeds goedgekeurde standaarddocumenten worden vaak gebruikt als basisdocument.  
 
Het is de bedoeling om op korte termijn de documenten inzake voorlopige hechtenis, welke 
kortelings gefinaliseerd zullen worden, te koppelen aan JIOR 2. Op deze manier zal er in de 
onderzoekskabinetten nog efficiënter kunnen gewerkt worden met documenten die in het 
volledige Nederlandstalige landsgedeelte gebruikt zullen worden.  
 


