
 

 Verzoek tot uitoefening van het injunctierecht 
KB-01-161014 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Kabinet van Geert Bourgeois 
Minister-president van de Vlaamse Regering en  
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed 
Martelaarsplein 19, 1000 BRUSSEL 
T 02 552 60 00 
kabinet.bourgeois@vlaanderen.be 
www.vlaanderen.be 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kunt u de minister-president vragen om het injunctierecht uit te oefenen, zoals bepaald in artikel 151, 
§1, van de Grondwet. 

 

 Gegevens van de aanvrager 

 
1 Wie is de verantwoordelijke vakminister? 

       

 
2 Vul de gegevens in van de contactpersoon bij het kabinet. 

 voor- en achternaam       

 gsm-nummer       

 e-mailadres       

 

 Administratieve gegevens 

 
3 Vermeld hieronder de aanvraagdatum. 

 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
4 Is het verzoek tot uitoefening van het injunctierecht spoedeisend? 

  ja  nee 

 

 Soort injunctie 

 
5 Kruis aan op welke soort injunctie uw verzoek betrekking heeft. 

  informatievraag aan parket 

  daden van onderzoek 

  strafvervolging 

  instellen van een beroepsmiddel 

 

 Beschrijving van de injunctie 

 
6 Vermeld het precieze artikel van de strafbaarstelling, gegrond op een Vlaamse bevoegdheid. 

Geef eventueel ook de geschonden inhoudelijke regel als die verschilt van het artikel. 
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7 Geef een bondige samenvatting van de feiten die de regelgeving schenden. 
Als u een beroepsmiddel wit laten instellen, vermeldt u ook de bijkomende coördinaten van de rechterlijke beslissing 
waartegen het beroepsmiddel moet worden ingesteld. De coördinaten bevatten onder meer de datum en het nummer 
van de beslissing, en de rechtbank. Voeg de beslissing indien mogelijk bij dit formulier.  

       

 
8 Vul de gegevens in van de bevoegde Vlaamse Inspectiedienst. 

 volledige naam       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 
9 Vul de gegevens in van de dossierbehandelaar bij de bevoegde Vlaamse Inspectiedienst. 

 voor- en achternaam       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 
10 Wat is het dossiernummer bij de Vlaamse Inspectiedienst? 

       

 
11 Voegt u de relevante dossierstukken van de Vlaamse Inspectiedienst bij dit formulier? 

  ja 

  nee. Waarom voegt u geen relevante dossierstukken van de Vlaamse Inspectiedienst bij dit formulier? 
Geef aan of u de Vlaamse Inspectiedienst al gevraagd hebt om de relevante dossierstukken te bezorgen. Vermeld 
ook tegen wanneer en via welke drager u ze zult ontvangen. 

       

 
12 Is het sepotbericht van het parket bekend? 

  ja. Geef hieronder letterlijk de motivering die het parket conform artikel 28 quater Sv. heeft vermeld in het 
sepotbericht. 

       

  nee 

 
13 Tegen welke personen is de injunctie gericht? 

Geef het rijksregisternummer, de geboortedatum en -plaats van de personen op wie de injunctie betrekking moet 
hebben. Vermeld het uitdrukkelijk als u bepaalde personen niet kent. 
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 Algemene motivering volgens de Vlaamse Prioriteringsnota of de vereisten van behoorlijke 
strafrechtsbedeling 

 
14 Motiveer waarom de feiten als prioritair moeten worden beschouwd volgens de Vlaamse Prioriteringsnota, of 

waarom de vervolging ervan noodzakelijk is in het kader van een behoorlijke strafrechtsbedeling. 
Als de feiten als prioritair te vervolgen zijn aangeduid in de Vlaamse Prioriteringsnota, volstaat het daarnaar te 
verwijzen. In alle andere gevallen motiveert u waarom de vervolging van de feiten noodzakelijk is voor een goede 
strafrechtsbedeling, betrokken op Vlaamse bevoegdheden.  

       

 

 
 
 
 

Bijzondere motivering bij een informatievraag, daden van onderzoek of strafvervolging 

 
15 U hoeft deze rubriek alleen in te vullen als de injunctie betrekking heeft op een informatievraag aan het parket, daden 

van onderzoek of strafvervolging. 

 
16 Motiveer waar u het stilzitten van het parket in het concrete dossier uit afleidt.  

Als u verwijst naar een opportuniteitssepot, vermeldt u uitdrukkelijk of uw administratie het parket om een 
heroverweging heeft verzocht. En als ze dat niet gedaan heeft, licht u toe waarom.  

       

 
17 Waarom is het stilzitten van het parket volgens u onaanvaardbaar? 

Conform artikel 151, §1, van de Grondwet is het Openbaar Ministerie onafhankelijk in de individuele opsporing en 
vervolging. Het is eerder uitzonderlijk om ad hoc een beroep te doen op het injunctierecht. Het stilzitten van het parket 
moet van die aard zijn dat het maatschappelijk vertrouwen in de overheid zwaar geschonden wordt.  

       

 
18 Waarom zijn de gewenste onderzoeksdaden onontbeerlijk? 

U hoeft deze vraag alleen in te vullen als de injunctie betrekking heeft op daden van onderzoek. Geef ook aan waarom 
de gewestelijke opsporingsdiensten niet in staat zijn de onderzoeksdaden te stellen.  

       

 

 Bijzondere motivering bij het instellen van een beroepsmiddel 

 
19 U hoeft deze rubriek alleen in te vullen als de injunctie betrekking heeft op het instellen van een beroepsmiddel. 

 
20 Waaruit leidt u af dat het Openbaar Ministerie geen beroepsmiddel zal instellen? 

Geef ook concrete informatie over de bevraging van het Openbaar Ministerie en over zijn reactie, eventueel ook op een 
verzoek tot heroverweging.   

       

 
21 Waarom is het volgens u maatschappelijk onaanvaardbaar dat een beroepsmiddel uitblijft? 

Conform artikel 151, §1, van de Grondwet, is het Openbaar Ministerie onafhankelijk in de individuele opsporing en 
vervolging. Een ad-hocgebruik van het injunctierecht hoort uitzonderlijk te zijn, en het stilzitten van het parket moet van 
die aard zijn dat het maatschappelijk vertrouwen in de overheid zwaar wordt geschonden.  
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22 Welke grieven worden tegen de beslissing ingebracht? 
Vermeld ook de procedurele grieven. Overeenkomstig artikel 204 Sv. bepaalt het verzoekschrift in hoger beroep, op 
straffe van verval, nauwkeurig  de bezwaren die tegen het vonnis worden ingebracht. Het niet-verplichte 
‘grievenformulier hoger beroep’, vastgesteld bij het koninklijk besluit van 18 februari 2016, vermeldt de volgende lijst 
van grieven: 
1 schuldigverklaring (in voorkomend geval met precisering van de tenlasteleggingen) 
2 kwalificatie van het misdrijf (in voorkomend geval met precisering van de tenlasteleggingen) 
3 voorschriften voor de rechtspleging 
4 strafmaat 
5 internering 
6 het niet-toepassen van het gevraagde gewone uitstel, het probatie-uitstel, de gewone opschorting of de 

probatieopschorting 
7 verbeurdverklaring 
8 andere maatregelen, zoals een herstelmaatregel of een dwangsom 
9 verjaring 
10 schending van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 
11 vrijspraak (in voorkomend geval met precisering van de tenlasteleggingen) 
12 andere grieven. 
Neem minstens een van de bovenstaande grieven op. Naar grief 8 kunt u alleen verwijzen in samenhang met andere 
grieven.  

       

 

 Bijlagen 

 
23 Welke documenten voegt u bij dit formulier om uw verzoek te staven? 

       

 

 Verzoek om injunctie 

 
24 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik bevestig dat ik de minister-president van de Vlaamse Regering vraag om via de federale minister van Justitie de 
injunctie die beschreven wordt in dit formulier, uit te oefenen. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
handtekening       

 voor- en achternaam       

 bevoegdheidsomschrijving       
 


