
 

 

 

 

 

 
 

 

Omzendbrief COL 04/2019 – Gemeenschappelijke omzendbrief van 
de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal bij 

de Hoven van Beroep met de deelname van de Vlaams minister-
president bevoegd inzake Justitie 

STRAFRECHTELIJKE PRIORITEITEN VLAANDEREN 

 

SYNTHESE 
 

 
Artikel 151 van de Grondwet bepaalt dat de bevoegde minister het recht heeft om de 
bindende richtlijnen van het strafrechtelijk beleid, inclusief die van het opsporings- en 
vervolgingsbeleid, vast te leggen.  
 
Artikel 11bis van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 
(BWHI) regelt de deelname van de gemeenschappen en gewesten, voor de 
aangelegenheden die onder hun bevoegdheden vallen, aan de uitwerking van deze 
richtlijnen: voor de aangelegenheden die onder hun bevoegdheden vallen, nemen de 
regeringen van de gemeenschappen en de gewesten, elk wat hen betreft, deel aan de 
uitwerking van de bindende richtlijnen van het strafrechtelijk beleid, met inbegrip van die van 
het opsporings- en vervolgingsbeleid.  
 
Zowel artikel 11bis BWHI als artikel 2, § 1 van het samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 
tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de gewesten betreffende het 
strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid voorzien dat de gemeenschappen en de 
gewesten deelnemen aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal wat 
de prioritisering van de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid in het algemeen betreft, met 
dien verstande dat ze zich enkel uitspreken met betrekking tot hun eigen bevoegdheden. 
 
Op grond van artikel 143quater van het Gerechtelijk Wetboek legt de minister van Justitie de 
richtlijnen van het strafrechtelijk beleid vast, inclusief die van het opsporings- en 
vervolgingsbeleid, nadat hij het advies van het College van procureurs-generaal heeft 
ingewonnen. 
 
Op 30 juni 2017 nam de Vlaamse regering een beslissing waarbij ze, voor de 
aangelegenheden waarvoor het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap bevoegd 
is, de prioriteiten afbakende, die de minister-president van de Vlaamse regering aan de 
minister van Justitie bezorgde met het oog op een omzetting ervan in een algemeen 
bindende richtlijn van het strafrechtelijk beleid. 
 
Het College van procureurs-generaal won over die prioriteiten het advies van de bevoegde 
expertisenetwerken in. In een ad hoc-werkgroep van het expertisenetwerk strafrechtelijk 
beleid, waaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, 
kwam een gemeenschappelijk voorstel tot stand dat op 21 februari 2019 door het College 
van procureurs-generaal werd goedgekeurd. 
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In deze richtlijn worden de strafbare feiten waarvoor een prioritaire strafrechtelijke 
handhaving aangewezen is, afgebakend in de domeinen waarin het Vlaamse Gewest of de 
Vlaamse Gemeenschap bevoegd is om straffen te bepalen.  
 
In de omzendbrief worden de algemene criteria voor de afbakening van strafrechtelijk af te 
handelen prioriteiten weergegeven. Daarnaast bevat de richtlijn specifieke prioriteiten over 
volgende beleidsdomeinen:  
- Buitenlandse zaken  
- Onderwijs en vorming 
- Welzijn, volksgezondheid en gezin 
- Cultuur, jeugd, sport en media 
- Werk en sociale economie 
- Landbouw en visserij 
- Omgeving 
- Mobiliteit en openbare werken.  


