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COL 21/2020 – Omzendbrief COL van het College van procureurs-

generaal  over de toepassing van het protocol van 22.05.2019 

tussen het Openbaar Ministerie, de minister van Justitie en de 

bevoegde instanties van de Gemeenschappen tot regeling van de 

werkzaamheden van het centraal loket voor slachtoffers van 
terroristische aanslagen en grote rampen  

SYNTHESE 

 
 
De omzendbrief COL van het College van procureurs-generaal  over de toepassing van het 
protocol van 22.05.2019 tussen het Openbaar Ministerie, de minister van Justitie en de 
bevoegde instanties van de Gemeenschappen tot regeling van de werkzaamheden van het 
centraal loket voor slachtoffers van terroristische aanslagen en grote rampen, werd 
opgesteld ingevolge punt 4 van het Protocol:  

 
Het centraal loket wordt geactiveerd in de post-crisisfase na een terroristische aanslag of 
grote ramp, indien dit een meerwaarde heeft gelet op de omstandigheden, het aantal 
slachtoffers en de verspreiding ervan en indien een strafonderzoek naar deze feiten werd 
geopend.  
 
De beslissing tot het activeren van het centraal loket wordt genomen door de federale 
procureur, op voorstel van de nationale slachtoffercel van het federaal parket of van een 
Gemeenschap, na overleg met het lokaal parket en de betrokken Gemeenschap(pen).  
 
Indien de feiten het voorwerp uitmaken van een lokaal strafonderzoek, komt het centraal  
loket in ondersteuning van het lokaal parket, overeenkomstig de samenwerkingsprincipes 

die zullen worden vastgelegd in een omzendbrief van het College van procureurs-generaal. 

 
Volgende principes worden per richtlijn vastgelegd :  
 
Zolang de federale procureur niet zelf de strafvordering uitoefent in het strafonderzoek dat 
naar aanleiding van de terroristische aanslag of grote ramp werd geopend, treden de 
nationale slachtoffercel van het federaal parket en het centraal loket op in steun van de lokale 
procureur des Konings.  
 
De leidinggevende federale magistraat van de nationale slachtoffercel voert op dat ogenblik 
zijn taken uit, zoals omschreven in het Protocol en geoperationaliseerd in het draaiboek, 
rekening houdende met de richtlijnen van de lokale procureur des Konings. 

 
 


