
Deze poster toont de belangrijkste stappen van een digitale strafrechtelijke procedure. Er wordt dieper 
ingegaan op het verloop van de procedure voor de politierechtbank zonder advocaat ingevolge een 
verkeersovertreding.

Een digitale strafrechtelijke procedure

Tijdens de procedure
Opvolgen van de procedure
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Uw dossier procedure x, online zitting

Voeg stuk toe
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Statuut X

Opladen

Digitale zitting

Eva woont de zitting online bij. De rechter doet 
uitspraak op de zitting en veroordeelt Eva tot 
een boete van €1.000 en een intrekking van het 
rijbewijs voor 15 dagen.
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 Bij Eva

Er is een nieuw 
document 

toegevoegd aan 
uw dossier: 
Oproep zitting 
(dagvaarding) 

Toon document

Actuele status: Planning van de zitting

De zitting is voorzien op dd/mm/jjjj. 


Volgende sta
 De zitting bijwonen



Bekijk uw dagvaarding



Wat gebeurt er op deze zitting?

Liever een digitale zitting?
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Statuut X

Naar dagvaarding in Mijn dossier

Kennisgeving van de dagvaarding voor de 
zitting

Eva krijgt via My e-box bericht van de 
dagvaarding voor de politierechtbank en leest 
deze dagvaarding in JustOnWeb. Ze wordt op de 
hoogte gebracht van het tijdstip en de plaats 
van verschijning voor de rechter. Ook wordt 
uitgelegd dat het belangrijk is om persoonlijk op 
de zitting te verschijnen, en wordt informatie 
gegeven over de mogelijkheid om de zitting 
digitaal bij te wonen. Eva bevestigt dat ze de 
zitting digitaal wil bijwonen.
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 Bij Eva
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Actuele status: Behandeling door de politierechtbank

Uw zaak zal worden behandeld door de politierechtbank van Brussel.




Volgende stap

U zult spoedig een dagvaarding ontvangen met de uitnodiging voor de zitting.




Bijstand

U komt mogelijks in aanmerking voor de volgende rechtsbijstand:

Pro deo advocaat en rechtsbijstand.



Ga u recht op pro-deo na       Info recht op rechtsbijstand
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Statuut X

Raadpleeg mijn dossier

Informatie over verloop procedure

De applicatie vermeldt dat de zaak zal worden 
behandeld door de politierechtbank, gelet op de 
aard van de overtreding, en geeft aan voor welke 
rechtbank Eva zal verschijnen. Eva ziet ook 
informatie over het verloop van de procedure op 
maat van haar overtreding.
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 Bij Eva

Vonnis en afhandeling
Uitvoeren van de straf
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Uw afgesloten dossiers
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Archief

Eva kan later haar strafdossier herbekijken via 
“Mijn dossiers”.
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 Bij Eva

Betalen gerechtskosten
Betaling van € 435 
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Statuut X

Afronden betaling

Betaling van de boete

De boete kan worden betaald via JustOnWeb. 
Eva betaalt onmiddellijk en ontvangt een 
bevestiging.

Eva leest de informatie over de procedure voor 
de intrekking van het rijbewijs en verneemt dat 
de geldigheid van haar rijbewijs automatisch 
voor 15 dagen zal worden geblokkeerd. Nadat 
het vonnis definitief is geworden, ontvangt Eva 
via My e-box bericht wanneer de termijn voor 
intrekking is ingegaan en verstreken.
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 Bij Eva

Het vonnis staat klaar

Na de zitting ontvangt Eva via My e-box een 
bericht dat het vonnis op JustOnWeb staat. 

Ze leest het vonnis van haar veroordeling tot een 
strafrechtelijke geldboete en tijdelijke intrekking 
van haar rijbewijs en leert over haar rechten en 
mogelijke rechtsmiddelen. Ze besluit het vonnis 
niet aan te vechten en af te zien van haar recht 
om in hoger beroep te gaan.
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 Bij Eva

Er werd een nieuw 
document 

toegevoegd aan uw 
dossier:
 

Vonnis

Toon document

Uw vonnis

Vonnis 

Beluister dit document

Kies taal

Risico’s hoger beroep

Wat is verzet aantekenen?

Rechten
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Statuut X

Kennisname 

Uitvoering vonnis vragen

Hoger beroepVerzet via...

Start van de procedure
Een overtreding begaan
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Kennisname pv

Eva logt via itsme in op haar JustOnWeb dossier 
en leest het proces-verbaal en het toegevoegde 
bewijsmateriaal. 

Zij bevestigt via het antwoordformulier dat zij de 
auto bestuurde en dat zij de overtreding niet 
betwist.
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 Bij Eva

Het pv van uw verkeersovertreding

Beluister dit document

Kies taal
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Statuut X wijzigen

Een bijkomend verhoor aanvragen

Informatie opzoeken

Eva gaat naar JustOnWeb en leest eerst de 
informatie over de procedure en haar rechten.
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Algemene informatie over de strafprocedures
Overtredingen

Heeft u vragen?

Telefoonnummer FOD Justitie
Telefoonnummer College
Website Justitiehuizen

Info alternatieven zoals strafbemiddeling, minnelijke schikking, of verruimde minnelijke schikking.

Mogelijkheden juridische, medische, psychologische bijstand.

Wanbedrijven Misdaden

Professioneel advies zoeken

Informatie  |  Zoek professioneel advies  |  Adresboek Hulp nodig? NL | FR | DE | EN Log in

Notificatie van de overtreding

Eva reed 40 km/u over de snelheidslimiet, dit 
wordt in het proces-verbaal vermeld.

Eva krijgt via My e-box een melding dat er een 
overtreding is begaan met haar voertuig. Er 
wordt verwezen naar een applicatie, JustOnWeb, 
die aanvullende informatie verschaft en haar in 
staat stelt haar dossier te raadplegen en zich te 
verdedigen.
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 Bij Eva

Er is een nieuw 
bericht van de 
overheid:
 

Pv van uw 
verkeersovertreding

Toon document


