
Deze poster toont de belangrijkste stappen van een digitale strafrechtelijke procedure naar aanleiding van een 
klacht. Er wordt dieper ingegaan op het verloop van een strafrechtelijke procedure met advocaat.

Een digitale strafrechtelijke procedure

Tijdens de procedure
Opvolgen van de procedure
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Identificatie, aanhouding, verhoor, ondervraging, 
inbeschuldigingstelling van de verdachte

Pierre wordt door de politie gearresteerd en 
krijgt duidelijke informatie over zijn rechten en 
de mogelijkheden omtrent juridische en 
psychologische bijstand.

Binnen 48 uur wordt hij verhoord door de politie 
en de onderzoeksrechter in aanwezigheid van 
zijn advocaat. De onderzoeksrechter beveelt zijn 
voorlopige hechtenis.
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 Politiebureau/Kabinet van de onderzoeksrechter

Aanduiding van een onderzoeksrechter

Terug thuis consulteert Julie JustOnWeb 
opnieuw. Na de identificatie verneemt ze dat 
haar zaak wordt doorverwezen naar de 
onderzoeksrechter en dat ze hem om bijkomend 
onderzoek kan vragen. De applicatie deelt haar 
mee dat ze dit het beste kan doen na overleg 
met haar advocaat. 
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 Bij Julie

Actuele status: aanhouding binnen onderzoek

Uw dossier wordt momenteel behandeld door de onderzoeksrechter.

U kan verschillende bijkomende onderzoeken aanvragen zoals:







Indien u wordt bijgestaan door een advocaat, is het ten zeerste  
aangeraden deze vooraf te raadplegen."
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Bijkomend onderzoek aanvragenInzage dossier vragen

Ik maak meteen 
een afspraak...

Afspraak bij de politie

Julie maakt via JustOnWeb een afspraak met de 
politie om naar het politiebureau te gaan om de 
mogelijke dader via een fotobestand of line-up 
te identificeren. 
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 Bij Julie

Actuele status: opstart onderzoek

Uw dossier wordt momenteel behandeld de politie Brussel onder leiding van 
het parket. Er wordt een onderzoek gevoerd.



Volgende stap: Nieuw verhoor voor mogelijke identificatie van de dader

U wordt uitgenodigd op het politiekantoor voor de voorlegging van het 
fotodossier van mogelijke verdachten


U kan hiervoor een afspraak maken via deze toepassing

Bekijk uw uitnodiging 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Een afspraak maken

Er werd een nieuw document 
toegevoegd aan uw dossier:
 
Uitnodiging voor een nieuw verhoor

Toon document

Onderzoek door OM/politie

Het openbaar ministerie stelt in samenwerking 
met de politie een onderzoek in naar de dader.

Na een week ontvangt Julie een bericht in My e-
box over de nieuwe ontwikkelingen in haar 
dossier. Ze gaat naar JustOnWeb en leest dat er 
een onderzoek loopt en dat de politie haar 
uitnodigt om de verdachte te identificeren.
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 Bij Julie

Zitting strafrechter en voorbereiding

Julie ontvangt via My e-box een bericht dat de 
zaak is doorverwezen naar de correctionele 
rechtbank en dat ze wordt uitgenodigd voor de 
zitting. In overleg met haar advocaat (via chat) 
besluit Julie dat ze de zitting digitaal zal 
bijwonen en dat haar advocaat haar zal 
vertegenwoordigen. 

De advocaat zal de nota burgerlijke partijstelling  
voor haar digitaal indienen. Haar advocaat 
bereidt met Julie het dossier en zijn pleidooi 
voor.
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 Bij Julie - Advocatenkantoor

Actuele status: oproeping correctionele rechtbank

De raadkamer heeft besloten tot doorverwijzing 
naar de correctionele rechtbank.

De zitting is voorzien op dd/mm/jjjj. 


Volgende stappe
 Uw dossier inkijken en aanvulle
 De zitting bijwonen



Bekijk uw oproeping



Wat gebeurt er op deze zitting?

Liever een digitale zitting?
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Naar oproeping in Mijn dossier

Julie aan advocaat
Ik zou liever de zitting online volgen.

Is dat een slecht idee?

Actuele status: verlenging voorlopige hechtenis 
en regeling van rechtspleging
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In beroep gaan

Uw dossier wordt momenteel behandeld door de onderzoeksrechter.

De raadkamer heeft beslist om uw voorlopige hechtenis te verlengen.


De raadkamer heeft beslist om de zaak te verwijzen naar de correctionele 
rechtbank. 


Volgende stap: aanvaarden of in beroep gaan


Bekijk de beschikking



Bekijk de beschikking



Wat betekent ‘in hoger beroep’ gaan?

Wat betekent ‘berusten’?


Naar beschikking in Mijn dossier

Naar beschikking in Mijn dossier

Beslissing van de Raadkamer

Het onderzoek is afgelopen en de Raadkamer 
beslist over de verwijzing naar de correctionele 
rechtbank en bevestigt de voorlopige hechtenis. 
Pierre wordt geïnformeerd dat de beschikking 
van de raadkamer beschikbaar is op 
JustOnWeb.
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 Bij Pierre, in de gevangenis

Actuele status: onderzoek, voorlopige hechtenis

Uw dossier wordt momenteel behandeld door de onderzoeksrechter.



Volgende stap: beslissing voorlopige hechtenis

De raadkamer zal beslissen over al dan niet verlenging uw voorlopige 
hechtenis. Uw dossier komt voor op dd/mm/jjjj





Bijstand nodig?

U heeft mogelijks recht op gratis juridische,  
medische en/of psychologische hulp tijdens uw aanhouding.
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Uw dossier inkijken

Bijstand aanvragen

Kennisname van het 

pv van verhoor door Pierre

Pierre krijgt van de gevangenisgriffie bericht dat 
het proces-verbaal van zijn verhoor online staat. 
Hij logt in op JustOnWeb met een code die hij in 
de gevangenis krijgt en leest zijn verhoor. 

Via de applicatie kan hij zijn dossier raadplegen 
en te weten komen wanneer hij voor de 
raadkamer moet verschijnen. De applicatie geeft 
aan hoe de procedure zal verlopen en legt uit 
dat de raadkamer zal beslissen over de 
volgende stappen nadat het onderzoek is 
afgerond.
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 Bij Pierre, in de gevangenis

Zitting

Pierre en Julie wonen de pleitzitting bij. De 
rechter neemt de zaak in beraad en stelt de 
datum van het vonnis vast. Deze datum 
verschijnt ook op JustOnWeb.
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 Rechtbank - Bij Julie

Herinnering van de zitting

Julie krijgt een dag voor de zitting een 
herinnering op haar gsm. Pierre krijgt een 
herinnering van de zitting op de computer in de 
gevangenis.

   10

 Bij Julie/Bij Pierre, in de gevangenis

Vooruitgang procedure x
De zitting van uw zaak is morgen.

 om 09:30.


Afspraak hier
Liever Online?


Proces voor de correctionele rechtbank, Julie

De planning en de agenda voor de uitwisseling 
van conclusies en de volgende zittingen worden 
tijdens de eerste zitting vastgesteld. Julie en 
Pierre kunnen dit bekijken in de applicatie. Ze 
ontvangen via My e-box een bericht dat ze nu 
hun dossiers kunnen raadplegen en aanvullen. 
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 Bij Julie/Bij Pierre, in de gevangenis

Actuele status: voorbereiding zitting 

Uw zitting is ingepland op dd/mm/jjjj

U kan uw dossier nu inkijken en aanvullen




Volgende stappe
 Bijkomende bewijsstukken en conclusies toevoegen




Bekijk de video “Hoe zit een dossier in elkaar”



     Nota burgerlijke partijstelling

Bekijk de video toevoegen bewijsstukken en conclusies

D-line conclusietermijn

zitting
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Dossierstukken toevoegen

Uw dossier inkijken

Dossier procedure x
U kan uw dossier vanaf nu inkijken

Toon dossier

Proces voor de strafrechtbank, Pierre

Pierre leest op JustOnWeb de 
verwijzingsbeschikking van de Raadkamer en 
de dagvaarding van het openbaar ministerie 
om om voor de correctionele rechtbank te 
verschijnen. Pierre kan zijn dossier inkijken en 
zijn advocaat raadplegen.
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 Bij Pierre, in de gevangenis

Camerabeelden

Mijn dossierelementen (X)

Pv verhoor 1 (aanvankelijk pv) Pv verhoor 2 (navolgend pv)

Lijst stukken op griffie

informatie burgerlijke partij(en), benadeelde(n) en beklaagde(n) [X] [3]

Voorlopige hechtenis en voorwaardelijke invrijheidsstelling [2]

Onderzoek [10]

Beëdigde vertalingen aanvragen...

Aanvankelijk en navolgende pvs [2]

Vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek [1]

Algemeen onderzoek [1]

Overtuigingsstukken [2]

Moraliteitsonderzoek [2]

Eindvorderingen [2]
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