
Eenvoudige aflevering van uitgiften, 
afschriften, uittreksels, attesten en 
certificaten

Bij hoger beroep: digitaal doorgeven 
van het dossier aan de 
beroepsinstantie

Overzicht van kosten procedure en 
boekhouding

Automatisch digitaal archiveren bij 
afsluiting

Digitaal overmaken dossier aan 
strafuitvoeringsrechtbank

Onmiddellijke uitwisseling met 
gevangenisgriffier

Opvolgen slachtofferhulp door 
justitiehuis.

Opvolgen veroordeelde door 
Justitiehuis na vrijlating.

Opvolgen strafuitvoering (input/
advies van gevangenisdirecteur, 
justitiehuizen, ...)



Zicht op verloop van probatie-
maatregel (info bij justitiehuizen)

Lokalisatie veroordeelde bij zitting: 
bv. onderweg, in wachtzaal, wacht op 
terugkeer

Digitale zittingen voor gedetineerden

Dit hebben we gehoord aan algemene en specifieke behoeften van de interne gebruikers binnen de rechtscolleges, zoals korpschefs, magistraten, griffiers (-hoofd van dienst), referendarissen, 
griffiepersoneel, en de (justitiële) actoren waarmee ze nauw samenwerken (openbaar ministerie, politie, FOD Financiën, Justitiehuizen...) 

Specifieke behoeften zijn aangeduid aan de hand van kleurstippen - zie ook legende

College van de hoven en rechtbanken

Project uitgevoerd in opdracht van het College van de hoven en rechtbanken

Wensen vanuit het huidige proces

Digitalisering Strafzaken
Hoe kunnen we het strafproces via digitalisering toegankelijker en efficiënter maken voor de actoren van Justitie?

Inzichten interne gebruikers

Algemene wensen

Dossier

Een volledig 
digitaal dossier

Eén centraal dossier 
voor alle actoren (zodat 
informatie niet meer 
opnieuw ingevoerd moet 
worden)



Het digitaal dossier is 
het volledig 
referentiedossier



Dashboard met alle 
dossiers die je moet 
behandelen en zicht op 
deadlines



Duplicaat kunnen maken 
van een dossier (bv. bij 
meerdere verdachten)

Deelbaar

Makkelijk digitaal 
doorgeven dossier 
tussen betrokken 
actoren en instanties 



Mogelijkheid delen 
dossiers met collega’s 
(bv. bij vakantie)



Track & trace: zien bij 
wie het dossier zich 
bevindt



Zien wie het dossier 
bekeken en voorbereid 
heeft 



Toegang

Zien wie toegang heeft 
tot het dossier.

Toegangsrechten 
toelichten (wie heeft 
toegang en wie niet + 
waarom)



Zien wie wat gelezen 
heeft en wanneer 



Tijdelijk toegang tot 
dossier(s) kunnen 
blokkeren (bij voorkeur 
automatisch)



Dossierbeheer

Toevoegen aan het 
dossier van stukken en 
conclusies en in 
verschillende formaten 
(bv. video)



Hulp bij controle 
volledigheid dossier 

(bv. melding van 
binnenkomende 
documenten en 
aanduiding van de 
ontbrekende 
documenten)



Automatisch bericht 
naar partijen indien 
dossier niet volledig is 
(bv. conclusies 
ontbreken)

Makkelijke navigatie

Overzicht

Overzicht dossierinhoud 
(bv met boomstructuur) 
en mogelijkheid 
detailzicht



Optionele extra hulp en 
uitleg bij openen dossier

Zoeken

Zoekfunctie: 

op sleutelwoorden, 
datum, referentie, ...



Sorteren stukken: datum, 
belang, ...



Doorzoekmogelijkheid 
van tekstdocumenten 
(via OCR, en ‘image to 
text’ functionaliteit)

Documenten

Conclusies en stukken 
en pagina's hierbinnen in 
het dossier kunnen 
vergelijken



Aanduiden van 
belangrijke documenten 
door rechter (equivalent 
van post-its vandaag)



E-inventaris van alle 
onderdelen binnen het 
dossier.



Zien van het aantal 
pagina’s bij stukken en 
conclusies

Contactgegevens

Overzicht van 
contactgegevens en 
indien van toepassing 
beschikbaarheid van de 
ondersteunende 
(juridische) 
professionals 
(gerechtsdeurwaarders, 
tolk, experten, sociale 
hulp,...)



Koppeling van contacten 
aan het dossier (bv. 
welke tolk heeft al 
gewerkt in dit dossier) 
en kunnen toewijzen van 
taken

Tekstverwerking

Persoonlijke 
aantekeningen kunnen 
maken



Export van externe 
bestanden naar Word 
(bv. PDF)



Tekstinvoer zo 
gemakkelijk mogelijk 
maken, bv.:

mogelijkheid om teksten 
te dicteren en teksten uit 
stukken en conclusies 
kunnen kopiëren

Algemene digitale 
functionaliteiten

(Semi-)automatische 
oproeping van partijen



Digitale templates 

(bv. proces-verbalen en 
vonnissen)



Digitale handtekening 
(mits even snel als nu) 
en digitaal betalen




Planningen

Automatisch 
planningsvoorstel voor 
de zittingen op basis van 
parameters en regels 
(bv. alles wat met één 
thema (bv. drugs) te 
maken heeft inplannen 
op 1 zitting)



Overzicht zittingen per 
datum, per dag en per 
kamer



Opstart onderzoek/dossier  
bij politie/OM/onderzoeksrechter

Bij opening dossier worden de 
rijksregistergegevens automatisch 
ingevuld of binnengetrokken, 
inclusief domicilie (voor 
communicatie)

Kunnen beslissen of dossier wordt 
getoond op Justonweb

Verder verloop onderzoek

Overzicht en detail PVs en 
kantschriften

Mogelijkheid tot internationale 
samenwerking (zeker binnen EU) 
rond bv. overleg EuroJust/Interpol/
EPPO/...

Voorlopige hechtenis

Uitwisselingen rond voorlopige 
hechtenis

Gevangenis wordt onmiddellijk  
verwittigd rond al dan niet verlenging 
voorlopige hechtenis

Intelligente opvolging planning
 Melding naar partijen/advocaten 

over vrijgekomen tijdslo
 Aanvragen wijziging datum, 

plaatsvervanging

Start zitting

Digitaal zittingsblad met overzicht: 
vooringevuld zittingsblad met 
mogelijkheid om volgorde te 
veranderen en aanwezigheden aan 
te duiden.

Modellen voor zittingsblad/PV  
ingevuld met gekende gegevens

Automatische doorsturen vonnis 
naar alle partijen.

Mogelijkheid om een vonnis 
automatisch te laten anonimiseren 
(bv. minstens alle namen weg) voor 
de pers

Automatische naverwerking en 
archivering

Opvolgen slachtofferhulp door 
justitiehuis

Opvolgen dader door justitiehuis

Werkorganisatie

Toewijzen

Functionaliteit die 
aangeeft wie al gewerkt 
heeft in het dossier  
(bv. in functie van 
onverenigbaarheden)

Materiaal

Extra schermen voor 
rechters en griffiers



Tablet met 
schriftherkenning, 
inclusief digitale en 
manuele handtekening 
(via een pen op het 
tablet), onder meer voor 
plaatsbezoeken

Monitoring en statistieken

Werklast en dossiers

Zicht (via statistieken, 
rapportering,...) op type 
werklast, grootte en 
evolutie van werklast, 
van het rechtscollege en 
de kamers in hun geheel, 
eventueel van de 
individuele rechter en 
griffier (confidentialiteit  
uit te klaren)



Zicht (via statistieken, 
rapportering,...) op het 
traject en de doorlooptijd 
van dossiers

Evoluties

Genereren van 
statistieken per maand 
en per jaar



Evoluties doorheen de 
jaren (bv. werklast, 
trends strafuitvoering)

Italic: specifiek voor strafzaken

Zien wie de uitgifte van het vonnis 
heeft aangevraagd

Zien naar wie het vonnis werd 
doorgestuurd

Opslaan belangrijk vonnis in 
databank, vanuit de applicatie

Financiële verwerking  
(bv. automatisch doorsturen naar 
FOD FIN voor inning)

Samenvatting van het dossier (voor 
eventuele latere consultatie)

Eenvoudige communicatie met OM 
voor behandeling 
overtuigingsstukken 

(bv. archivering, vernietiging, ...)

Samenwerking

Ook interoperabiliteit  
tussen organisaties 

(bv. met dienst 
vreemdelingenzaken)



Eenvoudige 
communicatie tussen 
griffiers en externe 
(ondersteunende) 
professionals (tolken, 
vertalers...)



Goedkeuringsflow (bv. 
bij samenwerking aan 
vonnis tussen meerdere 
rechters)



Templates en redactionele 
richtlijnen voor vonnis, waarbij 
eigen invulling mogelijk blijft binnen 
bepaalde grenzen (zoals wetgeving, 
structuur)

Overzicht van mogelijke straffen en 
categorieën per straf

Automatisch invullen gegevens en 
elementen uit dossier

Optionele extra hulp en uitleg bij 
nakijken vonnis, bv. aan de hand 
van een checklist

Makkelijker raadplegen van 
wetteksten en juridische 
bibliotheken (intern en extern)

Korpschef/Hoofdgriffier

Onderzoeksrechter

Rechter/Raadsheer

Griffier-hoofd van dienst

Zittingsgriffier

Openbaar Ministerie 

Gevangenis 

Andere vervolgende partijen

Justitiehuis

Strafuitvoeringsrechtbank

FOD Financiën

Politie

Griffier

Griffier van onderzoek

Griffiemedewerker

Per stap in de huidige procedure
Specifieke digitale wensen van de gebruikers

Vonnis 

(Geactualiseerde) modellen voor 
vonnissen, arresten, ... 

Templates met administratieve 
vermeldingen (incl. geijkte 
formuleringen die door de wet zijn 
opgelegd)

Toegang tot vonnissen voor iedereen 
die er recht op heeft (afhankelijk van 
functie en rol procedurefase)

Goed doorzoekbare nationale 
databank van vonnissen en arresten

Kunnen delen en samenwerken op 
vonnissen en arresten (rechters/
griffier), bv. commentaar kunnen 
geven op een ontwerp

Opvolgen deadline voor uitspraak 
vonnis

Tijdens zitting/procedure

Digitale pleitzittingen
 Consensus digitale pleitzittingen 

voor kleine criminaliteit zoals 
verkeersovertredingen of 
wanneer het enkel gaat over het 
toekennen van een 
conclusiekalender

 Verdeelde meningen voor 
wanbedrijven (bv. diefstal wel of 
niet?

 Niet voor misdaden

Digitaal tonen en uitwisselen 
stukken

Lokalisatie van de verdachte in 
voorlopige hechtenis met het oog op 
de voorbereiding op de hoorzitting 
voor de procesrechter: bv. onderweg, 
in de wachtkamer, wachtend op de 
terugkeer

Digitaal notities nemen door 
rechters en griffiers

Digitaal raadplegen wetteksten en 
andere databanken vonnissen

Mogelijkheid om tijdens de zitting 
documenten en stukken, ook in 
andere formaten dan tekst, toe te 
voegen aan het dossier

Automatische opvolging verslag 
expert (binnen termijnen)

Na het einde van de zitting ten gronde

Aparte, absoluut veilige en 
confidentiële digitale werkruimte 
voor beraadslaging met meerdere 
rechters

Gedeeld en ondertekend digitaal 
zittingsPV.

Gevangenis wordt onmiddellijk 
verwittigd over vrijlating of 
gevangenisstraf?

Strafuitvoerings-
rechtbankkAfsluiting na uitspraak in eerste aanlegi jVonnisgerechteng hOnderzoek, voorlopige hechtenis, regeling rechtspleginga f

Voor de zittingOnderzoek door de 

onderzoeksrechter    

Communicatie/uitwisselingen 
over bijzondere 
onderzoeksmethoden (BOM) 
en mini-instructies (verzoek van 
OM, antwoord van rechter, ...)

Instroom politie Opsporingsonderzoek door Openbaar Ministerie Eventueel gerechtelijk onderzoek door onderzoeksrechter i.s.m. OM en politie Vervolg onderzoek en voorlopige hechtenis Regeling rechtspleging na onderzoek, vervolg voorlopige hechtenis + beroep Afhandeling opsporingsonderzoek OM zonder tussenkomst onderzoekrechter
Opstart proces eerste aanleg 

voor strafrechter Inleiding, zitting(en), behandeling Afsluiting en uitvoering vonnis Uitvoering vonnis (strafluik) Strafuitvoeringsrechtbank e.a.

Nee

Opstart 
opsporingsonderzoek OM 


(PV/gelijkwaardig stuk)

Afhandeling zaak OM

Rechtstreekse dagvaarding 
burgerlijke partij

Aanhangigmaking voor de 
strafrechter

Eerste vaststelling

Burgelijke belangen: 
Verzoekschrift artikel 

4VTSv 

Eindvonnis (strafrechtelijk)

Tenuitvoerlegging vonnis/ 
burgerlijk luik

Eventuele afhandeling 
burgelijke belangen

Tenuitvoerlegging vonnis/ 
strafluik

Rechtsmiddelen

Instroom + opsporing en 
onderzoek politie

Burgelijke partijstelling bij de 
onderzoeksrechter

Regeling rechtspleging

Door partijen

Raadkamer

Eventuele bijkomende 
onderzoekshandelingen vragen/ 

burgelijke partij stellen
Buitenvervolgingstelling

Beroep van Kamer van 
inbeschuldigingstelling

Vrijheid onder voorwaarden

Dossier overmaken aan OM 

voor eindvorderingen

Opschorting /internering

Vorderingen procureur des Konings
Weigeren procedure te regelen 


(opnieuw naar OM)

Beslissing Raadkamer Verwijzen naar bevoegde rechtbank

Verlenging voorlopige hechtenis of 
elektronisch toezicht 

Kantschrift (OM)

Onderzoekshandelingen (OM)

Vatten dienst slachtofferonthaal

Beslag

Toegang dossier (o.a. door partijen)

Afstapping

Vorderen onderzoeksrechter OM 
- Opstart gerechtelijk onderzoek

Verzoekschrift Franchimont door 
inverdenkinggestelselde of 

burgerlijke partij

Afhandeling zaak OM na 
opsporingsonderzoek

Opening /behandeling 

dossier door OM

Dienst uitvoering rechtbank

FOD Financiën

Beroep Kamer van inbeschuldigingstelling

Voorlopige hechtenis

Mini-onderzoek

Advies OM

Inverdenkingstelling

Onderzoekshandelingen

Gerechtelijke vervolging

Alternatieve vervolging (strafbemiddeling, 
minnelijke schikking)

Onderzoeksrechter

Rechtstreekse dagvaarding

Dagvaarding na verwijzing door 
raadkamer of KI 

Verzoekschrift tot voorwaardelijke 
invrijheidstelling met mogelijkheid 

tot hoger beroep

Afhandeling dossier door 
seponering

Voorlopige hechtenis

 (max. 5 dagen) 

Vordering OM en pleidooien Beraad/ 

Ter zitting uitgesproken

Onmiddellijke aanhouding

Vordering OM en pleidooien

Conclusietermijnen Tussenvonnis

Tenuitvoerlegging bevolen 
maatregelen (bv. 

maatschappelijke enquête, 
aanstelling deskundige)

OM

Afgifte expeditie, betekening vonnis

Door OM

Verbeurdverklaring/teruggave COIV Probatiecommissie Terug naar rechtbank

Ambtshalve beroep aantekenen ter griffie

Betekenen van het vonnis Gerechtsdeurwaarder Betekend vonnis terug naar griffie

Strafuitvoeringsrechter

Kamer Bescherming Maatschappij

Kamer voor veroordeelden tot meer dan 3 jaar

Strafuitvoeringsrechtbank

Beroep

Andere straffen (werkstraffen...)

Verzet

Geldboetes

Gevangenisstraf

Verbeurdverklaringen

 geldsommen

Internering

Probatie Justitiehuis

Volgen beroep partijen

a b c d e f h1 h2 i j kg

Eindvonnis, 

straf en burgerlijk


