
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

Start van de procedure
Neerlegging klacht
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Informatie opzoeken

Julie leest de informatie over de procedure op 
JustOnWeb. Ze wordt ook geïnformeerd over de 
mogelijkheden inzake juridische, medische en 
psychologische hulp.
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 Bij Julie

Informatie over uw procedure
Procedure Seksueel misdrijf

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

Info over juridische en psychologische bijstand

U bent ingelogd in het 
statuut klager
Dit betekent dat u

Meer info over de statutenMeer uitleg op de website 

van Hoven en Rechtbanken

Professioneel advies zoeken Statuutwijziging aanvragen
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Statuut X wijzigenBewijs dat u het bent

eID itsme

Inloggen bij JustOnWeb

Julie gaat naar JustOnWeb en logt in met itsme.
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 Bij Julie

JustOnWeb

Informatie verkrijgen

De politie geeft haar informatie over haar 
rechten als slachtoffer, het recht op bijstand 
door een advocaat, en de mogelijkheid om hulp 
en bijstand voor slachtoffers te krijgen via de 
politie en psychologische hulp via de 
justitiehuizen. De politie geeft haar een folder 
van JustOnWeb en legt uit dat ze haar zaak 
digitaal kan opvolgen.
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 Zorgcentra na seksueel geweld

Misdrijf en klacht

Julie is verkracht. Ze kent haar aanvaller niet en 
heeft hem niet goed kunnen zien.

Julie gaat naar een zorgcentrum na seksueel 
geweld en dient een klacht in bij de politie. 

Ze krijgt ook medische zorg en psychologische 
ondersteuning.
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 Zorgcentra na seksueel geweld

Overleg met advocaat over het dossier

De toegewezen advocaat heeft automatisch 
toegang tot het dossier. De advocaat legt uit wat 
hij voor haar kan doen en beantwoordt haar 
specifieke vragen.
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 Bij Julie - Advocatenkantoor

Statuut X wijzigen
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Uw dossier 
Referentie: 20 0024 DEL 

Status

Actuele tenlastelegging: seksueel geweld

Meld wijziging gegevens

Actuele status: onderzoek door parket 

Toon de volledige historiek van mijn dossier

Partijen [3]

Uw dossier wordt momenteel behandeld door:

Parket Brussel

Benadeelde(n)

Julie Vandamme (V)

Koning Albertlaan 11

1000 Brussel

...



Advocaat: Vincent Pardieu

Extra noden

Dossier delen

Delen

Deel dit dossier met

NL 

Informatie verloop procedure 

en contact met advocaat

De applicatie geeft aan hoe de procedure zal 
verlopen. Er wordt gestart met het onderzoek.

Julie contacteert de ProDeo advocaat die haar 
werd toegewezen via de toepassing ‘aanvraag 
tweedelijnsbijstand' en vraagt een afspraak op 
zijn kantoor. 
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Actuele status: klacht neergelegd

U heeft een klacht neergelegd bij de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene


Volgende stap

Uw dossier wordt doorgegeven aan de procureur des Konings zal leiden.



Bijstand

U komt mogelijks in aanmerking voor de volgende rechtsbijstand:

Pro deo advocaat en rechtsbijstand.



Bekijk het pv dat zich bevindt in uw mijn dossier



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

Naar pv in Mijn dossier

Kennisname pv en verloop procedure

Julie ontvangt via My e-box een bericht dat het 
proces-verbaal van haar verhoor online staat 
(beveiligd).

Ze logt in via itsme om haar proces-verbaal te 
lezen, ze kan een nieuw verhoor aanvragen en 
digitaal documenten aan het dossier toevoegen 
(bv. medisch attest). 
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 Bij Julie

Er werd een nieuw document 
toegevoegd aan uw dossier:
 

Pv van uw klacht bij de politie

Toon document

Het pv van uw verhoor bij politie

Beluister dit document

Kies taal
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Een bijkomend verhoor aanvragen


