
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

Vonnis en afhandeling
Uitvoeren van de straf
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Archief

Na de sluiting van het dossier kunnen Pierre en 
Julie hun gerechtelijk dossier opnieuw 
raadplegen via "Mijn dossier/archief".
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 In de gevangenis - Bij Julie

Verloop van de uitvoering van het vonnis

Julie leest de informatie over de uitvoering van 
het vonnis (incl. burgerlijk luik) en de 
strafrechtelijke veroordeling. 

Zij kan, via de knop "voorkeuren voor de 
opvolging dossier", aangeven dat ze 
psychologische ondersteuning wenst tijdens de 
uitvoering van de gevangenisstraf van de 
veroordeelde. 

Julie geeft aan dat zij graag door het 
Justitiehuis begeleid zou worden bij de 
opvolging van de voorwaardelijke vrijlating. Ze 
wil niet telkens met de zaak worden 
geconfronteerd en wijst de persoon van het 
Justitiehuis aan als contactpersoon die haar op 
de hoogte zal houden van alle ontwikkelingen in 
de zaak.
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 Bij Julie

Actuele status: uitvoering vonnis

Het vonnis wordt momenteel uitgevoerd



Gevangenisstraf

De straf van 4 jaar in op dd/mm/jjjj in en loopt tot dd/mm/jjjj.



Betaling schadevergoedin
 U krijgt een schadevergoeding van € 2.758. Contacteer de 

 als u binnen x dagen geen schadevergoeding ontvangen heeft.



Wenst u dit dossier af te sluiten of verder op te volgen?


Commissie voor 
financiële hulp

Wat betekent een dossier afsluiten?
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Statuut X wijzigen

Voorkeuren opvolgen instellen

Uitvoering van het vonnis

Nadat de termijn voor hoger beroep is 
verstreken, verneemt Pierre via JustOnWeb hoe 
het vonnis zal worden uitgevoerd.  
In de applicatie staat wat er betaald moet 
worden. Pierre kan de gerechtskosten betalen 
via JustOnWeb.

Hij wordt ook ingelicht over zijn rechten als 
veroordeelde en over de overdracht van zijn 
dossier aan de strafuitvoeringsrechtbank voor 
controle op de opvolging van de 
tenuitvoerlegging.
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 Bij Pierre, in de gevangenis

Actuele status: uitvoering vonnis

Het vonnis wordt momenteel uitgevoerd



Detentie

U wordt verzocht zich te melden bij de gevangenis in Saint-Gilles op dd/mm/jj 

om uu:mm



Betaling gerechtskosten

U dient volgende gerechtskosten te betalen: € 435.

U kan deze betaling doen via deze toepassing.



Betaling schadevergoedin
 U dient een schadevergoeding te betalen van € 2.758. 
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Statuut X

Online betalen

Vonnis

Twee weken na de zitting ontvangen Pierre en 
Julie een bericht dat het vonnis op JustOnWeb 
staat. Julie ontvangt dit bericht via My e-box, 
Pierre op de computer in de gevangenis. Pierre 
wordt veroordeeld tot 48 maanden 
gevangenisstraf en moet een schadevergoeding 
betalen aan Julie. Op JustOnWeb wordt de 
termijn om hoger beroep aan te tekenen 
vermeld. Pierre en Julie raadplegen hun 
advocaten om te beslissen of ze al dan niet in 
beroep gaan. 
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 Bij Pierre, in de gevangenis/Bij Julie 

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...

Er is een nieuw document toegevoegd 
toegevoegd aan 
uw dossier:
 
Vonnis

Bekijk document

Uw afgesloten dossiers
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