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Met betrekking tot het hierboven vermeld punt stelt de beleidscel vast dat er in de vier afdelingen 
verschillende werkwijzen worden gehanteerd. 
 
In het kader van de uniformisering van de werkprocessen en -documenten wordt huidige dienstnota 
opgesteld, waarbij zowel de werkwijze in het ‘normale’ geval (verklaring van hoger beroep ter griffie) 
als in het geval de verklaring komt van de gevangenis of een gesloten jeugdinstelling via fax of brief 
wordt vastgelegd. 
 

1. Verklaring hoger beroep in strafzaken ter griffie : 
 

 de verklaring van hoger beroep in strafzaken wordt opgesteld  
 op deze akte worden de opstelrechten (in debet) vermeld evenals het repertoriumnummer 
 akten opgesteld op vraag van de burgerlijke partij of in burgerlijke belangen zijn BETALEND 

en worden niet in debet vereffend 
 akten op verzoek van de veroordeelde, die enkel en alleen beroep instelt op burgerlijk 

gebied, zijn BETALEND 
 akten waarbij de advocaat of de voogd of enige partij die optreedt voor een minderjarige  en 

enkel en alleen hoger beroep instelt voor de minderjarige zijn VRIJGESTELD van opstel- en 
expeditierecht (artikel 280, 8° Wetb. Reg.) 

 akten op verzoek van de vervolgende administratie (FOD FINANCIËN - douane en accijnzen of 
BOSBEHEER) zijn VRIJGESTELD (artikel 162 - 280 Wetb. Reg) 

 akten tegen Franchimont-beslissingen zijn VRIJGESTELD van het opstelrecht; het 
expeditierecht is vrijgesteld, daar het afschrift wordt afgeleverd op basis van bestuurlijke 
inlichtingen. 

 deze originele akte wordt gevoegd bij het daartoe bestemde register 
 in het aan het Hof van Beroep te Gent over te maken strafdossier worden volgende 

documenten geïnventariseerd : 
 

 een afschrift van de verklaring van hoger beroep met vermelding van het 
expeditierecht, geheven in debet 

 het grievenformulier. 
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2. Overmaking via fax/brief van een verklaring van hoger beroep in strafzaken via de 
gevangenis of de gesloten jeugdinstelling : 

 
 de fax/brief, waarin de verklaring van hoger beroep wordt geformuleerd, wordt ontvangen 

ter griffie; hierop worden geen opstelrechten geheven, gezien deze akte niet werd 
opgesteld door een griffier en aldus niet onderworpen is aan griffierechten; op deze 
fax/brief wordt eveneens geen repertoriumnummer vermeld  

 een akte van overschrijving van de verklaring van hoger beroep wordt opgesteld; op deze 
akte worden de opstelrechten (in debet) vermeld evenals het repertoriumnummer 

 deze originele akte van overschrijving wordt gevoegd bij het daartoe bestemde register 
 in het aan het Hof van Beroep te Gent over te maken strafdossier worden volgende 

documenten gevoegd : 
 

 de fax/brief waarin de verklaring van hoger beroep wordt geformuleerd 
 een afschrift van de akte van overschrijving van hoger beroep met vermelding van 

het expeditierecht, geheven in debet 
 het grievenformulier (indien dit wordt overgemaakt). 

 
 

3. Beperkt hoger beroep : 
 
Met de invoering van het grievenformulier, de mogelijkheid beperkt hoger beroep aan te tekenen, de 
plicht van de beroepsrechter om ambtshalve  grieven van openbare orde op te werpen, is het voor 
de griffier allesbehalve duidelijk  welke stukken van uitvoering kunnen worden afgeleverd. 
 
Op 25 oktober 2016 vond er een overleg plaats met afgevaardigden van het Hof van Beroep te Gent, 
de Rechtbanken van Eerste Aanleg West- en Oost-Vlaanderen, en de Politierechtbanken West- en 
Oost-Vlaanderen. 
 
Er werd bij het zoeken naar een oplossing rekening gehouden met o.a. de noodzaak tot vermelding 
van de juiste datum en instantie op het uittreksel van het strafregister. 
Ook de schorsing van de tenuitvoerlegging van de straffen kwam aan bod.  (203 §3 Sv :  Gedurende 
de termijnen om hoger beroep in te stellen en gedurende de rechtspleging in hoger beroep wordt de 
tenuitvoerlegging van het vonnis geschorst). 
 
De vraag stelde zich of ook beperkt hoger beroep de tenuitvoerlegging schorst van het deel van het 
vonnis waartegen geen beroep werd aangetekend. 
 
Los van het antwoord op deze vraag, blijft het probleem dat de mogelijkheid bestaat dat, indien er 
uitvoeringsstukken worden afgeleverd vooraleer de appelrechter uitspraak deed, een deel van het 
vonnis wordt uitgevoerd dat uiteindelijk door de appelrechter toch hervormd wordt. 
 
We zijn na overleg tot volgende consensus gekomen : 
 

- Wanneer op strafgebied hoger beroep wordt aangetekend, worden er (zelfs bij beperkt 
hoger beroep) geen uitvoeringsstukken (= bulletin) afgeleverd door griffier van de 
Politierechtbank/Rechtbank van Eerste Aanleg. 
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- Het vonnis/arrest van de appelrechter wordt samen met een kopie van de bulletin (op 
regelmatige basis) door de griffier van de appelrechter overgemaakt aan de griffier van de 
eerste rechter, dit nadat het kracht van gewijsde heeft gekregen. 

- Er wordt melding gemaakt op het vonnis/arrest of het kracht van gewijsde heeft bekomen. 
- De griffier van de eerste rechter levert afhankelijk van wat beslist werd in graad van hoger 

beroep de nodige uitvoeringsstukken af. 
- De stukken worden overgemaakt van griffie naar griffie. 
- De dossiers worden nog steeds overgemaakt aan het parket/parket-generaal. 
- De dossiers blijven bewaard op de griffie van de appelrechter (behalve afstand hoger beroep 

en beroep niet-ontvankelijk). 
 
Vraag en antwoord betreffende het al dan niet afleveren van stukken : 
 

- Beroep door 1 van meerdere beklaagden : de uitvoeringsstukken voor de andere beklaagden 
worden afgeleverd. 

- Beroep enkel op burgerlijk gebied : de uitvoeringsstukken kunnen worden afgeleverd. 
- Aanstelling deskundige op burgerrechtelijk gebied, beroep op strafrechtelijk gebied : de 

deskundige kan worden in kennis gesteld van zijn aanstelling (zolang de provisie niet gestort 
is zal de deskundige zijn werkzaamheden niet aanvatten). 

- Beroep enkel op strafrechtelijk gebied : de burgerlijke partij kan een expeditie bekomen om 
uit te voeren. 

- Onmiddellijke aanhouding : stukken worden afgeleverd aan het parket voor uitvoering 
(betrokkene kan verzoek vrijlating indienen bij de appelrechter). 

- Probatievoorwaarden : maakt deel uit van de straf, dus geen uitvoeringsstukken. 
 
Art. 11 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie : 
Wanneer de rechterlijke beslissing waarbij een probatiemaatregel wordt gelast, in kracht 
van gewijsde is gegaan, bezorgt de griffier binnen vierentwintig uren daarvan een uitgifte 
aan de voorzitter van de bevoegde probatiecommissie. 
De griffier bezorgt eveneens binnen vierentwintig uur een afschrift van de rechterlijke 
beslissing aan de arrondissementele afdeling van de Dienst Justitiehuizen (van de FOD 
Justitie, die de justitieassistent aanwijst) die zal moeten toezien op de naleving van de 
voorwaarden die door de rechterlijke beslissing zijn gesteld. 
In de praktijk wordt een afschrift van het vonnis nog voor het verstrijken van de termijn van 
beroep overgemaakt aan het bevoegde justitiehuis. In voorkomend geval kan de begeleiding 
in geval van beperkt hoger beroep al opgestart worden. 

- Verbeurdverklaring : is een straf, geen uitvoering  bij beperkt hoger beroep. 
- Verval van het recht tot sturen in geval van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid (artikel 

42 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer) 
 
Artikel 43 : Het verval  van het recht tot sturen wegens lichamelijke (of geestelijke) 
ongeschiktheid van de bestuurder gaat in bij de uitspraak van de beslissing wanneer deze 
op tegenspraak is gewezen en bij de betekening wanneer zij bij verstek is gewezen, 
niettegenstaande voorziening.  
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U gelieve de richtlijnen, vervat in deze dienstnota, te willen toepassen vanaf heden. 
 
 
Brugge, 21 november 2016. 
 
 
De Hoofdgriffier, 
 
 
Wim ORBIE. 


