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Klachten met burgerlijke partijstelling:


Enkel op dinsdag en donderdag: van 14.00uur tot 16.00uur bij de onderzoeksrechter met
dienst



Tarieven consignatie:

-



Verplichte stukken:

- geschreven en ondertekende klacht (in drievoud neer te
leggen)
- alle stukken dienen in het Nederlands te zijn vertaald en een
inventaris van de stukken in bijlage dient gevoegd te worden.
(stukken in tweevoud neer te leggen).



Notitienummer vermelden wanneer er reeds klacht werd neergelegd bij de politiediensten.



Voeg de statuten bij wanneer er klacht wordt neergelegd door een bedrijf.

enkel na afspraak met onderzoeksrechter

Particulieren: ............................................................................. 500euro
Vennootschappen of bedrijven: ...................................... 2.000euro
Familieverlating: ....................................................................... 125euro
klacht in bestaand onderzoeksdossier: ................................. gratis1



Kopieën:


Aanvragen in de griffie
Het bedrag dient voorafgaandelijk ter plaatse via cash of griffiebon vereffend te worden.



Schriftelijke aanvragen (enkel voor advocaten)
De brief dient verplicht vergezeld te zijn van een griffiebon, zoniet zal door de griffie
gevraagd worden een provisie te storten op rekeningnummer BE73 6792 0065 0560.



Uurrooster van de zittingen van de raadkamer:


De uren van verschijning per onderzoeksrechter worden niet telefonisch medegedeeld door
de griffie, maar kunnen worden verkregen bij de Nederlandstalige orde van advocaten bij
de balie van Brussel/private luik of op het nummer 02/508.67.62. De zittingen van de

raadkamer vangen aan om 9u. Het uur van verschijning is enkel indicatief en dus nietbindend.



Resultaten zittingen van de raadkamer:




De beslissingen genomen ter zitting van de raadkamer worden niet telefonisch verstrekt
door de griffie. U dient zich ter griffie aan te bieden of een kopie van de beschikking kan
worden aangevraagd.

Inlichtingen uit een dossier:



Er wordt geen enkele inhoudelijke inlichting betreffende een dossier telefonisch
medegedeeld.
Elke rechtstreeks belanghebbende kan - bij verzoekschrift - aan de procureur of aan de
onderzoeksrechter (naargelang de stand van de procedure) inzage of afschrift vragen.

