
Verbonden

Gebruik van authentieke bronnen. 
Maximale integratie met externe 
systemen (bv. applicaties van 
advocaten).

Integratie met de systemen van 
onderzoeksinstanties en vervolgende 
partijen: politie, douane...

Actueel en tijdig

Aangegeven termijnen moeten 
gerespecteerd worden door alle 
betrokkenen en steeds actueel zijn. 
Online afspraken moeten op tijd 
starten.

Uniformisering

Default uniforme standaard/ 
generieke processen, modellen, 
protocollen met mogelijkheid tot 
lokale variatie door de rechtbanken 
mits centrale validatie (bv. door het 
College).

Vereenvoudiging

Vereenvoudiging van administratie 
en procedures (bv. automatisering 
van rechten op bijstand, slechts één 
keer ingeven van officiële gegevens).

Strikt beheer

Strikt beheersysteem met 
toegangsrechten.

Eén systeem

Eén systeem of onderling verbonden 
systemen voor alle betrokken 
organisaties en juridische actoren 
(bv. binnentrekken informatie over de 
advocaten vanuit de ordes van 
advocaten).

Digitalisering Strafzaken

Designprincipes

Randvoorwaarden

Gehoord bij de externe gebruikers: burgers (slachtoffers, veroordeelden, gedetineerden), advocaten, gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen, ...)

het gebruikersonderzoek heeft geleid tot de volgende designprincipes

Data- en procesvereisten Middelen en mindset Regelgeving

er zijn een aantal randvoorwaarden om dit realiseerbaar te maken

Inzichten externe gebruikers
Hoe kunnen we het strafproces digitaliseren om het efficiënter, toegankelijker en inclusiever te maken voor de burger en de 
(juridische) professionals?

Wensen vanuit de huidig procedure

Specifieke digitale wensen gebruikers, per stap in de procedure

College van de hoven en rechtbanken

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

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

Algemeen

Persoonlijk contact

Juridische en digitale 
hulp (via meerdere 
kanalen)



Mentale begeleiding 
(slachtoffer en 
verdachte)



Digitaal kunnen 
dagvaarden aan de 
persoon en melding van 
de e-betekening via 
JustOnWeb.



Gegevens persoonlijke 
contacten (bv. binnen 
justitiehuis)

Bijstand 

Betere, gecentraliseerde 
en toegankelijkere 
informatie rond alle 
mogelijkheden hulp en 
bijstand via JustOnWeb



Informatie krijgen over 
mogelijkheden 
slachtofferhulp (bv. door 
justitiehuizen)



Mogelijkheid om digitaal 
aan te geven dat men 
opvolging van het dossier 
wenst door Justitiehuis



Aandacht voor 
taligheid

Mogelijkheid om digitaal 
dossier te kunnen 
gebruiken voor 
laaggeletterden/ 
anderstaligen. 

Elke stap uitgelegd in 
mensentaal, zowel via 
hulp als in de applicatie.



Samenvatting van de 
oproeping om te 
verschijnen in de 
dagvaarding in 
mensentaal



Vertalingsmogelijkheden

(bv. via text to speech) 
en mogelijkheid 
aanvragen beëdigde 
vertalingen

Meldingen

Vooruitgang dossier, 

belangrijke datums, 
neerlegging documenten 
en stukken,...



Gelezen/aanvaard door 

andere partijen.



In de applicatie maar 
ook via andere kanalen 
zoals SMS en mail.



Bij seponering (ook 
slachtoffer)

Administratief beheer

Maximale digitalisering 
van administratieve 
handelingen zoals 
plannen, ondertekenen, 
betalen, doorsturen, 
enz...

Digitaal en Papier

Alles moet digitaal 
kunnen (zonder verplicht 
dubbel dossier op 
papier) maar moet ook 
mogelijk blijven op 
papier (i.f.v. o.a. digitale 
inclusie), inclusief 
hybride vormen waarbij 
men van digitaal naar 
papier overstapt en 
omgekeerd.

Dossier en opvolging

Structuur

Info over de 
samenstelling van het 
dossier (per type 
misdrijf en procedure, 
...)



Filters (bv. 
chronologisch)



Goede zoekfunctie 

(bv. op basis van 
sleutelwoorden, datum, 
referentie ...)

Overzicht

Status van het dossier



Track & trace (waar 
bevindt zich het dossier)



Doorlooptijden (bv. 
antwoordtermijn)

Opvolging

Afsluiting dossier 
kunnen nagaan, bv. 
betalingen, 
neerleggingen, 
archivering.



Persoonlijke gegevens

Eigen gegevens kunnen 
aanpassen of 
wijzigingen melden (bv. 
adreswijziging)



Aangeven speciale 
noden (bv. rolstoel, tolk, 
begeleiding)


Toegang

Inzage in dossier (op 
vastgestelde momenten)



Mogelijkheid tot delen 
dossiers (bv. met expert)

Neerlegging

Digitale neerlegging van 
stukken en conclusies 



Digitaliseerbare stukken 
in alle formaten (ook 
video, audio, ...), anders 
referentie

Overzicht

Zien welke stukken en 
conclusies worden 
neergelegd door de 
andere partijen



Zien welke stukken 
ontbreken

Alles centraal

Centraal dossier 
toegankelijk voor 
burgers en advocaten  
met duidelijk overzicht 
van de stappen.



Inclusief opvolging van 
alle communicatie in het 
centraal dossier.

Stappen bij aanvang (a-h)            

Informatie strafonderzoek/
procedures voor de strafrechter: 
verloop, duur, kostprijs, mijn 
rechten, soorten professionele 
hulp, contactgegevens, ...



Informatie over psychologische 
hulp



Informatie over advocaten (of pro 
deo) en hoe/waar ze te vinden

Inleiding en zittingen voor de strafrechter

Duidelijke communicatie of en 
waarom je op de zittingen 
aanwezig moet zijn. 



Uitleg over gevolgen van niet 
aanwezig zijn (bv. risico op 
verstek, laten merken aan andere 
partij dat je met de zaak begaan 
bent)



Uitleg over hoe je voor te bereiden 
op zittingen






Informatie over het verloop en 
protocol, i.f.v. type procedure 
(algemeen en mogelijke variaties - 
bv. Covid regels)



Conclusietermijnen zien met 
mogelijkheid vraag tot verlenging/
uitstel



Duidelijk aangegeven einddatum 
voor neerlegging van de stukken 
en conclusies

Voorafgaande melding van 
komende zitting op dag -X en op 
dag zelf



Mededeling van uurregeling/
planning van de zittingen zodat 
men geen uren moet wachten

Digitale zittingen:
 Consensus digitale zittingen 

voor kleine overtredingen zoals 
verkeersinbreuken of wanneer 
het enkel gaat over het 
toekennen van een 
conclusiekalender

 Verdeelde meningen voor 
wanbedrijven (bv. diefstal ?)

 Niet toepassen voor misdaden



Toegang tot digitaal dossier 
tijdens de zitting

Eindvonnis (h2)

Toegang tot vonnissen voor wie 
die er recht op heeft



Betere leesbaarheid vonnissen: 
mensentaal en uitleg via 
schermhulp



Mogelijkheid om extra uitleg te 
krijgen na uitspraak (bv. via 
hulplijn)



Informatie over hoger beroep en 
andere rechtsmiddelen. Digitaal 
beroep of verzet kunnen 
aantekenen

Uitvoering (i-k)

Duidelijke communicatie van alle 
kosten (bv. boete + bijdrage 
fonds) en mogelijkheid digitaal te 
betalen



Informatie over mogelijkheden 
schadevergoeding bij vrijlating (bv. 
bij onterechte voorlopige 
hechtenis)



Digitaal facturatieproces 

experten, vertalers en 
gerechtsdeurwaarders

Duidelijkheid rond uitvoering vonnis 
strafrechtrechter, bv. wat zal er 
gebeuren, wat moet ik betalen 
(voor veroordeelde) of hoeveel 
bedraagt mijn schadevergoeding 
(voor slachtoffer)



Voor slachtoffer: mogelijkheid tot 
opvolging status verdachte tijdens 
het proces (bv. zit verdachte nog in 
voorlopige hechtenis?)

Aanvraag voorwaardelijke 
invrijheidstelling/

aanvullende rechten (b.v. 
vertrouwelijk overleg met advocaat)



Duidelijkheid over volgende 
stappen bij vrijlating (bv. 
psychologische behandeling en 
zorg of andere opvolgings-
mogelijkheden om recidive te 
vermijden) + informatie over wat dit 
inhoudt

Gebruikersgericht

Only once

Hergebruik van de gegevens die 
reeds beschikbaar zijn in andere 
bronnen, zoals de authentieke 
bronnen bij de overheid.

Luisterend

Digitaal klacht kunnen indienen over 
de werking van justitie.

Mobiel/pc/tablet gelijkwaardig

Ontworpen voor een optimaal 
gebruik op meerdere schermen.

Begrijpbaarheid

Geschreven in een eenvoudig 
taalgebruik, uitleg van het jargon, 
ondersteuning van anderstaligen.



Ook begrijpbaar voor digitaal 
laaggeletterden en minder 
taalvaardige personen.

Menselijk

Menselijk, respectvol en empathisch 
met mogelijkheid tot persoonlijk 
contact en uitleg. Met respect voor 
juridische grenzen 
(onafhankelijkheid, onpartijdigheid, 
rechten verdediging...).

Transparantie

Duidelijk overzicht van alle stappen 
van de procedure, voor en achter de 
schermen van de rechtbank (bv. het 
onderzoek is lopend, de zaak is in 
beraad).

Meer informatie over persoonlijke 
rechten.



Automatisch toekennen van rechten 
op basis van persoonlijke gegevens.

Toegankelijkheid

Conform Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2.1. 

Eenvoudig

Efficiënter

Een eenvoudigere opbouw van 
een dossier aan de hand van 
instructies en modellen.

Groen(er)

Beperking van onnodige 
verplaatsingen en vermijden van 
papier.

Effectiever

Een snellere doorloop van de 
procedures door centralisering, 
procesvereenvoudiging en 
goede opvolging.

Flexibel

Eenvoudig kunnen wisselen 
tussen de digitale en fysieke 
procedure en vice versa.

Digitale toegang

Internet, digitale toegang en wifi 
in alle rechtbanken.

Toegang tot Justonweb voor 
gedetineerde in gevangenis.

Overal wifi, ook in de gevangenis.

Digitale mindset

Digitale mentaliteit en 
vaardigheden van professionals 
in en rond de rechtbank.

Uniforme visie op digitalisering.

Anonimisering of 
pseudonimisering bij publicatie 
uitspraken.

Digitale infrastructuur

Betere infrastructuur in de 
rechtbanken - bijvoorbeeld 
schermen die het mogelijk 
maken om meerdere 
documenten naast elkaar weer 
te geven.

Samenwerking

Samenwerking tussen alle  
professionelen binnen en buiten 
de rechtbank (advocaten, griffie, 
rechters, Openbaar ministerie, 
...).

Holistische aanpak

Ook andere niet juridische 
problemen aanpakken.

Multidisciplinaire kabinetten met 
bv. advocaten en sociale 
hulpverleners.

Inclusief

Inclusieve applicatie

Digitaal toegankelijk voor 
kwetsbare burger, met behoud 
van fysieke alternatieven zonder 
meerkost.

Betaalbaar

Vermijden van allerlei kosten 
zoals administratieve kosten 
voor kopie dossier, 
verplaatsingskosten, wachturen 
advocaat, ... 

Betere doorverwijzing naar 
juridische en financiële bijstand.



Informatie over betaling 
experten.

Persoonlijk

Burgers dichter bij justitie 
brengen via een menselijke en 
persoonlijke communicatie.

Ondersteunend

Hulpaanbod en begeleiding met 
betrekking tot het gebruik van de 
digitale applicatie.

Contextuele hulp en uitleg bij 
gebruik digitale applicaties.

Duidelijke informatie over 
mogelijkheden van medische en 
mentale bijstand.

Wettigheid

Aanpassing wetgeving, 

(bv. wettigheid van de digitale 
functionaliteiten zoals 
bevestiging van ontvangst 

via de applicatie).

Digitale toegang voor 
iedereen

Internettoegang voor burgers als 
basisrecht.

GDPR naleving

Voldoen aan alle regelgeving 
inzake bescherming van de 
privacy.

Bij procedure

Evolutie naar meer digitale 
procedures in strafrecht mogelijk 
maken via wetswijziging (bv. 
strafrecht is vandaag vooral een 
mondelinge procedure).

Italic: specifiek voor strafzaken

Eindvonnis, 

straf en burgerlijk


