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1.

ALGEMENE INFO

De griffie is elke werkdag geopend van 8u30 – 12u30 en van 13u30 – 16u.
Tijdens deze openingsuren is de griffie telefonisch en per mail (nlcorbrus@just.fgov.be) bereikbaar.
De vaststellingsdatum van uw zaak bij onze rechtbank kan u consulteren op
https://dossier.just.fgov.be/cgi-dossier/dossier.pl?lg=nl&jur=330100-020100 aan de hand van het
rolnummer van uw zaak.
Indien u vragen heeft over de zitting waarop u wordt verwacht, neemt u best contact op met de kamer
zelf. De voorzitter en de zittingsgriffiers zijn enkel per mail bereikbaar:
2.

nreabrussel.kamer21@just.fgov.be
nreabrussel.kamer22@just.fgov.be
nreabrussel.kamer23@just.fgov.be
nreabrussel.kamer24@just.fgov.be
nreabrussel.kamer25@just.fgov.be
nreabrussel.kamer26@just.fgov.be
INZAGE VAN DOSSIERS

Op de griffie kan u een dossier fysisch inkijken. Dossiers die volledig digitaal voorhanden zijn, worden
bij voorkeur digitaal ter inzage aangeboden via de aanwezige kioskpc’s.
U kan ook via mail (nlcorbrus@just.fgov.be) een aanvraag doen tot een digitale inzage, zodat u met
een unieke toegangscode het dossier digitaal kan inkijken op een andere rechtbank.
De inzage van dossiers die gevonnist werden voor 2019, dienen op voorhand aangevraagd te worden
via mail, telefonisch of op de griffie.
De vaststellingsdatum van uw zaak bij onze rechtbank kan u consulteren op
https://dossier.just.fgov.be/cgi-dossier/dossier.pl?lg=nl&jur=330100-020100 aan de hand van het
rolnummer van uw zaak.
3.

NEERLEGGEN CONCLUSIES/STUKKEN

Conclusies in strafzaken worden slechts rechtsgeldig neergelegd ter terechtzitting. Conclusies per mail
worden niet automatisch gevoegd aan het dossier, maar doorgestuurd naar het mailadres van de
kamer. De voorzitter van de kamer beslist of deze aanvaard worden.
Conclusies kunnen ook worden neergelegd ter griffie of per post.
Conclusies kunnen ook per fax worden neergelegd, mits er een origineel exemplaar wordt neergelegd
op de terechtzitting.
DPA-DEPOSIT IS OM TECHNISCHE REDENEN NIET MOGELIJK IN STRAFZAKEN.
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Een nota burgerlijke partijstelling kan enkel worden neergelegd bij de oproeping van uw zaak tijdens
de terechtzitting.
4.

AANVRAAG KOPIE DOSSIER/VONNIS

Een aanvraag tot kopiename van een dossier/vonnis kan op volgende manieren gebeuren:
-

-

Per mail: u krijgt een betalingsbericht, na betaling ontvangt u een digitale kopie van het vonnis
(bij voorkeur per instant overschrijving). Een kopie van het dossier kan enkel opgehaald of per
post overgemaakt worden.
Per post met griffiebon: u krijgt het dossier/vonnis opgestuurd.
Ter griffie: Uw bestelling wordt aangenomen en u zal meegedeeld worden wanneer de kopie
klaar is. Betalen op de griffie kan per griffiebon, met cashgeld of met bancontact.

Uitspraken worden NIET telefonisch meegedeeld.
Conform artikel 792 Ger. W. krijgt elke partij (of zijn/haar advocaat) binnen vijf dagen na het vonnis
éénmalig een digitale kopie van het vonnis toegestuurd. Indien een partij geen advocaat en geen
gekend mailadres heeft, wordt de kopie per post verstuurd.
5.

NEERLEGGEN/TERUGGAVE RIJBEWIJS
5.1.

Neerleggingen rijbewijs

U kan ook uw rijbewijs samen met de betekening van het verval neerleggen tijdens de openingsuren
van de correctionele griffie (Justitiepaleis, Poelaertplein 1, 1000 Brussel).
U kan uw rijbewijs samen met de betekening van het verval ook per aangetekende post versturen:
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, correctionele griffie, Poelaertplein 1, 1000
Brussel
Na ontvangst van uw rijbewijs krijgt u een ontvangstdocument waarop de datum van teruggave staat.
5.2.

Teruggave rijbewijs

Vanaf de datum die vermeld staat op uw ontvangstbewijs van neerlegging kan u uw rijbewijs komen
ophalen op de griffie.
Het is ook mogelijk om uw rijbewijs per aangetekende post te ontvangen. U kan dit aanvragen per
mail (nlcorbrus@just.fgov.be).
5.3.

Hoger beroep aantekenen

U kan enkel hoger beroep aantekenen ter griffie van de correctionele rechtbank. Een hoger beroep
kan enkel rechtsgelig worden aangetekend indien er een grievenformulier wordt neergelegd.
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