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De justitiehuizen:
een essentiële ontmoetingsplaats 
om het vertrouwen van de burger 

in justitie te herstellen
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U hebt een misdrijf gepleegd dat strafbaar
is met een criminele straf van maximum
vijf jaar.

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor

opschorting of uitstel.  De rechter kan u dan de ver-

plichting opleggen bepaalde voorwaarden na te leven.

Dat is probatie.

Wat zijn opschorting en uitstel?

Indien u nooit een gevangenisstraf van meer dan zes

maanden hebt ondergaan, kan de rechter beslissen de

uitspraak van de veroordeling op te schorten. Dit

maakt een einde aan de vervolging, tenzij de opschor-

ting wordt herroepen.

Indien u geen gevangenisstraf van meer dan twaalf

maanden hebt ondergaan, kan de rechter de strafuit-

voering uitstellen. Met andere woorden, de straf wordt

uitgesproken maar moet niet worden uitgevoerd.

Indien alles goed verloopt, moet u uw straf dus niet

ondergaan.

In beide gevallen bepaalt de rechter een proeftermijn

van een tot vijf jaar.
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Wanneer is er sprake van probatieopschorting of

probatieuitstel?

De rechter kan u  bepaalde voorwaarden opleggen tij-

dens de proeftermijn: in dat geval is er sprake van pro-

batieopschorting of probatieuitstel.
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Welke voorwaarden kunnen worden opgelegd?

Het kan gaan om:

- verplichtingen: samenwerken met de justitieas-

sistent bij de sociale begeleiding (gevolg geven aan

alle uitnodigingen, bewijzen dat u werk zoekt…), een

therapie volgen, het slachtoffer vergoeden,… De

naleving van de voorwaarden wordt opgevolgd door

de justitieassistent;

- verbodsbepalingen: verbod op bepaalde plaatsen te

komen,… Op de naleving van deze voorwaarden

wordt toegezien door de politiediensten.

U moet niet alleen akkoord gaan met de opgelegde

voorwaarden, maar ook actief meewerken aan de uit-

voering van de maatregel.
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Hoe bepaalt de rechter de probatievoorwaarden?

Vooraleer te beslissen kan de rechter aan de justitieas-

sistent de opdracht geven om een beknopt voorlich-

tingsverslag te maken of een maatschappelijke enquê-

te uit te voeren.

In een beknopt voorlichtingsverslag antwoordt de justi-

tieassistent op een specifieke vraag. Bijvoorbeeld: bent

u in staat om een alternatieve maatregel uit te voeren,

gelet op uw beroepssituatie, uw gezinssituatie of uw

gezondheidstoestand?

Een maatschappelijke enquête is algemener van aard.

Samen met de beklaagde plaatst de justitieassistent de

feiten in de sociale en psychologische context ervan.

Op die wijze kan hij een geïndividualiseerde maatregel

voorstellen die gericht is op herstel en op de toekomst. 
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Wat is de verdere procedure? 

Ingeval u een probatiemaatregel wordt opgelegd, komt

u onder het toezicht van een probatiecommissie te

staan.

De directie van het justitiehuis stelt een justitieas-

sistent aan die u begeleidt en regelmatig verslag bij de

probatiecommissie uitbrengt over uw ontwikkeling. De

probatiecommissie kan de voorwaarden aanpassen,

maar nooit verzwaren. 

Tijdens de proeftermijn heeft de justitieassistent gere-

geld een gesprek met u en eventueel met andere per-

sonen uit uw onmiddellijke omgeving. Het is de bedoe-

ling recidive te voorkomen door u bijstand te verlenen

bij de concrete naleving van de voorwaarden (bijvoor-

beeld: verwijzing naar een OCMW), maar ook door na

te gaan of de voorwaarden wel degelijk gerespecteerd

worden.
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Hoe eindigt de probatie?

De probatiecommissie gaat na of u de opgelegde voor-

waarden hebt nageleefd.
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Opschorting*

Indien u de voorwaarden hebt nageleefd:

De strafvordering vervalt op het einde van de proeftermijn

(met andere woorden het dossier kan niet meer voor een

rechtbank worden gebracht). 

De veroordeling wordt niet opgenomen in het strafregister.

Indien u de voorwaarden niet hebt nageleefd:

De probatiecommissie meldt zulks aan de procureur

des Konings, die de zaak naar de rechtbank kan verwij-

zen. 

Indien de rechtbank beslist de opschorting te herroe-

pen, kan hij alsnog een straf opleggen of nieuwe pro-

batievoorwaarden voorstellen.

* Indien u recidiveert tijdens de proeftermijn, met andere woorden

tijdens de probatieperiode, kan de opschorting of het uitstel wor-

den herroepen.
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Uitstel*

Indien u de voorwaarden hebt nageleefd:

De strafvordering vervalt op het einde van de proefter-

mijn (met andere woorden het dossier kan niet meer

voor een rechtbank worden gebracht). 

De veroordeling wordt opgenomen in het strafregister.

Indien u de voorwaarden niet hebt nageleefd:

De probatiecommissie meldt zulks  aan de procureur

des Konings, die de zaak naar de rechtbank kan verwij-

zen. 

De rechtbank kan het uitstel herroepen, wat betekent

dat de  gevangenisstraf moet worden uitgevoerd of de

boete moet worden betaald.

Meer weten

Wet van 29 juni 1964 betreffende 

de opschorting, het uitstel en de probatie 

(BS 17 juli 1964)

* Indien u recidiveert tijdens de proeftermijn, met andere woorden

tijdens de probatieperiode, kan de opschorting of het uitstel wor-

den herroepen.
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Arlon
Avenue de la Gare 59
6700 ARLON
Tel. : 063 42 02 80
maisondejustice.mons@just.fgov.be

Bruxelles
Rue de la Régence 63 (4e étage)
1000 BRUXELLES
Tél. : 02 557 79 11
maisondejustice.bruxelles@just.fgov.be

Charleroi
Rue Basslé 23-25
6000 CHARLEROI
Tel. : 071 23 04 20
maisondejustice.charleroi@just.fgov.be

Dinant
Rue de Maibes 5
5500 DINANT
Tel. : 082 21 38 00
maisondejustice.dinant@just.fgov.be

Eupen
Aachenerstrasse 62
4700 EUPEN
Tel. : 087 59 46 00
maisondejustice.eupen@just.fgov.be

Huy
Chaussée de Liège 76
4500 HUY
Tél. : 085 27 82 20
maisondejustice.huy@just.fgov.be

Liège
Bd de la Sauvenière 32 
boîte 11
4000 LIEGE
Tel. : 04 232 41 11
maisondejustice.liège.@just.fgov.be

Marche-en-Famenne
Allée du Monument 2
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tel. : 084 31 00 41
maisondejustice.marche-en-
famenne@just.fgov.be

Mons
Chaussée de Binche 101
7000 MONS
Tel. : 065 39 50 20
maisondejustice.mons@just.fgov.be

Namur
Boulevard Frère-Orban 5
5000 NAMUR
Tel. : 081 24 09 10
maisondejustice.namur@just.fgov.be

Neufchâteau
Rue Saint-Roch 8
6840 NEUFCHATEAU
Tel. : 061 27 51 70
maisondejustice.neufchateau@just.fgov.be

Nivelles
Rue des Frères Grislein 21
1400 NIVELLES
Tel. : 067 88 27 60
maisondejustice.nivelles@just.fgov.be

Tournai
Place Reine Astrid 7
7500 TOURNAI
Tel. : 069 25 31 10
maisondejustice.tournai@just.fgov.be

Verviers
Rue Saint Remacle 22
4800 VERVIERS
Tel. : 087 32 44 50
maisondejustice.verviers@just.fgov.be

Waar vindt u een justitiehuis in uw buurt?
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Franstalige justitiehuizen
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Antwerpen
Kipdorp 44-46 
2000 ANTWERPEN
Tel: 03 206 96 20
justitiehuis.antwerpen@just.fgov.be

Brugge
Predikherenrei 4
8000 BRUGGE
Tel: 050 44 76 00
justitiehuis.brugge@just.fgov.be

Brussel
Regentschapsstraat 63 (2de verdiep)
1000 BRUSSEL
Tel: 02 557 76 11
justitiehuis.brussel@just.fgov.be

Dendermonde
Zwarte Zustersstraat 8
9200 DENDERMONDE
Tel: 052 25 05 20
justitiehuis.dendermonde@just.fgov.be

Gent
Cataloniëstraat 6-9
9000 GENT
Tel: 09 269 62 20
justitiehuis.gent@just.fgov.be

Hasselt
Maagdendries 3
3500 HASSELT
Tel: 011 29 50 40
justitiehuis.hasselt@just.fgov.be

Ieper
R. Colaertplein 31
8900 IEPER
Tel: 057 22 71 70 
justitiehuis.ieper@just.fgov.be

Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 51
8500 KORTRIJK
Tel: 056 26 06 31
justitiehuis.kortrijk@just.fgov.be

Leuven
Bondgenotenlaan 116 bus 3
3000 LEUVEN
Tel: 016 30 14 50
justitiehuis.leuven@just.fgov.be

Mechelen
Schoolstraat 9
2800 MECHELEN
Tel: 015 43 36 11
justitiehuis.mechelen@just.fgov.be

Oudenaarde
Lappersfort 1
9700 OUDENAARDE
Tel: 055 31 21 44
justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be

Tongeren
Kielenstraat 24
3700 TONGEREN
Tel: 012 39 96 66
justitiehuis.tongeren@just.fgov.be

Turnhout
Merodecenter 1 – Merodelei
2300 TURNHOUT
Tel: 014 47 13 40
justitiehuis.turnhout@just.fgov.be

Veurne
Iepersesteenweg 87
8630 VEURNE
Tel: 058 33 23 50
justitiehuis.veurne@just.fgov.be

Nederlandstalige justitiehuizen
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Dienst Communicatie en Documentatie

Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: 02 542 65 11
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Verantwoordel i jke u i tgever :  A.Bour le t  — Water loo laan 115 — 1000 Brussel
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