TOELICHTING BETREFFENDE DE WIJZE VAN NEERLEGGING VAN
CONCLUSIES, STUKKEN EN VRZOEKSCHRIFTEN IN BURGERLIJKE- EN STRAFDOSSIERS
1. Neerlegging (synthese)conclusies en stukken.

via e-Deposit ter griffie
Neerlegging in burgerlijke dossiers
(synthese)besluiten
Met conclusietermijnen
ja
ja
(cfr. art. 742 Ger.W.)

per post

ter zitting

per e-mail

ja

neen

neen

Zonder conclusietermijnen ja

ja

ja

ja

neen

ja

ja

neen

neen

Stukken
Met conclusietermijnen
ja
(cfr. art. 756 Ger.W. –
neerlegging 15 dagen voor
pleitdatum)
Zonder conclusietermijnen ja

(cfr. de termijnen)

(cfr. de termijnen)

ja

ja

ja

neen

Neerlegging in strafdossiers
(synthese)besluiten (waaronder ook burgerlijke belangen art. 4 VtSv.)
ja
neen
Met conclusietermijnen
ja
ja
neen
(cfr.
de
termijnen)
(cfr. art. 152 Sv.)
Zonder conclusietermijnen neen

neen

neen

ja

neen

neen

neen

ja

neen

Stukken
ja
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2. Neerlegging verzoek(schrift)en:
Verzoekschriften op tegenspraak, gezamenlijke verzoekschriften, verzoekschriften tot hoger beroep, eenzijdige
verzoekschriften en proceshandelingen gericht aan de rechter in de loop van de procedure dienen zowel in
burgerlijke zaken als in strafzaken neergelegd te worden ter griffie.
Hoe? Dit kan gebeuren door afgifte ter griffie, verzending per post of - bij voorkeur - via e-Deposit (artikel 1, 2° KB
16 juni 2016 houdende elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek).
Voorlopig is de neerlegging via e-Deposit in strafzaken evenwel technisch niet mogelijk.
De wet voorziet geen neerlegging per e-mail (ook niet met een gescande versie van een verzoek(schrift) in bijlage).
Gebeurt dit toch zal hieraan geen gevolg worden gegeven.
Er zijn 2 uitzonderingen waarbij de neerlegging wel per e-mail kan:
1. Aanvragen tot minnelijke schikkingen zijn aan geen formaliteiten onderworpen (art. 732 Ger.W.). Zij kunnen
dus op eender welke manier worden neergelegd of toegezonden.
2. Uit de art. 1239 en 1240 Ger.W. blijkt dat verzoekschriften inzake bewind (verzoek aanstelling
bewindvoerder, machtigingsverzoek, …) geen originele handtekening moeten bevatten. Zij kunnen dus wel
per e-mail worden neergelegd voor zover de verzender op redelijke wijze kan worden geïdentificeerd. Ook
hier gaat de voorkeur echter uit naar e-Deposit.
Vanaf 1 juni 2021 moeten de verzoekschriften tot aanstelling van een bewindvoerder worden neergelegd
via het Centraal Register voor Beschermde Personen. Professionele bewindvoerders worden verplicht om
alle documenten betreffende bewindvoering digitaal in te dienen via het CRBP. Niet-professionele
bewindvoerders behouden echter voorlopig nog de mogelijkheid om de procedure verder te zetten op
papier.
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