
Vredegerechten en politierechtbank West-Vlaanderen  

 

 

Kennisgeving strafvonnissen politierechtbank aan de burger via just-on-web 
vanaf 24.11.2021 

 
Overeenkomstig artikel 792 Ger.W. moet de griffier binnen vijf dagen na de uitspraak aan elke partij 
kennis geven van een niet ondertekend afschrift van de beslissing. M.b.t. deze kennisgeving is er vanaf 
24 november 2021 een ingrijpende digitale verandering voor burgers, advocaten en griffies .   
 

Tot nu toe was het voor de griffie van de politierechtbank enkel mogelijk om de kennisgeving af te 
drukken en vervolgens manueel op te sturen.  
 

Vanaf 24 november 2021 zullen alle burgers met een actief Belgisch rijksregisternummer en domicilie 
in België een kennisgeving ontvangen dat ze een niet ondertekend afschrift van hun vonnis kunnen 
raadplegen op just-on-web, de online diensten van justitie. De kennisgeving bevat meteen ook een 
link naar just-on-web (https://justonweb.be/). 
 
In de brief verwijzen we ook – voor meer informatie over beroep en verzet en over de uitvoering van 
het vonnis - naar de website Hoven en Rechtbanken - Politierechtbank” (met vermelding link 
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven en QR-code).  
 

In een eerste fase geldt de raadpleging van vonnissen via just-on-web enkel voor de strafvonnissen 
van de politierechtbank.  
 

Indien een burger bijgestaan of vertegenwoordigd werd door een advocaat, zal de advocaat (titularis) 
een kennisgeving (inclusief afschrift vonnis) ontvangen via Jbox of via e-mail.  
 

De lancering van Just-on-web kadert in de digitaliseringsstrategie van Justitie die volgende voordelen 
beoogt: (1) een vermindering van de werklast voor de griffie door manuele processen te 
automatiseren en (2) een betere dienstverlening aan partijen die te allen tijde hun digitaal vonnis 
kunnen raadplegen door in te loggen met hun digitale ID, waardoor de brug met Justitie verkleint. 
 

Samengevat verloopt kennisgeving strafvonnissen politierechtbank vanaf 24 november 2021 als volgt: 
 

 indien de partij wordt bijgestaan of vertegenwoordigd door een advocaat: 
 

 kennisgeving met afschrift vonnis via de Jbox van de advocaat (titularis); 
 indien geen Jbox: kennisgeving met afschrift vonnis via e-mailadres; 
 indien geen Jbox of gekend e-mailadres: kennisgeving met afschrift vonnis via brief. 

 

 indien de partij niet wordt bijgestaan of vertegenwoordigd door een advocaat: 
 

 indien gekend emailadres + actief RRN: kennisgeving zonder afschrift vonnis via e-mailadres 
met verwijzing naar just-on-web; 

 indien geen gekend emailadres maar wel gekend RRN: kennisgeving vertrekt automatisch naar 
B-post (easy2mail – volautomatisch platform) zonder afschrift vonnis met verwijzing naar just-
on-web.  

 

Leo Vulsteke         Nico Bendels 

Voorzitter         Hoofdgriffier 
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