Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter
Inleiding
Als slachtoffer van een misdrijf kan u zich burgerlijke partij stellen op verschillende tijdstippen en op verschillende manieren.
Leer hierover vindt u in de brochure “U bent slachtoffer”.
Deze brochure gaat uitsluitend over de burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter.

Wat is burgerlijke partijstelling?

Als u schade heeft geleden door een misdrijf, kan u deze schade verhalen op de dader van
het misdrijf.
De burgerlijke partijstelling houdt in dat u het recht uitoefent om voor de geleden schade
vergoed te worden.

Wanneer kan u zich burgerlijke partij stellen?
U kan zich burgerlijke partij wanneer het onderzoek nog niet gestart is.
U kan zich ook burgerlijke partij te stellen wanneer het onderzoek wel al gestart is, bijvoorbeeld door de procureur des konings.

Wie is de onderzoeksrechter?
De onderzoeksrechter is een magistraat van de rechtbank van eerste aanleg die een gespecialiseerde opleiding heeft genoten. Hij wordt telkens aangewezen voor een bepaalde termijn, die kan verlengd worden.

Wie kan zich burgerlijke partij stellen?
Verschillende personen kunnen zich burgerlijke partij stellen:
de benadeelde in eigen naam;
de erfgenamen, wanneer het slachtoffer overleden is;
de wettelijke vertegenwoordigers van een niet-ontvoogde minderjarige;
de rechtspersoon als slachtoffer;
de gesubrogeerden (dit zijn personen die wettelijk of contractueel in de plaats treden
van het slachtoffer omdat zij het slachtoffer vergoed hebben).
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Voor welke misdrijven kan u zich burgerlijke partij stellen?
U kan zich enkel burgerlijke partij stellen voor misdaden en wanbedrijven, niet voor
overtredingen.
Misdaden zijn bijvoorbeeld moord, doodslag, valsheid in geschrifte enz.
Wanbedrijven zijn bijvoorbeeld diefstal, oplichting, misbruik van vertrouwen enz.

Tegen wie kan u zich burgerlijk partij stellen?
De burgerlijke partijstelling is mogelijk tegen:
•

de verdachte;

•

de burgerlijk aansprakelijke persoon, dit is de persoon die op grond van het burgerlijk recht burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de verdachte;

•

de rechtsopvolgers van de verdachte, wanneer de verdachte overleden is;

In welke gevallen is een klacht met burgerlijke partijstelling
niet mogelijk?

•

in geval van voorrecht van rechtsmacht (voorrecht van rechtsmacht houdt in dat de
bevoorrechte persoon in eerste aanleg en meteen ook in laatste aanleg wordt berecht
voor de burgerlijke kamer van het hof van beroep). De gewone regels inzake bevoegdheid en rechtspleging zijn bijgevolg niet van toepassing op deze bevoorrechte personen.

•

ministers en parlementsleden (er is een afzonderlijke regeling voorzien voor ministers en parlementairen);

•

minderjarigen (ook hier is een speciale regeling voorzien: enkel het openbaar ministerie kan de strafvordering instellen);

•

militairen;

•

in geval van internationaal humanitaire misdrijven.

Wat zijn de vereisten om zich burgelijke partij te stellen?
Algemene voorwaarden
De persoon die zich burgerlijke partij wenst te stellen moet de nodige hoedanigheid hebben, dit wil zeggen dat men schade moet geleden hebben die in verband staat met het misdrijf.
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Hij moet tevens een belang hebben, dit wil zeggen het materieel of moreel voordeel om
een vordering in te stellen, waardoor de rechtstoestand van het slachtoffer verbeterd wordt.
Grondvoorwaarden
•

de burgerlijke partijstelling is enkel mogelijk voor misdaden en wanbedrijven.

•

diegene die zich burgerlijke partij stelt, moet beweren benadeeld te zijn.

•

de schade moet het gevolg zijn van het misdrijf.

•

de geleden schade moet reëel zijn en persoonlijk.

•

de strafrechter moet bevoegd zijn om schadevergoeding toe te kennen.

•

het slachtoffer moet een schadevergoeding vragen.

Hoe kan u zich burgerlijke partij stellen ?
Het volstaat niet dat u een aangifte of een klacht doet bij de politie of de procureur des konings om u burgerlijke partij te stellen.
U kan zich enkel burgerlijke partij stellen voor de onderzoeksrechter door een verklaring
af te leggen bij de onderzoeksrechter die hiervan een proces-verbaal opmaakt. Dit procesverbaal wordt ondertekend door de onderzoeksrechter en de griffier.
In het merendeel van de gevallen gebeurt dit evenwel door een schriftelijke klacht waarin u duidelijk uiteenzet wat de feiten zijn, tegen wie de burgerlijke partijstelling gericht is en
welke schade u geleden heeft, zonder dat in dit stadium de schade al in details dient begroot te worden. Het is aangewezen zoveel mogelijk bewijsstukken te voegen bij deze
klacht.

Heeft u een advocaat nodig om u burgerlijke partij te stellen ?

U heeft geen advocaat nodig om u burgerlijke partij te stellen, doch in een aantal gevallen
kan dit wel aangewezen zijn omwille van bijvoorbeeld de complexiteit van de misdrijven, de
grootte van het strafdossier, de procedures die moeten gevolgd worden enz.

Moet ik een bedrag betalen om mij burgerlijke partij te stellen?
Overeenkomstig het K.B. van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de
gerechtskosten in strafzaken is de benadeelde die zich burgerlijke partij stelt gehouden een
borgsom te betalen.
De borgsom is enkel verplicht in correctionele zaken doch niet voor criminele zaken.
Er zijn wel een aantal uitzonderingen voorzien, zoals valsheid in geschrifte en misdrijven
die verband houden met faillissement.
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Waarom moet er een borgsom betaald worden?
De verplichting een borgsom te betalen is ingegeven door twee redenen:
•

dekking van de gerechtskosten;

•

verhinderen dat lichtzinnig een gerechtelijk onderzoek wordt geopend.

Voor het betalen van de borgsom kan eventueel rechtsbijstand worden gevraagd.

Hoeveel bedraagt de borgsom?

Het bedrag van de borgsom is afhankelijk van verschillende factoren, zoals
het aantal verdachten, het soort misdrijven, het aanstellen van een deskundige enz.
Wanneer de borgsom niet voldoende is, kan in de loop van het onderzoek een aanvullende borgsom (of consignatie) gevraagd worden.

Wanneer moet ik een keuze van woonplaats doen?
Luidens artikel
68, eerste lid wetboek strafvordering, gewijzigd door artikel 19 van de wet van 12 maart
1998, is elke burgerlijke partij gehouden in België keuze van woonplaats te doen, indien
zij er haar woonplaats niet heeft.
De woonstkeuze dient uitdrukkelijk en ondubbelzinnig te gebeuren, maar is niet aan een
vormvereiste gebonden.

Wat zijn de gevolgen van een burgerlijke partijstelling?
Indien er nog geen opsporingsonderzoek bezig is, is de onderzoeksrechter verplicht een gerechtelijk onderzoek te starten.
Na de burgerlijk partijstelling zal de onderzoeksrechter de klacht overmaken aan de procureur des konings, die zelf een onderzoek kan vorderen of een afwachtende houding aannemen.

Kan de procureur des konings de klacht met burgerlijke partijstelling seponeren (zonder gevolg laten)?
De procureur des konings kan evenwel de klacht niet seponeren, hetgeen wel het geval zou
zijn indien er enkel een opsporingsonderzoek zou zijn (onderzoek geleid door de procureur
des konings – gerechtelijk onderzoek: onderzoek geleid door de onderzoeksrechter).
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Wat kan het slachtoffer die zich burgerlijke partij heeft gesteld
vragen aan de onderzoeksrechter?
Het slachtoffer kan inzage vragen van het strafdossier.
Dit kan ten vroegste één maand na de burgerlijke partijstelling.
De onderzoeksrechter kan het verzoek:
•

afwijzen;

•

inwilligen;

•

beperken tot een aantal stukken.

Wanneer de onderzoeksrechter het verzoek afwijst, moet dit gemotiveerd worden
en het slachtoffer kan beroep instellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling.
Het slachtoffer heeft ook het recht bijkomende onderzoekshandelingen te vragen.
Hier is geen wachttermijn van één maand voorzien.
De onderzoeksrechter kan de vraag afwijzen wanneer hij de gevraagde matregel niet
noodzakelijk acht om de waarheid aan het licht te brengen of wanneer hij de maatregel nadelig acht voor het onderzoek.
Ook hier kan het slachtoffer beroep instellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

Het slachtoffer kan ook bijkomende onderzoekshandelingen vragen bij het afsluiten van het onderzoek.
Het slachtoffer kan langdurige onderzoeken aanhangig maken bij de kamer van
inbeschuldigingstelling.
Dit kan wanneer het onderzoek meer dan één jaar aansleept en het moet gebeuren
via een met redenen omkleed verzoekschrift.
Het slachtoffer kan vragen om minstens eenmaal gehoord te worden.
Het slachtoffer en/of de raadsman kunnen vragen om de wedersamenstelling bij
te wonen.

Wat gebeurt er na het einde van het gerechtelijk onderzoek?
De raadkamer beslist wat er gebeurt met het gerechtelijk onderzoek.
De raadkamer kan:
•

weigeren om de procedure te regelen, omdat het onderzoek niet volledig is;

•

de verdachte buiten vervolging stellen, indien er onvoldoende bezwaren zijn;

•

een ontslag van onderzoek uitspreken, bijvoorbeeld omdat de onderzoeksrechter
niet bevoegd is;

•

de stukken overmaken aan de procureur-generaal, bijvoorbeeld in geval van verwijzing naar het hof van assisen;

•

de verdachte naar de rechtbank verwijzen.

De burgerlijke partij kan altijd beroep instellen, indien zij niet akkoord gaat met de beslissing van de raadkamer.
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Wie betaalt uiteindelijk de kosten van de burgerlijke partij te
stellen?
De raadkamer of de vonnisrechter zal bepalen wie de kosten moet betalen.
De kosten komen ten laste van de dader, indien het misdrijf waarvoor het slachtoffer zich
burgerlijke partij heeft gesteld, veroordeeld wordt.
In het andere geval hangt alles af van wie de strafvordering in gang heeft gesteld.
De burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld kan bovendien veroordeeld worden tot
het betalen van een rechtsplegingsvergoeding (zie verklarende woordenlijst). Dit bedrag varieert al naargelang de aard van de zaak en de rechtbank.

Zijn er nog andere mogelijkheden om u burgerlijke partij te
stellen?
U kan zich niet alleen burgerlijke partij stellen voor de onderzoeksrechter, maar ook voor de
vonnisrechter.
Dit aspect wordt hier evenwel niet behandeld.
Zie voor meer uitleg de brochure “U bent slachtoffer”.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Burgerlijke vordering
Vordering waarbij de benadeelde aan de dader herstel vraagt van de schade die hij geleden
heeft. Hij kan zich daarvoor burgerlijke partij stellen voor een strafrechtbank of hij kan dagvaarden voor een burgerlijke rechtbank.
Strafvordering
Vordering ingesteld door het openbaar ministerie, door een klacht met burgerlijke partijstelling of door rechtstreekse dagvaarding met het oog op de toepassing van de strafwet.
Gerechtelijk onderzoek

Onderzoek onder leiding en gezag van een onderzoeksrechter, met als doel het opsporen
van de daders van misdrijven en het verzamelen van de bewijzen.
Onderzoeksgerecht
Gerecht dat niet beslist over de grond van de zaak, maar over het onderzoek zelf. De onderzoeksgerechten zijn de raadkamer en, in hoger beroep, de kamer van inbeschuldigingstelling.
Onderzoeksrechter
Rechter in de rechtbank van eerste aanleg die het gerechtelijk onderzoek leidt.
Openbaar ministerie

Orgaan in de strafrechtspleging dat de strafwet toepast en de belangen van de maatschappij verdedigt (o.a. door een verdachte te vervolgen en voor de rechtbank te brengen).
voor de uitvoering van de strafvordering.
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Opsporingsonderzoek
Onderzoek onder leiding van de procureur des Konings, met als doel het opsporen van misdrijven, hun daders en de bewijzen, en het verzamelen van de elementen die nodig zijn
Procureur des konings
Magistraat, bijgestaan door zijn substituten, die het opsporingsonderzoek leidt. Op de terechtzitting vordert de procureur des Konings de toepassing van de strafwet. Hij neemt de
nodige maatregelen om de uitgesproken straffen uit te voeren.
Rechtsplegingsvergoeding
Het bedrag dat de verliezende partij moet betalen aan de winnende partij als compensatie
voor de kosten die gemaakt zijn omdat deze partij heeft moeten procederen. Het gaat hier
om een forfaitair bedrag dat varieert naargelang de aard van de zaak en de rechtbank waarvoor ze gevoerd werd.

NUTTIGE INFO
Brochure “U bent slachtoffer”
K.B. 28 december 1950 Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken.
De Belgische wetgeving kan u raadplegen via deze link:
Toelichting FOD Justitie—burgerlijke vordering voor de strafrechter.
Toelichting onderzoeksrechter website hoven en rechtbanken.
Gerechtelijk onderzoek—european justice.

DISCLAIMER—afwijzing van verantwoordelijkheid
Deze brochure werd opgesteld door Eric Beaucourt op 14 november 2019. Zij bevat bladwijzers zodat u gemakkelijk een vraag kan terugvinden.
Houd er rekening mee dat de wetgeving kan wijzigen, zodat het aangewezen is altijd de
laatste wetgeving te raadplegen.
U kan geen rechten ontlenen aan deze brochure.
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