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

in justitie te herstellen
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Zij worden hierin bijgestaan door justitieassistenten

voor het slachtofferonthaal.

Deze justitieassistenten zorgen ervoor dat u ge-

durende de gerechtelijke afhandeling de nodige aan-

dacht krijgt en van uw rechten gebruik kan maken.

Wie beslist over de tussenkomst van een justitie-

assistent?

De magistraat die uw dossier behandelt, beslist over de

tussenkomst van een justitieassistent voor slachtoffe-

ronthaal. U hoeft dus niet zelf het initiatief te nemen.

De magistraat houdt rekening met de ernst van de

lichamelijke, psychologische, materiële of sociale

gevolgen van het misdrijf waarvan u slachtoffer bent,

en met de relatie tussen u en de dader. Bij zware mis-

drijven zal hij de justitieassistent steeds vragen om u

zijn dienstverlening aan te bieden.

U of één van uw verwanten is slachtoffer
van een misdrijf. De magistraten en het
personeel van de parketten en rechtbanken
moeten u zorgvuldig en correct bejegenen,
u de nodige informatie verstrekken en
zonodig verwijzen naar de gespecialiseerde
diensten1.

1. Artikel 3bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.
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Wie kan van deze bijstand genieten?

• Slachtoffers van misdaden of wanbedrijven en hun

verwanten;

• Slachtoffers en/of de verwanten van slachtoffers van

verkeersongevallen met doden of zwaar gekwetsten

als gevolg;

• Nabestaanden van personen die in verdachte oms-

tandigheden zijn overleden;

• Verwanten van vermiste personen, als de vermissing

als onrustwekkend wordt beschouwd.

Waaruit bestaat het werk van de justitieassistent

voor slachtofferonthaal?

De justitieassistent kan u specifieke informatie geven

over uw individueel dossier, zowel in de loop van de straf-

procedure als tijdens de strafuitvoering. Hij kan u op

emotioneel moeilijke momenten de nodige bijstand ver-

lenen of deze bijstand coördineren en organiseren. Hij

kan u ook naar gespecialiseerde diensten verwijzen.

De hoofdtaken van de justitieassistent zijn de volgende:

1) Informeren

De justitieassistent geeft u specifieke informatie over de

belangrijke fases van de gerechtelijke procedure. Zo kan

hij onder meer de onderzoeksdaden, de behandeling van

de zaak door de rechtbank of de genomen beslissingen

toelichten.
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De justitieassistent kan optreden als tussenpersoon

en uw vragen aan de magistraat overbrengen. Hij

kan u wijzen op de mogelijkheden van juridische bij-

stand, psychosociale hulp, schadeloosstelling of

financiële hulp.

U kan ook in het kader van de strafuitvoering nood

hebben aan informatie, meerbepaald wanneer de

dader van zijn vrijheid is beroofd.

In de bij wet voorziene gevallen informeert de justi-

tieassistent u over de procedure tot invrijheidstelling

van de dader en wint hij informatie in over de voor-

waarden die eventueel in uw belang kunnen worden

opgelegd. 

2) Bijstaan

De justitieassistent biedt u bijstand op de momenten

die emotioneel belastend zijn. Bijvoorbeeld bij inza-

ge van het dossier, op de zitting van de rechtbank of

tijdens het teruggeven van overtuigingsstukken.

De justitieassistent kan samenwerken met andere

personen of diensten, zoals de politie of de diensten

voor slachtofferhulp. Hij zal daarbij zorgen voor de

coördinatie en de organisatie van de bijstand.

NL_acceuil-victimes  6/08/07  9:57  Page 4



5

3) Verwijzen

De justitieassistent geeft geen juridisch advies en is

niet bevoegd om psychosociale hulp te bieden. Hij zal

u verwijzen naar de juridische eerste-of tweedelijns-

bijstand, of naar andere gespecialiseerde diensten.

4) Signaleren en sensibiliseren

De justitieassistent signaleert de problemen waarmee

slachtoffers in hun contacten met de gerechtelijke

overheid worden geconfronteerd. Hij sensibiliseert

zowel de magistraten als het personeel van de parket-

ten en rechtbanken voor de specifieke noden en rech-

ten van slachtoffers.

De justitieassistent draagt bij tot een samenhangend

slachtofferbeleid binnen het arrondissement. Hij

neemt deel aan overleg (zoals de arrondissementele

raad voor slachtofferbeleid) en de aanpak van structu-

rele problemen (initiatieven, sensibilisering, informa-

tieverstrekking).
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Arlon
Avenue de la Gare, 59
6700 ARLON
Tél. : 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
Tél. : 071 23 04 20
maisondejustice.charleroi@just.fgov.be

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

Eupen
Aachenerstrasse 62
4700 EUPEN
Tél. : 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
Tél. :04 232 41 11
maisondejustice.liège.@just.fgov.be

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

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

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

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

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

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

Verviers
Rue Saint Remacle 22
4800 VERVIERS
Tél. : 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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Communicatiedienst
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: 02 542 65 11

J
u

li
 2

0
0

7

Verantwoordel i jke u i tgever :  A.Bour le t  — Water loo laan 115 — 1000 Brussel

h t tp : / /www. just . fgov.be
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