
De uitwissing en het
herstel in eer

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

in justitie te herstellen
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Indien het een politiestraf betreft1, kunnen de gevolgen

van deze veroordeling worden geschrapt door uitwissing.

De uitwissing is een automatische procedure: het vergt

geen persoonlijke stappen noch een gerechtelijke beslis-

sing. Men verkrijgt het van rechtswege in de voorwaarden

bepaald door de wet. 

Indien u werd veroordeeld tot een straf die niet kan wor-

den uitgewist, dan kan u vragen om in eer en rechten her-

steld te worden door een gerechtelijke beslissing. Deze

procedure vereist dus wel persoonlijke stappen. 

Wat zijn de gevolgen van uitwissing en herstel in

eer en rechten ?

De twee procedures hebben dezelfde gevolgen: 

- Ze doen de onbekwaamheden ophouden die uit de ver-

oordeling zijn voortgevloeid (bijvoorbeeld, het niet meer

mogen stemmen of verkozen worden);

- Ze verhinderen dat de veroordeling als grondslag dient

voor de herhaling of in de uittreksels uit het strafregister

wordt vermeld.

1 Met andere woorden een gevangenisstraf van 1 tot 7
dagen, een boete van 1 tot 25 euro, een werkstraf van 20 tot
45 uur. Misdrijven die worden bestraft met een politiestraf
worden « overtredingen » genoemd.

U hebt een misdrijf gepleegd en bent 
veroordeeld tot een straf.
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Niettemin:

- herstellen ze u niet in de titels, graden, openbare amb-

ten, bedieningen en betrekkingen die u door de afzetting

verloren hebt (bijvoorbeeld, een adellijke titel, een

ministeriële functie of een graad in het leger);

- laten ze u niet toe om te genieten van een erfenis waar-

van u uitgesloten werd2 (bijvoorbeeld, een moordenaar

kan niet erven van de persoon die hij gedood heeft) 

Wanneer treden de procedures in werking ?

De uitwissing gebeurt automatisch na een termijn van

3 jaar te rekenen van de dag van de definitieve rech-

terlijke beslissing.

Vooraleer u uw herstel in eer en rechten kan vragen,

moet u gedurende een proeftijd:

- een vaste verblijfplaats in België of in het buitenland

hebben gehad,

- blijk hebben gegeven van verbetering en van goed

gedrag.

Deze proeftijd duurt 3 tot 10 jaar afhankelijk van het

soort straf. 

2  Deze sanctie noemt men de onwaardigheid om te erven
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Aan welke voorwaarden moet beantwoord worden ?

Aan de uitwissing van de veroordeling wordt geen

enkele bijzondere voorwaarde gebonden. 

Om in eer en rechten hersteld te worden:

- moet u de vrijheidsstraffen uitgezeten hebben en de

geldstraffen waartoe u werd veroordeeld, betaald

hebben ;

- moet u voldaan hebben aan de in het vonnis bepaal-

de verplichting tot teruggave, schadevergoeding en

betaling van kosten ;

- indien de verjaringstermijn van uw straf verstreken

is, mag u niet de oorzaak zijn van het verstrijken van

deze termijn ;

- mag u niet van een zodanig herstel genoten hebben

in de loop van de afgelopen 10 jaar3.

3 Indien het herstel in eer en rechten sedert minder dan tien jaar
is verleend en betrekking heeft op sommige veroordelingen (die
worden opgesomd in artikel 627 W.Sv), kan het Hof evenwel bes-
lissen dat zulks geen beletsel vormt voor een nieuw herstel in eer
en rechten voor het verstrijken van deze termijn van 10 jaar.
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Om meer te weten

Uitwissing: Wetboek van strafvordering, artikelen
619 tot 620.

Herstel in eer en rechten: Wetboek van strafvorde-
ring, artikelen 621 tot 634.

Wat is de procedure?

Voor de uitwissing is de procedure automatisch.

Voor het herstel in eer en rechten, moet u een aanvraag

opstellen waarin u de veroordeling(en) waarvoor het her-

stel in eer en rechten wordt gevraagd en de plaatsen waar

u gedurende de proeftijd verbleven hebt, vermeldt Deze

aanvraag wordt gericht aan de procureur des Konings van

het arrondissement waarin u verblijft. 

Indien u in het buitenland verblijft, moet uw aanvraag

worden gericht aan de procureur des Konings van het

arrondissement Brussel. De bevoegde rechtsmacht

voor het toekennen van het herstel in eer en rechten is

de kamer van inbeschuldigingstelling.

Wie neemt de procedurekosten ten laste?

De uitwissing brengt geen enkele kost met zich mee.

De kosten voor het herstel in eer en rechten zijn voor

uw rekening.  
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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

Franstalige justitiehuizen
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http://www.just.fgov.be

Communicatiedienst
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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