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Titel

5 MEI 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de
bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft 

Situatie : De van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 08-08-2022, zijn verwerkt. 

Bron : JUSTITIE 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 16-05-2019 bladzijde : 47030

Inwerkingtreding : 01-09-2022

Inhoudstafel

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling 

Art. 1 

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering 

Art. 2-5 

HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek 

Art. 6-8 

HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding 

Art. 9

Tekst

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering

  Art. 2. In artikel 190 van het Wetboek van strafvordering, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 mei 2016,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het derde lid worden de woorden "Het vonnis" vervangen door de woorden "Het beschikkend gedeelte van
het vonnis";
  2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :
  "Het vonnis wordt integraal opgenomen in de databank bedoeld in artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek.
In de databank worden de vonnissen geanonimiseerd op de wijze die door de Koning wordt bepaald.".

  Art. 3. In artikel 337, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 21 december 2009 en
gewijzigd bij de wet van 5 februari 2016, worden in de eerste zin de woorden "het beschikkend gedeelte van"
ingevoegd tussen de woorden "in zijn aanwezigheid" en de woorden "het arrest voor".
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  Art. 4. Artikel 344 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 21 december 2009 en laatstelijk gewijzigd
bij de wet van 21 december 2017, wordt aangevuld met een lid, luidende :
  "Het arrest wordt integraal opgenomen in de databank bedoeld in artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek.
In de databank worden de arresten geanonimiseerd op de wijze die door de Koning wordt bepaald.".

  Art. 5. In artikel 346 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 10 juli 1967 en hersteld bij de wet van 21
december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid, tweede zin, worden de woorden "het beschikkend gedeelte van" ingevoegd tussen de
woorden "en leest" en de woorden "het arrest voor;" ;
  2° in het tweede lid worden de woorden "van het arrest" opgeheven.

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

  Art. 6. In artikel 780, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 oktober
2018, wordt de bepaling onder 5° aangevuld met de woorden "van het beschikkend gedeelte".

  Art. 7. In artikel 782bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 26 april 2007 en gewijzigd bij de wet
van 8 juni 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden "Het vonnis wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het
heeft gewezen," vervangen door de woorden "Het beschikkend gedeelte van het vonnis wordt uitgesproken
door de voorzitter van de kamer die het vonnis heeft gewezen,";
  2° tussen het eerste en het tweede lid worden vier leden ingevoegd, luidende :
  "De beslissing wordt integraal opgenomen in een voor het publiek toegankelijke, elektronische databank van
vonnissen en arresten van de rechterlijke orde, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere regels.
  Uit deze beslissing worden de gegevens die de rechtstreekse identificatie van de partijen en de andere
personen betrokken in de zaak toelaten, weggelaten. De voorzitter van de kamer die het vonnis heeft gewezen,
kan in alle gevallen, hetzij ambtshalve, hetzij op een met redenen omkleed verzoek van een van de partijen, het
vonnis integraal in openbare terechtzitting uitspreken, zelfs in afwezigheid van de andere rechters en, behalve
voor straf- en in voorkomend geval voor tuchtzaken, van het openbaar ministerie.
  Ingeval de opname van het vonnis in de elektronische databank onmogelijk is, spreekt de voorzitter het vonnis
integraal uit, of stelt hij het vonnis ter beschikking van het publiek in de zittingszaal tot aan het einde van die
zitting.
  Wanneer de procedure wat de pleidooien en verslagen betreft in raadkamer is verlopen, kan de voorzitter van
de kamer die het vonnis heeft gewezen, in afwijking van het tweede lid bij een met redenen omklede beslissing die
in het vonnis wordt opgenomen, beslissen dat bepaalde onderdelen van de in het vonnis opgenomen motivering
weggelaten worden uit de opname in de voor het publiek toegankelijke, elektronische databank, wanneer de
opname ervan onevenredig het recht van de partijen of andere personen betrokken in de zaak op de
bescherming van hun persoonlijke levenssfeer aantast.";
  3° in het tweede lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden "het vonnis" vervangen door de woorden "het
beschikkend gedeelte van het vonnis bedoeld in het eerste lid, dan wel het vonnis bedoeld in het tweede lid";
  4° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidende :
  "Na de uitspraak bedoeld in het eerste, tweede of derde lid, kunnen de partijen de integrale beslissing
onmiddellijk raadplegen op de griffie.
  In de gevallen bedoeld in artikel 782, tweede lid, is de beslissing raadpleegbaar vanaf de ondertekening ervan.".

  Art. 8. Artikel 1109 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 14 november 2000, wordt vervangen als
volgt :
  "Art. 1109. Het beschikkend gedeelte van de arresten wordt in openbare terechtzitting uitgesproken door de
voorzitter, in aanwezigheid van het openbaar ministerie en met de bijstand van de griffier.
  Het arrest wordt integraal opgenomen in de elektronische databank bedoeld in artikel 782bis, overeenkomstig
de door de Koning bepaalde nadere regels. Uit het arrest worden de gegevens die de rechtstreekse identificatie
van de partijen en de andere personen betrokken in de zaak toelaten, weggelaten. De voorzitter kan in alle
gevallen, hetzij ambtshalve, hetzij op een met redenen omkleed verzoek van een van de partijen, het arrest
integraal in openbare terechtzitting uitspreken, in aanwezigheid van het openbaar ministerie en met bijstand van
de griffier.
  Ingeval de opname van het arrest in de elektronische databank onmogelijk is, spreekt de voorzitter het arrest
integraal uit, of stelt hij het arrest ter beschikking van het publiek in de zittingszaal tot aan het einde van die
zitting.".

  HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

  Art. 9.Deze wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk [3 op 30 september
2023]3.
  ----------
  (1)<W 2020-07-31/03, art. 73, 002; Inwerkingtreding : 17-08-2020> 
  (2)<W 2021-07-12/03, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 30-07-2021> 
  (3)<W 2022-07-30/03, art. 60, 004; Inwerkingtreding : 18-08-2022> 
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