Aanvraag “Herstel
in eer en rechten”
Procedure aanvragen van eerherstel
Via dit document wil VSK u de nodige informatie bezorgen voor een aanvraag herstel in
eer en rechten.
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Inleiding
Elke sportschutter moet jaarlijks een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1 met als activiteit
sportschieten, schietclub, sportschutterslicentie, …. gaan afhalen bij de gemeente/politie voor zijn/haar
sportschutterslicentie of zijn/haar schietclub. In sommige gevallen blijkt er plotseling een oude
veroordeling uit het verleden opgenomen te zijn die er mogelijks de voorgaande jaren niet op vermeld
stond.
Een straf die niet kan worden uitgewist, dus een straf hoger dan een politiestraf, kan “verschoond”
worden door een aanvraag tot “herstel in eer en rechten”. Dit vergt wel een persoonlijk initiatief en dus
een gerechtelijke beslissing.
Via dit document tracht VSK u hier de nodige info over te bezorgen. Op die manier kan u de aanvraag
zelf indienen. Verschillende leden van VSK hebben herstel in eer en rechten gekregen zonder
tussenkomst van een advocaat.

Begrip
Wanneer je door de (politie‐)rechtbank bent veroordeeld tot een politiestraf, dit wil zeggen een
gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen en/of een geldboete van 1 tot 25 euro, of een werkstraf van 20 tot 45
uur, zal je veroordeling na een termijn van 3 jaar automatisch uit het strafregister gewist worden. De
uitwissing is aan geen enkele bijkomende voorwaarde onderworpen en kosteloos.
Wanneer je door de politierechtbank of correctionele rechtbank werd veroordeeld tot een hogere straf,
zal je zelf een aantal stappen moeten ondernemen om een uitwissing van de veroordeling te bekomen
Deze procedure heet “het verzoek tot herstel in eer en rechten” en kan, naar gelang het geval, ten vroegste
opgestart worden na 3 jaar tot 10 jaar na de veroordeling. De kosten van deze procedure moet je zelf
dragen.

Gevolg
Het gevolg van een uitwissing in beide gevallen is dat:



De ontzetting uit bepaalde rechten die voortvloeien uit de veroordeling ongedaan worden gemaakt,
zoals bijvoorbeeld het recht om te stemmen of om zich zelf verkiesbaar te stellen.
De veroordeling niet (meer) op de uittreksels van het strafregister vermeld wordt en evenmin nog als
basis dient voor het voorzien van herhaling bij nieuwe veroordelingen
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Voorwaarden voorafgaand aan de aanvraag tot herstel in eer
en rechten
Gedurende een proeftijd: (met proeftijd wordt bedoeld de jaren voorafgegaan aan de aanvraag)



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.
Om in eer en rechten hersteld te worden, moet je:





De vrijheidsstraffen uitgezeten hebben en de geldstraffen waartoe je werd veroordeeld, betaald
hebben.
Voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichtingen tot teruggave, schadevergoeding
en betaling van kosten.
Indien de verjaringstermijn van uw straf verstreken is, mag je niet de oorzaak zijn van het
verstrijken van deze termijn.
Mag je niet van een zodanig herstel (gelijkaardig feit) genoten hebben in de loop van de afgelopen
10 jaar.

Procedure en behandeling
Aanvraag
Voor het herstel in eer en rechten, moet u een aanvraag opstellen waarin u verplicht de
volgende info opneemt:


de veroordeling(en) waarvoor het herstel in eer en rechten wordt gevraagd (Uittreksel
uit het strafregister toevoegen als bijlage)



de plaatsen waar u gedurende de proeftijd (van 3 tot 10 jaar) verbleven hebt



de reden waarom u het herstel in eer en rechten aanvraagt.

De aanvraag wordt schriftelijk gericht aan de procureur des Konings van het arrondissement
waarin u verblijft (adressen zie verder in het document). Indien u in het buitenland verblijft,
moet uw aanvraag worden gericht aan de procureur des Konings van het arrondissement
Brussel.
Dit kan met aangetekende zending of per afgifte op de griffie van de rechtbank.
Uiteraard moet u ook instaan voor de daaraan verbonden kosten, al hebben we weet van
personen die eerherstel hebben verkregen en nooit een rekening hebben ontvangen.
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Het parket zal vervolgens nagaan, onder meer door bevraging van het gerechtelijk
arrondissement waar de veroordeling werd uitgesproken, of alle voorwaarden tot eerherstel
vervuld zijn.
Zodra alles gecontroleerd werd en het dossier volledig is, zal het parket je verzoek tot herstel in
eer en rechten overmaken aan de procureur‐generaal van het eigen rechtsgebied, d.i. Brussel.
De verschillende dossiers tot eerherstel worden gegroepeerd behandeld op enkele zittingen van
het Hof van Beroep, dat uitspraak zal doen over je verzoek.
Wanneer de Procureur bepaald dat u moet verschijnen, dan moet u dat ook doen, afwezig
zijn zonder reden zal tot gevolg hebben dat uw aanvraag word afgewezen, lukt het niet op
de voorgestelde datum en heeft u een geldige reden welke vooraf kenbaar is gemaakt dan
kan u uitstel bekomen, enkel op de dag van uitspraak moet u niet verschijnen, veelal word er
eerherstel verleend zonder dat u er dient aanwezig te zijn .
Proeftermijn:
De proeftermijn die 3 jaar bedraagt begint pas te lopen vanaf het tijdstip van de volledige
vereffening van de geldboete.
Men kan ten vroegste 1 jaar voor het verstrijken van de proeftermijn herstel in eer en rechten
aanvragen met andere woorden 2 jaar na de volledige betaling van de geldboete.
Na een voortijdig en afgewezen verzoek kan wel een nieuw verzoek worden ingediend eens
aan de voorwaarden voldaan is.
Bij het verzoek dient het bewijs van betaling van de geldboeten als bijlage gevoegd, al is dat
soms niet meer mogelijk wanneer het straffen van lang geleden betreft.
Het spreekt voor zich dat ook de gerechtskosten dienen betaald te zijn, evenals de
verschuldigde schadevergoedingen aan de mogelijke burgerlijke partijen.
Bijkomende bewijzen :
Worden er bijkomende bewijzen gevraagd, dan is het uw taak deze zo snel mogelijk te leveren
zodat uw zaak verder kan behandeld worden.
Bij afwijzen:
Word de aanvraag afgewezen dan zal dit met reden zijn aangegeven, eenmaal aan de
opgelegde reden en of voorwaarden voldaan heeft u alsnog de kans om een nieuwe aanvraag
in te dienen.
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Overzicht adressen parketten van de procureur des Konings
Zoals reeds aangehaald moet de aanvraag gestuurd worden naar de procureur des Konings van het
arrondissement

waar

u

verblijft.

Om

dit

te

vinden

kan

u

surfen

naar

de

website:

http://www.om‐mp.be/page/2436/1/parketten_van_de_procureur_des_konings.html
Op deze website zijn steeds de meest recente gegevens opgenomen. We adviseren dan ook om de
gegevens te controleren met deze site. Voor de volledigheid wordt hieronder een overzicht opgenomen
van de huidige gerechtelijke arrondissementen.

PARKET ANTWERPEN
Afdeling Antwerpen

Bolivarplaats 20 bus 2

03/257 80 11

03/257 90 48

015/28 81 11

015/28 82 22

014/44 71 00

014/44 76 59

Rue de Nimy 28

065/ 35 67 11

065/ 35 67 27

7000 Mons

065/35 67 28

Place du palais de Justice 5

069/25 17 11

069/22 44 27

02/508 71 11

02/508 70 97

071/23 65 11

071/23 67 93

087/59 65 40

087/74 03 88

02/451 18 11

02/451 18 91

2000 Antwerpen
Afdeling Mechelen

Keizerstraat 20
2800 Mechelen

Afdeling Turnhout

Kasteelplein 1
2300 Turnhout

PARKET BERGEN
Afdeling Bergen
Afdeling Doornik

7800 Tournai
PARKET BRUSSEL
Quatre Brasstraat 4
1000 Brussel
PARKET CHARLEROI
Avenue Général Michel
6000 Charleroi
PARKET EUPEN
Rathausplatz 8
4700 Eupen
PARKET HALLE‐VILVOORDE
Nerviërsstraat 60
1730 Asse

VSK vzw (versie 1.0 dd 28/01/2016)

5

Aanvraag “Herstel in eer en rechten”

PARKET LEUVEN
Ferdinand Smoldersplein 5

016/21 41 11

016/21 42 81

085/24 45 33

085/24 45 32

04/222 78 00

04/222 72 40

087/32 36 10

087/32 37 65

012/39 98 00

012/39 99 10

011/37 42 50

011/37 44 98

063/21 44 40

063/21 83 42

084/47 02 00

084/47 02 90

061/24 25 00

061/27 53 33

082/21 18 11

082/22 42 55

081/25 17 11

081/25 18 90

09/234 40 11

09/234 41 04

055/33 16 11

055/33 16 02

052/25 15 11

052/25 15 01

3000 Leuven
PARKET LUIK
Afdeling Hoei

Quai d’Arona 4
4500 Huy

Afdeling Luik

Rue de Bruxelles 2
4000 Liège

Afdeling Verviers

Rue du Tribunal 4
4800 Verviers

PARKET LIMBURG
Afdeling Tongeren

Piepelpoel 12
3700 Tongeren

Afdeling Hasselt

Parklaan 25/3
3500 Hasselt

PARKET LUXEMBURG
Afdeling Aarlen

Place Schalbert
6700 Arlon

Afdeling Marche‐en‐

Rue Victor Libert 7

Famenne

6900 Marche‐en‐Famenne

Afdeling Neufchâteau

Place Charles Bergh 7
6840 Neufchâteau

PARKET NAMEN
Afdeling Dinant

Place du palais de Justice 6
5500 Dinant

Afdeling Namen

Place du palais de Justice 4
5000 Namur

PARKET OOST‐VLAANDEREN
Afdeling Gent

Opgeëstenlaan 401/B
9000 Gent

Afdeling Oudenaarde

Bourgondiëstraat 5
9700 Oudenaarde

Afdeling Dendermonde

Zwarte Zustersstraat 2/4/6
9200 Dendermonde
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PARKET WAALS‐BRABANT
Place Albert Ier 17

067/28 22 11

/

050/47 35 00

050/47 36 90

056/26 93 11

056/26 93 12

057/45 05 00

057/23 96 66

058/29 63 11

058/29 63 78

1400 Nivelles
PARKET WEST‐VLAANDEREN
Afdeling Brugge

Kazernevest 3
8000 Brugge

Afdeling Kortrijk

Burgemeester A.Nolfstraat 10A
8500 Kortrijk

Afdeling Ieper

Grote Markt 1
8900 Ieper

Afdeling Veurne

P.Benoitlaan 2
8630 Veurne
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Uittreksel uit het wetboek van strafvordering
AFDELING II. ‐ HERSTEL IN EER EN RECHTEN IN STRAFZAKEN.
Art. 621. <W 12‐07‐1984, art. 1> Iedere veroordeelde tot straffen die niet kunnen worden uitgewist overeenkomstig
artikel 619, kan in eer en rechten hersteld worden, indien hij sedert ten minste tien jaar geen zodanig herstel heeft
genoten. (...). <W 1991‐01‐09/33, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 15‐02‐1991>
(Indien het herstel in eer en rechten sedert minder dan tien jaar is verleend en alleen betrekking heeft op de
veroordelingen bedoeld in artikel 627, kan het Hof evenwel beslissen dat zulks geen beletsel vormt voor een nieuw
herstel in eer en rechten voor het verstrijken van deze termijn.) <W 1997‐08‐08/14, art. 18, 006; Inwerkingtreding :
03‐09‐2001>
Art. 622. <W 07‐04‐1964, art. 5> De veroordeelde moet de vrijheidsstraffen hebben ondergaan en de geldstraffen
hebben gekweten, tenzij die straffen krachtens het recht van genade kwijtgescholden zijn, of, indien zij
voorwaardelijk zijn uitgesproken of voorwaardelijk zijn geworden bij genademaatregel, als niet bestaande worden
beschouwd. Is de straf verjaard, dan kan de veroordeelde alleen in eer en rechten hersteld worden wanneer de niet‐
uitvoering niet aan hem te wijten is.
Art. 623. <W 07‐04‐1964, art. 6> De veroordeelde moet voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting
tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten, en (indien hij veroordeeld is wegens overtreding van
artikel 489ter van het Strafwetboek) moet hij het passief van het faillissement, hoofdsom, interesten en kosten,
hebben gekweten. <W 1997‐08‐08/80, art. 125, 003; Inwerkingtreding : 01‐01‐1998>
Het hof dat over het verzoek tot eerherstel moet beslissen, kan de veroordeelde evenwel van deze voorwaarde
ontslaan, indien hij aantoont dat hij in de onmogelijkheid verkeerde om aan de verplichtingen te voldoen hetzij
wegens zijn onvermogen, hetzij wegens enig ander feit waaraan hij geen schuld heeft. Het hof kan in dat geval,
onverminderd de rechten van de schuldeisers, ook het gedeelte bepalen van de teruggave, de schadevergoeding,
de gerechtskosten en het passief, dat de veroordeelde moet hebben voldaan alvorens hem herstel in eer en rechten
kan worden toegestaan.
Art. 624. <W 07‐04‐1964, art. 7> Herstel in eer en rechten is afhankelijk van een proeftijd gedurende welke de
verzoeker een vaste verblijfplaats in België of in het buitenland moet hebben gehad, blijk moet hebben gegeven van
verbetering en van goed gedrag moet zijn geweest.
Het hof moet bij zijn beoordeling inzonderheid rekening houden met de moeite door de verzoeker gedaan om de
uit de misdrijven voortvloeiende schade die niet gerechtelijk mocht zijn vastgesteld, te herstellen.
(...) <W 1997‐08‐08/14, art. 19, 006; Inwerkingtreding : 03‐09‐2001>
Art. 625. <W 07‐04‐1964, art. 8> De proeftijd, (die voortduurt tot de dag waarop het arrest van eerherstel wordt
gewezen), loopt <W 1991‐01‐09/33, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 15‐02‐1991> :
1° Van de dag van de voorwaardelijke veroordeling;
2° Van de dagtekening van het koninklijk genadebesluit waarbij de straf voorwaardelijk wordt gemaakt;
3° Van de dag van de voorwaardelijke invrijheidstelling, mits de definitieve invrijheidstelling verkregen is ten tijde
van het indienen van de aanvraag;
4° In de overige gevallen bedoeld bij artikel 622, van de dag van het verval van de straffen of van de dag waarop
zij verjaren, voor zover de niet‐uitvoering niet te wijten is aan de verzoeker.
Art. 626. <W 07‐04‐1964, art. 9> (De minimumduur van de proeftijd is bepaald op drie jaar voor veroordelingen tot
politiestraffen of correctionele straffen die een gevangenisstraf van vijf jaar niet te boven gaan. Die termijn wordt
echter op ten minste zes jaar gebracht), indien de verzoeker wegens wettelijke herhaling veroordeeld is
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overeenkomstig de artikelen 54 tot 57 van het Strafwetboek of indien hij ter beschikking van de Regering is gesteld
ingevolge artikel 23, tweede lid, van de wet van 9 april 1930, zoals deze is gewijzigd bij de wet van 1 juli 1964 tot
bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers. <W 10‐07‐1967, art. 1, 243°> <W
1991‐01‐09/33, art. 2,1° en 2°, 002; Inwerkingtreding : 15‐02‐1991>
(De minimumduur van de proeftijd is bepaald op vijf jaar voor veroordelingen tot criminele straffen of tot
correctionele straffen die een gevangenisstraf van vijf jaar te boven gaan. Die termijn wordt echter op ten minste
tien jaar gebracht, indien de verzoeker wegens wettelijke herhaling veroordeeld is overeenkomstig de artikelen 54
tot 57 van het Strafwetboek of indien hij ter beschikking van de regering is gesteld ingevolge artikel 23, tweede lid,
van de wet van 9 april 1930, als gewijzigd bij de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen
abnormalen en gewoontemisdadigers.
Wat de voorwaardelijke veroordelingen betreft, mag de duur van de proeftijd niet minder bedragen dan de duur
van het uitstel, tenzij deze bij genademiddel werd verminderd.) <W 1991‐01‐09/33, art. 2,3°, 002; Inwerkingtreding
: 15‐02‐1991>
Art. 627. <W 1997‐08‐08/14, art. 20, 006; Inwerkingtreding : 03‐09‐2001> Indien de verzoeker tijdens de proeftijd
bedoeld in de vorige artikelen veroordeeld is tot een politiestraf, tot een correctionele geldboete of tot een
correctionele hoofdgevangenisstraf van ten hoogste een maand wegens overtreding van :
de artikelen 242, 263, 283, 285, 294, 295, tweede lid, 361, 362, 419, 420, 421, 422 en 519 van het Strafwetboek;
de artikelen 333 en 334 van hetzelfde Wetboek, die betrekking hebben op gevallen van nalatigheid;
bijzondere wetten en verordeningen,
kan het Hof beslissen dat deze veroordelingen geen beletsel vormen voor de toekenning van het herstel in eer en
rechten.
Art. 628. <W 07‐04‐1964, art. 11> (De verzoeker richt zijn aanvraag tot herstel in eer en rechten aan de procureur des
Konings van het arrondissement waarin hij verblijft, waarbij hij de veroordelingen waarop de aanvraag betrekking
heeft, de plaatsen waar hij gedurende de proeftijd heeft verbleven en, in voorkomend geval, de in artikel 627
bedoelde veroordelingen moet vermelden.) <W 1997‐08‐08/14, art. 21, 006; Inwerkingtreding : 03‐09‐2001>
Verblijft hij in het buitenland, dan wordt de aanvraag gericht aan de procureur des Konings van het arrondissement
Brussel.
(De aanvraag kan ten vroegste een jaar vóór het verstrijken van de in artikel 626 bedoelde termijn worden
ingediend.) <W 1991‐01‐09/33, art. 6,2°, 002; Inwerkingtreding : 15‐02‐1991>
Art. 629. <W 07‐04‐1964, art. 12> De procureur des Konings laat zich afgeven :
1° Een uittreksel uit het strafregister van de verzoeker;
2° Een voor eensluidend verklaard uittreksel uit alle arresten en vonnissen in strafzaken de verzoeker betreffende.
Die uittreksels vermelden, benevens de juiste aard der feiten en de uitgesproken straffen of maatregelen, iedere
veroordeling tot teruggave, tot schadevergoeding jegens een burgerlijke partij en in de proceskosten.
3° Een uittreksel uit het moraliteitsregister van de verzoeker gehouden tijdens de uitvoering van de
vrijheidsstraffen

of

de

maatregelen

van

vrijheidsbeneming

die

hij

heeft

ondergaan;

4° De verklaringen van de burgemeesters der gemeenten waar de verzoeker gedurende de proeftijd heeft
verbleven, betreffende het tijdstip en de duur van zijn verblijf in elke gemeente, zijn beroepsarbeid, zijn middelen
van bestaan en zijn gedrag gedurende die tijd.
Wanneer de verzoeker in het buitenland verblijft of heeft verbleven, bepaalt de procureur des Konings welke
verklaringen moeten worden overgelegd ter vervanging van de hierboven bedoelde, of verschaft zich de nodige
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bescheiden.
(De procureur des Konings wint ambtshalve of op verzoek van de procureur‐generaal alle nodig geachte
inlichtingen in. Hij zendt het dossier met de stukken en zijn advies aan de procureur‐generaal. Wanneer de
veroordeelde een straf heeft ondergaan voor feiten bedoeld bij de artikelen 372 tot 378 van het Strafwetboek of voor
feiten bedoeld bij de artikelen 379 tot 386ter van hetzelfde Wetboek indien ze gepleegd werden op minderjarigen
of met hun deelneming, moet het dossier het advies van een dienst die gespecialiseerd is in de begeleiding of de
behandeling van seksuele delinquenten bevatten.) <W 1997‐08‐08/14, art. 22, 006; Inwerkingtreding : 03‐09‐2001>
Art. 630. <W 07‐04‐1964, art. 13> Binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag legt de procureur‐generaal
de processtukken voor aan de kamer van inbeschuldigingstelling die binnen een maand de zaak behandelt en
beslist met gesloten deuren.
Oordeelt de procureur‐generaal dat het verschijnen van de verzoeker niet onontbeerlijk is en dat er grond bestaat
om de aanvraag in te willigen, dan kan het hof zonder verdere formaliteiten herstel in eer en rechten verlenen.
In de overige gevallen worden de procureur‐generaal, de verzoeker en zijn raadsman gehoord.
Het dossier wordt gedurende ten minste vijf dagen ter beschikking gesteld van de verzoeker en van zijn raadsman.
De verzoeker verschijnt op een dagvaarding die hem door de procureur‐generaal ten minste acht vrije dagen vóór
de vastgestelde dag wordt gedaan.
Oordeelt het hof, na de verschijning, dat een onderzoek nodig is, dan bepaalt het de feiten waarop dit moet slaan,
wijst het de getuigen aan en stelt een dag vast voor hun verhoor.
Dadelijk na het verhoor van de getuigen worden de procureur‐generaal, de verzoeker en zijn raadsman opnieuw
gehoord.
De getuigen worden opgeroepen door de zorg van de procureur‐generaal. Hun verschijning, verhoor en
vergoedingen worden geregeld als voor de getuigen in correctionele zaken.
De verzoeker moet in persoon verschijnen op elke terechtzitting, behalve op die waarop het arrest wordt
uitgesproken.
Indien hij niet verschijnt zonder een wettige reden van verschoning aan te voeren, wijst het hof zijn aanvraag af.
Voert hij zodanige reden wel aan, dan zet het hof, na de raadsman te hebben gehoord, de behandeling van de zaak
voort of stelt deze uit.
Art. 631. <W 07‐04‐1964, art. 14> Indien het hof de aanvraag afwijst, mag deze pas worden hernieuwd na verloop
van twee jaren na de dagtekening van het arrest. In het afwijzend arrest mag het hof een kortere termijn stellen,
behalve wanneer het herstel in eer en rechten geweigerd wordt wegens gemis van verbetering of van goed gedrag.
Indien het hof het herstel verleent, wordt het arrest door de zorg van de procureur‐generaal ten uitvoer gelegd.
Art. 632. <W 07‐04‐1964, art. 15> Van het herstel in eer en rechten wordt melding gemaakt op de kant van de
eindarresten of ‐vonnissen waarvoor het wordt verleend; een uittreksel uit het arrest wordt gezonden aan de
minister van Justitie, aan de procureur des Konings die verslag heeft gedaan, aan de burgemeester van de gemeente
waar de verzoeker zijn woonplaats heeft en, wanneer deze laatste nog dienstplichtig is, aan de auditeur‐generaal.
De in eer en rechten herstelde kan zich een uitgifte van het arrest van herstel doen afgeven.
Art. 633. <W 07‐04‐1964, art. 16> (De kosten van de rechtspleging tot herstel in eer en rechten komen ten laste van
de verzoeker. Zij worden geregeld zoals in correctionele zaken.
De griffier van het Hof stelt de verzoeker bij een ter post aangetekende brief in kennis van het bedrag van de
procedurekosten, waarbij aan betrokkene wordt gevraagd daarvan binnen twee maanden na de uitspraak ter griffie
betaling te doen.
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Een kopie van de kwitantie wordt bij het dossier gevoegd en het arrest wordt vervolgens ten uitvoer gelegd
overeenkomstig artikel 631, tweede lid.) <W 1997‐08‐08/14, art. 23, 006; Inwerkingtreding : 03‐09‐2001>
Art. 634. <W 07‐04‐1964, art. 17> Herstel in eer en rechten doet voor het toekomende alle gevolgen van de
veroordeling ophouden in de persoon van de veroordeelde, onverminderd de rechten door derden verkregen.
en met name :
Het doet in de persoon van de veroordeelde de onbekwaamheden ophouden die uit de veroordeling zijn
voortgevloeid;
Het verhindert dat die beslissing als grondslag dient voor de herhaling, een beletsel vormt voor de voorwaardelijke
veroordeling of in de uittreksels uit het strafregister of uit het militair stamboek wordt vermeld;
Het herstelt de veroordeelde niet in de titels, graden, openbare ambten, bedieningen en betrekkingen die hij door
afzetting verloren heeft;
Het ontheft hem niet van de onwaardigheid om te erven;
Het verhindert noch de rechtsvordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed, noch de rechtsvordering
tot schadevergoeding, die op de rechterlijke beslissing gegrond is.

Besluit
VSK tracht via dit document de clubs de nodige informatie te bezorgen voor haar leden sportschutters
die geconfronteerd worden met een veroordeling uit het verleden die genoteerd wordt op het uittreksels
uit het strafregister. Middels de procedure herstel in eer en rechten kunnen sommige veroordelingen
gewist worden, om alzo een blanco uittreksel uit het strafregister te bekomen. De tijd die deze procedure
in beslag neemt, is moeilijk te voorspellen. Dit kan variëren tussen enkele maanden, tot een half jaar
mogelijks nog iets langer.
VSK bedankt Daniël Creël en Ellen Demey voor het opzoekwerk en het aanleveren van de informatie.

Martine Donckers
Administratief directeur VSK vzw
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