
 

 

 
 

DE OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK OP EEN UITTREKSEL UIT HET 
STRAFREGISTER?        R.STERKEN 
 

Bij wet van 29 juni 1964 werd het systeem van de opschorting van de uitspraak ingevoerd in het 

strafrecht. 

 

Wanneer een rechtbank de opschorting van de straf uitspreekt, verklaart zij dat de tenlastelegging 

bewezen is, doch dat er aanleiding is om de straf op te schorten. Bijgevolg zal, met instemming van 

de verdachte, een uitspraak over de straf worden opgeschort gedurende een termijn van 1 tot 5 jaar. 

 

De opschorting kan gekoppeld worden aan eventuele probatievoorwaarden die in hoofde van de 

veroordeelde dienen nageleefd te worden om het voordeel van de opschorting te kunnen behouden. 

 

De opschorting van de uitspraak wordt toegepast indien een veroordeling een dermate grote 

weerslag zou hebben op het maatschappelijk leven van de veroordeelde, weliswaar in verhouding 

met de gepleegde feiten en het gerechtelijk verleden.  

 

Een vraag die men zich veelal stelt is, wordt die opschorting nu vermeld op mijn strafregister? 

 

Vooreerst dient er vooralsnog een onderscheid gemaakt te worden tussen de opname in het en een 

uittreksel uit het strafregister. 

 

Ten tweede zijn er momenteel nog twee onderscheiden registers, m.n. het Centraal Strafregister en 

het Gemeentelijk register. 

 

Bij wet van 8 augustus 1997 werd in het wetboek van strafvordering de artikelen 595 en 596 

ingevoegd. Deze artikelen bepalen dat het gemeentebestuur uittreksels aflevert uit het centraal 

strafregister. 

 

Door diezelfde wet werd artikel 590 opnieuw opgenomen in het wetboek van strafvordering. Dit 

artikel bepaalt dat de opschorting van de uitspraak wordt opgenomen in het centraal strafregister. 

 

Het artikel 595 bepaalt bovendien dat de opschorting niet vermeld wordt op het uittreksel uit het 

centraal strafregister, dat wordt afgeleverd door de gemeente. Het uittreksel uit het strafregister 

vervangt het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden’, dat tevens door de gemeentes werd 

afgeleverd.  

 

De artikelen 595 en 596 zijn niet onmiddellijk in werking getreden, zodat de gemeenten nog 

steeds genoodzaakt zijn uittreksels af te leveren op basis van het gemeentelijk register. Het 

gemeentelijk strafregister wordt samengesteld door middel van informatie die de griffies overmaken 

aan het gemeentebestuur. Deze afgifte werd geregeld in ministeriële omzendbrieven. 
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De wet van 31.07.2009 ( 12 jaar later ) bepaalt de inwerkingtreding van de artikelen 595 en 596.  In 

deze wet staat ook een overgangsbepaling vermeld. Tot en met 31.12.2012 zal de situatie zich 

blijven voordoen zoals ze nu is. Meerbepaald zullen de gemeenten tot en met deze datum uittreksels 

uit het strafregister afleveren op grond van de gegevens uit het gemeentelijk strafregister.  

 

De overgangsbepaling vermeldt eveneens dat de griffiers tot en met 31.12.2012 de opschortingen 

dienen mede te delen aan de gemeentebesturen. Bijgevolg zal tot en met deze datum op een 

uittreksel uit het strafregister, afgegeven door het gemeentebestuur, een opschorting van de straf 

vermeld staan. 

 

Vanaf 01.01.2013 zal er geen gemeentelijk strafregister meer bestaan en zullen alle gegevens 

dienen opgevraagd te worden uit het centraal strafregister , waarbij de opschorting niet langer 

vermeld zal staan op een uittreksel. 

 

Ook bepaalde administraties kunnen de mogelijkheid hebben om de gegevens uit het strafregister 

op te vragen bij wijze van uittreksel. 

 

Zoals reeds eerder vermeld wordt de opschorting van de uitspraak opgenomen in het centraal 

strafregister. De opname in het register is niet hetzelfde als een vermelding op een uittreksel ervan. 

 

Artikel 594 bepaalt dat bij Koninklijk Besluit aan bepaalde administratieve overheden toelating kan 

gegeven worden om de gegevens uit het strafregister te raadplegen, doch echter met uitzondering 

van een veroordeling waarbij opschorting van de uitspraak werd toegekend. 

Indien een dergelijke administratieve overheid de gegevens raadpleegt, dan zal zij geen kennis 

hebben van het feit dat er een opschorting van de uitspraak werd verleend. 

 

De opschorting van de uitspraak zal dus nog tot en met 31.12.2012 worden vermeld op een 

uittreksel uit het strafregister dat door het gemeentebestuur wordt afgeleverd. Dit onder voorwaarde 

dat de griffie van de rechtbank de uitspraak aan het gemeentebestuur heeft medegedeeld. 

 

Bovendien hebben de diverse administratieve overheden geen toegang tot de gegevens waarvoor 

een opschorting van de uitspraak werd verleend. 
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