DIT IS EEN UITGEBREIDE LIJST MET BEVOEGDHEDEN VAN DE POLITIERECHTBANK.
DE WETTELIJKE BEPALINGEN VERANDEREN ECHTER VOORTDUREND.
DEZE LIJST WORDT REGELMATIG BIJGEWERKT.
EEN ONNAUWKEURIGHEID KAN ECHTER NOOIT UITGESLOTEN WORDEN.

De politierechtbank heeft niet enkel een uitgebreide strafrechtelijke bevoegdheid, maar ook een
burgerlijke, en is tevens belast met enkele veeleer administratieve bevoegdheden.

De strafrechtelijke bevoegdheid van de politierechter wordt bepaald in art. 137 en 138 Sv.
Art. 137 Sv. bepaalt dat de politierechtbank kennis neemt van de overtredingen.
Volgens art. 138 Sv. neemt de politierechtbank bovendien kennis van :
- de misdrijven in het Veldwetboek omschreven (Wet 7.10.1886)
- de misdrijven in het Boswetboek omschreven (Wet 19.12.1854)
In het Vlaams Gewest werd het Boswetboek gedeeltelijk vervangen door het Bosdecreet van
13.6.1990, in het Waals Gewest door de decreten van 19.12.1984, 6.4.1995,16.9.1985 en 18.7.1996,
en in het Brussels Gewest door de Ordonnanties van 25 en 30.3.1999. De politierechtbank blijft
daarvoor bevoegd
- de misdrijven omschreven in de besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap (B.W.
14.11.1939), met uitzondering van die van artikel 8 (het dronken maken met werkongeschiktheid of
de dood tot gevolg) en van artikel 11, 1e en 2e lid (het verkopen van spijzen of dranken in
ontuchthuizen)
- de misdrijven omschreven in de wetten op de riviervisserij
- de misdrijven omschreven in de wetten en verordeningen op de barelen, de openbare en
geregelde diensten van gemeenschappelijk vervoer te land en te water, de wegen te land en te
water en het wegverkeer
- de wanbedrijven omschreven in de artikelen 418 tot 420 van het strafwetboek, wanneer de
doding, de slagen of verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval
- de wanbedrijven omschreven in artikel 22 van de wet van 21.11.1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
- de misdrijven omschreven in de provincieverordeningen, met uitzondering van de verordeningen
door de provinciegouverneurs en de arrondissementscommissaris, en vastgesteld krachtens de

artikelen 128 en 139 van de provinciewet (handhaving van de openbare orde door de
provinciegouverneur en de arrondissementscommissaris)
- de misdrijven omschreven in de gemeenteverordeningen
- de misdrijven omschreven in het koninklijk besluit van 6.12.1897 betreffende de politie over het
militair domein
- het misdrijf omschreven in artikel 1 van de wet van 30.7.1922 waarbij een verlofbrief voor de
vogelvangst met netten ingevoerd wordt
- de misdrijven omschreven in de wet van 24.7.1923 ter bescherming van militaire duiven en ter
beteugeling van het aanwenden van duiven voor verspieding, met uitzondering van de misdrijven
van artikel 11
- de misdrijven omschreven in de artikelen 77 tot 79 van de besluitwet van 25.2.1947 tot coördinatie
en wijziging van de wetten betreffende de pensioenregeling voor de mijnwerkers en de ermee
gelijkgestelden
- de misdrijven omschreven in de artikelen 155 en 158 van de wetten betreffende de kinderbijslag
voor loonarbeiders, gecoördineerd bij K.B. van 19.12.1939
- de wanbedrijven waarvan de kennisneming haar door een bijzondere bepaling is opgedragen

Zo is de politierechtbank strafrechtelijk bevoegd voor :
- strafwetboek : (enkel art. 559/1°,, art. 561/1 en art. 563/2° en 3°)
- Jachtwet van 28.2.1882, enkel art. 20, 2e lid, in geval verzachtende omstandigheden in acht
werden genomen
In het Vlaams Gewest gedeeltelijk vervangen door het Jachtdecreet van 24.7.1991
In het Waals Gewest gedeeltelijk vervangen door het Decreet van 14.7.1994
In het Brussels Gewest gedeeltelijk vervangen door de Ordonnantie van 25.3.1999
- K.B.van 16.3.1968 ter coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer
- K.B. 1.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
- Wet van 21.11.1998 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen
- B.W. 30.12.1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen door middel van automobielen
- B.W. 24.2.1947 houdende technische controle voor het vervoer van goederen voor eigen rekening
- R.B. 15.5.1947 houdende regeling van de geneeskundige schifting van en het geneeskundig
toezicht op de autobestuurders van de openbare autobusdiensten, autocardiensten, de taxidiensten

en van de andere bij de besluitwet van 30.12.1946 bedoelde diensten tot vervoer van personen door
middel van automobielen
- R.B. 20.9.1947 tot vaststelling van de algemene voorwaarden betreffende de openbare
autobusdiensten, tijdelijke autobusdiensten, bijzondere autobusdiensten en de autocardiensten
- K.B. 31.12.1953 houdende regeling nopens de inschrijving van de voertuigen met eigen
beweegkracht
- Wet 1.8.1960, vervoer van zaken tegen bezoldiging
- K.B. 9.9.1967 houdende algemeen reglement betreffende het vervoer van zaken met
motorvoertuigen tegen vergoeding
- K.B. 23.4.1971 houdende uitvoering van de verordening EEG 1463/70 van de raad van de Europese
Gemeenschappen
van 20.7.1970 betreffende de invoering van een controleapparaat bij het wegvervoer
- K.B. 7.5.1971 houdende vaststelling van het gemeenschappelijk tarief voor het vervoer van
goederen over de weg tegen vergoeding tussen de Beneluxlanden, ook indien het vervoer
gedeeltelijk over het grondgebied van een derde land plaatsvindt
- K.B. 10.10.1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen,
de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen
- Wet 27.12.1974 betreffende de taxidiensten
- M.B. van 23.10.1975 houdende de reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de
staatsnatuurreservaten, buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan.
- K.B. 15.3.1976 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg met uitzondering
van ontplofbare en radioactieve stoffen
- K.B. 15.9.1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro,
autobus en autocar
- K.B. van 13.7.1984 houdende uitvoering van de E.E.G.-verordening nr. 1463/79 van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 20.7.1979 betreffende de invoering van een controleapparaat bij
het wegvervoer
- Wet 21.6.1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de
onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen
- K.B. 9.1.1987 inzake de massa's en de afmetingen van voertuigen welke in het internationaal
verkeer tussen de lidstaten van de Benelux Economische Unie zijn toegelaten
- K.B. 4.4.1995 houdende voorschriften betreffende de maatregelen na te komen voor het
reizigersvervoer
- K.B. 27.9.1926, Scheepvaartreglement van de Beneden-Zeeschelde

- K.B. 15.10.1935 betreffende het algemeen reglement der scheepvaartwegen
- Wet 5 mei 1936 tot vaststelling van het statuut der havenkapiteins
- Wet 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen
- K.B. 31.5.1968 houdende politiereglement van de Beneden-Zeeschelde (enkel art. 16 - het overige
werd opgeheven door het K.B. van 23.9.1992)
- K.B. 3.12.1968 houdende omwerking van het statuut van de Dienst voor regeling der binnenvaart
- K.B. 5.8.1970 : algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen
- Wet 24.11.1975 houdende goedkeuring en uitvoering van het Verdrag inzake de internationale
bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, opgemaakt te Londen op 20.10.1972
- Wet 8.7.1976 betreffende de vergunning voor exploitatie binnenvaartuigen
- Wet 12.7.1983 op de scheepsmeting
- Wet van 21.5.1991 betreffende de invoering van een stuurbrevet voor het bevaren van de
scheepvaartwegen van het Rijk
- Wet 27.6.1937 houdende herziening van de wet van 16.11.1919 betreffende de regeling der
luchtvaart
- Wet 18.2.1969 houdende maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten
inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg
- Wet 1.7.1954 op de riviervisserij
- K.B. 30.1.1958 houdende algemeen politiereglement van de polders en de wateringen
- Wet 12.7.1973 op het natuurbehoud(art. 44§1, 2° al.)
- K.B. 16.2.1976 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild groeiende
plantensoorten
- Afvalstoffendecreet (Vlaams Gewest) van 2.7.1981 (enkel art. 12, na contraventionalisering)
- Besluit van 27.6.1984 van de Vlaamse Executieve houdende maatregelen inzake natuurbehoud op
de bermen beheerd door publiekrechtelijke personen
- Wet 14.8.1986 (Bescherming van het welzijn van de dieren)
- Wet van 24.3.1987 (Dierengezondheidswet)
- Wet 5.7.1871 die wijzigingen aanbrengt aan de belastingwetten
- Wet 10.3.1925 op de elektriciteitsvoorziening (enkel art. 24 en 27, al. 2)
- Wet 11.8.1928, kieswetboek (art. 210)

- Wet 14.5.1930 op radiotelegrafie, radiotelefonie en andere radiocommunicaties
- Wet 3.1.1934 betreffende het aanleggen van onder- en bovengrondse telefoon- en
telegraafverbindingen voor 's lands defensie organisatie
- Wet 8.7.1935 betreffende boter, margarine, bereide vetten en andere eetbare vetten
- K.B. nr. 244 van 15.2.1936 omtrent de mengsels en de herkomstaanwijzing van zekere categorieën
boter
- Wet 20.6.1956 betreffende de verbetering van de rassen van de voor de landbouw nuttige
huisdieren
- Wet 26.1.1960 betreffende de taksen op radioontvangsttoestellen
- Wet 12.7.1960 tot zedelijke bescherming van de jeugd (art. 8)
- Wet 17.12.1963 tot inrichting van de controle op reizigers in logementshuizen
- Wet 8.4.1965 betreffende de jeugdbescherming (enkel art. 83,84 en 85)
- K.B. 26.1.1967 betreffende de identiteitskaarten
- Wet 11.7.1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw,
bosbouw en veeteelt
- Wet 30.4.1970 op het kamperen
- Wet 16.6.1970 betreffende de meeteenheden, meetstandaarden en meetwerktuigen
- Wet 2.4.1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke
organismen
- K.B. 29.10.1971 betreffende het kamperen
- Wet 24.7.1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en
dienstverlening (art. 11)
- Wet 28.3.1975 betreffende handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten
- K.B. 5.6.1975 betreffende het bewaren, het verkopen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen en
fytofarmaceutische producten
- K.B. 14.4.1977 betreffende de stoffelijke lengtematen
- Wet 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (enkel de inbreuken tegen art. 5, 12, 17, 79.1° en 79.2°)
- K.B. van 10.3.1981 waarbij het algemeen reglement op de elektrische installaties voor de
huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie
bindend worden verklaard.

- K.B. van 13.11.1981 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke
voeding
- Wet 29.6.1983 betreffende de leerplicht
- K.B. 29.7.1985 betreffende de identiteitskaarten

Burgerlijke bevoegdheid :
Art. 601bis Ger.W.:
De politierechtbank neemt kennis, ongeacht het bedrag, van alle vorderingen tot vergoeding van
schade ontstaan uit een verkeersongeval zelfs indien het zich heeft voorgedaan op een plaats die
niet toegankelijk is voor het publiek.
Art. 601ter Ger.W. De politierechtbank is bevoegd voor:
1° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete door de
ambtenaar die daartoe door de gemeente wordt aangewezen overeenkomstig artikel 119bis van de
nieuwe gemeentewet;
2° het beroep tegen de beslissing tot het niet-opleggen van een administratieve geldboete door de
ambtenaar die daartoe door de gemeente wordt aangewezen overeenkomstig artikel 119bis van de
nieuwe gemeentewet;
3° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie door de
ambtenaar, daartoe door de Koning aangewezen, voor feiten omschreven in de wet van 21
december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.

De politierechter is ook bevoegd in verband met toelating tot visitaties in de huizen, erven en
panden van de particulieren op grond van volgende wetgevingen: Huiszoekingen en huisvisitaties
(wet van 7 juni 1969) betreffende o.a:
- De algemene wet over douane en accijnzen (B.S., 21 september 1977);
- De wet van 28 december 1983 inzake de slijterijen van gegiste dranken en het vergunningsrecht;
- De wet op de stedenbouw en de ruimtelijke ordening van 29 maart 1962 gewijzigd door de wet
van 22 december 1970;
- Artikel 160 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeid en werkloosheid;
- Artikel 4 van de wet van 6 juli 1976 betreffende misdrijven i.v.m. boekhouding en briefwisseling
(Ministerie van Economische Zaken);
- De toelatingen i.v.m. visitaties betreffende B.T.W.;
- De toelatingen i.v.m. visitaties betreffende de inkomstenbelastingen.

