Politierechtbank Antwerpen

Toelichting bij hoger beroep tegen een administratieve beslissing
bij de Politierechtbank Antwerpen
o.a. Voetbalwet, GAS-wet , lage-emissiezone (LEZ), Politie van de Spoorwegen, Terugkommoment
rijopleiding categorie B, Inburgering

Hoe hoger beroep instellen tegen een administratieve beslissing?
U krijgt kennis van een administratieve beslissing waarbij u een sanctie (bijvoorbeeld een
geldboete of een stadionverbod) werd opgelegd.
1.Enkel diegene aan wie de sanctie is opgelegd (of zijn advocaat) kan tegen deze beslissing
hoger beroep instellen binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing. Heeft de
boete betrekking op de lage emissiezone (LEZ) dan bedraagt de termijn om beroep in te
stellen 30 dagen na de kennisgeving, op inburgering bedraagt de termijn 15 dagen na
kennisgeving.
2.U stelt dit hoger beroep in bij verzoekschrift dat u neerlegt op de burgerlijke griffie van
de Politierechtbank.
3.Bij het neerleggen van het verzoekschrift moet u een bijdrage van 22 euro betalen voor
het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. (De rechter zal uiteindelijk over
deze en andere gerechtskosten beslissen. Zie onderaan 7. aandachtspunten)
4.Ook voegt u best een kopie bij van de beslissing waartegen u beroep instelt.
5.De griffie van de politierechtbank zal u en de tegenpartij (administratie) schriftelijk
oproepen tegen een bepaalde zitting (inleidingszitting).
6.Het verzoekschrift bevat een aantal verplichte vermeldingen: nl.:
- datum
- uw naam, voornaam, adresgegevens, rijksregisternummer voor natuurlijke
personen of KBO-nummer voor rechtspersonen (ondernemingsnummer)
- naam en adresgegevens van de op te roepen administratie
- voorwerp en korte samenvatting van de middelen (= argumenten)
- de rechtbank voor wie de vordering aanhangig gemaakt wordt
- uw handtekening of die van uw advocaat.
Deze vermeldingen zijn noodzakelijk om geldig hoger beroep te kunnen instellen.
Informeer u indien een en ander niet duidelijk is.
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7.Aandachtspunten
- U moet zelf aanwezig zijn om 9 uur op de inleidingszitting, behalve wanneer een advocaat
voor u optreedt. Op die inleidingszitting wordt de zaak behandeld of wordt een
procedureregeling vastgesteld (procedureregeling: data voor neerlegging conclusies en
zittingsdatum voor pleidooien).
-Deze beroepsprocedure verloopt voor de Politierechtbank Antwerpen volledig en
uitsluitend in de Nederlandse taal. Dit geldt zowel voor de procedurestukken
(verzoekschrift, conclusies..) als voor de pleidooien.
-Indien u in het ongelijk gesteld wordt moet de rechtbank u tot de kosten te veroordelen.
Deze kosten bedragen naast de 22 euro die u bij aanvang moet betalen, een rolrecht van 50
euro en eventueel een rechtsplegingsvergoeding (= vergoeding voor partij die advocaat
inschakelt en deze bedraagt minstens 97,50 euro en kan hoger oplopen);
- Indien deze procedure u te omslachtig of moeilijk lijkt, aarzel dan niet om juridisch advies
in te winnen. Hieronder vindt u de gegevens van het bureau voor juridische bijstand.
- Er is op de website van de politierechtbank ook een model van verzoekschrift hoger
beroep ter beschikking. (https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbankenhoven/politierechtbank/politierechtbank-antwerpen)
- het personeel en de griffiers van de politierechtbank mogen geen juridisch advies
verstrekken (artikel 297 Gerechtelijk wetboek).

NUTTIG ADRES
Bureau voor Juridische Bijstand Antwerpen
Bolivarplaats 20/15 – 2000 Antwerpen
Tel. 03/260 72 80
Zie ook: https://www.balieprovincieantwerpen.be/nl/pro-deo/pro-deo
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