
Een strafzaak. 
 

 

De strafzittingen in iedere afdeling beginnen om 9 uur. 

 

De politierechter zit in het midden . 

Rechts van hem zit een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (het parket van de 

Procureur des Konings) en links van hem de griffier. 

 

Het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt het algemeen belang en zal een straf vorderen voor de 

feiten die aan de beklaagde ten laste worden gelegd. 

  

De griffier noteert hetgeen er gebeurt op het zittingsblad. 

 

 De beklaagde, al dan niet bijgestaan of vertegenwoordigd door een advocaat, verschijnt voor de 

politierechter en kan alle nodige en nuttige argumenten uiteenzetten betreffende de hem of haar 

tenlaste gelegde feiten. 

 

Diegene die door de aan de beklaagde tenlastegelegde feiten benadeeld werd, kan zich persoonlijk 

of door een advocaat burgerlijke partij stellen teneinde de geleden schade te verhalen op de 

beklaagde. 

  

De politierechter zal onderzoeken en oordelen over de vraag of de tenlasteleggingen al dan niet 

bewezen zijn en zal  in bevestigend geval een gepaste straf opleggen aan de beklaagde en een 

passende vergoeding toekennen aan de burgerlijke partij of in ontkennend geval de beklaagde 

vrijspreken en de burgerlijke partij afwijzen van zijn vordering. 

 

Een strafzaak kan op verschillende manieren voor de politierechtbank worden gebracht:  

• Het Openbaar Ministerie betekent een dagvaarding aan de beklaagde; dit is veruit de meest 

voorkomende vorm waarop een strafzaak voor de politierechter wordt gebracht.  

• De benadeelde/slachtoffer dagvaardt diegene die zij aansprakelijk acht voor haar schade 

rechtstreeks voor de politierechtbank. 

• De raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling verwijst de zaak naar de 

politierechtbank.  

• De verdachte wordt opgeroepen bij proces-verbaal.  

• De verdachte verschijnt vrijwillig. 

• U dient een verzoekschrift in bij de griffie van de politierechtbank indien u in beroep wilt 

gaan tegen een gemeentelijke administratieve straf, of tegen een administratieve straf die 

werd opgelegd in uitvoering van de voetbalwet.  

 

Tegen de uitspraak van de politierechter is hoger beroep of , in geval van verstek, verzet mogelijk . 



Voor het instellen van hoger beroep of verzet verwijzen wij naar de desbetreffende rubriek. 


