Hoger beroep tegen een administratieve beslissing bij de politierechtbank
I. Over welke wetgeving gaat het?


Voetbalwet (Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden van 21 december 1998)



GAS-wet (Wet 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties)



Politie van de spoorwegen (Wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen)



Terugkommoment rijopleiding categorie B (Decreet van 9 maart 2018 houdende het
terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B)

II. Hoe stel je hoger beroep in tegen een administratieve beslissing?
Je krijgt kennis van een administratieve beslissing waarbij jou een sanctie (bijvoorbeeld een
geldboete of een stadionverbod) werd opgelegd.
1. Je kan tegen deze beslissing hoger beroep instellen binnen de maand na de kennisgeving van de
beslissing.
2. Je stelt dit hoger beroep in bij verzoekschrift dat je neerlegt op de burgerlijke griffie van de
politierechtbank:

Brugge

Ieper

Kortrijk

Veurne

Politierechtbank West-Vlaanderen,
Brugge – burgerlijke griffie
Kazernevest 3
8000 Brugge
Politierechtbank West-Vlaanderen,
Ieper – burgerlijke griffie
Korte Meersstraat 18
8900 Ieper
Politierechtbank West-Vlaanderen,
Kortrijk – burgerlijke griffie
Beheerstraat 41
8500 Kortrijk
Politierechtbank West-Vlaanderen,
Veurne – burgerlijke griffie
Peter Benoitlaan 2
8630 Veurne

afdeling

afdeling

afdeling

afdeling

3. Bij het neerleggen van het verzoekschrift moet je een bijdrage van 22,00 euro betalen aan het
begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. Indien de rechter jou nadien in het
ongelijk stelt, zal je de administratieve boete toch moeten betalen en kunnen de kosten nog
oplopen met 50,00 euro rolrecht en (minimum) 97,50 euro rechtsplegingsvergoeding.
4. Ook voeg je best een kopie van de beslissing waartegen je beroep instelt.
5. De griffie van de politierechtbank zal jou en de tegenpartij (administratieve overheid) schriftelijk
oproepen op een bepaalde zitting (inleidingszitting).
6. Het verzoekschrift moet een aantal vermeldingen bevatten, namelijk:






datum, naam, voornaam, adresgegevens en beroep, rijksregisternummer voor natuurlijke
personen of KBO-nummer voor rechtspersonen;
naam en adresgegevens van de op te roepen administratie (met vermelding KBO nummer);
onderwerp en korte samenvatting van de middelen (= argumenten);
de rechtbank voor wie de vordering aanhangig wordt gemaakt;
jouw handtekening of die van jouw advocaat.

Deze vermeldingen zijn noodzakelijk voor een geldig hoger beroep.
Indien een en ander niet duidelijk is, is het raadzaam om nadere informatie in te winnen.

7. Tips


Je moet zelf aanwezig zijn op de inleidingszitting en dit op het aanvangsuur, behalve
wanneer een advocaat voor jou optreedt. Op die inleidingszitting wordt de zaak behandeld
of wordt een procedureregeling vastgesteld.



Indien deze procedure voor jou te omslachtig of te moeilijk lijkt, aarzel dan niet om juridisch
advies in te winnen (https://www.baliewestvlaanderen.be/eerste-en-tweedelijnsbijstand).
Contacteer eventueel ook jouw verzekeraar. Mogelijk is er dekking van de rechtsbijstand.



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-west-vlaanderen).



Houd er rekening mee dat het personeel en de griffiers van de politierechtbank geen juridisch
advies mogen verstrekken.

