VERZOEKSCHRIFT TOT HOGER BEROEP
INZAKE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIE
Aan de Politierechtbank te (1)
…………………………………
Ondergetekende tekent bij deze hoger beroep aan tegen de beslissing van de
Sanctieambtenaar te ……………………………… …………………………. (2)
gedateerd …./…../20….. (2), bekend onder de referte ……………………..(2)
Mijn motivering luidt samengevat als volgt (3):

Ik maak voorbehoud deze bij besluiten uit te breiden en nader toe te lichten.
Bijgevolg verzoek ik de Politierechtbank de betreffende sanctie :
- te niet te doen
- verwerende partij te veroordelen tot de kosten van het rolrecht, zoals door mij
voorgeschoten
- (ondergeschikt) de sanctie te reduceren (*), en de tegen mij gevraagde RPV (**) tot
het wettelijk minimum te herleiden (art.1022 Ger.W.).
Hierbij gevoegde bijlagen: (…….) (4)
Hoogachtend,
(Handtekening)

(5)……………………………..
…………………………………
…………………………………

(1) Bevoegde zetel van de Politierechtbank. U legt dit op de griffie neer (met betaling van het rolrecht)
binnen de wettelijke bezwaartermijn, aangegeven op de u gerichte brief. Normaliter is deze
Politierechtbank gevestigd in de hoofdplaats van het gerechtelijk arrondissement van de stad of
gemeente van de Sanctieambtenaar, maar er zijn uitzonderingen. Raadpleeg daarvoor de
zoekfunctie op de FAQ ‘Territoriale bevoegdheid’ of neem professioneel advies.
(2) Stad, datum en referentie invullen.
(3) Uw motieven om de sanctie te betwisten (feitelijke en/of juridische gegevens).
(4) Documenten, foto’s, getuigenverklaringen die uw uiteenzetting ondersteunen. Voeg ook een kopie
van de door u bestreden beslissing, en uw (eventueel bezwaarschrift aan de Sanctieambtenaar.
(5) Uw naam en volledig adres, en uw handtekening.
(*) doorhalen wat niet past, naargelang u de sanctie principieel en volledig betwist, of enkel een beperkte
sanctie bepleit. U kunt ook beide opties nemen: u vraagt dan een beperking van de sanctie voor het
geval niet ingegaan wordt op uw principieel bezwaar.
(**) Dus minder dan het vaak door de advocaat van de gemeente gevraagde ‘basisbedrag’ van de
rechtsplegingsvergoeding (voor begrip en tarieven: zie FAQ Kosten)

