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Dagvaarding Politierechtbank 

Het jaar 2014. op  

Ten verzoeke van de Heer PROCUREUR DES KONINGS bij de rechtbank van Eerste 
Aanleg van het gerechtelijk arrondissement onder wiens bevoegdheid hierna vermelde 
politierechtbank valt, die op zijn Parket woonplaats kiest. 

Krachtens bijgevoegd bevel tot dagvaarding waarvan een kopie wordt betekend met 
de kopie van dit exploot. 

Ik ondergetekende, LOMBARDI Pascal, plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in 
vervanging van Meester Philippe Dekeyser te Cent, er kantoorhoudende aan de 
Ravensteinstraat 2 

Heb DAGVAARDING gegeven aan: 

zijnde en sprekende 

En aangezien het exploot niet kon betekend worden overeenkomstig de art. 
33 tot 35 Ger.W,, heb ik aan voormeld adres van de voormelde geadresseerde 
een afschrift ervan achtergelaten, overeenkomstig art. 38 §1 van hetzelfde 
wetboek, om/) u. (Dmetdend dat ik hem een bericht zal zenden, per 
gewone post: om gebeurlijk nog een éénsluidend afschrift van dit exploot op 
mijn kantoor te komen afhalen. 

En aangezien het exploot niet kon betekend worden overeenkomstig de art. 
33 tot 35 Ger.W., heb ik aan voormeld adres von de voormelde geadresseerde 
een afschrift ervan achtergelaten, overeenkomstig art. 38 §1 van hetzelfde 
wetboek, om .....u . ..... meldend dat ik hem een bericht zal zenden, per 
gewone post, om gebeurlijk nog een eensluidend afschrift von dit exploot op 
mijn kantoor te komen afhalen, 

Zo verklaard, die niet tekent voor ontvangst. 

Om te verschijnen voor de Politierechtbank van BRUSSEL AFD. BRUSSEL, op de plaats 
dag en uur zoals vermeld in aangehecht bevel tot dagvaarding 

En opdat gedaagde part(en) er niet onwetende zou(den) van zijn, heb ik haar (hen), 
een kopie gelaten van huidig exploot, zijnde en sprekende als hoger, overeenkomstig 
de wet. 
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PRO JUSTITIA 

Rolnummer 
Systeemnummer  
P.V. Nummer 

Parket van de procureur des Konings te Brussel 
AFDELING POLITIERECHTBANK TE Brussel 

Wij, Procureur des Konings, gelasten en bevelen aan elke hiertoe bevoegde gerechtsdeurwaarder 
of agent van de openbare macht te dagvaarden: 

om te verschijnende 19 maart 2014 om 13:30 uur 
voor de politierechtbank zitting houdend te Brussel, Regentschapsstraat 63, Zaal 83 - 
Kamer 37, 
om aldaar zijn/haar verweermiddelen voor te dragen en op onze besluiten het vonnis te horen 
uitspreken. 

BEKLAAGD als hebbende 

Plaats feiten: 	- 	Datum feiten 

als bestuurder van een voertuig op de Openbare weg, binnen een bebouwde kom de maximum 
toegelaten snelheid van 50 km!u, te weten aan een snelheid van 101 kmiu gereden te hebben, 
overtreding als zwaar aangewezen door het KB van 7 april 1976 hetwelk de zware overtredingen 
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer aanwijst 
(art 11.1 van het KB van 1 december 1975,art 29 par.3 al. 12,3 en 4 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer - KB tot coördinatie van 16 maart 1968) 

zich burgerrechtelijk 
en solidair aansprakelijk te horen verklaren met 

	
r) aangestelde, voor de 

geldboete en de kosten, voor feit(en) (art. 67 K. B. tot 	 en art. 1384 Burgerlijk 
Wetboek). 

Wanneer de zaak zonder verwijzingsbesctiikking voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, dan wel, in 
geval van toepassing van artikel 479 en volgende van het Wetboek van Strafvordering, voor het Hof van Beroep wordt 
gebracht, wordt het verzoek om rechtsbijstand voor afgifte van afschriften van stukken uit het dossier, op straffe van 
verval, binnen de acht dagen na de dagvaarding of de oproeping ingediend. 

Gegeven de 6 februari 2014 

De Procureur des Konings 
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