PV nr. :

Invulformulier CORONA – Minnelijke schikking
Naam:

Voorstel om een minnelijke schikking te betalen:
(Dit deel is enkel van toepassing indien de verdachte de feiten erkent)
De procureur stelt voor om bij toepassing van art. 216bis §1, tweede lid van het Wetboek van
Strafvordering over te gaan tot een onmiddellijke betaling van een geldsom wegens de inbreuk die u
ten laste wordt gelegd. Door deze betaling vervalt de strafvordering en kan door het openbaar
ministerie geen vervolging meer worden ingesteld voor de feiten zoals hierboven vermeld en vervat in
onderhavig proces-verbaal.

RRn:

Voornaam:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:

Nationaliteit:

Taal:

N

FR

D

Vastgestelde overtreding :
Te ....................................................................... (plaats feiten) op ........ / ........ / ............ (datum feiten)

□
□

€ 250

A.

Ik verklaar mij akkoord om de som van 250 euro / 750 euro (schrappen wat niet past) te betalen en
ga hierbij akkoord om de termijn binnen dewelke deze minnelijke schikking dient te worden betaald
in te korten, tengevolge waarvan de betaling ogenblikkelijk kan plaatsvinden..

€ 750 (handelaar, uitbater of organisator van een activiteit)

OMS BVT (betaling via terminal) : +++090/9337/554XX+++

weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die bevolen werden met
toepassing van artikel 182 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele
veiligheid en de ministeriële uitvoeringsbesluiten houdende dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………(korte omschrijving van de inbreuk)
Ik neem kennis dat:

ik het recht heb om niet tegen mijzelf te getuigen en niet mee te werken aan het
strafonderzoek

ik het recht heb om te zwijgen en bijgevolg kan weigeren mijn verklaring te ondertekenen

mijn geschreven verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt en bijgevolg
tegen mezelf of tegen andere personen kunnen worden aangewend of aanleiding kunnen
geven tot verder onderzoek;

ik kan vragen gehoord te worden indien ik de feiten betwist of een ander licht wil werpen
op deze feiten.
Ik verklaar het volgende:
Ik erken het ten laste gelegde misdrijf :
Ja

Betaling ter plaatse:

OMS QR (via GSM met QR code) :
Gelieve de QR code die niet van toepassing is te doorstrepen

€250

B.

€750

Betaling binnen de 15 dagen:

Ik verklaar mij akkoord om de som van 250 euro / 750 euro (schrappen wat niet past) te betalen via
overschrijving binnen een termijn van 15 dagen. Ik heb van de vaststellende politiedienst een brief
overhandigd gekregen houdende een voorstel van de procureur des Konings om binnen 15 dagen over
te gaan tot betaling, samen met een overschrijvingsformulier.

OMS QR: u voert de betaling uit via de hierboven vermelde QR Code

OMS BVO (betaling via overschrijving) :
Rekening nummer: BE17 6793 XXXX XXXX
Begunstigde : Minnelijke Schikking Corona
......................................................................................................................................................................................................................
Gestructureerde mededeling: +++090/9337/554XX+++
Ik ben van oordeel dat er bepaalde factoren in mijn voordeel pleiten:
Bedrag: 250 euro (schrappen wat niet past)
Nee
Ja, namelijk
750 euro (schrappen wat niet past)
………………………………………………………………………………………………
Nee, want

Ik betwist de feiten en vraag om op een later tijdstip door de politie verhoord te worden.
Datum en handtekening van de betrokkene:
........ / ........ / ............ ....................................

Naam + Handtekening van de vaststeller :

PV nr. :

