MC NL – Minnelijke Schikking Correctioneel (Natuurlijke & Rechtspersonen)
Alinea

Description

Commentaires :
1. Même document pour personnes physique et morale
2. Texte bleu : variables du printfile
3. Texte rouge : alineas

pv-nummer: HA.18.L1.123456/2019
Systeemnummer: PPAWP/20CB12345

strafrechtelijke boete
minnelijke schikking
Pro Justitia

Parket van de procureur des Konings Antwerpen, afdeling
Antwerpen, sectie correctionele zaken
Bolivarplaats 20 bus 4
B-2000 Antwerpen

John Smith
Kerkstraat 1
1000 Brussel
België
Verstuurd op 01-04-2020

Beste

mevrouw,

mijnheer,

Na onderzoek van uw dossier ben ik van
oordeel dat er voldoende bezwaren bestaan
om u te vervolgen.
Ik bied u de mogelijkheid om een geldsom
te betalen waardoor de strafvordering
vervalt.

Bedrag door u te betalen
vóór 21-04-2020
€ 250,00

Beschrijving inbreuk
niet naleven verbod op privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke,
feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard
Lees verder op pagina 2
Waar
DORPSTRAAT 4
2620 Hemiksem
België




Betaaloptie A
Log in en betaal op
www.uwboete.be
pv-nummer
HA.18.L1.123456/2019
identificatiecode
oFZnBa

Wanneer
18-01-2020

Betaaloptie B
Scan en betaal
met uw smartphone

OF

Let op: u kunt niet betalen met contant geld of cheques

OF

Betaaloptie C
Betaal via overschrijving
 rekeningnummer
BE34 6792 0036 2590
 BIC-code
PCHQBEBB
 op naam van
Dienst Strafrechtelijke
boetes
 mededeling
385/0900/012345

Boete op tijd betaald
Als u de geldsom betaalt tegen de opgelegde datum en u doet afstand van de eventueel in
beslag genomen voorwerpen, zal de strafvordering automatisch vervallen. Dit houdt in dat u niet
meer kunt vervolgd worden voor de rechtbank voor deze feiten. Bovendien zal dit niet vermeld
worden op uw strafregister.
Boete niet op tijd betaald?
Als u de geldsom niet betaalt binnen de voorziene termijn, zal u vervolgd worden.
Raadpleging van het dossier
U heeft het recht om een advocaat te raadplegen.
U kunt +32 (0)2 278 55 60 bellen om een kopie van uw proces-verbaal of minnelijke schikking
aan te vragen.
In het justitiehuis krijgt u een gratis eerste juridisch advies als onderdeel van de
eerstelijnsrechtsbijstand.
Niet akkoord met de boete?
Raadpleeg de FAQ op de website www.uwboete.be voor meer informatie om uw boete te
betwisten.
Inbreuk(en)
art. 5 en 10 M.B. 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID - 19 te beperken ;; art. 182 en 187 lid 1 Wet 15 mei 2007 betreffende de
civiele veiligheid

Vragen?
www.uwboete.be

+32 (0)2 278 55 60
van maandag tot vrijdag tussen 8 uur en 17 uur

Hoogachtend,
De procureur des Konings.

