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INFOTEKST GELDBOETE 

 
 

 

Als u door de politierechtbank wordt veroordeeld tot het betalen van een geldboete, zal u in 

beginsel binnen een aantal maanden na uw definitieve veroordeling een 

betalingsuitnodiging ontvangen van de Dienst Penale Boeten van de Federale 

Overheidsdienst Financiën. 

 

Het bedrag van de geldboete waartoe u bent veroordeeld, moet worden vermenigvuldigd 

met de zogenaamde opdecimes. Momenteel komt dit neer op een vermenigvuldiging van 

het bedrag van de geldboete (bijvoorbeeld 50 euro) maal 8 (dus te betalen 50 euro x 8 = 400 

euro). 

 

Op de betalingsuitnodiging wordt het te betalen bedrag vermeld evenals de uiterste 

betaaldatum. 

 

Indien u betalingsproblemen ondervindt en de opgelegde geldboete niet in één keer kunt 

betalen, kan u steeds een verzoek richten tot de Dienst Penale Boeten van de Federale 

Overheidsdienst Financiën met verzoek om u een afbetalingsplan toe te staan. Meestal 

wordt aan dergelijk verzoek een positief gevolg gegeven. 

 

Veroordeling tot de gerechtskosten 

 

Naast de geldboete zal u ook de kost van de dagvaarding aan de overheid moeten 

terugbetalen. Dit bedraagt ongeveer 25 à 35 euro. 

 

Indien er bepaalde onderzoeken zijn gebeurd of stukken werden opgevraagd, zal degene 

die wordt veroordeeld dit eveneens moeten betalen. Dit kan gaan over de kosten van de 

gerechtsdeskundige, de kosten van een bloedafname, e.d.m. 

 

Bijdrage aan het Slachtofferfonds 

 

Indien u wordt veroordeeld door de Politierechtbank tot een geldboete van meer dan 200 

euro (25,00 euro x 8), zal de rechter u steeds dienen te veroordelen tot het betalen van een 

bepaald bedrag aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 

en aan de occasionele redders. 

 

De verschuldigde bijdrage bedraagt op heden 200,00 euro. 

 

Bijdrage aan het begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand 

 

Elke veroordeelde moet een bijdrage doen van 20 euro voor dit fonds. 

 

Concreet betekent een veroordeling tot een geldboete van bv 50 euro dat u moet betalen : 

 

(40 euro x 8) + 30 euro + 200 euro + 20 euro of 650 euro 

 

 



Advocaat Eveline Van Hoecke 2 versie 08.02.2020 
 

Contacteer uw rechtsbijstandsverzekeraar 

 

Beschikt u over een verzekering in rechtsbijstand? Leg de afrekening die u ontvangt naar 

aanleiding van het vonnis dan voor aan uw verzekeraar. Deze zal immers in de regel de 

gerechtskosten betalen waartoe u werd veroordeeld. 

 

 

 

 

Hebt u vragen over deze informatie? Neem contact op voor een afspraak via 

www.vanhoecke-advocaat.be 

 

 

 

 

Schouwburgplaats 1 - 9990 Maldegem 
T 050 71 09 32 - F 050 71 09 33 - BTW BE 0852 108 475 
vanhoecke-advocaat.be   
Thuis in familierecht 

http://www.vanhoecke-advocaat.be/
http://www.vanhoecke-advocaat.be/

