BELANGRIJK BERICHT
U bent ‘gedagvaard’ voor de correctionele rechtbank of de jeugdrechtbank. Dat wil
zeggen dat u bent opgeroepen om u voor die rechtbank te verdedigen voor de feiten
die u ten laste worden gelegd.
Het gerechtsgebouw is gelegen aan de Bolivarplaats 20 in (2000) Antwerpen.
Aan de infobalie in het gerechtsgebouw kunt u gratis een folder krijgen met de titel
‘U bent gedagvaard’. U kunt die folder met nuttige informatie ook terugvinden op de
website www.just.fgov.be, in de rubriek ‘publicaties’.
Raadpleging van advocaat
Als u een advocaat wilt raadplegen, moet u dat zo snel mogelijk doen.
Als u verzekerd bent, verwittig dan onmiddellijk uw verzekeringsmaatschappij.
U kunt ook uzelf verdedigen als u geen beroep wenst te doen op een advocaat.
Als u niet naar de zitting komt en als u geen advocaat hebt geraadpleegd, dan zal de
rechter oordelen zonder uw standpunt te kennen. U wordt dan ‘bij verstek’ veroordeeld.
Pro-Deoadvocaat
Als uw inkomen onder bepaalde grenzen valt, of als u tot een bepaalde categorie behoort (onder andere minderjarigen en geesteszieken), dan hebt u recht op een gratis
advocaat (‘pro Deo’). Informatie daarover kunt u vinden op de website
www.balieantwerpen.be, onder het menu-item ‘Pro Deo – kosteloze rechtshulp’.
Als u denkt in aanmerking te komen voor een pro-Deoadvocaat, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met het Bureau voor Juridische Bijstand in het gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20 in Antwerpen. Alle werkdagen van 14.30 uur tot 16 uur is er
spreekuur met de advocaten. U kunt zich aanmelden vanaf 13.45 uur.
U kunt ook zelf een advocaat kiezen, en vragen of die bereid is uw zaak kosteloos te
behandelen. U doet dat het best zo snel mogelijk.
Inzage en kopie van het dossier
U kunt uw dossier kosteloos inkijken op de griffie van de correctionele rechtbank, of,
al naar het geval, de jeugdrechtbank. U moet dan wel de dagvaarding en uw identiteitskaart meebrengen en voorleggen. Tegen betaling kunt u een kopie van het dossier
krijgen.
De griffie van de correctionele rechtbank bevindt zich in het gerechtsgebouw, vleugel E – lokaal E 143, en is elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 12.30 uur, en van
13.30 uur tot 16 uur. De griffie van de jeugdrechtbank, die dezelfde openingsuren
heeft, is gevestigd in vleugel D – lokaal D 017.
Genade – schorsing van de tenuitvoerlegging
U kunt een verzoekschrift tot genade indienen, waardoor de tenuitvoerlegging van de
straf kan worden geschorst. Dat verzoekschrift moet ingediend worden binnen een
termijn van 15 dagen nadat het vonnis definitief is geworden. U raadpleegt daarvoor
het best een advocaat.
Eventuele gerechtskosten of schadevergoedingen kunnen niet bij wijze van genade
worden kwijtgescholden.

