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OPENBAAR MINISTERIE
Vertegenwoordigd door gerechtelijk stagiair OM 

BEKLAAGDE(N) : 

1796 , , RRN
geboren te  op
van Belgische nationaliteit
wonende te

vertegenwoordigd door , advocaat te .

1 VOORAFGAANDE PROCEDURE

De beklaagde tekende op 24 januari 2019 hoger beroep aan tegen een vonnis dat door de 
politierechtbank van Leuven op 2 november 2018 bij verstek werd uitgesproken, waarin de 
beklaagde veroordeeld werd wegens strafbare feiten gepleegd in  op 7 februari 2017 op 
grond van de hierna vermelde tenlasteleggingen 

1.1 Beklaagd 

A. als bestuurder van een voertuig op de openbare weg, binnen een bebouwde kom, de 
maximum toegelaten snelheid van 50 km/u te hebben overschreden door aan een 
gecorrigeerde snelheid van 57 km/u (vastgestelde snelheid van 63 km/u) te hebben 
gereden.
(art. 11.1 van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; art. 29§3 van de wet betreffende 
de politie over het wegverkeer - KB tot coördinatie van 16 maart 1968))

B. een voertuig in het verkeer op de openbare weg te hebben gebracht dat niet was 
ingeschreven of dat de nummerplaat niet droeg die bij de inschrijving werd toegekend (art. 
2 par.1 van het KB van 20 juli 2001,art. 29§2 van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer - KB tot coördinatie van 16 maart 1968)

1.2 Strafrechtelijk

Beklaagde  werd op strafgebied bij verstek veroordeeld:
voor wat betreft de tenlastelegging A:
– tot een geldboete van 50,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 400,00 euro of 

een vervangend rijverbod van 30 dagen;

voor wat betreft de tenlastelegging B: 
– tot een geldboete van 100,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 800,00 euro of

een vervangend rijverbod van 30 dagen;

– tot tweemaal een bijdrage van 25,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 
tweemaal 200,00 euro ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke
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gewelddaden;
– tot een bijdrage van 20,00 euro aan het Begrotingsfonds van juridische tweedelijnsbijstand;
– tot alle gedingkosten, begroot op 90,31 euro, hierin begrepen de vergoeding van 53,58 euro. 

2 PROCEDURE 

2.1
De rechtbank nam kennis van:

- de stukken van het onderzoek;
- de stukken van de beklaagde.

2.2
De rechtbank hoorde op de zitting van 6 juni 2019:

- het openbaar ministerie, vertegenwoordigd door mevrouw , in haar 
vordering;

- de beklaagde, bij monde van zijn raadsman, in hun middelen van verdediging.

De rechtbank doet uitspraak op tegenspraak.

2.3
Het hoger beroep werd regelmatig en tijdig aangetekend zodat het ontvankelijk is. 

In het grievenformulier duidde de beklaagde aan : 

Schuld: de heer  was op het moment van de feiten aan het werk dus kan 
geenszins deze snelheidsovertreding begaan hebben.  Hij vraagt voor deze tenlastelegging 
dus de vrijspraak.
Straf en/of maatregel: voor tenlastelegging A vraagt de heer  de vrijspraak. Voor 
tenlastelegging B vraagt de heer de geldboete te milderen. De heer  
bevindt zich in een collectieve schuldenregeling en zit dus financieel in een precaire situatie.

2.4
De termijn voor de verjaring van de strafvordering voor de ten laste gelegde feiten van de 
tenlasteleggingen A en B bedroeg op het ogenblik van de strafbare feiten één jaar maar werd, met 
toepassing van art. 25, 1° en 26 van de wet van 6 maart 2018 (gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 15 maart 2018), gebracht van één jaar naar twee jaar (art. 68 van de 
Wegverkeerswet). 

Artikel 26, eerste lid, van de Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid bepaalt 
dat deze wet met terugwerkende kracht in werking treedt op 15 februari 2018. 

In het arrest van 4 april 2019 (arrest nr. 54/2019) oordeelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 26, 
eerste lid, van de wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid, de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet schenden in zoverre het de verlenging van de verjaringstermijn van de 
strafvordering van één naar twee jaar doet ingaan met terugwerkende kracht op 15 februari 2018.

Gelet op de datum van publicatie van de Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de 
verkeersveiligheid en de onmogelijkheid om de regels in verband met de verlenging van de 
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verjaringstermijn retroactief in te voeren (art. 7 E.V.R.M. en art. 15 BUPO-verdrag), moet rekening 
gehouden worden met de algemene regel dat een nieuwe wetsbepaling pas in werking treedt de 
tiende dag na de bekendmaking (art. 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen
in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen 
(B.S. 21 juni 1961). De verlenging van de verjaringstermijn geldt dus maar voor feiten waarvoor de 
strafvordering op 25 maart 2018 nog niet vervallen was door verjaring.

Een wet die de verjaring van de strafvordering wijzigt, is van toepassing op alle strafvorderingen die 
vóór de inwerkingtreding van die wet zijn ontstaan, maar op dit moment nog niet zijn verjaard 
krachtens de oude wet. Zolang de verjaring niet is ingetreden, is de verjaring onderworpen aan alle 
opeenvolgende wetten die de termijn ervan wijzigen. (zie ook Cass. (2e k.) AR P.99.1806.N, 18 
september 2001 (G.)).

De verjaring van de strafvordering werd op 7 november 2017 gestuit door een kantschrift van de 
procureur des Konings met het verzoek navraag te doen bij de werkgever van de beklaagde.

De strafvordering voor de tenlastelegging was op 25 maart 2018, het ogenblik van de 
inwerkingtreding van de wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid, nog niet 
vervallen door verjaring, zodat de verjaringstermijn thans twee jaar bedraagt.

Met toepassing van het huidige art. 68 WVW werd de verjaring van de strafvordering voor beide 
tenlasteleggingen gestuit op 2 januari 2019 door betekening van het verstekvonnis van de 
politierechtbank.
De strafvordering is derhalve nog niet vervallen door verjaring.

3 FEITEN EN BEOORDELING

3.1 Feiten
Op 7 februari 2017 omstreeks 9u29 uur werd tijdens een bemande controle met een automatisch 
werkend toestel in in de  ter hoogte van huisnummer in de rijrichting van de 

 een snelheidsovertreding vastgesteld van een voertuig  met 
kentekenplaat . 

Beklaagde was houder van de nummerplaat die op het voertuig stond, maar die werd toegekend bij 
de inschrijving van zijn vorig voertuig. De gemeten snelheid bedroeg 63 km/u, gecorrigeerd naar 
57,00 km/u, de maximaal toegelaten snelheid bedraagt 50 km/u.

3.2 Standpunten en vordering
Het openbaar ministerie vorderde de bevestiging van het bestreden vonnis.

De raadsman van de beklaagde vroeg voor de tenlastelegging A de vrijspraak omdat de beklaagde op
het ogenblik van de feiten niet de bestuurder was van het voertuig maar wel zijn ex-vriendin. Voor de
tenlastelegging B werd een lagere geldboete gevraagd gelet op de precaire financiële situatie van de 
beklaagde.

3.3 Beoordeling
Artikel 67bis van de Wegverkeerswet bepaalt dat wanneer een overtreding is begaan met een 
motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de 
vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, vermoed wordt dat deze is begaan door de 
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houder van de kentekenplaat van het voertuig, zijnde in dit geval de beklaagde. De houder van de 
kentekenplaat kan dit vermoeden weerleggen door met elk middel te bewijzen dat hij niet de 
bestuurder was op het ogenblik van de feiten.

Het attest van de werkgever dat de beklaagde bijbrengt toont niet aan dat hij al aan het werk was op 
het moment dat de snelheidsovertreding werd begaan.

De rechtbank komt tot het besluit dat het vermoeden, opgenomen in artikel 67 bis van de 
Wegverkeerswet, niet wordt weerlegd.

Rekening houdend met het voorgaande, acht de rechtbank na onderzoek in hoger beroep de feiten 
onder de tenlastelegging A bewezen. De feiten onder de tenlastelegging B werden niet betwist.

Het hoger beroep van de beklaagde is ongegrond. Het bestreden vonnis wordt bevestigd.

4 STRAFMAAT

Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met de ernst van de feiten, de 
persoonlijkheid van de beklaagde en zijn strafrechtelijk verleden.

De beklaagde heeft een rijk gevuld strafregister. Van de 21 veroordelingen hebben er 14 betrekking 
op inbreuken op de Wegverkeerswet en het Wegverkeerreglement. 

De beklaagde is hardleers en betuigt weinig respect voor de gerechtelijke uitspraken. De 
politierechter legde voor de twee tenlasteleggingen passende geldboeten op die het beoogde doel 
kunnen bereiken, namelijk herhaling van gelijkaardige feiten vermijden. Gelet op het strafregister van
de beklaagde gaat de rechtbank niet in op het verzoek om een lagere geldboete op te leggen voor de
tenlastelegging B. De precaire financiële situatie van de beklaagde is mede te danken aan de vele 
boetes die hij al heeft opgelopen.

5 KOSTEN, VERGOEDINGEN EN BIJDRAGEN

De politierechter heeft de kosten en de bijdrage correct begroot en terecht ten laste van de 
beklaagde gelegd.

Voor alle zaken waarin de dagvaarding werd betekend of het hoger beroep werd aangetekend na 1 
mei 2017 is de beklaagde tevens een bijdrage verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweedelijnsbijstand (artikel 4§3 van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand).

Gelet op het feit dat de beklaagde zelf juridische tweedelijnsbijstand geniet, moet deze bijdrage niet 
worden opgelegd.

6 TOEGEPASTE WETSARTIKELEN

Bij deze uitspraak past de rechtbank onder meer de volgende wettelijke bepalingen toe:
- 38  van het Strafwetboek;
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- 162-163-174-182-185-194-195 van het Wetboek van Strafvordering; 
- 11.1 van het K.B. van 1 december 1975; 
- 29§2 - 29§3 van het K.B. van 16 maart 1968, tot coördinatie van de wetten 

betreffende de politie over het wegverkeer; 
- 2 par.1 van het KB van 20 juli 2001;
- 1 van de wet van 5 maart 1952, gew. bij K.B. van 28 december 2011; 
- 28-29 van de wet van 1 augustus 1985; 
- 91, al. 2 - 148 - 149 van het K.B. van 28 december 1950; 
- 69 bis van de verkeerswet en art. 33 en 36 van de wet van 7 februari 2003; 
- 21-22-24-25 van de wet van 17 april 1878, houdende de voorafgaandelijke titel van 

het Wetboek van Strafvordering; 
- 2-11-12-13-14-31-32-34-35-36-37-41 wet 15 juni 1935.

7 UITSPRAAK

De rechtbank doet uitspraak op tegenspraak en in hoger beroep.

Het hoger beroep is ontvankelijk, maar ongegrond.

Het bestreden vonnis wordt bevestigd, maar de bijdrage van 20,00 euro voor het Begrotingsfonds 
voor juridische tweedelijnsbijstand wordt opgeheven.

De kosten van het hoger beroep, begroot op 77,73 euro, worden ten laste van de beklaagde gelegd.

Dit vonnis werd gewezen door:
mevrouw  rechter, voorzitter van de kamer;
mevrouw , rechter;
De heer  rechter;
die aan alle zittingen en aan het volledig beraad hebben deelgenomen, beraad dat volledig beëindigd
is. 

,  rechter,  verkeert  in  de  onmogelijkheid  om  het  vonnis  te  ondertekenen  zodat
toepassing wordt gemaakt van art. 785, eerste lid Ger. W.

Dit vonnis is uitgesproken in de openbare terechtzitting van de twintigste kamer van de rechtbank 
van eerste aanleg te Leuven op de hierboven aangeduide datum door  kamervoorzitter 
(art. 782bis, eerste lid Ger. W.), bijgestaan door de griffier mevrouw 

waar verder aanwezig waren:
een  magistraat  van  het  openbaar  ministerie  zoals  vermeld  in  het  proces-verbaal  van  de
terechtzitting.

(get.) (get.) (get.) 
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