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In de zaak van het Openbaar Ministerie

TEGEN:

1580  (RRN )
geboren te op 
van Belgische nationaliteit
wonende te 

bijgestaan door Mr. , advocaat te .

1 VOORAFGAANDE PROCEDURE

Beklaagde tekende op 4 februari 2019 hoger beroep aan tegen een vonnis op tegenspraak van 28
januari 2019 van de politierechtbank te Leuven waarbij beklaagde, wegens strafbare feiten, gepleegd
te  op 20 januari 2018 werd veroordeeld:

1.1 Beklaagd

als  weggebruiker  of  bestuurder  van  een  voertuig  op  de  openbare  weg,  buiten  een
bebouwde  kom,  nagelaten  te  hebben  zich  te  gedragen  naar  de  verkeerslichten,
verkeersborden  en  wegmarkeringen,  regelmatig  naar  de  vorm,  voldoende  zichtbaar  en
overeenkomstig  de  voorschriften  van  het  algemeen  reglement  op  de  politie  van  het
wegverkeer  en  van  het  gebruik  van  de  openbare  weg  aangebracht,  namelijk:  het
verkeersbord  C43  met  de  vermelding  50  km/u (vanaf  het  verkeersbord  tot  en  met  het
volgend kruispunt, of tot elk verkeersbord C43 met of zonder zonale geldigheid, of tot het
verkeersbord dat het begin of het einde van een bebouwde kom, van een woonerf of erf, of
van een voetgangerszone aanduidt, verbod te rijden met een grotere snelheid dan deze die
is  aangeduid),  en  aldus  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. 5 en 68 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)

1.2 Strafrechtelijk

Beklaagde werd op strafgebied voor de tenlastelegging op tegenspraak veroordeeld tot:
– een geldboete van 10,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 80,00 euro of een

vervangend rijverbod van 15 dagen,  met  uitstel  van tenuitvoerlegging  gedurende 3  jaar wat
betreft deze geldboete;

– een bijdrage van 20,00 euro aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand;
– alle gedingkosten, begroot op 81,35 euro, hierin begrepen de vergoeding van 53,58 euro.
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2 PROCEDURE

2.1
Op het grievenformulier werd vermeld dat het hoger beroep werd aangetekend op strafgebied tegen
de schuld met vermelding dat de boete betaald was en de straf en/of maatregel met vermelding dat
de boete ten onrechte werd opgelegd.

Het hoger beroep werd tijdig en regelmatig ingesteld en is ontvankelijk.

2.2
De rechtbank nam kennis van de stukken van het strafdossier en de stukken van beklaagde.

2.3
De rechtbank hoorde op de terechtzitting van 16 mei 2019:
– het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door  substituut-procureur des Konings,

in de vordering;
– de beklaagde, bijgestaan door zijn raadsman, in zijn middelen van verdediging.

De rechtbank doet uitspraak op tegenspraak.

2.4
De termijn voor de verjaring van de strafvordering voor de feiten onder de tenlastelegging is met
toepassing  van  artikel  25  van  de  wet  van  6  maart  2018  (gepubliceerd  in  B.S.  15  maart  2018),
gebracht van een jaar naar twee jaar (art. 68 Wegverkeerswet), met inwerkingtreding op 15 februari
2018 (art. 26 wet van 6 maart 2018).

In het arrest van 4 april 2019 (arrest nr. 54/2019) bevestigde 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
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,
zoals gepubliceerd in het B.S. op 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  verjaringstermijn  voor  de  feiten  onder  de  tenlastelegging  bedraagt  thans  twee  jaar  en  de
strafvordering is niet vervallen door verjaring.

3 FEITEN EN BEOORDELING
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Beklaagde beging op 20 januari 2018 omstreeks 15u een snelheidsovertreding te  op de
. Hij bestuurde een personenwagen met een verbeterde snelheid van 57 km/u (vastgestelde

snelheid bedroeg 63 km/u) waar de maximum toegelaten snelheid 50 km/u bedroeg.

De feiten op zich worden door beklaagde niet betwist en zijn ook na onderzoek in hoger beroep
bewezen op basis van de gegevens van het strafdossier en de vaststellingen van de verbalisanten.

Beklaagde stelt dat hij de geldboete betaalde en vraagt daarom geen geldboete meer op te leggen.

Uit de stukken van het strafdossier blijkt dat op 2 februari 2018 een aanvankelijk proces-verbaal met
antwoordformulier werd verzonden aan beklaagde met een voorstel tot  onmiddellijke inning van
53,00 euro.
Op dit antwoordformulier staat vermeld dat bij niet-betaling binnen de 2 maanden na de vaststelling
het dossier wordt overgemaakt aan de procureur des Konings die beslist over het verdere gevolg:
geen  boete,  voorstel  tot  minnelijke  schikking  (verhoogd  boetebedrag)  of  dagvaarding  voor  de
rechtbank.

Op  10  december  2018  werd  overgegaan  tot  dagvaarding  van  beklaagde  voor  de
snelheidsovertreding.

Uit de door de verdediging neergelegde stukken blijkt anderzijds dat:
– op 15 maart 2018 een herinnering werd verzonden voor de onmiddellijke inning voor een bedrag

van 53,00 euro, te betalen binnen de 5 dagen;
– beklaagde  op  30  april  2018  het  bedrag  van  53,00  euro  heeft  betaald  met  een  correcte

mededeling;
– op  11  mei  2018  door  de  procureur  des  Konings  een  voorstel  tot  minnelijke  schikking  werd

gedaan voor een bedrag van 66,00 euro;
– op 3 juli 2018 een aanmaning tot betaling werd verzonden door de procureur des Konings met

vermelding dat indien niet betaald werd een bevel tot betaling kon worden opgelegd.

Er kan geen sprake zijn van verval van strafvordering door betaling van de onmiddellijke inning, zoals
bepaald in artikel 65 §2 Wegverkeerswet, omdat de betaling alleszins laattijdig is.
Anderzijds is het ook mogelijk dat de betaling van beklaagde van 30 april 2018 niet tijdig toekwam op
de diensten van het parket, zodat op 11 mei 2018 toch nog een voorstel tot minnelijke schikking voor
een bedrag van 66,00 euro werd verzonden.
Uiteindelijk werd hiervoor nog een aanmaning verzonden op 3 juli 2018.

Het  is  niet  duidelijk  waarom  beklaagde  op  dat  ogenblik  niet  meer  heeft  gereageerd  en  er  ten
onrechte van uitging dat de (laattijdige) betaling van de onmiddellijke inning zou volstaan.

4 STRAFMAAT

4.1
De procureur des Konings vordert de bevestiging van het bestreden vonnis.

4.2
Beklaagde vraagt een mildere toepassing van de strafwet. Beklaagde is een leverancier van auto-
onderdelen en werkt met een 12-tal chauffeurs. 
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4.3
Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met de ernst van de feiten en de
persoonlijkheid van de beklaagde. Beklaagde werd in het verleden reeds zeven maal veroordeeld
wegens verkeersdelicten.

Er kan rekening worden gehouden met het feit dat de onmiddellijke inning uiteindelijk werd betaald,
maar het blijft een laattijdige betaling, en inmiddels was er ook een voorstel tot minnelijke schikking.

De politierechter heeft terecht een geldboete van 10,00 euro opgelegd. Rekening houdend met de
hiervoor  beschreven  omstandigheden  werd  de  geldboete  voor  het  geheel  met  uitstel  van
tenuitvoerlegging gedurende 3 jaren opgelegd.

Deze bestraffing moet worden bevestigd om beklaagde te laten herinneren aan zijn verplichtingen
inzake de verkeersregels en om herhaling van gelijkaardig gedrag te voorkomen.

5 KOSTEN, VERGOEDINGEN EN BIJDRAGEN

5.1
De politierechter heeft de kosten en bijdrage correct begroot en terecht ten laste van beklaagde
gelegd.

5.2
De kosten van het hoger beroep vallen ten laste van beklaagde.

6 TOEGEPASTE WETSARTIKELEN

Bij deze uitspraak past de rechtbank onder meer de volgende wettelijke bepalingen toe:

– art. 21-22-24-25 van de Wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering; 

– art. 38 van het Strafwetboek;  
– art. 162-163-174-182-185-194-195 van het Wetboek van Strafvordering;  
– art. 8§1 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie;
– art. 5-68 van het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
– art. 29§3-69bis van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; 
– art. 1 van de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdécimes op de strafrechtelijke geldboeten;
– art. 91 lid 2-148-149 van het K.B. van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op

de gerechtskosten in strafzaken; 
– art. 2-11-12-13-14-31-32-34-35-36-37-41 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen

in gerechtszaken.

7 UITSPRAAK



rechtbank eerste aanleg Leuven correctionele zaken p. 6
Dossiernr  19L000908 Kamer 20             

De rechtbank doet uitspraak op tegenspraak en in hoger beroep.

Het hoger beroep is ontvankelijk, maar ongegrond.

Het bestreden vonnis wordt bevestigd.

De  kosten  van  het  hoger  beroep,  tot  op  heden  begroot  op  76,75  euro,  worden  ten  laste  van
beklaagde gelegd.

Dit vonnis werd gewezen door:
mevrouw , rechter, voorzitter van de kamer,
de heer , rechter,
de heer , plaatsvervangend 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 artikel 785, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek.

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 ,

in aanwezigheid van een magistraat van het Openbaar Ministerie zoals vermeld in het proces-verbaal
van de terechtzitting.

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




