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In de zaak van het Openbaar Ministerie

TEGEN

1647  
geboren te  op 
van Belgische nationaliteit
wonende te
met Mr.  als voorlopig bewindvoerder

vertegenwoordigd door Mr. , advocaat te Leuven.

1 VOORAFGAANDE PROCEDURE

Beklaagde tekende op 9 oktober 2018 hoger beroep aan tegen een verstekvonnis van 7 september
2018 van de politierechtbank te Leuven (betekend aan de persoon van beklaagde op 27 september
2018) waarbij beklaagde, wegens strafbare feiten, gepleegd  te  op 5 augustus
2017 werd veroordeeld:

1.1 Beklaagd 

A. als eigenaar van een motorrijtuig nl.: een   klasse B dit rijtuig in het verkeer
gebracht te hebben of toegelaten te hebben dat het werd gebracht in het verkeer op de
openbare weg of op terreinen, die toegankelijk  zijn voor het publiek of slechts voor een
zeker  aantal  personen,  die  het  recht  hebben  om  er  te  komen,  zonder  dat  de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit motorrijtuig aanleiding kan geven, gedekt
was door een verzekering welke aan de bepalingen van deze wet voldoet en waarvan de
werking niet is geschorst (art. 1, 2 par.1, 20, 22 par.1 al. 1, 24, 28 en 29 van de wet van 21
november  1989  betreffende  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake
motorrijtuigen)

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)

C. op de openbare weg een motorvoertuig te hebben bestuurd, zonder houder te zijn van een
in België regelmatig afgegeven rijbewijs of van het als dusdanig geldend bewijs, vereist voor
het besturen van dit voertuig en geldig voor de categorie waartoe het behoort (art. 21 en 30
par.1.1°, art. 38 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer KB. tot coördinatie
van  16  maart  1968,  art.  3  par.2  al.1  van  het  KB.  van  23  maart  1998  betreffende  het
rijbewijs)
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D. een bromfiets of een motorfiets te koop te hebben gesteld en/of verkocht met het oog op
aanwending op de openbare weg en/of  op de openbare weg in het  verkeer  te  hebben
gebracht die niet volstrekt gelijkvormig was met het type dat overeenkomstig par.1 van dit
artikel werd goedgekeurd of waarvoor er geen typegoedkeuring bestond (art. 3§2 lid1 en
36bis KB 10.10.1974 houdende algemeen reglement  op de technische eisen waaraan de
bromfietsen,  de  motorfietsen  en  hun  aanhangwagens  moeten  voldoen,  art.  4  Wet
21.06.1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de
onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen) 

1.2 Strafrechtelijk

Beklaagde  werd op strafgebied voor de tenlasteleggingen A, B, C en D
vermengd bij verstek veroordeeld tot:
– een geldboete van 200,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 1.600,00 euro of

een vervangende gevangenisstraf van 1 maand;
– een verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 2 maanden;
– een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 1

maal 200,00 euro ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke
gewelddaden;

– een bijdrage van 20,00 euro aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand;
– alle gedingkosten, begroot op 78,28 euro, hierin begrepen de vergoeding van 51,20 euro.

2 PROCEDURE

2.1
Op het  grievenformulier  werd  vermeld  dat  het  hoger  beroep  werd  aangetekend op  strafgebied
tegen  de  straf  en/of  maatregel  met  vermelding:  “verstekvonnis,  geen  uitstel  en/of  alternatieve
maatregel toegekend”.

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 23 mei 2019:
– het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door N. L'abbé, substituut-procureur des Konings, in

de vordering;
– de beklaagde, vertegenwoordigd 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 B werd,
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).
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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 strafvordering voor de tenlastelegging B was op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet
van 6  maart  2018  nog niet  vervallen  door  verjaring,  zodat  de verjaringstermijn  thans twee  jaar
bedraagt en de strafvordering ook op dit ogenblik niet vervallen is door verjaring.

De strafvordering voor de tenlasteleggingen A, C en D zijn op dit ogenblik evenmin vervallen door
verjaring.

3 FEITEN EN BEOORDELING

Beklaagde  werd  op  5  augustus  2017  omstreeks  15u32  gecontroleerd  als  bestuurder  van  een
bromfiets   te   in  de   Wanneer  het  voertuig  werd
gecontroleerd bleek het een snelheid te kunnen halen van 76 km/u, terwijl  het als een voertuig
klasse  B slechts  maximum 45 km/u mocht  rijden.  Beklaagde had geen boorddocumenten  en hij
stelde dat hij het voertuig 3 weken voordien in deze staat had aangekocht.

Het bestreden vonnis is definitief wat de schuldigverklaring betreft, gezien het hoger beroep in het
grievenformulier beperkt werd tot de straf en/of maatregel .

Er dienen door deze rechtbank, zitting houdend in hoger beroep, geen grieven van openbare orde
ambtshalve te worden opgeworpen.

4 STRAFMAAT

4.1
De procureur des Konings vordert de bevestiging van het bestreden vonnis.
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4.2
Beklaagde vraagt een mildere toepassing van de strafwet en vraagt hem een werkstraf op te leggen. 

4.3
De tenlasteleggingen vloeien voort uit dezelfde strafbare gedraging.
De rechtbank moet dan ook één straf uitspreken, namelijk een straf die gesteld is op de bewezen
tenlastelegging waarop de zwaarste straf is bepaald.

4.4
Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met de ernst van de feiten en de
persoonlijkheid van de beklaagde.

Beklaagde werd reeds drie maal veroordeeld voor verkeersdelicten, waaronder twee maal voor het
besturen van een voertuig zonder geldige verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

Uit de door de verdediging neergelegde stukken blijkt dat beklaagde onder voorlopig bewind staat
en een invaliditeitsuitkering geniet omwille van een verstandelijke handicap. Hij woont zelfstandig,
maar wordt hierbij begeleid. Zijn zoontje werd geplaatst in een instelling te . 

Beklaagde is in staat om een werkstraf uit te voeren, hetgeen ook werd bevestigd door zijn huisarts.

Rekening houdend met de persoonlijkheid van beklaagde zal een werkstraf in dit dossier het meest
sensibiliserend effect kunnen hebben ten aanzien van beklaagde. 
Om die redenen gaat de rechtbank in op het verzoek van beklaagde om een werkstraf op te leggen. 
Rekening houdend met het strafregister van beklaagde en de ernst van de feiten moet de werkstraf
worden bepaald op 100 uren, te vervangen door een geldboete van 200,00 euro, met opdeciemen
gebracht op 1.600,00 euro, indien de werkstraf niet correct wordt uitgevoerd.

Om  hem  tot  inkeer  te  brengen  over  zijn  verantwoordelijkheid  in  het  verkeer,  dient  naast  de
geldboete tevens een verval van het recht tot sturen van 2 maanden te worden uitgesproken.
Een rijverbod is een gepast middel om beklaagde tot meer aandacht aan te zetten 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 in hoger beroep vallen ten laste van beklaagde.

5.3
De vergoeding zoals bepaald in artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 20 december 1950 houdende
algemeen  reglement  op  de  gerechtskosten  in  strafzaken  bedraagt  thans  53,58  euro.  Deze
vergoeding  moet  worden  opgelegd  aan  iedere  veroordeelde  in  elke  criminele,  correctionele  en
politiezaak.
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Volgens het Hof van Cassatie heeft de veroordeling tot de betaling van deze vergoeding een eigen
karakter en is het geen straf. Zij moet worden uitgesproken ongeacht de datum van de bewezen
verklaarde feiten (zie ook Cass. 4 maart 2008, P.07.1755.N).
Dat is ook het geval in hoger beroep, wanneer het Openbaar Ministerie geen beroep heeft ingesteld
tegen het verstekvonnis (zie ook Cass. 3 juni 2014, AR P.2014.0329.N). 
Het speelt bovendien geen rol of de veroordeling wordt uitgesproken in eerste aanleg dan wel voor
het eerst in hoger beroep (zie ook Cass. 13 september 2016, AR P.2015.0290.N).

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. 37quinquies- 65 van het Strafwetboek;  
– art. 162-163-174-182-185-194-195 van het Wetboek van Strafvordering;  
– art.  21-29§2-30§1.1°-38  van  de  Wet  van  16  maart  1968  betreffende  de  politie  over  het

wegverkeer; 
– art. 2§1 van het K.B. van 20 juli 2001;
– art. 1 van het K.B. van 6 mei 1988;
– art. 3§2 al. 1-261 van het K.B. van 23 maart 1998; 
– art.  1-2§1-20-22§1  lid  1-24-25-28-29  van  de  Wet  van  21  november  1989  betreffende  de

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
– art.  3§2  lid1-36bis  van het  K.B.  van 10  oktober  1974  houdende algemeen reglement  op de

technische  eisen  waaraan  de  bromfietsen,  de  motorfietsen  en  hun aanhangwagens  moeten
voldoen;

– art. 4 van de Wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor
vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

– art. 1 van de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdécimes op de strafrechtelijke geldboeten;
– art. 28-29 van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen; 
– 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

De rechtbank doet uitspraak op tegenspraak en in hoger beroep.

Het hoger beroep is ontvankelijk en in de volgende mate gegrond.

Het bestreden vonnis wordt bevestigd, maar:
– de geldboete wordt vervangen door een werkstraf van 100 uren, uit te voeren onder toezicht

van een justitieassistent van de dienst Justitiehuizen van de FOD Justitie binnen de 12 maanden
na de uitspraak. Bij gebreke aan uitvoering wordt de werkstraf vervangen door een geldboete
van 200,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 1.600,00 euro;

– de vergoeding bedraagt thans 53,58 euro.
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De kosten  van het  hoger  beroep,  tot  op  heden begroot  op 109,22  euro,  worden  ten laste  van
beklaagde gelegd.

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 20 juni 2019 door de rechtbank van eerste aanleg
Leuven correctionele zaken (Kamer 20) samengesteld uit :
- , rechter, voorzitter van de kamer
- , rechter, onderzoeksrechter
- , plaatsvervangend rechter

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

Met bijstand van , griffier

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




