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In de zaak van het Openbaar Ministerie

TEGEN

1659  (RRN )
geboren te  op
van Belgische nationaliteit
wonende te 

vertegenwoordigd door Mr.  loco Mr. , advocaat te .

1 VOORAFGAANDE PROCEDURE

Beklaagde  tekende  op  10  december  2018  hoger  beroep  aan  tegen  een  vonnis  van  de
politierechtbank  te  Leuven  van  14  november  2018  op  tegenspraak  waarbij  beklaagde   wegens
strafbare feiten, gepleegd te op 31 januari 2018 werd veroordeeld:

1.1 Beklaagd 

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  85  km/u  (vastgestelde  snelheid  van  91  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))

1.2 Strafrechtelijk

Beklaagde  werd op strafgebied voor de tenlastelegging op tegenspraak veroordeeld
tot:
– een geldboete van 30,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 240,00 euro of een

vervangend rijverbod van 30 dagen;
– een verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 15 dagen, met

de modaliteit van het weekendrijverbod;
– 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 80,66 euro, hierin begrepen de vergoeding van 51,20 euro.

2 PROCEDURE

2.1
Op het grievenformulier werd door de raadsman van beklaagde aangeduid dat het hoger beroep
gericht is tegen de straf en/of gunstmaatregelen (geldboete van 30 euro en rijverbod van 15 dagen
en weekends en feestdagen)). Als reden wordt vermeld dat er geen rekening werd gehouden met
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haar blanco strafregister, met het aantal kilometers die beklaagde jaarlijks dient af te leggen en dat
zij ca 30 jaar houder is van een rijbewijs zonder enige voorgaande. Geen uitstel (geheel of minstens
gedeeltelijk) voor de geldboete om alle reeds vermelde redenen.

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

2.3
De rechtbank hoorde op de terechtzitting van 25 april 2019:
– het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door , substituut-procureur des Konings,

in de vordering;
– beklaagde, vertegenwoordigd door haar raadsman, in haar middelen van verdediging.

De rechtbank doet uitspraak op tegenspraak.

2.4
Het Openbaar Ministerie vordert de bevestiging van het bestreden vonnis.

De raadsman van de beklaagde verzoekt de rechtbank in hoofdorde om zijn cliënt de gunst van de
eenvoudige opschorting te verlenen. In ondergeschikte orde een milde toepassing van de strafwet.
Een geldboete geheel of gedeeltelijk met uitstel en een minimum rijverbod. De modaliteit om haar
het rijverbod te laten uitvoeren tijdens weekends en feestdagen mag opgeheven worden. 

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

De rechtsmacht van de rechtbank is beperkt  tot de strafmaat en/of gunstmaatregelen, gezien de
schuld niet werd aangekruist.

2.5
De termijn  voor  de  verjaring  van  de  strafvordering  voor  de  ten  laste  gelegde  feiten  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). 

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 was op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet
van 6 maart 2018 (op 25 maart 2018) nog niet vervallen door verjaring, zodat de verjaringstermijn
thans twee jaar bedraagt.

3 FEITEN

Op 31 januari 2018 om 21u39 werd te  op de  ter hoogte van huisnummer
 in de rijrichting  door een verbalisant met een geijkte snelheidsmeter Gatso vastgesteld

dat beklaagde met haar personenwagen  met een gemeten snelheid reed van 91
km/u, gecorrigeerd naar 85 km/u. Op de plaats van de feiten is de snelheid beperkt tot 50 km/u. 
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Beklaagde verklaarde dat zij even onoplettend was, maar dat het haar eerste snelheidsovertreding
was. Zij erkent de overtreding, maar stelt dat zij jaarlijks heel veel kilometers rijdt en zij altijd op haar
snelheid let. Zij reed voor eigen rekening.

4 STRAFMAAT

Voor de tenlastelegging werd een passende effectieve geldboete van 30,00 euro en een passend
effectief rijverbod van 15 dagen opgelegd omwille van de ernst van de feiten en de persoonlijkheid
en strafrechtelijk verleden (blanco strafregister) van beklaagde. 

Dit is de meest efficiënte manier om recidive te vermijden. 

Een gecorrigeerde snelheid van 85 km/u in plaats van een toegelaten snelheid van 50 km/u in de
bebouwde kom is sowieso onverantwoord.

Een effectief rijverbod van 15 dagen is nodig om recidive te vermijden en om beklaagde erop te
wijzen dat verkeersreglementen moeten nageleefd worden en dat het voeren van een dergelijke
hoge snelheid zeer gevaarlijk is voor de andere weggebruikers. Bovendien heeft zij als arts-radiologe
een voorbeeldfunctie en wordt zij geacht de gevaren te kennen van een onverantwoorde snelheid.

Gunstmaatregelen zoals een minimum geldboete of rijverbod en zoals een uitstel van (een deel van)
het rijverbod of van (een deel van) de geldboete  zijn dan ook niet opportuun.

Ook is  de gunst van een opschorting niet  opportuun gezien dit  zou leiden tot  een onvoldoende
bewustwording van de ernst van de door haar gepleegde feiten.

Gezien haar blanco strafregister en haar professionele activiteiten als radioloog in  kan haar
huidig verzoek worden ingewilligd om de modaliteit  op te heffen om het rijverbod uit te voeren
tijdens weekends en feestdagen.

Het bestreden vonnis wordt voor het overige bevestigd.  

5 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. 11.1 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 het K.B. van 6 mei 1988 en art. 261 van het K.B. van 23 maart 1998;
– 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
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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.

6 UITSPRAAK

De rechtbank doet uitspraak op tegenspraak en in hoger beroep.

Het hoger beroep is ontvankelijk en deels gegrond. 

De rechtbank bevestigt het bestreden vonnis, maar heft de modaliteit op om het rijverbod uit te
voeren tijdens weekends en feestdagen .   

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

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
- , rechter
- , 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.)




