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 Betichtenummer(s): 

 
Inzake het Openbaar Ministerie tegen: 
 

 

geboren te op van Irakese nationaliteit 
wonende te 

 

beklaagde, die verstek laat gaan. 
 

 

ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het 
ondernemingsnummer
met maatschappelijke zetel gevestigd te 

 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester advocaat te 

loco Meester  advocaat te
 

 

met maatschappelijke zetel gevestigd te
 

burgerrechtelijk aansprakelijke, vertegenwoordigd door Meester 

advocaat te loco Meester  advocaat te 

 
 
Beklaagd als hebbende 

 
te op 17 april 2018 
 

A. met de omstandigheid dat er geen schade is ontstaan aan de openbare weg, zich op de 
openbare weg bevonden te hebben met een ander voertuig of een andere sleep dan het 
vervoer, vermeld in art. 4 en 7 van hetzelfde Decreet, waarvan de massa in beladen toestand 
de toegestane maxima overschreed of als opdrachtgever en/of verlader instructies te hebben 
gegeven of daden te hebben gesteld die tot deze inbreuk hebben geleid (art. 3 lid1, 14§1.1° 
en 14§3 Decr.Vl.Parl. 03.05.2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur 
in geval van bijzonder wegtransport) 

 

te op 17 april 2018 
 

B. met de omstandigheid dat er geen schade is ontstaan aan de openbare weg, zich op de 
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openbare weg bevonden te hebben met een ander voertuig of een andere sleep dan het 
vervoer, vermeld in art. 4 en 7 van hetzelfde Decreet, waarvan de massa in beladen toestand 
de toegestane maxima overschreed of als opdrachtgever en/of verlader instructies te hebben 
gegeven of daden te hebben gesteld die tot deze inbreuk hebben geleid (art. 3 lid1, 14§1.1° 
en 14§3 Decr.Vl.Parl. 03.05.2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur 
in geval van bijzonder wegtransport) 

 

 
 zich burgerrechtelijk en solidair aansprakelijk te horen verklaren met  

 , zijn (haar) aangestelde, voor de kosten, voor feit(en) A (art. 1384 Burgerlijk 
Wetboek) 
 
 
Gezien de stukken van het dossier en het terzake opgesteld proces-verbaal. 
 
Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn samenvatting en zijn vordering. 
 
Aangezien beklaagde , hoewel regelmatig gedagvaard, niet verschijnt, noch 
iemand voor hem. 
 
Gehoord de raadsman van de beklaagde

in beweringen en verweermiddelen. 
 
Gehoord de raadsman van de burgerrechtelijk aansprakelijke 

in beweringen en verweermiddelen. 
 
Overwegende dat de tenlastelegging A tegen  bewezen is. 
 
Overwegende dat de tenlastelegging B tegen  

bewezen is. 

Aangezien er aanleiding toe bestaat te geloven dat  
 zich zal beteren en zich in de voorwaarden bevindt, gesteld door 

artikel 8 van de wet van 29/06/1964. 
 
Overwegende dat 
burgerrechtelijk aansprakelijk is voor  zoals hierna bepaald voor feit(en) A. 
 
 
En met toepassing van de hierna aangehaalde artikels: 
 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING: art. 138  139  140  145  153  154  162  163  171  185 
STRAFWETBOEK: art. 2  38  39  40  41bis  50  50bis 
KB van 28/12/1950 
Wet van 15/06/1935: art. 2  11  12  14  31  32  34  35  36  37  41 
Artikel 2-3-4 van de wet van 26/06/2000 
Wet van 19/03/2017 
Wet van 01/08/1985: art. 28  29 en KB van 18/12/1986: art. 58 
Wet van 05/03/1952: art. 1 betreffende de opdeciemen, gewijzigd door de Wet van 28/12/2011 
en door de wet van 25/12/2016 
Wet van 29/06/1964: art. 8/1 
Wet van 17/04/1878: art. 3  4 
 

OM DEZE REDENEN 
DE RECHTBANK 
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RECHTDOENDE 

 
Op strafgebied: 
 
Bij verstek: 
 

Veroordeelt voor de tenlastelegging A : 
 
tot een geldboete van 50,00 EUR , verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 
400,00 EUR; boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn 
door een gevangenisstraf van 15 dagen. 

 
 
Verplicht  tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR 
verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR. 
 

Veroordeelt  tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR 
aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand. 
 
Verwijst  in alle kosten van het geding, tot op heden in zijn hoofde begroot op 
90,79 EUR, waarvan 53,58 EUR bij toepassing van artikel 91 K.B. 28 december 1950. 

 
Verklaart  
burgerrechtelijk aansprakelijk voor de kosten ten laste van  gelegd 
voor feit(en) A. 
 
Op tegenspraak: 
 

Veroordeelt  voor 
de tenlastelegging B : 

 
tot een geldboete van 500,00 EUR , verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 
4000,00 EUR. 
 
Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 jaren 
vanaf heden wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 450,00 
EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 3600,00 EUR. 

 
 
Verplicht tot het betalen 
van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht 
op 1 maal 200,00 EUR. 
 

Veroordeelt  
 tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het 

Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand. 
 
Verwijst  in alle kosten van 
het geding, tot op heden in haar hoofde begroot op 65,11 EUR, waarvan 53,58 EUR bij 
toepassing van artikel 91 K.B. 28 december 1950. 

 
Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Politierechtbank 
Antwerpen, afdeling Antwerpen op bovengenoemde datum, alwaar zitting hadden: 
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De Griffier, 
 
 
 
 

 
Rechter 

Openbaar Ministerie 
Griffier 

 
 

De Rechter, 
 
 
 




