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Betichtenummer(s):

Inzake het Openbaar Ministerie tegen:

geboren op
wonende te

te

van Nederlandse nationaliteit

beklaagde, die persoonlijk verschijnt.

ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer
en met maatschappelijke zetel gevestigd te
beklaagde, vertegenwoordigd door de zaakvoerder de heer
geboren te
op
wonende te

ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer
en met maatschappelijke zetel gevestigd te
burgerrechtelijk aansprakelijke, vertegenwoordigd door de zaakvoerder de heer
, geboren t
op
en wonende te
Beklaagd als hebbende

te

op 8 september 2018

A.

als houder van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie A1, A2, A, B of
B+E of gelijkwaardig en voldaan hebbende aan de voorwaarden van artikel 3§1 van dit
besluit, een voertuig ,bestemd voor taxidiensten of diensten voor het verhuren van
voertuigen met een chauffeur bedoeld in artikel 6§1,X,8° bijzondere wet hervorming
instellingen, te hebben bestuurd zonder houder te zijn geweest van een
rijgeschiktheidsattest, bedoeld in bijlage 6 van dit besluit en afgeleverd door de in artikel
44§1 en 44§4 van dit besluit bedoelde geneesheren, waaruit bleek dat betrokkene het
onderzoek met gunstig gevolg had ondergaan (art. 42 en 43.2° KB 23.03.1998 betreffende
het rijbewijs, art. 30§1.4° en 38§1.5° Wegverkeerswet)

B.

op de openbare weg, een voertuig in dienst tot exploitatie van een taxidienst te hebben
bestuurd of in het verkeer te hebben gebracht, waarvan de taxameter met zijn
randapparatuur, bij de aanvang van de dienst, de volgende gegevens niet kon verstrekken :
a) de naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer;
b) de datum;
c) het identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi;
d) de naam en de voornaam van de bestuurder;
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e) de totalisatoren, bedoeld in artikel 22 van het ministerieel besluit van 21 maart 1961
betreffende de modelgoedkeuring en de installatie der taxameters voor wat betreft de
Belgisch gehomologeerde toestellen, de totalisatoren, vermeld in 15.1 van bijlage MI-007 bij
het koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende de meetinstrumenten voor wat betreft de
Europees gehomologeerde toestellen;
f) het uur waarop de dienst van de bestuurder begint;
g) (...)
(art. 27 par.1.1° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003, art. 63 par.2 van
het Decreet van het Vlaams Parlement van 20 april 2001)

te

C.

op 8 september 2018
Exploitant zijnde van een taxidienst, verzuimd te hebben dat er in geval van controle een
controlerapport werd afgedrukt en/of op dit controlerapport niet tenminste de volgende
vermeldingen in onuitwisbare inkt stonden :
1° de naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer;
2° het identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi;
3° (...)
4° de naam van de bestuurder;
5° de datum en het uur waarop de dienst van de bestuurder begonnen is;
6° alle gegevens betreffende de uitgevoerde ritten sinds het begin van de dienst;
7° alle tarieven die de taxameter kan uitvoeren. In geval van commerciële kortingen worden
de prijs, berekend door de taxameter, en de effectief betaalde prijs vermeld;
8° de totalisatoren, vermeld in artikel 22 van het ministerieel besluit van 21 maart 1961
betreffende de modelgoedkeuring en de installatie der taxameters voor wat betreft de
Belgisch gehomologeerde toestellen, de totalisatoren, vermeld in 15.1 van bijlage MI-007 bij
het koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende de meetinstrumenten voor wat betreft de
Europees gehomologeerde toestellen (art. 31 van het Besluit van de Vlaamse Regering van
18 juli 2003, art. 63 par.2 van het Decreet van het Vlaams Parlement van 20 april 2001)

zich burgerrechtelijk en solidair aansprakelijk te horen verklaren met
, zijn (haar) aangestelde, voor de geldboete en de kosten, (art. 67 K.B. tot coördinatie 16.03.1968 en
art. 1384 Burgerlijk Wetboek).

Gezien de stukken van het dossier.
Gehoord ter zitting van 25 april 2019:
–
het Openbaar Ministerie in zijn samenvatting en zijn vordering;
–
de beklaagde
in zijn beweringen en verweermiddelen;
–
de zaakvoerder van de beklaagde
in zijn beweringen en
verweermiddelen;
–
de zaakvoerder van de burgerrechtelijk aansprakelijke
in zijn
beweringen en verweermiddelen.
beklaagde
(1)
Beklaagde

bestuurde op 08.09.2018 een taxi van beklaagde

Art.43,2° KB 23.03.1998 mbt het rijbewijs bepaalt dat taxibestuurders gehouden zijn het
medisch onderzoek te ondergaan bedoeld in art.42 van dat KB.
Art.42 KB 23.03.1998 bepaalt dat het onderzoek nagaat of de kandidaat-bestuurder voldoet
aan de normen voorgeschreven in bijlage 6 van groep 2 en dat het onderzoek verloopt volgens
de procedure van art.44.
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Het staat vast dat beklaagde dat onderzoek niet had ondergaan. Evenmin had hij een verslag
van een oogarts (verplicht volgens art.44 § 1 in fine) voorgelegd.
Beklaagde
zegt dat hij heftruckbestuurder is bij
en in die
hoedanigheid een geneeskundig onderzoek had ondergaan. Tweede beklaagde had hem
gezegd dat dat onderzoek volstaat.
Na de feiten dd.08.09.2018 onderging beklaagde een medisch onderzoek bij
op
18.09.2018, om bij beklaagde
te werken. Het voorgelegde attest betreft een
onderzoek om als 'magazijnier' te werken.
Beklaagden leggen niet uit waarom geen specifiek medisch onderzoek als kandidaattaxibestuurder werd ondergaan.
Tenlastelegging A is bewezen.

(2)
Art.27 Besluit van de Vlaamse Regering dd.18.07.2003 luidt :
'§ 1 De taxameter met zijn randapparatuur moet de volgende gegevens kunnen verstrekken:
1° bij de aanvang van de dienst: (...) d) de naam en de voornaam van de bestuurder (...)'
Bij afdruk van het controlerapport bleek de naam van beklaagde

niet te zijn ingegeven.

Tenlastelegging B is bewezen.

(3)
Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met de vaststelling dat
beklaagde
nog in opleiding was en dat hij nog beschikt over een blanco strafregister.
De inbreuken vloeien voort uit hetzelfde wederrechtelijk opzet, zodat bij toepassing van art.65
SW de zwaarste straf moet toegepast worden, dat is de straf bepaald in art.63 § 2 Decreet
20.04.2001 voor de inbreuk op art.27 Taxibesluit.
Overeenkomstig art.63 § 3 Decreet 20.04.2001 is art.85 SW van toepassing.
Het gegeven dat beklaagde
nog in opleiding was en dat hij beschikte over een blanco
strafregister vormen verzachtende omstandigheden.
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.
is burgerrechtelijk aansprakelijk voor

zoals hierna bepaald.

beklaagde
Art.31 Besluit Vlaamse Regering 18.07.2013 bepaalt :'In geval van een controle moet er een
controlerapport worden afgedrukt. Daarop staan minstens de volgende onuitwisbare
vermeldingen: (...) 4°de naam van de bestuurder; 5° de datum en het uur waarop de dienst
van de bestuurder begonnen is; 6° alle gegevens betreffende de uitgevoerde ritten sinds het
begin van de dienst (...)'
Bij controle bleek dat de naam van de bestuurder niet werd weergegeven en dat beklaagde
ondanks instructie van de installateur systematisch nalaat begin en einde van de
dienst te doen ingeven in de taxameter.
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neergelegde stukken missen relevantie.

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 65
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 07/02/2003
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
RECHTDOENDE
Op strafgebied:
Op tegenspraak:

Veroordeelt
voor de tenlasteleggingen A, B vermengd - met
inachtname van verzachtende omstandigheden - :
tot een geldboete van 10,00 EUR , verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 80,00
EUR; boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een
gevangenisstraf van 2 dagen.
Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 1 jaar
vanaf heden wat betreft deze geldboete.

Veroordeelt
tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan
het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand.
Verwijst
in zijn deel van de kosten van het geding, tot op heden in zijn hoofde
begroot op 68,15 EUR.

op tegenspraak burgerrechtelijk aansprakelijk voor de
geldboete en de kosten ten laste van
gelegd.
Verklaart

Veroordeelt
tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan
het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand.
Op tegenspraak:

Veroordeelt

voor de tenlastelegging C :
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tot een geldboete van 500,00 EUR , verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op
4000,00 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 ter financiering van het
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Veroordeelt
tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan
het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand.
Verwijst
in haar deel van de kosten van het geding, tot op heden in haar hoofde
begroot op 68,16 EUR.
Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Politierechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout op bovengenoemde datum, alwaar zitting hadden:
Koenraad Willebrords
Evy Zwijsen
Sandra Reyntjens
Sandra Reyntjens

Toegevoegd Rechter
Parketjurist
Griffier
Koenraad Willebrords

