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In de zaak van het Openbaar Ministerie

TEGEN:

1578  (RRN 7 )
geboren te op 
van Belgische nationaliteit
wonende te 

vertegenwoordigd  door Mr.   loco  Mr.  ,  advocaten  te

1 VOORAFGAANDE PROCEDURE

De procureur des Konings tekende op 28 december 2018 hoger beroep aan tegen een vonnis op
tegenspraak van 20 december 2018 van de politierechtbank te Leuven waarbij beklaagde, wegens
strafbare feiten, gepleegd  te ) op 24 oktober 2017 werd
veroordeeld:

1.1 Beklaagd 

A. op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te hebben bestuurd, of een bestuurder te
hebben begeleid met het oog op scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie
van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht heeft gemeten of de
bloedanalyse  een  alcoholconcentratie  van  ten  minste  0,8  gram  per  liter  bloed  heeft
aangegeven, terwijl het misdrijf aan zijn/haar persoonlijk toedoen te wijten is (art. 34§2.1°
en 38§1.1° Wegverkeerswet) 

B. op een openbare plaats een voertuig te hebben bestuurd, een rijdier te hebben geleid of
een bestuurder te hebben begeleid met het oog op de scholing,wanneer de analyse bedoeld
in  artikel  63  par.  1,3°  of  4°,  de  aanwezigheid  in  het  organisme  heeft  aangetoond  van
minstens één van volgende stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden :  THC, amfetamine,
MDMA, MDEA, MBDB, morfine, cocaïne of benzoylecgonine, en waarvan het gehalte gelijk
of hoger was dan het gehalte bepaald in artikel 63,§ 2, terwijl  het misdrijf  aan zijn/haar
persoonlijk toedoen te wijten is (art. 37bis. par.1.1°, art. 38 par.1.1° van de wet betreffende
de politie over het wegverkeer KB. tot coördinatie van 16 maart 1968)

C. op een openbare plaats een voertuig of rijdier te hebben bestuurd of een bestuurder te
hebben  begeleid  met  het  oog  op  de  scholing,  terwijl  hij/zij  verkeerde  in  staat  van
dronkenschap of in een soortgelijke staat o.m. ten gevolge van het gebruik van drugs of van
geneesmiddelen terwijl het misdrijf aan zijn/haar persoonlijk toedoen te wijten is (art. 35
van de wet betreffende de politie over het wegverkeer KB. tot coördinatie van 16 maart
1968)

D. onder  dekking  van  een  Belgische  inschrijvingsplaat,  een  volgens  dit  besluit  aan  de
autokeuring onderworpen voertuig op de openbare weg te hebben laten bevinden, dat niet
voorzien was van een geldig keuringsbewijs, het overeenkomstig keuringsvignet en een met
zijn  gebruik  overeenstemmend  identificatieverslag,  technische  fiche  of  een  document
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"Visuele keuring van het voertuig", voor zover deze documenten vereist zijn (artikel 24 par.1,
26 en 81 van het KB van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische
eisen  waaraan  de  auto's,  hun  aanhangwagens,  hun  onderdelen  en  hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen , artikel 4 van de wet van 21 juni 1985 betreffende
de  technische  eisen  waaraan  elk  voertuig  te  land,  de  onderdelen  ervan,  evenals  het
veiligheidstoebehoren moeten voldoen)             
                                                          

E. als  zijnde bestuurder of  de  persoon die  hem begeleidde,  bedoeld  in  de bepalingen van
paragraaf 1, eerste lid, 1°, of tweede lid van dit artikel, verzuimd te hebben zijn rijbewijs of
het als zodanig geldend bewijs te hebben ingeleverd op verzoek van de politie, na vordering
van de procureur des Konings of in voorkomend geval van de procureur-generaal die de
intrekking bevolen had of in het geval bedoeld in paragraaf 2 van dit artikel, na de beslissing
van de officier van de gerechtelijke politie (art. 55§3 lid1 en 58 Wegverkeerswet)

F. zonder het bij  artikel 38§3 voorgeschreven onderzoek uitgesproken bij  een in kracht van
gewijsde gegaan vonnis van Rechtbank van Eerste Aanleg van Tongeren van 6 augustus 2014,
met goed gevolg te hebben ondergaan, op de openbare weg een motorvoertuig behorende
tot de categorie bedoeld in de beslissing van de vervallenverklaring te hebben bestuurd of
een  bestuurder  met  het  oog  op  de  scholing  te  hebben  begeleid  (art.48  lid1.2°
Wegverkeerswet)

1.2 Strafrechtelijk

Beklaagde   werd  op  strafgebied  voor  de  tenlasteleggingen  A,  B,  C,  D,  E  en  F  op
tegenspraak veroordeeld tot:
– een geldboete van 500,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 4.000,00 euro of

een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen, met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 3
jaar voor een gedeelte van 150,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 1.200,00
euro;

– een verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 6 maanden, met
uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 3 jaar voor gedeelte van 2 maanden, waarbij het herstel
van  dit  recht  afhankelijk  werd  gemaakt  van  het  slagen  in  een  medisch  onderzoek  en
psychologisch onderzoek;

– 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 387,23 euro, hierin begrepen de vergoeding van 53,58 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 geen eenheid van opzet, enkel voor A, B en C en aparte
bestraffing voor D en F.

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



rechtbank eerste aanleg Leuven correctionele zaken p. 4
Dossiernr  19L000906 Kamer 20            

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

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, vertegenwoordigd door haar raadsman, in haar middelen van verdediging.

De rechtbank doet uitspraak op tegenspraak.

2.4
De termijn voor de verjaring van de strafvordering voor de feiten onder de tenlasteleggingen E en F
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).

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 tenlasteleggingen E en F 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 ook momenteel de strafvordering nog niet vervallen is door verjaring.

Voor wat betreft tenlastelegging F is de verjaringstermijn sedert 1 juli 2018 bovendien verhoogd van
2 jaar naar 3 jaar.

De verjaringstermijn voor de strafvordering voor de tenlasteleggingen A, B en C bedraagt 3 jaar.
De verjaringstermijn voor de strafvordering voor de tenlastelegging D bedraagt 5 jaar.

Voor geen enkele van de tenlasteleggingen is derhalve de strafvordering vervallen door verjaring.
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3 FEITEN EN BEOORDELING

Beklaagde werd als bestuurster van een personenwagen op 24 oktober 2017 omstreeks 13u15 te
 op de  gecontroleerd na melding door de ANPR-camera wegens

achterstallige betalingen.
De  verbalisanten  intercepteerden  beklaagde  en  stelden  vast  dat  zij  tekenen  vertoonde  van
dronkenschap. Een regelmatig uitgevoerde bloedproef gaf als resultaat een alcoholgehalte van 1,37
promille (met tijdscorrectie naar het ogenblik van de feiten 1,55 promille) en bovendien was er ook
een gehalte aan amfetamines van meer dan 400 ng/ml.
Anderzijds bleek het keuringsverslag van het voertuig dat zij bestuurde vervallen te zijn en had zij
haar rijbewijs niet ingeleverd na vordering daartoe.

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 een aparte bestraffing voor A, B en C samen en voor D, E en F
apart. De procureur des Konings vraagt toepassing van de strafwet en een rijverbod van 6 maanden
voor de tenlasteleggingen A, B en C samen en een rijverbod van 6 maanden voor de tenlastelegging
F. Tevens wordt voor A, B en C samen enerzijds en F anderzijds telkenmale gevraagd een medisch en
psychologisch onderzoek op te leggen.

4.2
Beklaagde vraagt een mildere toepassing van de strafwet.

4.3
De politierechter heeft voor alle tenlasteleggingen samen eenheid van opzet aanvaard.

De feitenrechter beoordeelt in feite of verschillende misdrijven de opeenvolgende en voortgezette
uiting van hetzelfde misdadig opzet zijn.

Verschillende aan een beklaagde  ten laste  gelegde misdrijven komen uit  een zelfde  opzet  voort
wanneer zij onderling verbonden zijn door eenheid van doel en verwezenlijking, en in die zin door
één feit, te weten een complexe gedraging, zijn opgeleverd.

Staat van dronkenschap levert niet noodzakelijkerwijs eenheid van opzet op ten aanzien van degene
die, in die toestand, meerdere misdrijven pleegt (zie ook Cass. (2e k.) AR P.01.1523.F, 13 februari
2002 (D.)).

De tenlasteleggingen A, B en C hebben betrekking op het besturen van een motorvoertuig onder
invloed van alcohol of drugs en 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.



rechtbank eerste aanleg Leuven correctionele zaken p. 6
Dossiernr  19L000906 Kamer 20            

Deze tenlasteleggingen D heeft betrekking op het keuringsverslag van het voertuig dat vervallen was.
Dit staat uiteraard los van de toestand waarin de bestuurder van het voertuig zich bevond op het
ogenblik van de vastgestelde feiten. Ook het feit dat het rijbewijs niet werd ingeleverd na vordering
daartoe (tenlastelegging E) en het sturen zonder de herstelexamens en - onderzoeken waartoe men
was veroordeeld, af te leggen (tenlastelegging F) vormen geen opeenvolgende en voortgezette uiting
van hetzelfde misdadig opzet.

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 in het verleden reeds 6 maal veroordeeld voor
verkeersdelicten,  waaronder  in  2014  wegens  het  besturen  van  een  voertuig  in  staat  van
alcoholintoxicatie en dronkenschap.

Het  besturen  van  een  voertuig  onder  invloed  van  alcohol  en  drugs  is  maatschappelijk
onaanvaardbaar en vormt een gevaar voor de verkeersveiligheid van andere weggebruikers.

De verdediging houdt voor dat beklaagde thans geen drugs meer zou gebruiken, maar hiervan wordt
niet het minste bewijs bijgebracht.

Voor  de  tenlasteleggingen  A,  B  en  C  samen  kan  de  bestraffing  die  werd  opgelegd  voor  alle
tenlasteleggingen samen behouden blijven.
Een  geldboete  van  500,00  euro  en  een  rijverbod  van  6  maanden  voor  alle  motorvoertuigen  is
aangepast aan de ernst van de feiten en het strafrechtelijk verleden van beklaagde.
Terecht  heeft  de  politierechter  een  deel  van  de  geldboete  en  het  rijverbod  met  uitstel  van
tenuitvoerlegging opgelegd omdat dit tot verbetering van beklaagde kan leiden.

Tevens werd het herstel van het recht tot sturen terecht afhankelijk gesteld van een medisch en
psychologisch  onderzoek  omdat  de  maatschappij  er  terecht  mag  van  uitgaan  dat  er  een
voorafgaande controle gebeurt alvorens beklaagde opnieuw als bestuurder van een motorvoertuig in
het verkeer wordt toegelaten.

Voor  de  tenlasteleggingen  D  en  E  zal  telkenmale  een  geldboete  van  20,00  euro  volstaan  om
beklaagde tot inkeer te brengen over haar verantwoordelijkheid in het verkeer en om herhaling van
gelijkaardig gedrag te voorkomen.

Voor tenlastelegging F moet rekening worden gehouden met de ernst van de feiten.
Het  is  maatschappelijk  onaanvaardbaar om een voertuig te  blijven besturen zonder de examens
waartoe men was veroordeeld met gunstig gevolg af te leggen.
De minimum geldboete van 500,00 euro moet worden opgelegd. Gelet op de precaire financiële en
persoonlijke situatie van beklaagde kan de geldboete voor de helft met uitstel van tenuitvoerlegging
gedurende 3 jaar worden opgelegd.
Tevens moet een rijverbod van 3 maanden worden opgelegd om beklaagde blijvend te herinneren
aan haar verantwoordelijkheid in het verkeer.

5 KOSTEN, VERGOEDINGEN EN BIJDRAGEN

5.1
De politierechter heeft de kosten en bijdrage correct begroot en terecht ten laste van beklaagde
gelegd.
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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- 40-65 van het Strafwetboek;  
– art. 162-163-174-182-185-194-195-211bis van het Wetboek van Strafvordering;  
– art. 8§1 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie;
– art. 34§2.1°-35-37bis§1.1°-38§1.1°-38§3-48 lid 1.2°-55§3 lid 1-58-69bis van de Wet van 16 maart

1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
– art. 24§1-26-81 van het K.B. van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische

eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren
moeten voldoen;

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

– art. 1 van het K.B. van 6 mei 1988; 
– 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

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, in hoger beroep en met eenstemmigheid.

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

Het bestreden vonnis wordt hervormd.

Beklaagde wordt veroordeeld:

– voor de tenlasteleggingen A, B en C vermengd:
* tot een geldboete van 500,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 4.000,00
euro of een vervangend rijverbod van 90 dagen, met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 3
jaar ten belope van 150,00 euro, met 70 opdeciemen gebracht op 1.200,00 euro 
*  tot  een  rijverbod  voor  alle  motorvoertuigen  gedurende  6  maanden,  met  uitstel  van
tenuitvoerlegging gedurende 3 jaar ten belope van 2 maanden, waarbij het herstel van het recht
tot sturen afhankelijk werd gesteld van het slagen in een medisch en psychologisch onderzoek;

– voor de tenlastelegging D: tot een geldboete van 20,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en
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gebracht op 160,00 euro of een vervangende gevangenisstraf van 8 dagen;

– voor de tenlastelegging E: tot een geldboete van 20,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en
gebracht op 160,00 euro of een vervangend rijverbod van 8 dagen;

– voor de tenlastelegging F: 
* tot een geldboete van 500,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 4.000,00
euro of een vervangend rijverbod van 90 dagen, met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 3
jaar ten belope van 250,00 euro, met 70 opdeciemen gebracht op 2.000,00 euro 
* tot een rijverbod voor alle motorvoertuigen gedurende 3 maanden;

– tot tweemaal de bijdrage van 25,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen en telkenmale gebracht
op 200,00 euro;

– tot de bijdrage van 20,00 euro voor het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand;

– tot de vergoeding van 53,58 euro;

– tot de kosten van eerste aanleg en het hoger beroep, deze van het hoger beroep tot op heden
begroot op 40,17 euro.

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



rechtbank eerste aanleg Leuven correctionele zaken p. 9
Dossiernr  19L000906 Kamer 20            

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 ,

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

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




