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In de zaak van het Openbaar Ministerie

TEGEN:

1650  (RRN )
geboren te  op 
van Belgische nationaliteit
wonende te 

vertegenwoordigd door Mr.  loco Mr. , advocaten te 

1 VOORAFGAANDE PROCEDURE

De  beklaagde  tekende  op  3  januari  2019  hoger  beroep  aan  tegen  een  verstekvonnis  van
23 november 2018 van de politierechtbank van Leuven, waarbij beklaagde, wegens strafbare feiten,
gepleegd te  op 22 november 2017: 

1.1 Beklaagd 

A. 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
"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)     
                                                                  

B. als eigenaar van een motorrijtuig nl.: een personenauto  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)

1.2 Strafrechtelijk

Beklaagde  werd op strafgebied voor de tenlasteleggingen A en B vermengd bij
verstek veroordeeld tot:
– een geldboete van 100,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 800,00 euro of

een vervangende gevangenisstraf van 15 dagen;
– een verval van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 1 maand;
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– 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 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 maatregelen, waarbij werd vermeld:  “Beklaagde tekent hoger beroep aan gezien de
strafmaat veel te zwaar is. Dit zowel met betrekking tot de geldboete als het verval van het recht om
alle  motorvoertuigen  te  besturen.  Beklaagde  vraagt  om  minstens  een  gedeelte  van  de
straf/maatregel  met  uitstel  uit  te  spreken,  minstens  een  mildere  toepassing  van  de  strafwet  te
maken”

Het verstekvonnis van 23 november 2018 van de politierechtbank van Leuven werd op 13 december
2018 aan de woonst van beklaagde betekend. 

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

2.2
De  rechtbank  nam  kennis  van  de  stukken  van  het  strafdossier  en  van  de  stukken  die  door  de
beklaagde werden neergelegd. 

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 haar raadsman, in haar middelen van verdediging.

De rechtbank doet uitspraak op tegenspraak.

3  FEITEN EN BEOORDELING

3.1
Op 22 november 2017 omstreeks 12:15 uur reed de politie van  op de 
Het dienstvoertuig van de politie was uitgerust met een ANPR-camera. 

Wanneer het voertuig van de beklaagde het dienstvoertuig van de politie tegemoet komt gereden,
gaf de ANPR-camera aan dat het voertuig van de beklaagde niet verzekerd was. De beklaagde werd
daarom geïntercepteerd. Het voertuig van de beklaagde bleek ook niet technisch gekeurd te zijn. De
beklaagde gaf de feiten toe. 

Omstreeks 16:30 uur (op dezelfde dag van de overtreding) bood de beklaagde zich aan bij de politie.
Zij  had  intussen  een  geldig  verzekeringsbewijs  verkregen  voor  het  voertuig  waarmee  de
verkeersinbreuken waren begaan. 
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3.2
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.

4.2
De beklaagde vraagt om minstens een gedeelte van de straf/maatregel met uitstel uit te spreken,
minstens een mildere toepassing van de strafwet te maken. 

4.3
Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met de ernst van de feiten en de
persoonlijkheid van de beklaagde. 

De beklaagde werd reeds tweemaal eerder veroordeeld voor feiten die niet  gerelateerd zijn aan
verkeer. 

Uit de stukken die worden bijgebracht blijkt dat de beklaagde werkt als verzorgende in de gezinszorg.
Het betreft een deeltijds contract van bepaalde duur. De beklaagde toont aan dat zij verschillende
verplaatsingen moet maken om haar werk te kunnen uitoefenen. 

Het feit dat de beklaagde op de dag van de overtreding zichzelf nog is komen aanbieden bij de politie
met een gelding verzekeringsbewijs speelt in haar voordeel. 

Het  rijden  zonder  een  geldige  verzekering  en  een  niet-technisch  gekeurd  voertuig  is  echter
maatschappelijk  onaanvaardbaar.  De  technische  keuring  is  een  verplichting  die  ook  aan  andere
weggebruikers  toekomt.  De  beklaagde  bracht  daarmee  niet  enkel  zichzelf  maar  ook  de  andere
weggebruikers in gevaar. 

De eerste rechter heeft terecht één straf, namelijk de zwaarste uitgesproken. De tenlasteleggingen
vloeien voort uit dezelfde strafbare gedraging. 

De rechtbank gaat niet op het verzoek van de beklaagde om een deel van de straf met uitstel op te
leggen.  Enkel  een  effectieve  geldboete  kan  het  beoogde  doel  bereiken,  namelijk  herhaling  van
gelijkaardige feiten vermijden. 

De  rechtbank houdt  wel  rekening met  de arbeidssituatie  van de beklaagde  en past  daarom het
rijverbod aan. Een rijverbod van 15 dagen voor alle motorvoertuigen zal volstaan om beklaagde tot
inkeer te brengen over haar verantwoordelijkheid in het verkeer en om herhaling van gelijkaardig
gedrag te voorkomen.
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5 KOSTEN, VERGOEDINGEN EN BIJDRAGEN

De politierechter heeft de kosten en bijdrage correct begroot en terecht ten laste van beklaagde
gelegd.

6 TOEGEPASTE WETSARTIKELEN

Bij deze uitspraak past de rechtbank onder meer de volgende wettelijke bepalingen toe:

– art. 38-40-65 van het Strafwetboek;  
– art. 162-163-174-182-185-194-195 van het Wetboek van Strafvordering;  
– art. 1 van het K.B. van 6 mei 1988 en art. 261 van het K.B. van 23 maart 1998; 
– 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.  1-2§1-20-22§1  lid  1-24-25-28-29  van  de  Wet  van  21  november  1989  betreffende  de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; 

– art. 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 gegrond. 

De rechtbank hervormt het bestreden vonnis.

De rechtbank verklaart de feiten bewezen en veroordeelt beklaagde voor de tenlasteleggingen A en
B vermengd tot  een geldboete  van  100,00  euro,  verhoogd met  70 opdeciemen en gebracht  op
800,00 euro of een vervangende gevangenisstraf van 15 dagen. 

De rechtbank veroordeelt beklaagde vervallen van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor
een termijn van 15 dagen. 

De rechtbank veroordeelt beklaagde tot de bijdrage van 25,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen
en  gebracht  op  200,00  euro  ter  financiering  van  het  Fonds  tot  hulp  aan  de  slachtoffers  van
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders.

De rechtbank veroordeelt beklaagde tot betaling van een bijdrage van 20,00 euro aan het Fonds voor
juridische bijstand.
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De rechtbank veroordeelt beklaagde tot een vergoeding van 53,58 euro bij toepassing van artikel 91
van het K.B. van 28 december 1950.

De rechtbank veroordeelt beklaagde tot de kosten van beide aanleggen, deze in hoger beroep tot op
heden begroot op 76,75 euro.

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.) 




