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OPENBAAR MINISTERIE
Vertegenwoordigd door substituut procureur des Konings N. L'Abbé

BEKLAAGDE(N) : 

1646 , KBO 
met maatschappelijke zetel gevestigd te 

vertegenwoordigd door , advocaat te .

1 VOORAFGAANDE PROCEDURE 
De beklaagde en het openbaar ministerie tekenden op 19 december 2016 hoger beroep aan tegen 
een verstekvonnis van 20 september 2016 van de Nederlandstalige politierechtbank van Brussel 
waarbij de beklaagde, wegens strafbare feiten, gepleegd te  op 18 februari 2016 werd 
veroordeeld:

1.1 Beklaagd 

als rechtspersoon, strafrechtelijk verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband 
hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt 
uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd, titularis van de nummerplaat of als
houder van een motorvoertuig, verzuimd te hebben, wanneer een overtreding van deze wet en/of 
haar uitvoerings-besluiten werd begaan, de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de 
feiten, of indien deze niet gekend was, de identiteit van de persoon die het voertuig onder zich hield, 
mee te delen, binnen de termijn van 15 dagen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen 
terzake werd overgemaakt (art. 29 ter en 67ter van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer - KB tot coördinatie van 16 maart 1968 en art. 5 van het Strafwetboek)

1.2 Strafrechtelijk
Beklaagde  werd op strafgebied op tegenspraak veroordeeld:
– tot een geldboete van 500,00 euro, verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht van 3000,00 

euro;
– tot een bijdrage van 25,00 euro, verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op 150,00 euro ter 

financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden;
– tot alle gedingkosten, begroot op 76,26 euro, hierin begrepen de vergoeding van 51,20 euro. 

Het verstekvonnis werd betekend aan de zetel van de vennootschap op 1 december 2016.

De Nederlandse correctionele rechtbank van Brussel, zetelend in aanleg van hoger beroep, 
verklaarde bij vonnis van 8 juni 2017 de hoger beroepen ontvankelijk. Het vonnis van de 
politierechtbank werd bevestigd, binnen de perken van de aangehaalde grieven, met volgende 
aanpassingen: 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 1 jaar vanaf heden 
wat betreft de geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 300,00 euro verhoogd met 50 
opdeciemen en gebracht op 1800,00 euro. 

Verplicht de beklaagde tot een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 euro verhoogd met 70 
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opdeciemen en gebracht op 200,00 euro als bijdrage voor het Fonds voor slachtofferhulp. 

De beklaagde werd bijkomend veroordeeld tot de kosten van de strafprocedure in hoger beroep.

De beklaagde tekende op 23 juni 2017 cassatieberoep aan tegen het vonnis van 8 juni 2017. 

Bij arrest van 19 december 2017 vernietigde het Hof van Cassatie het vonnis van 8 juni 2017. Het Hof
van Cassatie ging in op het eerste middel van de beklaagde en stelde dat de correctionele rechtbank 
van Brussel in het bestreden vonnis het verweer van de beklaagde, eiseres in cassatie, 
onbeantwoord heeft gelaten. De beslissing over de kosten werd aangehouden en overgelaten aan 
de rechter op verwijzing.

Het bestreden vonnis werd vernietigd en de zaak werd verwezen naar de correctionele rechtbank 
van Leuven. 

1.3
Op het grievenformulier werd vermeld dat het hoger beroep werd aangetekend op strafgebied 
tegen de schuldigverklaring, de kwalificatie van het misdrijf, de strafmaat, niet toepassen van het 
gevraagde gewoon uitstel - probatie- uitstel - gewone opschorting - probatie-opschorting en de 
verjaring. 

Op het grievenformulier van het openbaar ministerie werd vermeld dat het hoger beroep werd 
aangetekend tegen de strafmaat. 

De hoger beroepen werden tijdig en regelmatig ingesteld en zijn ontvankelijk. 

1.4
De zaak werd op de zitting van 18 oktober 2018 ingeleid. Er werd op verzoek van de raadsman van 
beklaagde een conclusiekalender geakteerd. De rechtsdag werd bepaald op 2 mei 2019. 

De zaak werd op de zitting van 2 mei 2019 ambtshalve uitgesteld. 

De zaak werd op de zitting van 23 mei 2019 op tegenspraak behandeld. 

De rechtbank nam onder meer kennis van: 
- het vonnis van 8 juni 2017 van de Nederlandstalige correctionele rechtbank van Brussel; 
- het arrest van 19 december 2017 van het Hof van Cassatie; 
- de conclusie na cassatie en één stuk van de beklaagde;
- de overige stukken van het strafdossier. 

De rechtbank hoorde het openbaar ministerie vertegenwoordigd door  in haar vordering 
en de raadsman van de beklaagde. 

2 DE VERJARING 

De termijn voor de verjaring van de strafvordering voor de feiten onder de enige tenlastelegging 
werd, met toepassing van art. 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). 
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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 (B.S. 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.)).

In de dagvaarding werd als datum van de feiten weerhouden: 18 februari 2016.1 

De verjaring van de strafvordering werd op 19 december 2016 regelmatig gestuit door de akte van 
hoger beroep van het openbaar ministerie. 

De verjaringstermijn werd geschorst vanaf 23 juni 2017 (datum van het instellen van het 
cassatieberoep door de beklaagde) tot 19 december 2017 (uitspraak van het cassatiearrest). 

De strafvordering voor de tenlastelegging 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.

Rekening houdend met de periode van schorsing is er nog een geldige stuitingsdaad geweest op 3 
juli 2018 door de dagvaarding van het openbaar ministerie, gericht aan de beklaagde om te 
verschijnen voor de correctionele rechtbank van Leuven. De strafvordering is niet vervallen door 
verjaring. 

3 DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING 

De beklaagde voert aan dat de gegevens, verkregen door de digitale camera, werden verwerkt 
zonder voorafgaande aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en dat aldus zowel de artikelen 16 §2 en 17 van de Wet Verwerking Persoonsgegevens, 
als artikel 5 van de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s werden geschonden. 

De advocaat van de beklaagde werpt op dat de identificatie van beklaagde onrechtmatig zou zijn 
gebeurd.

Hij verwijst hiervoor naar een arrest van het Hof van Cassatie (13 december 2016, P.16.0682.N) 
waarin wordt gesteld dat ook de politie een voorafgaande machtiging van het Sectoraal comité voor 
de federale overheid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nodig 
heeft om toegang te krijgen tot de informatie van de Kruispuntbank van de Voertuigen. Bijgevolg 

1  Zie infra. 
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besluit beklaagde dat het bewijs van de ten laste gelegde feiten dat met miskenning daarvan werd 
verkregen, onrechtmatig verkregen is.

Het Openbaar Ministerie verwijst naar artikel 32 V.T.Sv. om te besluiten dat de rechtbank wel 
rekening mag houden met de vaststellingen van het proces-verbaal ongeacht of de identificatie van 
beklaagde onrechtmatig zou zijn gebeurd.

Uit de gegevens van het strafdossier kan niet worden afgeleid dat de politie over de op grond van 
artikel 18 §1 Wet Kruispuntbank Voertuigen vereiste machtiging van het Sectoraal comité beschikte 
om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens van de Kruispuntbank Voertuigen.

Rekening houdend met artikel 32 V.T.Sv. dient de rechtbank dan 3 elementen te beoordelen:
1. Is de naleving van de betrokken voorwaarde op straffe van nietigheid voorgeschreven?
2. Is de betrouwbaarheid van het bewijs aangetast door de begane onregelmatigheid?
3. Is het gebruik van het bewijs in strijd met een eerlijk proces?

De betrokken voorwaarde is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven en de betrouwbaarheid 
van het bewijs is niet aangetast. De wetgeving voorziet nergens dat vaststellingen die gebeuren 
zonder voorafgaande machtiging nietig zijn. Bovendien zijn de identificatiegegevens van de 
Kruispuntbank Voertuigen verkregen door de politie via de Dienst Inschrijving Voertuigen identiek 
indien men deze met of zonder machtiging van het Sectoraal Comité opvraagt. Het eventueel 
ontbreken van een machtiging doet dus geen afbreuk aan de betrouwbaarheid van die gegevens.

Het bewijs dat desgevallend verkregen werd zonder de vereiste machtiging is daarom dus niet 
automatisch nietig en impliceert niet noodzakelijk een miskenning van het recht op een eerlijk 
proces. Het feit dat de niet-nageleefde wetsbepaling de bescherming van het privé-leven beoogt, 
doet hieraan geen afbreuk (zie ook: Cass. 5 januari 2016, AR P.2015.11.03.N).

De rechtbank gaat ervan uit dat indien de vaststellende overheid een onrechtmatigheid zou hebben 
begaan, zij dit niet opzettelijk heeft gedaan. De eventuele onrechtmatigheid heeft daarenboven een 
louter formeel karakter.

Over de onderliggende overtreding bestaat geen betwisting.

De rechtbank besluit aldus dat er wel gebruik kan worden gemaakt van de vaststellingen van de 
politie.

De strafvordering is dan ook ontvankelijk.

4 FEITEN EN BEOORDELING

4.1
De beklaagde betwist de enige tenlastelegging. 

4.2
Op 20 december 2014 om 14:18 uur stelde een onbemande camera TRAFFIC OBSERVER een 
snelheidsovertreding vast in  ter hoogte van de . Een 

 met nummerplaat  reed een gemeten snelheid van 102 km/u 
(gecorrigeerde snelheid 95,88 km/u) in een zone met een maximum toegelaten snelheid van 70 
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km/u. 

De  met nummerplaat  was eigendom van . 

4.3
Op 3 januari 2015 werd aan  een proces-verbaal met 
antwoordformulier verstuurd.

4.4
Het voertuig  met nummerplaat zou door de beklaagde zijn gebruikt. 
Daarvoor werd een huurcontract opgesteld. Een kopie van dat huurcontract werd gevoegd aan een 
navolgend proces-verbaal van 20 september 2015. 

4.5
Op 2 februari 2016 werd aan de beklaagde een afschrift van het proces-verbaal 

 met antwoordformulier verstuurd.1 

4.6
De beklaagde zou in kennis zijn gesteld van de snelheidsovertreding op 7 januari 2015 omdat  

een brief met het proces-verbaal aan haar had gericht. Daaruit leidt de beklaagde ten onrecht 
af dat de weerhouden datum van de tenlastelegging 22 januari 2015 is, namelijk 15 dagen na 7 
januari 2015.

4.7
De rechtbank merkt op dat de inbreuk van art. 67ter Wegverkeerswet pas voltrokken kan worden 
nadat de betrokkenen een vraag gericht kreeg die beantwoordt aan de wettelijke vereiste van 
voornoemd artikel. Het enkel kennis nemen van het bestaan van het proces-verbaal (met betrekking 
tot de snelheidsovertreding) door de leasingmaatschappij aan haar huurder, met name de 
beklaagde, dient dan ook niet als grondslag voor de tenlastelegging. 
De datum van de tenlastelegging werd dan ook correct vastgesteld op 18 februari 2016, hetgeen 
verwijst naar het antwoordformulier van 2 februari 2016. 

4.8
De rechtbank stelt vast dat de beklaagde niet heeft geantwoord op het antwoordformulier van het 
openbaar ministerie van 2 februari 2016 dat aan de beklaagde overeenkomstig art. 67ter 
Wegverkeerswet, verzocht om de identiteit van de bestuurder mee te delen. 

In de conclusie van de beklaagde wordt verwezen naar ‘stuk 2’, waaruit zou blijken dat de beklaagde 
op 16 januari 2015 de identiteit van de bestuurder zou hebben meegedeeld per gewone post aan de 
PZ .

De rechtbank stelt vast dat dit antwoord zich niet in het strafdossier bevindt en de beklaagde toont 
ook niet aan dat hij het antwoord wel degelijk tijdig ter kennis bracht aan het openbaar ministerie. 
Het feit dat hij op het antwoordformulier zou hebben geantwoord, is geen reden om niet te 
antwoorden op het antwoordformulier van 2 februari 2016.2

4.9
De rechtbank stelt vast dat de constitutieve bestanddelen van het misdrijf, zoals omschreven in art. 

1  Stuk 1 van het strafdossier.
2  Zie supra. 
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67 Wegverkeerswet, zijn voltrokken. 

De enige tenlastelegging in hoofde van de beklaagde is bewezen. 

5 STRAFMAAT

5.1
De procureur des Konings vordert de bevestiging van het bestreden vonnis.

5.2
De beklaagde vraagt met betrekking tot de strafmaat de gunstmaatregel van de opschorting. 
Volgens de beklaagde is er op dit ogenblik een procedure van gerechtelijke reorganisatie lopende. 

De beklaagde brengt ter zitting een stuk bij waaruit zou blijken dat er financiële problemen zouden 
zijn. Voor het overige wordt dat niet bewezen. De beklaagde brengt ook geen stukken bij omtrent 
een eventuele gerechtelijke reorganisatie. 

5.3
Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met de ernst van de feiten en het 
strafblad van de beklaagde. 

De beklaagde werd op 3 jaar tijd maar liefst 6 maal veroordeeld voor gelijkaardige feiten. 

Dat toont volgens de rechtbank aan dat de beklaagde duidelijk niet leert uit vorige veroordelingen 
en geen interne wijzigingen heeft doorgevoerd om een betere administratie uit te werken. Dat er 
slechts één administratieve werknemer werkt doet daaraan geen afbreuk. Andere ondernemingen 
hebben evenwel de verplichting om de identiteit van haar bestuurders mee te delen, wanneer 
daarom gevraagd wordt. 

De gunstmaatregel van de opschorting is niet aan de orde. Enkel een effectieve geldboete kan het 
beoogde doel bereiken, namelijk herhaling van gelijkaardige feiten vermijden. 

De door de eerste rechter opgelegde geldboete was wettig en gepast en wordt bevestigd. 

6 KOSTEN, VERGOEDINGEN EN BIJDRAGEN

6.1
De politierechter heeft de kosten en bijdrage correct begroot en terecht ten laste van beklaagde 
gelegd. 

6.2
De uitgesproken geldboete dient nog verhoogd te worden met de opdeciemen. Op grond van artikel 
59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 (B.S. 29 december 2016, 90891), van 
toepassing vanaf 1 januari 2017, werden de opdeciemen, voorzien in artikel 1 van de wet van 5 
maart 1952, voor feiten vanaf 1 januari 2017 gebracht op 70 in plaats van 50. 

De geldboete moet worden verhoogd met het aantal opdeciemen van toepassing op de dag waarop 
de feiten, die thans tot de geldboete aanleiding geven, zijn gepleegd met toepassing van art. 2 Sw.
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Dit betekent dat de nieuwe wet, die het aantal opdeciemen verhoogt, slechts van toepassing is op 
de feiten gepleegd vanaf 1 januari 2017, zodat in dit geval de geldboete terecht nog wordt verhoogd 
met 50 opdeciemen.

6.3
De verhoging van de opdeciemen is onmiddellijk van toepassing op de bijdrage van 25 euro tot de 
financiering van het bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en 
aan de occasionele redders, voorzien in art. 28-29 W 1 augustus 1985, zoals onder meer gewijzigd 
door art. 1 KB 31 oktober 2005, die geen straf is maar een sui generis karakter heeft (zie in dezelfde 
zin onder meer Cass. (2e k.) AR P.01.1103.N, 29 oktober 2002 (B.J. e.a. / D.M.)).

De bijdrage wordt op die wijze vermeerderd met 70 opdeciemen en gebracht op 200,00 euro.

6.4
De vergoeding zoals bepaald in art. 91 van het Koninklijk Besluit van 20 december 1950 houdende 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken bedraagt thans 53,58 euro. Deze 
vergoeding moet worden opgelegd aan iedere veroordeelde in elke criminele, correctionele en 
politiezaak.

Volgens het Hof van Cassatie heeft de veroordeling tot de betaling van deze vergoeding een eigen 
karakter en is het geen straf. Zij moet worden uitgesproken ongeacht de datum van de bewezen 
verklaarde feiten (zie ook Cass. 4 maart 2008, P.07.1755.N).
Het speelt bovendien geen rol of de veroordeling wordt uitgesproken in eerste aanleg dan wel voor 
het eerst in hoger beroep (zie ook Cass. 13 september 2016, AR P.2015.0290.N).

6.5
De kosten van het hoger beroep vallen ten laste van beklaagde. De kosten van de procedure voor 
het Hof van Cassatie vallen ten laste van de Staat.

7 TOEGEPASTE WETSARTIKELEN

Bij deze uitspraak past de rechtbank onder meer de volgende wettelijke bepalingen toe:
- 5 - 38  van het Strafwetboek;
- 162-163-174-182-185-194-195 van het Wetboek van Strafvordering; 
- 29ter - 67ter van het K.B. van 16 maart 1968, tot coördinatie van de wetten 

betreffende de politie over het wegverkeer; 
- 1 van de wet van 5 maart 1952, gew. bij K.B. van 28 december 2011; 
- 28-29 van de wet van 1 augustus 1985; 
- 91, al. 2 - 148 - 149 van het K.B. van 28 december 1950; 
- 21-22-24-25 van de wet van 17 april 1878, houdende de voorafgaandelijke titel van 

het Wetboek van Strafvordering; 
- 2-11-12-13-14-31-32-34-35-36-37-41 wet 15 juni 1935.

8 UITSPRAAK

Doet uitspraak op tegenspraak en in hoger beroep:



rechtbank eerste aanleg Leuven correctionele zaken p. 9
Dossiernr  18L001314 Twintigste Kamer

De hogere beroepen zijn ontvankelijk, maar ongegrond.

De rechtbank veroordeelt de beklaagde tot een geldboete van 500,00 euro verhoogd met 50 
opdeciemen en gebracht op 3000,00 euro. 

De rechtbank veroordeelt de beklaagde tot de bijdrage van 25,00 euro verhoogd met 70 
opdeciemen en gebracht op 200,00 euro.

De rechtbank veroordeelt de beklaagde tot de kosten van eerste aanleg en de hogere beroepen, 
begroot op 149,96 euro (hierin begrepen de vergoeding van 53,58 euro), met uitzondering van de 
kosten van de procedure voor het Hof van Cassatie, begroot op 78,99 euro, die ten laste van de 
Staat worden gelegd.

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken door de rechtbank eerste aanleg Leuven correctionele zaken, 
kamer 20: 
- , rechter-voorzitter van de kamer
-  rechter, onderzoeksrechter
- , plaatsvervangend rechter
en uitgesproken in openbare terechtzitting op 20 juni 2019 door de voorzitter,
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie,
met bijstand van griffier .

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




