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Waals aslastendecreet:
UPTR stelt beroep in bij het Grondwettelijk Hof
Op 22 december 2010, is een wijzigend decreet aangenomen omtrent de verkeersveiligheid en diverse
bepalingen inzake wegen en waterwegen.
In der tijd had de Waalse minister van Openbare werken, Benoit Lutgen, het (slechte) idee om een
decreet op te stellen die zich baseert op het (slechte) model van het Vlaamse aslastendecreet.
Het decreet ‘Lutgen’ m.b.t. de aslasten introduceerde een dubbel systeem met zowel administratieve
sancties en anderzijds een systeem van de onmiddellijke inningen, in het geval dat het dossier door
het parket werd geseponeerd.
Bij een inbreuk op artikel 5, § 3, bedraagt de onmiddellijke inningssom:
1° bij een overlading van minder dan 500 kg: 50€ (vermenigvuldigen met opdeciemen x8)
2° bij een overlading van 500 kg tot minder dan 1000 kg: 100€ (vermenigv met opd x8)
3° bij een overlading van 1.000 kg tot minder dan 1 500 kg: 200€ (vermenigv opd x 8)
4 bij een overlading van 1.500 kg tot minder dan 2000 kg: 300€ (vermenigv opd x 8)
5° bij een overlading van 2.000 kg tot minder dan 3 000 kg: 500€ (vermenigv opd x 8)
6° bij een overlading van 3.000 kg en meer: 750€ (vermenigv opd x 8)

=
=
=
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=
=

400 €
800 €
1.600 €
2.400 €
4.000 €
6.000 €

In geval van een betwisting voor de bevoegde (bestraffende) functionaris of voor de rechtbanken
(correctionele- of politierechtbank), neem de transporteur het risico om de bedragen te zien
vermenigvuldigd worden met 100!
Dit risico heeft een transporteur (ondersteund door UPTR) niet weerhouden om zijn zaak te gaan
bepleiten voor de correctionele rechtbank (in beroep tegen de sanctie opgelegd door een functionaris
van de Waalse overheid).
Er werd vastgesteld dat: (vrije vertaling) « de chauffeur had geen mogelijkheid om de eventuele
overlading te verifiëren en bovendien een eventuele overlading te vermijden ». Op deze
gronden is de rechtbank overgegaan tot de vrijspraak van de chauffeur.
Het Hof van Cassatie heeft deze belangrijke uitspraak van de Correctionele rechtbank van Namen
bevestigd met als gevolg dat de ‘domaniale agenten’ (waalse equivalent van Wegen en Verkeer)
“gedemoraliseerd” geraakten (zie onze flash nr. 67 van 01/12/2016).
In weerwil van deze rechterlijke uitspraken, heeft de Minister Prévot onlangs besloten om de sancties in
geval van asoverladingen, op totaal irrationele wijze te verhogen, zelfs naar een gevangenisstraf om
te vormen!

Openlijk hopend dat de transporteurs zouden ontmoedigd worden om hun zaak via de rechtbank aan te
vechten, voorziet het decreet Prévot nu:

« Worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en een boete van
75 € (te vermenigvuldigen met een toeslag, x 8 = 600 €) tot € 75.000 (vermenigvuldigen met
opdeciemen X 8 = € 600.000€), of één van die straffen alleen, indien een voertuig of trein van
voertuigen waarvan de massa op de assen het maximaal toegestane overschrijdt, onverminderd de
toepassing van tolerantiemeting van de weeginrichting.»
UPTR heeft in naam van haar leden een vernietigingsberoep ingesteld bij het Grondwettelijk hof tegen
het “Prévot” decreet door het disproportionele karakter aan te tonen van de opgelegde sancties in
verhouding tot de inbreuk.
Om de buitensporige onevenredigheid van de sancties te illustreren, voerden de advocaten van UPTR
een vergelijking uit tussen verschillende sancties van het strafwetboek, die (grotendeels) minder zwaar
worden bestraft dan een (onbedoelde) asoverlading.
Art 278 van het strafwetboek voorziet: Met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en
met geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro (maal 8) wordt gestraft hij die slagen
toebrengt aan een lid van de Wetgevende Kamers in de uitoefening of ter gelegenheid van de
uitoefening van zijn mandaat (…).
Indien de slagen worden toegebracht in de vergadering van een der Kamers of op de terechtzitting van
een hof of een rechtbank, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot drie
jaar en met geldboete van tweehonderd euro tot duizend euro (maal 8).
Artikel 391 bis van het strafwetboek bestraft het verlaten van de familie met een
gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en een boete van 50 tot 500 € (maal 8).
Artikel 398 van het strafwetboek Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro
tot honderd euro (maal 8) of met een van die straffen alleen.
Ingeval de schuldige heeft gehandeld met voorbedachten rade, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf
van een maand tot een jaar en tot geldboete van vijftig euro tot tweehonderd euro (maal 8).
Artikel 463 van het strafwetboek: Diefstallen, worden gestraft met gevangenisstraf van een
maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro (maal 8).
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