
Jacques MATTHYS 
Gerechtsdeurwaarder 

Heirweg45 
	

9840 DEPINTE 

Not.n 

PRO JUSTITIA 

DAGVAARDING POLITIERECHTBANK 

Heden, ten jare2ol6,op 

Op verzoek van De Heer Procureur des Konings bijechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen. 
afdeling Gent, sectie Politieparket 

die woonplaats kiest op zijn parket. 

Heb ik ondergetekende, Jacques MATTHYS, gerechtsdeurwaarder met kantoor te 9840 DE PINTE, 
Heirweg 45 

DAGVAARDING GEGEVEN aan de in bijgaande vordering volledig vermelde en hier als herhaald 
gehouden perso(o)n(en): 

waar ik was en de betekening conform alle wettelijke voorschriften en zonodig onder gesloten omslag 
heb gedaan door afgifte van de stukken aan: 

- 	alzo verklaard, die het origineel niet heeft getekend voor ontvangst. 

dat adres om 	 uur, hebbende daar niemand aangetroffen om rechtsgeldig aan te 
betekenen. / 

 
't14 

11 

Om te verschijnen voor de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, zitting houdend te 
9000 GENT, Opgeeïstenlaan 401, 3e verdieping, 
2e kamer, zaal 3.2, 

OP 2210312016 om 09:00 uur 

dit wegens en ten einde als daarin bepaald en op straf en gevolgen als naar recht. 

En opdat gedaagde partij hiervan niet onwetende zou zijn, heb ik haar afschrift van hui 
gelaten, zonodig onder gesloten omslag, overeenkomstig de wet. 

WAARVAN AKTE. 

Kost: vijfentwintig euro zevenentachtig cent 
Meer eventuele portkosten. 

De Gerecpfsdeur»'aarder, 

HYS 

Origineel: 1858€ 

Reis: 2,80€ 

Port: 0,70€ 

Totaal: 22,08€ 

BTW: 4,64€ 

Totaal: 2672 € 



PRO JUSTITIA 
Rolnummer 
Systeemnummer 
P.V. Nummer 

Parket van de procureur des Konings 
Oost-Vlaanderen, afdeling Gent 

sectie politieparket 

Wij, procureur des Konings, gelasten en bevelen aan elke hiertoe bevoegde gerechtsdeurwaarder, 
gevangenisdirecteur of agent van de openbare macht te dagvaarden: 

om te verschijnen de 22 maart 2016 om 09:00 uur 
voor de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zitting houdend te Gent, 
Opgeëistenlaan 401, 3e verdieping - zaal 3.2 - 2e kamer, om aldaar zijn/haar verweermiddelen 
voor te dragen en op onze besluiten het vonnis te horen uitspreken. 

BEKLAAGD als hebbende 

Plaats feiten: Gent 	 Datum feiten: 14 februari 2015 

A. als bestuurder van een voertuig op de openbare weg, zijn snelheid niet te hebben geregeld zoals 
vereist was wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, in 't bijzonder de meest 
kwetsbaren, de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid, de verkeersdichtheid, het zicht, de 
staat van de weg, de staat of de lading van zijn voertuig; en/of zijn snelheid oorzaak te zijn geweest 
van een ongeval of het verkeer te hebben gehinderd (art. 10.1.10  van het KB van 1 december 
1975 -,art 291 lid3 en 381.3 0  van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - KB tot 
coördinatie van 16 maart 1968) 

Met de omstandigheid dat de gedaagde zich in staat van herhaling bevindt, daar hij binnen drie jaar 
voor het misdrijf door de politierechtbank van Gent op 17 januari 2014 wegens een overtreding op 
artikel 29 par.1 of par.3 van deze wet veroordeeld werd, vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan 
(art. 29 par.4 aL3 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16.03.1968) 

B. als bestuurder van een voertuig op de openbare weg, zijn snelheid niet te hebben geregeld om in 
alle omstandigheden te kunnen stoppen voor een hindernis die kon worden voorzien (art. 10.1.3 
van het KB van 1 december 1975; art. 291 lid3 en 381.3° van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer - KB tot coördinatie van 16 maart 1968) 

Met de omstandigheid dat de gedaagde zich in staat van herhaling bevindt, daar hij binnen drie jaar 
voor het misdrijf door de politierechtbank van Gent op 17 januari 2014 wegens een overtreding op 
artikel 29 par.1 of par.3 van deze wet veroordeeld werd, vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan 
(art. 29 par.4 al.3 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16.Q3.1968) 

C. als bestuurder van een voertuig of van een dier, wetende dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, 
dan wel aanleiding is geweest tot een ongeval op een openbare plaats, de vlucht te hebben 
genomen om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan 
zijn/haar schuld te wijten is (art. 331,1° en 381.5 °  Wegverkeerswet) 

Met de omstandigheid dat de gedaagde zich in staat van herhaling bevindt, daar hij binnen drie jaar 
voor het misdrijf veroordeeld werd door de politierechtbank van Gent dd.17 januari 2014, wegens 
een overtreding op artikel 33 par.1 of 33 par.2, vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan (art. 33 
par. 3.1° Wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16.03.1968) 



met de omstandigheid dat de overtreding begaan werd in de periode van 3 jaar te rekenen van de 
dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor 
één van de overtredingen bedoeld in de artikelen 29, §1 eerste lid, 29,3, derde lid, 30,1, 2 en 3, 
33,1 en 2, 34,2, 35, 37, 37bis,1, 48 of 62bis Wegverkeerswet, vonnis van politierechtbank 
van Gent dd. 17 januari 2014 (art. 386 lidi Wegverkeerswet) 

Wanneer de zaak zonder verwijzingsbeschikking voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, dan wel, in 
geval van toepassing van artikel 479 en volgende van het Wetboek van Strafvordering, voor het Hof van Beroep wordt 
gebracht, wordt het verzoek om rechtsbijstand voor afgifte van afschriften van stukken uit het dossier, op straffe van 
vervat, binnen de acht dagen na de dagvaarding of de oproeping ingediend. 

Gegeven de 5januari 2016 

De Procu ur e s  

VAN BOGAERJ 
Substituut 


