
 

                  Folio nr.  

 Dossiernummer 

 

22/479/A.B.2022/7 
 

Vonnisnummer 
 

2022 /  
 

Datum van uitspraak 
 

24 november 2022 
 

Notienummer parket 
 

 

 

 

 

 

Rechtbank van eerste aanleg 
Antwerpen, afdeling Antwerpen,  
jeugdrechtbank 
 

Vonnis in beroep 

 
AJ7 kamer  
 
 

 

Aangeboden op 
 

 
 

 

Niet te registreren 
 
 
 
 
 
 

 



 
                 Folio nr. 

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - afdeling Antwerpen -  jeugdrechtbank 
 
    
   
 

Pagina 2 van 11 
 

In de zaak van 
 

1. L. F. geboren te X op 4 juni 2004, BELG, wonende te Y 
 
2. L. D., geboren te X op 24 maart 1964, BELG, wonende te Z 
 
VERZOEKERS IN BEROEP  
 
 
Tegen 
 
1. De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, publiekrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, vereniging met 
rechtspersoonlijkheid, opgericht door het decreet van 31/07/1990 
betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 
agentschap, met zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 20, KBO-nr. 
0242.069.537. 
 
VERWEERSTER IN BEROEP 

                                             
 
 
 

Vrije samenvatting van de beslissing van de Jeugdrechtbank voor de 

jongere 

 

F. en haar vader waren het niet eens met de beslissing van de Lijn om haar 
een geldboete van 81 euro op te leggen wegens zwartrijden. Daarom 
tekenden zij beroep aan tegen die beslissing van De Lijn en legden zij de 
zaak voor aan de jeugdrechtbank. 
 
De jeugdrechtbank vindt dat De Lijn geen geldboete mocht opleggen aan 
F.. 
 
In de wet staat dat de ministers van de Vlaamse regering duidelijk moeten 
zeggen hoe hoog de boete van De Lijn mag zijn als je geen geldig ticket 
hebt. De jeugdrechtbank heeft nergens een uitvoeringsbesluit van de 
Vlaamse regering daarover gevonden. Daarom is de beslissing van De Lijn 
onwettig. 
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1. Rechtspleging 
 
De zaak werd aanhangig gemaakt bij deze jeugdrechtbank door een 
verzoekschrift neergelegd ter griffie op 11 januari 2022 door meester H. De 
Kerpel, advocaat voor de verzoekers in beroep. 
 
De partijen werden het laatst gehoord tijdens de zitting van 27 oktober 
2022.  
 
De partijen hadden tijdig conclusies neergelegd. De rechtbank heeft kennis 
genomen van: 
- het dossier met stavingsstukken van meester H. De Kerpel 
- de conclusie van meester L. Brants 
- aanvullende conclusie van meester L. Brants 
- het dossier met stavingsstukken van meester L. Brants 
- de besluiten van meester P. Van Hemelrijck 
- de tweede besluiten van meester P. Van Hemelrijck 
- het dossier met stavingsstukken van meester P. Van Hemelrijck 
 
Het openbaar ministerie heeft mondeling geadviseerd. 
 
Verzoekster in beroep F. L. (als toenmalig minderjarige) was niet aanwezig 
op de zitting; zij werd vertegenwoordigd door meester H. De Kerpel, 
advocaat. 
 
Verzoeker in beroep D. L. (als burgerlijk verantwoordelijke) was aanwezig 
en kon zijn standpunt toelichten, bijgestaan door meester L. Brants, 
advocaat. 
 
Verwerende partij in beroep De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, 
vereniging met rechtspersoonlijkheid, opgericht door het decreet van 
31/07/1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap, met zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 20, 
KBO-nr. 0242.069.537, werd vertegenwoordigd door meester D. Margery 
in vervanging van mr. Peter Vanhemelrijck, advocaat. 

 
 

2. Bevoegdheid 
 
Artikel 44 decies van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse 
Vervoermaatschappij – De Lijn bepaalt het volgende: 
 
“De minderjarige overtreder kan binnen zestig dagen na de kennisgeving van de definitieve 
beslissing met een kosteloos verzoekschrift een beroep instellen tegen de administratieve 
geldboete bij de jeugdrechtbank. 
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Als het voorstel van beslissing conform artikel 44novies, eerste lid, 5°, van rechtswege in 
een definitieve beslissing wordt omgezet, gaat de termijn, vermeld in het eerste lid, in op 
de dag dat het voorstel van beslissing van rechtswege wordt omgezet in een definitieve 
beslissing. 
 
De jeugdrechtbank blijft bevoegd als de overtreder op het moment van de uitspraak 
meerderjarig is geworden. 
 
Het beroep, vermeld in het eerste lid, kan ook worden ingesteld door de vader en moeder, 
voogden of personen die de minderjarige onder hun hoede hebben. 
 
§ 2. De jeugdrechtbank beslist in het kader van een tegensprekelijk debat over de 
beroepen, vermeld in paragraaf 1. De Lijn kan tussenkomen in het tegensprekelijk debat en 
wordt als een procespartij beschouwd. De Lijn kan bij algemene volmacht 
vertegenwoordigd worden. 

 
De jeugdrechtbank oordeelt over de wettigheid en de proportionaliteit van de opgelegde 
boete. 
 
De jeugdrechtbank kan de beslissing over de administratieve geldboete ofwel bevestigen, 
ofwel herzien. 

 
De jeugdrechtbank kan, als een beroep tegen de administratieve geldboete aan haar ter 
behandeling wordt voorgelegd, in de plaats daarvan de sancties opleggen als vermeld in het 
artikel 29 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, het 
ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en 
het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade bevelen. In dat geval is artikel 60 van 
de wet van 8 april 1965 van toepassing. 

 
De beslissing van de jeugdrechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep. Als de 
jeugdrechtbank echter beslist om de administratieve geldboete te vervangen door een van 
de sancties als vermeld in het artikel 29 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende 
het jeugddelinquentierecht, is haar beslissing wel vatbaar voor hoger beroep. In dat geval 
zijn de procedures, vermeld in hoofdstuk 4 van de wet van 8 april 1965, van toepassing. 

 
§ 3. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 en 2, en hoofdstuk 4 van de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die 
een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit 
veroorzaakte schade zijn de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op 
het beroep bij de jeugdrechtbank.” 

 
De jeugdrechtbank is dus materieel bevoegd om kennis te nemen van dit 
beroep. 
 
 
3. Toelaatbaarheid van het beroep 
 
Het beroep voldoet aan alle vormvereisten. Het werd tijdig en conform de 
wettelijke bepalingen ingediend. Er is ook geen betwisting over. 
De jeugdrechtbank verklaart het beroep toelaatbaar. 
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4. Situering en context 
 
Op 9 oktober 2021 om 18.41 uur deed een controleur van De Lijn nazicht 
op eventueel zwartrijden. F. L. (hierna kortweg “F.”), toen nog minderjarig, 
had volgens de controleur geen geldig vervoerbewijs bij zich. 
 
Er werd een proces-verbaal met nummer 1756200556 opgesteld en F. 
kreeg een informatieformulier overhandigd. 
 
Op 10 oktober 2021 heeft de vader van F. een eerste reactie bezorgd aan 
de klantendienst van De Lijn. Hij wees er o.a. op dat zijn dochter het 
vervoerbewijs dat ze bij zich had niet had kunnen scannen omdat het enige 
scantoestel in de bus niet werkte. De chauffeur daarvan verwittigen was 
niet mogelijk doordat de chauffeur afgezonderd was door een plastic 
covid-scherm.  
 
De Lijn stuurde op 14 oktober 2021 het proces-verbaal per aangetekende 
post met de uitnodiging om een boete van 81 euro te betalen. De 
bestemmeling was de heer J.A., F.s grootvader, volgens De Lijn omdat F. 
daar woonde en er geen andere meerderjarigen op dat adres ingeschreven 
stonden. 
 
F.s vader, de heer D. L., stuurde op 18 oktober 2021 een  
e-mail naar De Lijn waarin hij bezwaar maakte en opmerkingen 
formuleerde. Kort samengevat merkte de heer L. het volgende op: 
 
-  De Lijn stuurde het proces-verbaal naar een verkeerd adres ; 
-  Het proces-verbaal vermeldde een verkeerd uur van vaststelling, of toch    
een ander uur dan het vaststellingsdocument ; 
-  Nergens kan worden nagelezen op welke bus (nummer en/of 
bestuurder) F. de inbreuk zou hebben gepleegd ; 
-  F. had op 9 oktober 2021 wel degelijk vervoerskaartjes mee, maar had 
die niet kunnen valideren omdat het enige scantoestel in de bus niet 
werkte. F. wou de chauffeur daarover aanspreken maar door het covid-
scherm was dat onmogelijk. 
-  De controleurs die ter hoogte van de P+R Merksem waren opgestapt, 
hebben uitsluitend de jongeren in het achterste gedeelte van de bus 
gecontroleerd en niet de oudere passagiers of anderen. 
-  F. heeft de controleur meegedeeld dat het scantoestel niet werkte, maar 
daar had die geen oren naar en heeft de werking van het toestel niet 
nagekeken. 
 
De klantendienst van De Lijn antwoordde op 29 oktober 2021 op het 
bericht van F.s vader van 10 oktober 2021. Hij diende zijn reactie te richten 
aan de Dienst Administratieve Boetes. 
De Lijn bevestigde op 5 november 2021 met een aangetekende brief de 
boete van 81 euro. De Lijn schreef het volgende : “(…) Om uw 
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identiteitsgegevens na te kijken wordt er beroep gedaan op het 
Rijksregister. Op basis daarvan worden de gegevens afgetoetst. Op 09 10 
2021 om 18.41u kon u geen geldig vervoerbewijs tonen en werd hiervoor 
proces-verbaal opgesteld. De folder die u meekreeg heeft een louter 
informatief karakter. Bijgevoegd vindt u het proces-verbaal. De boete werd 
terecht opgelegd en blijft behouden.” Onderaan de brief van De Lijn 
werden de betwistingsmogelijkheden vermeld: “Indien u minderjarig was 
op het moment van de feiten, kan u beroep aantekenen bij de 
Jeugdrechtbank binnen een termijn van zestig dagen te tellen vanaf 
05.12.2021 Datum druk (sic) d.m.v. een kosteloos verzoekschrift. U dient 
hiervoor conform het procedurereglement een verzoek in te dienen op de 
griffie van de Jeugdrechtbank.” 
 
Dat was dan ook de aanleiding voor het hoger beroep bij de 
jeugdrechtbank van Antwerpen. 
 
Op 7 december 2021 heeft de vader van F. gemaild met het inningskantoor 
Modero met het verzoek geen bijkomende kosten te maken omdat er 
hoger beroep zou ingesteld worden. Hij stuurde ook een e-mail naar De 
Lijn o.m. met vragen over het nummer van de bus, de naam van de 
controleur en de chauffeur, het bewijs dat de scanner werkte of niet 
werkte, de reden waarom het reglement van De Lijn niet werd aangepast 
aan de verstrengde covid-maatregelen en de volledige uitleg over de wijze 
waarop hij bezwaar kan aantekenen. 
 
Op 4 januari 2022 verstuurde het gerechtsdeurwaarderkantoor Modero 
een aanmaning aan F.s grootvader om 138,87 euro te betalen (inclusief de 
kost van 22,02 euro voor een aangetekende aanmaning, administratieve 
portkosten van 10 euro, het inningsrecht van de gerechtsdeurwaarde van 
15,92 euro, en 9,93 euro voor het opzoeken van inlichtingen). 
 
Op 11 januari 2022 stuurde de vader van F. nogmaals een mail naar het 
gerechtsdeurwaarderskantoor Modero waar De Lijn beroep op deed als 
reactie op het “dreigend schrijven”.  
 
 
5. Vorderingen van de partijen 
 
De vader van F. vordert de definitieve beslissing van de Dienst 
Administratieve Boetes van De Lijn van 5 november 2021 inzake PV 
1756200556 teniet te doen en verzoekers te ontslaan van welke 
sanctionering ook. De rechtsplegingsvergoeding van 210 euro zou ten laste 
moeten gelegd worden van De Lijn. 
 
De Lijn vordert de afwijzing van het beroep als zijnde ontvankelijk doch 
ongegrond. Daarnaast wenst De Lijn dat de jeugdrechtbank zou zeggen dat 
F. L. voor wie haar vader burgerlijk verantwoordelijk is, de geldboete van 
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81 euro verschuldigd blijft. Tevens vraagt De Lijn eisers in beroep te 
veroordelen tot betaling van de kosten van het geding, met inbegrip van 
de rechtsplegingsvergoeding, die zij begroot op 180 euro. 
 
 
6. Standpunten van de partijen 
 
6.1. Standpunt van verzoekers in beroep 
 
F. en haar vader verwijzen naar het schriftelijk advies van de procureur des 
Konings van Oost-Vlaanderen in een zaak tegen De Lijn waarin ook een 
minderjarige betrokken was. De procureur des Konings van Oost-
Vlaanderen was tot het besluit gekomen dat er geen wettelijke basis was 
tot het opleggen en afdwingen van een administratieve geldboete, dat er 
een niet te herstellen schending was van de rechten van verdediging en 
dat de beweerde inbreuk niet bewezen was. Bij vonnis van 21 oktober 
2021 heeft de jeugdrechtbank van Oost-Vlaanderen (de 25e kamer van de 
rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent) 
geoordeeld dat er inderdaad geen wettelijke basis was voor de 
administratieve geldboete. 
 
Daarnaast merken zij op dat 
 
-  Het document (betiteld als “proces-verbaal”) dat aanvankelijk door De 
Lijn naar F.s grootvader is gestuurd verschilt van het proces-verbaal dat 
aan de jeugdrechtbank is voorgelegd en dat nooit eerder aan hen is 
voorgelegd geweest; 
-  Op dat oorspronkelijk proces-verbaal een aantal gegevens staan vermeld 
die nooit eerder aan hen zijn meegedeeld, zoals de omschrijving van de 
feiten: “Geen geldig vervoerbewijs/geen bewijsstuk dat recht geeft op 
gratis vervoer (art.66.1) Lijnkaart niet gescand. Identiteit via smartschool, 
foto in bijlage” 
 
Zij werpen dus op dat F. wel degelijk een vervoerbewijs bij zich had en dat 
de controleur niet de moeite heeft genomen om te verifiëren of het 
scantoestel werkte of niet. Bovendien achten zij het niet volledig zeker of 
de gegevens van het proces-verbaal wel correct zijn, want F. werd daarop 
aangeduid als een man, het tijdstip op het handgeschreven document (“17 
h”) verschilt van het tijdstip op het uiteindelijke proces-verbaal, en F.s 
nationaliteit zou onbekend zijn. 
 
Zij argumenteren ook dat de controleur op 9 oktober 2021 niet kon 
verbaliseren wegens een niet-gescand vervoerbewijs, omdat op 3 maart 
2022 artikel 44 ter,§1 van het decreet van 31 juli 1990 werd aangevuld met 
de woorden “en in voorkomend geval, gevalideerd”. Tot dan was dus het 
niet bijhebben van een gevalideerd vervoerbewijs geen overtreding. 
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Zij halen aan dat De Lijn weigerde de naam van de controleur bekend te 
maken, ofschoon zij het recht hebben de naam te kennen. Zij verwijzen 
daarvoor naar artikel 44 sexies lid 2 van het decreet van 31 juli 1990. 
 
F. en haar vader hekelen ook de communicatie (of het mank lopen 
daarvan) die De Lijn en het gerechtsdeurwaarderskantoor heeft gevoerd. 
 
Zij voeren aan dat de rechten van verdediging zijn miskend. Daarvoor 
wijzen zij naar het ontbreken van belangrijke gegevens (juiste locatie en 
juiste uur van de overtreding, en een correcte verwijzing naar de 
toepasselijke regelgeving) en naar het niet-correct naleven van de eigen 
beroepsprocedure. Zij stellen dat de reactie van De Lijn op de bezwaren 
van F.s vader op niet gemotiveerde wijze is gebeurd, waardoor de 
onpartijdigheid van het sanctionerend personeelslid (vervat in artikel 44 
quater laatste lid van het decreet van 31 juli 1990) in het gedrang komt. Zij 
klagen aan dat De Lijn refereert naar een procedurereglement van de 
jeugdrechtbank dat niet bestaat. 
 
 
6.2. Standpunt van De Lijn 
 
De Lijn voert als eerste middel aan dat er geen sprake van is dat F. een 
geldig vervoermiddel bij zich had. Zij verwijst naar artikel 66 van het besluit 
van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 betreffende exploitatie en de 
tarieven van de Vlaamse Vervoersmaatschappij (VVM). Volgens De Lijn 
luidt dat als volgt: 
 
“§1. Zodra de reiziger in het voertuig plaatsneemt, moet hij in het bezit zijn van een 
vervoerbewijs dat geldig is of geldig is gemaakt voor de rit. Het vervoerbewijs moet geldig 
zijn voor de volledige rit die hij ermee aflegt. 
 
§1/1. De reiziger valideert, zodra hij in het voertuig stapt, het geldige vervoerbewijs. 
§1/2. De reiziger moet het gevalideerde vervoerbewijs tijdens de reis op elk moment 
kunnen tonen aan de personen die met de controle zijn belast. De reiziger moet op elk 
moment zijn identiteit kunnen bewijzen. 
 
§2. Op de voertuigen van VVM kunnen vervoerbewijzen vanaf 1 juli 2020 niet met cash geld 
betaald worden. In afwijking van het eerste lid, kunnen, vanaf 14 maart 2020 en tot op de 
datum dat de Nationale Veiligheidsraad beslist om de noodmaatregelen op te heffen, 
vervoerbewijzen niet met cash geld betaald worden.” 

 
Daarnaast haalt De Lijn artikel 44ter van het decreet van 31 juli 1990 
betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 
agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn aan: 
 
“§ 1. Aan elke persoon die 
1° een overtreding begaat die is vastgesteld in de reisvoorwaarden als bedoeld in artikel 2, 
20°, van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid en die op het 
ogenblik waarop de feiten worden gepleegd veertien jaar is, of; 
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2° niet beschikt over een geldig en in voorkomend geval, gevalideerd vervoerbewijs en die 
op het ogenblik van de feiten twaalf jaar is; 
kan een administratieve geldboete van maximum 300 of 500 euro worden opgelegd 
naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is. 

 
De Vlaamse Regering legt de nadere regels vast over de administratieve kosten van de 
administratieve sanctieprocedure, de wijze van inning en invordering van de 
administratieve geldboetes en over de termijnen waarover de overtreder beschikt. 
 
De Vlaamse Regering kan het niet bijhebben van een geldig en in voorkomend geval, 
gevalideerd vervoerbewijs alsmede de feiten en handelingen die overlast veroorzaken op 
en rond het voertuig, de dienstverlening verstoren of kunnen verstoren, of gevaar 
veroorzaken aanduiden als overtredingen op de reisvoorwaarden. Hiertoe duidt de 
Vlaamse Regering de reisvoorwaarden aan waarvan de overtreding aanleiding geeft tot het 
opleggen van een administratieve geldboete. 

 
De ouders of andere personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over de minderjarige 
worden weerlegbaar vermoed een overtreding te begaan, wanneer minderjarigen, vanaf de 
leeftijd van zes jaar en tot twaalf jaar, niet beschikken over een geldig en in voorkomend 
geval, gevalideerd vervoerbewijs. 

 
De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om, binnen de grenzen, vermeld in het eerste lid, 
het boetebedrag te bepalen. 
 
§ 2. Als de overtreding, vermeld in de reisvoorwaarden, plaatsvindt door middel van een 
voertuig, wordt de houder van de nummerplaat weerlegbaar vermoed de overtreder van 
de reisvoorwaarden te zijn.” 

 
 

Na de identiteit te hebben meegedeeld van de controleur, argumenteert 
De Lijn ten gronde -samengevat door de jeugdrechtbank- het volgende: 
 
-  Er bestaat geen enkele betwisting dat F. op 9 oktober 2021 plaats heeft 
genomen zonder een geldig vervoerbewijs te hebben gehad. Zij bewijst 
niet dat de scanner defect zou geweest zijn en dat er geen mogelijkheid 
was om het ticket te laten valideren bij de chauffeur. 
-  Het proces-verbaal bevat de essentiële gegevens. Het desbetreffende 
uur en de locatie zijn er wel degelijk zeer duidelijk in opgenomen. De feiten 
zelf die zijn opgenomen in het proces-verbaal worden bevestigd door de 
verklaringen van F. die ook werden bevestigd door haar vriendin.  
-  Er zijn verschillende documenten te onderscheiden: de infofiche die aan 
F. werd meegegeven, het proces-verbaal dat werd meegestuurd met de 
briefwisseling, en het proces-verbaal dat meegedeeld werd in de 
beroepsprocedure voor de jeugdrechtbank. De essentiële gegevens, voor 
zover ze beschikbaar waren op het moment van de controle, werden in de 
twee laatste documenten vermeld. Het proces-verbaal dat werd 
meegestuurd met de briefwisseling betreft een korte samenvatting van de 
gegevens die de controleur heeft genoteerd, samen met de minnelijke 
schikking. 
-  De stelling van F. en haar vader dat destijds het niet kunnen voorleggen 
van een gevalideerd vervoerbewijs geen overtreding was, is niet correct. 
De Lijn verwijst daarvoor naar de Memorie van Toelichting betreffende het 
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decreet van 23 december 2021 houdende diverse bepalingen over het 
gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de 
weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het 
waterbeleid en houdende een subsidieregeling ter bevordering van een 
modal shift in het goederenvervoer. 
-  De beslissing van De Lijn waartegen verweer en bezwaar gevoerd werd, 
is wel degelijk afdoende gemotiveerd. 

 
6.3. Standpunt van het openbaar ministerie 
 
De procureur des Konings van Antwerpen sluit zich op de zitting aan bij het 
advies dat haar ambtsgenoot van Oost-Vlaanderen heeft gegeven in de 
beroepsprocedure voor de Gentse afdeling van de jeugdrechtbank. 
 
De boete die De Lijn heeft opgelegd, is onwettig. Het beroep van F. en haar 
vader is dus gegrond. 
 
 
7. Beoordeling door de jeugdrechtbank 
 
Zoals hierboven werd weergegeven beroept De Lijn zich op artikel 66 van 
het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 betreffende 
exploitatie en de tarieven van de Vlaamse Vervoersmaatschappij (VVM) en 
op artikel 44ter van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse 
Vervoermaatschappij – De Lijn. 
 
Artikel 44ter van het decreet van 31 juli 1990, dat in 2022 licht gewijzigd 
werd, vormt de basis voor de discussie die de rechtbank moet beslechten. 
 
Dat artikel bepaalt onder meer dat een administratieve geldboete kan 
opgelegd worden aan een plustwaalfjarige die niet beschikt over een 
geldig vervoerbewijs. De geldboete kan maximaal 300 euro bedragen voor 
een minderjarige. Het artikel vervolgt met de bepaling dat de Vlaamse 
regering de nadere regels vastlegt over de administratieve kosten van de 
administratieve sanctieprocedure, de wijze van inning en invordering van 
de administratieve geldboetes en over de termijnen waarover de 
overtreder beschikt. De Vlaamse regering duidt ook de reisvoorwaarden 
aan waarvan de overtreding aanleiding geeft tot het opleggen van een 
administratieve geldboete. De Vlaamse regering wordt gemachtigd om het 
boetebedrag te bepalen. 
 
Tijdens de zitting is over de al dan niet wettigheid van de opgelegde boete 
een interactief debat gevoerd. Op de uitdrukkelijke vraag van de rechtbank 
waarop precies De Lijn zich baseert om de hoegrootheid van de 
administratieve geldboete te bepalen, antwoordde de advocaat van De Lijn 
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dat De Lijn zich moet behelpen met de tools die de Vlaamse overheid haar 
ter beschikking stelt. 
 
De rechtbank heeft tevergeefs gezocht naar een besluit van de Vlaamse 
regering dat uitvoering geeft aan het decreet over het bepalen van 
administratieve geldboetes ten aanzien van minderjarigen. 
 
Er is ook geen delegatie mogelijk van de Vlaamse regering als collegiaal 
orgaan naar de bevoegde vakminister als het gaat om “reglementaire 
besluiten” (zie artikel 7,1° van het Besluit van 25 juli 2014 van de Vlaamse 
Regering tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de 
Vlaamse Regering). De rechtbank merkt op dat ook de algemene 
reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij, die 
het laatst goedgekeurd werden door het Ministerieel besluit van 24 
februari 2012, niets bepalen over geldboetes ten aanzien van 
minderjarigen.  
 
Het is niet aan de Lijn om de leemte die de Vlaamse regering blijkbaar 
heeft gelaten op eigen houtje in te vullen.  
 
Er is dan ook op vandaag geen enkele wettelijke basis voor De Lijn om 
minderjarigen administratieve geldboetes voor zwartrijden op te leggen. 
Op de andere middelen hoeft niet meer te worden ingegaan. 
 
Het beroep is gegrond. 
 
 
BESLISSING VAN DE JEUGDRECHTBANK 
 
De jeugdrechtbank verklaart het beroep toelaatbaar en gegrond. 
 
De jeugdrechtbank herziet de beslissing van de sanctionerend ambtenaar 
van De Lijn van 5 november 2021 om F. L. een geldboete van 81 euro op te 
leggen en vernietigt deze. 
 
Veroordeelt De Lijn tot de kosten van het geding, bepaald op nihil, en tot 
betaling van de rechtsplegingsvergoeding bepaald op 180,00 euro. 
 
Dit vonnis in beroep werd uitgesproken op de openbare zitting van de AJ 7 
kamer op 24 november 2022  door  Christian Denoyelle, 
(leidend)jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 
afdeling Antwerpen, bijgestaan door griffier Sonja de Decker, in 
aanwezigheid van Debby Goetschalckx, parketjuriste 
 
de griffier,     de jeugdrechter, 

 
S. De Decker                                 C. Denoyelle 


