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Nieuwe indeling voor verkeersovertredingen
Luc Stolle en Wendy Van Mechelen

In uitvoering van de op 20 juli 2005 gewijzigde Wegverkeerswet deelt het K.B. van 30 september 2005 de verkeersovertredingen in in vier graden. Het nieuwe indelingssysteem is
gebaseerd op het gevaar dat een overtreding oplevert op de weg. De bestaande indeling
tussen gewone en zware overtredingen verdwijnt. De nieuwe indeling geldt vanaf 31 maart
2006.
Omdat dit een materie is waarmee nagenoeg elke burger te maken krijgt, geven wij u hierna
een overzicht.

Verkeersovertredingen van de vierde graad
In de vierde graad, dit is de zwaarste graad, komen de verkeersovertredingen terecht die
de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar brengen en die bij een ongeval bijna
onvermijdbaar leiden tot fysieke schade. Ook de overtredingen die bestaan uit het negeren van een stopbevel van een bevoegd persoon, vallen in deze categorie. Verkeersovertredingen van de vierde graad worden bestraft met een geldboete van 220 euro tot
2.750 euro en met een verval van het recht tot sturen voor acht dagen tot vijf jaar.
Gezien de ernst van de inbreuk is geen onmiddelijke inning mogelijk en zal sowieso gedagvaard worden voor de bevoegde rechtbank. Het betreft o.m.:
•

het aansporen om overdreven snel te rijden,

•

op een overweg komen als slagbomen dicht zijn, rode knipperlichten branden of
geluidssein werkt,

•

achteruitrijden op autosnelwegen,

•

racen op de openbare weg,

•

stopbevel negeren van een bevoegd persoon (horizontale uitgestrekte armen of
het overdwars zwaaien met een rood licht).
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Verkeersovertredingen van de derde graad
In de derde graad vinden wij de overtredingen die de veiligheid van de personen rechtstreeks in het
gedrang brengen en het negeren van een bevel van een bevoegd persoon. Deze overtredingen
worden bestraft met een geldboete van 165 euro tot 2.750 euro en een facultatief verval van
het recht tot sturen voor acht dagen tot vijf jaar. Bij onmiddellijke inning wordt 150 euro gevorderd. Hieronder vallen o.m. :
•

niet rechts kruisen;

•

niet verplaatsen van een voertuig als men hiervoor aangemaand wordt,

•

onvoldoende zijdelingse afstand laten bij het kruisen,

•

links inhalen als men onvoldoende kan zien,

•

links afslaan zonder voorrang te geven aan tegenliggers,

•

niet stapvoets rijden in een voetgangerszone of in speelstraten,

•

niet aansteken van de lichten als het donker wordt of is,

•

geen voorrang geven aan prioritaire voertuigen met geluidstoestel,

•

snelheid niet matigen als men langs een stilstaande bus, tram, … rijdt die reizigers laat in- of
uitstappen,

.

•

het niet naleven van de aanwijzingen van de gemachtigde opzichters,

•

het rood licht negeren,

•

een doorlopende streep overschrijden,

•

het negeren van volgende verkeersborden: C1 (verboden richting voor iedere bestuurder),
C 24a, 24b en 24c (verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die resp. gevaarlijke
goederen, gevaarlijke ontvlambare of ontplofbare stoffen of gevaarlijke verontreinigde stoffen vervoeren), C 35 (verbod om een gespan of voertuig met meer dan twee wielen links in
te halen) en C 39 (hetzelfde verbod als bord C 35 maar dan voor bestuurders van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, met een maximale toegelaten massa
van meer dan 3.500 kg).

Verkeersovertredingen van de tweede graad
De tweede graad bevat twee soorten overtredingen: de overtredingen die de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar brengen en het onrechtmatig gebruiken van parkeerfaciliteiten
voor gehandicapte personen. Deze overtredingen worden bestraft met een geldboete van 110
euro tot 1.375 euro en een facultatief verval van het recht tot sturen voor 8 dagen tot 5
jaar. Bij onmiddellijke inning wordt 100 euro gevorderd. In deze graad zitten o.m.:
•

hinderen van het verkeer of het onveilig maken door zwerfvuil op de openbare weg te
werpen of er rook of stoom te verspreiden,

•

sturen als men niet in staat is om dit te doen,

•

al rijdend niet handenvrij bellen,

•

snelheid niet aanpassen aan weersomstandigheden,

•

niet vertragen bij dieren op de openbare weg,

•

onvoorzichtig zijn bij het oprijden van een kruispunt,
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•

de voorrangsregels niet respecteren,

•

gewone voertuigen rechts inhalen of spoorvoertuigen links inhalen (behalve uitzonderingen),

•

stilstaan op autosnelwegen of autowegen, tenzij er een parkeerbord staat,

•

stilstaan of parkeren op een plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen
voor andere weggebruikers of waar het hen onnodig zou kunnen hinderen (bv. op trottoirs, op fietspaden),

•
•

niet doven van de grootlichten als men tegenliggers nadert,
niet gebruiken van de mistlichten bij mist of sneeuwval die de zichtbaarheid verminderen tot minder dan 100 meter of bij felle regen,

•

niet stoppen voor het vast oranje licht, tenzij men zo dicht genaderd is, dat men niet
meer veilig kan stoppen,

•

negeren van het verkeersbord B1 (voorrang verlenen) en B5 (stoppen en voorrang verlenen).

Verkeersovertredingen van de eerste graad
De verkeersovertredingen die niet ondergebracht zijn in de tweede, derde of vierde graad,
vallen onder de eerste graad. Voor deze overtredingen is in een geldboete van 55 euro tot
1.375 euro voorzien. Bij onmiddellijke inning wordt 50 € gevorderd.

En snelheidsovertredingen dan ?
De snelheidsovertredingen zullen in de meeste gevallen afgehandeld worden door middel van onmiddellijke inningen. Uit het verslag van de ministerraad dd. 15 mei 2005 kunnen we concluderen
dat vermoedelijk volgende tarieven zullen gehanteerd worden :
Bebouwde kom, schoolomgeving, zone 30, (woon)erf:
•

Minder dan 10 km/u te snel: 50 euro

•

Vanaf 10 km/u te snel: 50 euro + 10 euro voor elke bijkomende km/u

•

Vanaf 30 km/u te snel: dagvaarding: verval van recht tot sturen + rechterlijke geldboete +
gerechtskosten

Andere wegen:
•

Minder dan 10 km/u te snel: 50 euro

•

Vanaf 10 km/u te snel: 50 euro + 5 euro voor elke bijkomende km/u

•

Vanaf 40 km/u te snel: dagvaarding: verval van recht tot sturen + rechterlijke geldboete +
gerechtskosten.

Indien toch gedagvaard wordt houdt de rechter rekening met het aantal kilometer per uur waarmee
de toegelaten snelheid wordt overschreden.
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Bebouwde kom, schoolomgeving, zone 30, (woon)erf:
•

Meer dan 30 km/u te snel: geldboete van 55 euro tot 2.750 euro + verplicht verval van
het recht tot sturen voor ten minste 8 dagen en ten hoogste 5 jaar (uitzonderingen mogelijk mits motivering in vonnis).

•

Meer dan 20 km/u tot 30 km/u te snel: geldboete van 55 euro tot 2750 euro + mogelijk
verval van het recht tot sturen voor ten minste 8 dagen en ten hoogste 5 jaar.

•

Tot 20 km/u te snel: geldboete van 55 euro tot 2.750 euro.

Andere wegen:
•

Meer dan 40 km/u te snel: geldboete van 55 euro tot 2.750 euro + verplicht verval van
het recht tot sturen voor ten minste 8 dagen en ten hoogste 5 jaar (uitzonderingen mogelijk mits motivering in vonnis).

•

Meer dan 30 km/u tot 40 km/u te snel: geldboete van 55 euro tot 2.750 euro + mogelijk
verval van het recht tot sturen voor ten minste 8 dagen en ten hoogste 5 jaar.

•

Tot 30 km/u te snel: geldboete van 55 euro tot 2.750 euro.

Opmerkelijk is dat de marges waarbij een rechter een verval van het recht tot sturen kan uitspreken verhoogd zijn. In de momenteel nog geldende wetgeving kon dit vanaf het ogenblik dat de
maximum toegelaten snelheid met meer dan 10 km/u overschreden werd. Dit zal bij veroordelingen van overtredingen die begaan worden vanaf de inwerkingtreding van de wetswijzigingen
enkel nog mogelijk zijn indien de toegelaten snelheid met meer dan 20 (bebouwde kom, schoolomgeving, zone 30 en woonerf), respectievelijk 30 km/u overschreden wordt.
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