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Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, 
Mijnheer de Federale Procureur, 
Mijnheer/Mevrouw de Procureur des Konings, 
Mijnheer/Mevrouw de Arbeidsauditeur, 
 

 

 

Betreft:  Ministeriële richtlijn houdende een eenvormig strafrechtelijk beleid inzake 
onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. 

 
 
 
Ik heb de eer u hierbij de ministeriële richtlijn van 26  februari 2004 betreffende het 
hierboven vermelde voorwerp te laten geworden. 
 
 

Voor het College van Procureurs-generaal (A. VAN OUDENHOVE, Procureur-generaal 
te Brussel, F. SCHINS, Procureur-generaal te Gent, A. THILY, Procureur-generaal te 
Luik, G. LADRIERE, Procureur-generaal te Bergen, Chr. DEKKERS, Procureur-
generaal te Antwerpen). 
 
 
 
 
 
 
Anne THILY,      
Procureur-generaal te Luik,     
Voorzitter van het College. 
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Deze richtlijn neemt de inhoud van die van de Minister van Justitie van 7 december 
1998 vrijwel integraal over, maar past ze aan rekening houdend met de wet van 7 
februari 2003 "houdend verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid" (B.S. 25 
februari 2003 pagina 8989 e.v.) en de uitvoeringsbesluiten, inzonderheid het 
Koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen 
per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet 
betreffende de politie over het wegverkeer (B.S. 31 december 2003 tweede editie 
pagina 62293 e.v.). 
 
 
I. ALGEMEEN. 
 
A. Draagwijdte. 
 
De huidige richtlijn heeft tot doel de werkwijzen voor de magistraten van de 
parketten inzake de beslissing van intrekking van het rijbewijs, van de 
leervergunning of van het als zodanig geldend bewijs, en de duur ervan meer 
eenvormig te maken. 
 
Zij beoogt voor de politiediensten eenvormigheid te brengen voor de gevallen 
waarin de procureur des Konings moet geraadpleegd worden met het oog op een 
eventuele onmiddellijke intrekking van het rijbewijs of van de leervergunning of van 
het als zodanig geldend bewijs. 
 
Derhalve heeft deze richtlijn geen betrekking op de ambtshalve inhouding van het 
rijbewijs met het oog op een tijdelijk verbod tot sturen overeenkomstig de artikelen 
59, 60 en 61 van wet betreffende de politie over het wegverkeer. 
 
B. Wettelijke grondslag. 
 
De materie wordt geregeld door de artikelen 55 en 56 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16 maart 
1968. 
 
 
 
Artikel 25 van de wet van 7 februari 2003 houdend verschillende bepalingen inzake 
verkeersveiligheid vervangt artikel 56, tweede lid, 1° van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer derwijze dat het overeenkomstig artikel 55 onmiddellijk 
ingetrokken rijbewijs moet worden teruggegeven na één maand tenzij de overheid 
(procureur des Konings) die de onmiddellijke intrekking heeft bevolen, deze termijn 
met een nieuwe termijn van één maand verlengt na de betrokkene of zijn raadsman, 

Richtlijn van de Minister van Justitie houdende een eenvormig 

strafrechtelijk beleid inzake onmiddellijke intrekking van het rijbewijs 



  

3 

op zijn verzoek, voorafgaandelijk te hebben gehoord; deze beslissing kan eenmaal 
hernieuwd worden. 
 
De parketmagistraat beschikt aldus over de mogelijkheid om de oorspronkelijke 
intrekking van het rijbewijs twee keer te verlengen voor een maximale duur van drie 
maanden. 
 
De Raad van State had daarover onder andere volgend advies verleend (parl.st. 
Kamer 50 1915/001, pagina 43): 
 
"Bij de huidige stand van de jurisprudentie wordt het systeem van onmiddellijke 
intrekking van het rijbewijs, ingesteld bij de artikelen 55 en volgende van de wet 
betreffende de politie over het wegverkeer, als aanvaardbaar beschouwd. Het 
verlengen van de termijn die verstrijkt voordat het rijbewijs wordt teruggegeven, kan 
problemen doen rijzen omtrent verenigbaarheid met de fundamentele beginselen die 
in het strafrecht gelden".. 
De Raad van State verwees daarbij naar het arrest van het Arbitragehof nr. 
105/2001 van 13 juli 2001 en naar het arrest Escoubet / België van 28 oktober 1999 
van het Europees Hof voor de Rechten van de mens. 
 
De regering stelt in de memorie van toelichting (parl.st. Kamer 50 1915/001, 
pagina’s 15 en 16): "De Raad van State merkt op dat er een risico bestaat dat de 
veiligheidsmaatregel afglijdt naar een straf voor het vonnis. Er moet evenwel worden 
opgemerkt dat de maximumtermijn voor de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs 
de parketmagistraat niet belet dit ingetrokken bewijs terug te geven. De verlenging 
van de mogelijke termijn werd nodig geacht, vooral voor veelvuldige overtreders, 
met name als het gaat om overtredingen onder invloed". 
 
C. Doelstelling. 
 
Gelet op het gelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel is een eenvormig beleid 
wenselijk. Hierdoor wordt ook de willekeur uitgesloten en de geloofwaardigheid van 
de werking van de parketten versterkt. 
 
Dergelijke richtlijnen garanderen een eenvormige rechtsbehandeling voor de 
weggebruikers en scheppen duidelijkheid voor de politiediensten. 
 
Er mag evenwel niet uit het oog worden verloren dat de gelijkheid voor de wet aan 
de parketmagistraten de mogelijkheid biedt en hen zelfs ertoe verplicht bij hun 
beslissingen rekening te houden met alle omstandigheden van de zaak, alsook met 
de eventuele antecedenten van betrokkene. 
 
 
Afwijkingen op deze richtlijnen kunnen dus toegepast worden op grond van 
dergelijke elementen en in beginsel onder de voorwaarden omschreven onder punt 
III. Zij moeten evenwel met redenen worden omkleed. 
 
Er moet aan worden herinnerd dat de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs per 
definitie een uitzonderingsmaatregel vormt en dat het gegeven dat daarin in een 
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aantal gevallen niet wordt voorzien, niet als enige vorm van straffeloosheid mag 
worden beschouwd. 
 
 
II. ONDERRICHTINGEN BESTEMD VOOR DE POLITIE 
 
A. Bevoegdheid. 
 

De politieambtenaar moet, in elk geval, de procureur des Konings, gewoonlijk de 
magistraat met dag- of nachtdienst, verwittigen met het oog op de onmiddellijke 
intrekking van het rijbewijs. 

 
 
Criteria met betrekking tot de kennisgeving. 
 
 De kennisgeving betreffende het vastgestelde misdrijf, de omstandigheden, 

evenals de eventuele gevolgen ervan, moet objectief en zo volledig 
mogelijk zijn. Hetzelfde geldt in verband met de professionele of familiale 
omstandigheden die de overtreder inroept om de gepleegde feiten te 
verklaren of die de overtreder inroept met betrekking tot de gevolgen van 
een beslissing tot intrekking. 

 
Wanneer een politiedienst een grootschalige controleactie plant, moet zij voormelde 
magistraten hiervan tijdig in kennis stellen. 
 
B. Feiten die aan de procureur des Konings moeten meegedeeld worden en die 

aanleiding kunnen geven tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs of van het 
daarmee gelijkgesteld bewijs. 

 
 
1. Rijden onder invloed van alcohol of van andere stoffen1. 
 
1.a. Indien de bestuurder of de persoon die hem begeleidt m.o.o. scholing duidelijke 

tekens van alcoholopname (ten minste 0,35 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) 
vertoont met de bijkomende omstandigheid van verkeersonveilig gedrag; 

 
1.b. Indien de bestuurder of de persoon die hem begeleidt, 
 - ofwel in staat van dronkenschap verkeert; 
 - ofwel na ademanalyse, een alcoholopname van ten minste 0,7 mg/l 

uitgeademde alveolaire lucht vertoont; 
 - ofwel een urinemonster afleverde waarvan een immunoassay een 

aanwezigheid van een van de stoffen vermeld in artikel 61bis WPW aanwijst 
(zie omzendbrief COL.14/2000 § 39). 

 
1.c. Indien de bestuurder of de persoon die hem begeleidt met het oog op scholing, 

een ademtest, een ademanalyse of een bloedafname weigert, 
 - terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert; 

                                                 
1
 (al dan niet in samenhang met onopzettelijke doding of onopzettelijke verwonding). 
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- ofwel met de bijkomende omstandigheid van verkeersonveilig gedrag. 
 
1.d. Indien de bestuurder of de persoon die hem begeleidt met het oog op scholing, 
zonder wettige reden, weigert een test bepaald in artikel 61bis §1 WPW te 
ondergaan 
 
 
2. Vluchtmisdrijf. 
 
Indien de bestuurder de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststelling te 
onttrekken: 
- ofwel bij een verkeersongeval met voor anderen verwondingen of de dood tot 

gevolg; 
- ofwel bij het sturen in staat van dronkenschap door het gebruik van alcohol, 

drugs of geneesmiddelen. 
 
 
3. Verkeersongeval te wijten aan een zware fout. 
 
Indien het verkeersongeval, dat klaarblijkelijk aan een zware fout van de bestuurder 
te wijten is, aan anderen ernstige verwondingen of de dood heeft veroorzaakt. 
 
Het begrip "zware fout" mag niet gelijkgesteld worden met het begrip "zware 
overtreding". 
 
"Zware fouten" die voortvloeien uit verkeersonveilig gedrag, worden beoordeeld op 
grond van de feitelijke omstandigheden, inzonderheid van de elementen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het ongeval: 
 
- Voorbeelden van elementen die rechtstreeks verband houden met het ongeval 
 
 a) elementen eigen aan de omstandigheden van het ongeval 
  - aard en ernst van het misdrijf; 
  - plaats: type weg, kruispunt, bebouwde kom, omgeving school; 
  - tijd: weekdag, weekend, dag, nacht; 
  - verkeersdichtheid: geen, druk verkeer, spitsuur; 
  - weersomstandigheden: hevige regen, mist, sneeuw, ijzel, hevige wind. 
 
 
 b) elementen eigen aan de bestuurder 
  - rijstijl, meer bepaald het kennelijk in gevaar brengen van andere 

weggebruikers; 
  - fysische toestand; 
 
 c) elementen eigen aan het voertuig 
  - technische toestand. 
 
- Voorbeelden van elementen die onrechtstreeks verband houden met het 

ongeval, doch belang kunnen hebben bij de beoordeling door de magistraat 
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 a) elementen eigen aan de bestuurder 
  - leeftijd, rijvaardigheid; 
  - staat van recidive, voor zover de verbalisant kennis ervan kan hebben; 
 
 b) elementen eigen aan het voertuig 
  - geen verzekering; 
  - geen inschrijving; 
  - gestolen voertuig; 
  - niet in orde met technische controle. 
 
 
4. Rijden niettegenstaande een verbod van het recht tot sturen. 
 
Indien de bestuurder of de persoon die hem begeleidt met het oog op de scholing 
vervallen is verklaard van het recht tot het sturen van een motorvoertuig van de 
categorie van het voertuig dat hij gebruikt, voor zover deze persoon nog in het bezit 
is van het document en nagelaten heeft dit bij de griffie in te leveren. 
 
 
5. Zware overtredingen. 
 
Indien de bestuurder een van de hierna omschreven zware overtredingen heeft 
begaan tegen de regelgeving uitgevaardigd op grond van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer. 
 
5.a. Overschrijding van de maximaal toegestane snelheid 
 
 - ongeacht de omstandigheden en de aard van de weg: 
 
  1. met 20 km/u of meer voor voertuigen en slepen met MTM van meer dan 

7,5 ton, alsook voor autobussen en autocars, 
 
  2. met  40 km/u  of meer voor andere voertuigen. 
 
 
 
 
 - in de bebouwde kom: 
 
  1. met meer dan 10 km/u voor voertuigen en slepen met MTM van meer dan 

7,5 ton, alsook voor autobussen en autocars; 
 
  2. met 30 km/u of meer voor andere voertuigen. 
 
 - in "zones 30" aangegeven door het verkeersbord F 4a (waarin het 

verkeersbord C 43 opgenomen) alsook op plaatsen die vaak door kinderen 
worden bezocht en die zijn aangegeven door het gevaarsbord A 23, 
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  of, ongeacht de aard van de weg, wanneer de klimatologische 
omstandigheden uitermate ongunstig zijn en de zichtbaarheid beneden 100 
meter is gedaald, te weten bij mist of sneeuwval, alsook bij sterke regenval: 

 
  1. met meer dan 10 km/u voor voertuigen en slepen met MTM van meer dan 

7,5 ton, alsook voor autobussen en autocars; 
 
  2. met 20 km/u of meer voor andere voertuigen. 
 
 Om de snelheid waarmee rekening moet gehouden worden te berekenen, moet 

men uiteraard rekening houden met de louter technische correctiemarge, 
weergegeven in de omzendbrief ‘Snelheid’ 

 
 De maximaal toegestane snelheid hangt eveneens af van de aard van het 

voertuig. 
 
5.b. De zware overtredingen van de derde graad op het koninklijk besluit 

van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, weergegeven in de 
hieraan gehechte tabel. 

 
5.c. De andere zware overtredingen, daaronder begrepen de snelheids-

overtredingen die niet in punt 5.a. zijn bedoeld, voor zover daarbij een of meer 
weggebruikers in gevaar zijn gebracht of de overtreding in gevaarlijke 
omstandigheden is begaan. 

 
Hierbij wordt vooral rekening gehouden met omstandigheden die bijzonder 
kwetsbare weggebruikers ernstig in gevaar brengen (inzonderheid voetgangers 
en fietsers), vooral wanneer de overtreding is begaan in een woonerf of op 
plaatsen die vaak door kinderen, ouderen, gehandicapten, e.d. worden bezocht. 
 
In het bijzonder wordt gewezen op de volgende bepalingen van het algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare 
weg: 
 
Art. 7.1: verbod voor bestuurders kwetsbaardere verkeersdeelnemers in 

gevaar te brengen, met name wanneer het gaat om fietsers en 
voetgangers, inzonderheid wanneer het kinderen, bejaarden of 
personen met een handicap betreft; 

 
Art. 17.2.5°: verbod tot het inhalen van een voertuig dat stopt voor een 

oversteekplaats voor voetgangers of een oversteekplaats voor 
fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of deze 
oversteekplaatsen nadert op plaatsen waar het verkeer niet 
geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten; 

 
Art. 19.5:  de verplichting voor de bestuurder die van richting verandert, om 

voorrang te verlenen aan de voetgangers die de rijbaan oversteken 
die hij gaat oprijden; 
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Art. 40.1 tot 40.4 en 40.7: deze artikelen regelen diverse aspecten van het 

gedrag van de bestuurders tegenover voetgangers, artikel 40.4.2 
legt inzonderheid aan de bestuurders de verplichting op om 
voorrang te verlenen aan de voetgangers die zich op de 
oversteekplaats bevinden of op het punt staan zich erop te begeven 
op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een 
bevoegd persoon of door verkeerslichten; 

 
Art. 61.1.5°: de verplichting voorrang te verlenen aan voetgangers opgelegd aan 

bestuurders die hun weg mogen voortzetten in de richting 
aangegeven door bijkomende lichten in de vorm van groene pijlen. 

 
 
6. Tegenwerking van de opsporing en van de vaststelling van overtredingen. 
 
Het voorhanden hebben van apparatuur of van andere middelen die de vaststelling 
van overtredingen van de wet of van de reglementen betreffende de politie over het 
wegverkeer bemoeilijken of verhinderen, of die de mogelijkheid bieden de 
automatisch werkende toestellen bedoeld in artikel 62 op te sporen (artikel 62bis van 
de wet betreffende de politie over het wegverkeer). 

 
 
C. Procedure. 
 
1. Intrekking van het rijbewijs. 
 
a) De intrekking zelf 
 
Na vordering tot intrekking door het openbaar ministerie verzoekt de 
politieambtenaar de overtreder om zijn rijbewijs of het daarmee gelijkgestelde 
document af te geven. 
 
Indien de overtreder weigert zijn rijbewijs af te geven, stelt de politieambtenaar de 
magistraat hiervan in kennis. Indien deze laatste bevel geeft tot inbeslagneming, 
neemt de politieambtenaar het rijbewijs of het daarmee gelijkgestelde document in 
beslag. 
 
b) Kennisgeving 
 
De politieambtenaar moet aan de overtreder het adres van het parket of van de 
griffie meedelen waar het ingetrokken rijbewijs wordt neergelegd.  

 
Indien de politieambtenaar het nummer van het proces-verbaal kent, stelt hij de 
betrokken persoon hiervan eveneens in kennis. 

 
De politieambtenaar moet aan de houder van een buitenlands rijbewijs, dat 
onmiddellijk is ingetrokken, een attest afleveren waarin de beslissing tot intrekking 
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en het adres van het parket of van de griffie waar het rijbewijs hem kan worden 
terugbezorgd, worden vermeld. 
 
Aan betrokkene wordt door middel van dit attest eveneens meegedeeld dat wanneer 
hij het Belgisch grondgebied verlaat vóór het verstrijken van de duur van de 
intrekking, het buitenlands rijbewijs hem wordt teruggegeven wanneer het parket of 
de griffie een document ontvangt uitgaande van een buitenlandse diplomatieke, 
consulaire of administratieve overheid of politiedienst waarin wordt bevestigd dat 
betrokkene het Belgisch grondgebied werkelijk heeft verlaten. 
 
c) Bijzonder geval van sturen ondanks het verbod van het recht ertoe 
 
Indien de persoon die vervallen is van het recht tot sturen bij de vaststelling van het 
misdrijf in het bezit is van zijn rijbewijs, wordt het onmiddellijk in beslag genomen en 
rechtstreeks aan de bevoegde griffie toegezonden met het oog op de 
tenuitvoerlegging van de vervallenverklaring. Het adres van de griffie wordt aan 
betrokkene meegedeeld. 
 
2. Opstelling van het proces-verbaal. 
 
a) Inhoud 
 
Het proces-verbaal moet objectief en volledig zijn. Het verduidelijkt inzonderheid de 
aard van het misdrijf, de eventuele omstandigheden en de gevolgen ervan, evenals 
de bijzondere professionele of familiale omstandigheden waarop de verdachte zich 
beroept om de gepleegde feiten te verklaren of die hij inroept met betrekking tot de 
gevolgen van de intrekking van het rijbewijs. 
 
b) Termijn 
 
Het ingetrokken rijbewijs of het daarmee gelijkgestelde document moet, behalve 
andersluidend bevel van de magistraat, bij het bevoegde parket toekomen ten 
laatste de eerste werkdag volgend op de vaststelling van de feiten. 
 
 
Indien mogelijk moet bij het rijbewijs het proces-verbaal houdende vaststelling van 
het misdrijf worden gevoegd. Bij gebreke daarvan, wordt dit proces-verbaal zo 
spoedig mogelijk en ten laatste binnen vijf werkdagen toegezonden. 
 
 
 
 
III. ONDERRICHTINGEN BESTEMD VOOR DE PARKETTEN. 
 
A. Bevoegdheid. 
 
De bevoegde magistraat die de beslissing tot onmiddellijke intrekking neemt is 
- ofwel de procureur des Konings, 
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- ofwel de procureur-generaal bij het Hof van beroep, indien het personen met 
voorrecht van rechtsmacht betreft. 

 
B. Criteria met betrekking tot de beslissing. 
 
1. Beginsel 
 
In alle gevallen die overeenkomstig punt II.B. aanleiding geven tot kennisgeving aan 
het openbaar ministerie, beslist de geraadpleegde magistraat in beginsel tot 
onmiddellijke intrekking van het rijbewijs of van het daarmee gelijkgestelde 
document indien aan de criteria omschreven in punt II.B. is voldaan en zij op 
voldoende wijze zijn aangetoond. 

 
2. Afwijkingen 
 
De magistraat kan in uitzonderlijke omstandigheden eigen aan de zaak afwijken van 
deze criteria: 
 
a) door de intrekking van het rijbewijs te bevelen in de gevallen bij de wet bepaald 

maar niet omschreven in deze algemene richtlijnen, onder meer op grond van de 
antecedenten van betrokkene; 

 
b) door de intrekking van het rijbewijs niet te bevelen: 
 
 - ofwel op grond van bijzondere omstandigheden voorafgaand aan of 

samenvallend met de feiten, 
 - ofwel omdat de professionele of familiale gevolgen van een 

onmiddellijke intrekking onevenredig zwaar zijn in vergelijking met de 
begane overtreding. 

 
Deze afwijkingen moeten altijd met redenen worden omkleed. 
 
Er moet steeds rekening worden gehouden met de gekende antecedenten van 
betrokkene en met het gevaarlijke karakter van zijn gedrag voor de veiligheid van 
andere weggebruikers. 
 
C. Duur van de intrekking. 
 
Wanneer de magistraat van dienst tot intrekking beslist, heeft dit ingevolge het 
gewijzigde artikel 56 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer tot 
gevolg dat het rijbewijs voor een duur van 1 maand wordt ingetrokken.  
 
1. Teruggave vóór het verstrijken van de termijn van 1 maand. 
 
Op grond van artikel 56, eerste lid van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer mag het openbaar ministerie dat de intrekking van het rijbewijs of het 
daarmee gelijkgestelde document heeft bevolen, het document hetzij ambtshalve, 
hetzij op verzoek van de houder teruggeven. 
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De wetgever heeft de termijn voor de intrekking van vijftien dagen tot een maand 
gebracht. Het blijkt uit de voorbereidende werken dat de wetgever bij die aanpassing 
slechts de ergste en meest weerzinwekkende gevallen beoogde. 
 
Bijgevolg zal, bij afwezigheid van uitzonderlijke omstandigheden, het rijbewijs 
teruggegeven worden na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen. 
 
Voornoemd document mag slechts vóór het verstrijken van die termijn worden 
teruggegeven: 
 
- ofwel op grond van nieuwe elementen of van gegevens die onbekend waren op 

het ogenblik van de aanvankelijke beslissing, zulks rekening houdend met de 
criteria die tot deze beslissing hebben geleid; 

- ofwel in geval de familiale of professionele gevolgen van de handhaving van de 
intrekking tot een periode van vijftien dagen in vergelijking met de begane 
overtreding onevenredig zwaar blijken te zijn. 

- ofwel de bloedanalyse bedoeld in artikel 63 § 1 van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer niet wijst op de aanwezigheid in het lichaam van andere 
stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden (vergelijk rubriek II.B.1.b.). 

 
2. Teruggave na het verstrijken van de termijn van 1 maand en verlenging van de 

termijn van 1 maand. 
 
Het openbaar ministerie geeft het rijbewijs ten laatste terug na 1 maand of gelast 
een eerste verlenging van 1 maand en eventueel een tweede voor een zelfde duur 
wegens: 
 
- het uitzonderlijk zware karakter van de feiten waaruit een bijzonder gevaar voor 

de veiligheid van andere weggebruikers blijkt, 
- en/of antecedenten of de staat van recidive van de overtreder. 
 
Betrokkene of zijn raadsman wordt overeenkomstig artikel 56, tweede lid, 1° van de 
wet betreffende de politie over het wegverkeer vooraf op zijn verzoek gehoord. 
 
 
3. Buitenlands rijbewijs. 
 
Krachtens artikel 56, tweede lid, 3° van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer moet het rijbewijs worden teruggegeven aan de houder van een 
buitenlands rijbewijs die niet beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door de 
Koning om een Belgisch rijbewijs te verkrijgen, wanneer hij het Belgisch grondgebied 
verlaat. Aangezien het materieel onmogelijk is het rijbewijs terug te geven bij het 
overschrijden van de grens, wordt het hem toegezonden wanneer de griffie een 
document uitgaande van een buitenlandse diplomatieke, consulaire of 
administratieve overheid of politiedienst ontvangt, waarin wordt bevestigd dat 
betrokkene het Belgisch grondgebied werkelijk heeft verlaten. 
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D. Evaluatie. 
 
Deze richtlijn wordt geëvalueerd op verzoek van de Minister van Justitie of van het 
College van Procureurs-generaal, in samenwerking met de Dienst voor het 
Strafrechtelijk Beleid. 
 
Het verdient dan ook aanbeveling een overzicht bij te houden van alle bemerkingen 
betreffende de toepassing ervan. 

 
 
IV.INWERKINGTREDING. 

 
De huidige richtlijn treedt in werking op 1 maart 2004. 

 
 
V. OPHEFFING 

 
Deze richtlijn heft die van 7 december 1998 op. 

 
 

De Minister van Justitie, 
 
 
 
 

L. ONKELINX 
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INFRACTIONS 
 
 
1. Ne pas avoir obtempéré aux 

injonctions d’un agent qualifié. 
 
2. Avoir dépassé par la droite lorsque 

c’est interdit. 
 
3.  a) Avoir dépassé par la gauche à 

l’approche du sommet d’une côte ou 
dans un virage alors que le 
dépassement y était interdit. 

 
 b) Avoir dépassé par la gauche un 

conducteur qui dépassait lui-même 
un véhicule autre qu’une bicyclette, 
un cyclomoteur à deux roues ou une 
motocyclette alors que ce 
dépassement était interdit. 

 
4. Sur une autoroute ou une route 

pour automobiles, avoir emprunté 
un raccordement transversal, fait 
demi-tour, marche arrière ou roulé 
en sens contraire au sens 
obligatoire. 

 
5. Se livrer à des luttes de vitesse ainsi 

qu’à des épreuves sportives sur la 
voie publique sans autorisation 
spéciale de l’autorité légalement 
habilitée. 

 
 
 

 

ARTICLES 

ARTIKELEN 
 

4.1, 4.2, 4.3 
 
 

16.3 
 
 

17.2.3° 
 
 
 
 

17.2.4° 
 
 
 
 
 
 

21.4, 22.2 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 

 

OVERTREDINGEN 
 
 

1. Geen gevolg gegeven hebben aan de 
bevelen van een bevoegd persoon. 

 
2. Rechts ingehaald hebben wanneer 

dit verboden is. 
 
3. a) Links ingehaald hebben bij het 

naderen van de top van een helling 
of in een bocht, wanneer het inhalen 
daar verboden was. 

 
 b) Een bestuurder links ingehaald hebben 

die zelf een ander voertuig dan een fiets, 

een tweewielige bromfiets of een 

motorfiets inhaalde, wanneer dit inhalen 

verboden  was. 

 
 
4. Op een autosnelweg of een autoweg 

een dwarsverbinding gebruikt 
hebben, gekeerd zijn, achteruit of in 
de tegenovergestelde rijchting 
gereden hebben. 

 
 
5. Deelnemen aan snelheids- of 

sportwedestrijden op de openbare 
weg zonder speciale vergunning van 
de wettelijk gemachtigde overheid.  

 

 

 

 


