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

 

 

 

Betreft: Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de betaling de 
strafvordering doet vervallen - Wegverkeer. 

 
  Verkorte titel: Uniforme tarifering van de minnelijke schikkingen. 
 
Hierna zal u de richtlijnen willen vinden van het College van Procureurs-generaal 
betreffende een eenvormige tarifering van de geldsommen waarvan de betaling de 
strafvordering doet vervallen bij inbreuken op: 

 
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 
 
- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement van de 

wet betreffende de politie over het wegverkeer en het gebruik van de openbare 
weg; 

 
- het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de 

commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens; 
 
- het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de 

organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of 
gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben; 

 
- het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. 
 
 
De richtlijnen van onderhavige omzendbrief doen geen afbreuk aan de 
beoordelingsbevoegdheid van de procureur des Konings, die – overeenkomstig 
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artikel 28 quater van het Wetboek van strafvordering – oordeelt over de 
opportuniteit van de vervolging. 
 

 De onderhavige richtlijnen vullen die betreffende een eenvormig opsporings- en 
vervolgingsbeleid inzake verkeersmisdrijven aan. Zij houden nadere toelichtingen in 
betreffende de “minnelijke schikking” als modaliteit om inbreuken op de wet 
betreffende de politie over het wegverkeer en de besluiten uitgevaardigd op grond 
van die wet te beteugelen. 
 
 

1. Algemene beleidslijnen inzake  opsporing en vervolging 
 
Het is wenselijk, voorafgaandelijk aan de bepaling van de richtlijnen inzake de 
minnelijke schikkingen, de beginselen van het opsporings- en vervolgingsbeleid in 
herinnering te brengen, te weten: 
 
- lichte overtredingen en zware overtredingen van de eerste en de tweede graad 

zo veel mogelijk te laten afhandelen door middel van onmiddellijke inningen; 
 
- vervolging van zware inbreuken van de derde graad voor de politierechtbank met 

het oog op een verplichte vervallenverklaring van het recht tot het besturen van 
een motorvoertuig en de inbreuken bij herhaling en/of samenloop eveneens te 
vervolgen als het bedrag 1.375 euro overschrijdt; 

 
- vervolging voor de politierechtbank van de zware overtredingen van de drie 

graden, waarvoor de ministeriële richtlijn “onmiddellijke intrekking van het 
rijbewijs” een onmiddellijke intrekking voorziet; 

 
- gebruik te maken van de maatregelen van behandeling, therapie en vorming, 

voorzien in artikel 216ter § 1, tweede en derde lid van het Wetboek van 
Strafvordering, volgens de richtlijnen die de ministeriële richtlijn “rijden onder 
invloed van alcohol-drugs” voorziet. 

 
 

2. Gebruik van de minnelijke schikking 
 
Het volgende onderscheid wordt gemaakt: 
 
A. De inbreuken op de wet zelf 
 
2.A.1. Alcoholopname 
 
2.A.1.1. Indien de geconstateerde alcoholconcentratie ten minste 0,22 mg per liter 
uitgeademde lucht (0,5 g/l bloed), maar minder dan 0,35 mg per liter uitgeademde 
lucht (0,8 g/l bloed) bedraagt: 
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Met toepassing van het bepaalde in artikel 216bis van het Wetboek van 
Strafvordering wordt aan de betrokkene een voorstel tot verval van strafvordering 
gedaan mits betaling van een bedrag van 137,5 euro1 2. 
 
2.A.1.2. Indien de geconstateerde alcoholconcentratie ten minste 0,35 mg per liter 
uitgeademde lucht (0,8 g/l bloed), maar minder dan 0,65 mg per liter uitgeademde 
lucht (1,5 g/l bloed) bedraagt: 
 
behalve: 
 
- bij bijkomende omstandigheden van verkeersonveilig gedrag; 
- of indien de betrokkene een ongeval met lichamelijke schade veroorzaakt heeft; 
- of als hij in staat van dronkenschap was, 
 
moet aan de betrokkene een voorstel tot verval van strafvordering worden gedaan 
mits betaling van een bedrag: 
 

 - van 400 euro3 indien de geconstateerde alcoholconcentratie ten minste 0,35 mg 
per liter uitgeademde lucht (0,8 g/l bloed), maar minder dan 0,5 mg per liter 
uitgeademde lucht (1,2 g/l bloed) bedraagt; 

 - van 550 euro4 indien de geconstateerde alcoholconcentratie ten minste 0,5 mg per 
liter uitgeademde lucht (1,2 g/l bloed), maar minder dan 0,65 mg per liter 
uitgeademde lucht (1,5 g/l bloed) bedraagt. 

 
 Deze bedragen worden verhoogd met 137,5 euro in de gevallen waarin de dader het 

rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs bedoeld in artikel 61 van de 
gecoördineerde wetten, weigert af te geven. 

 
2.A.1.3. In geval de betrokkene weigert zich te onderwerpen aan de ademtest of aan 
de ademanalyse, of, zonder wettige reden, een bloedmonster te laten afnemen: 
 
 behalve: 

 
-  bij bijkomende omstandigheden van verkeersonveilig gedrag; 
-  of indien de betrokkene een ongeval met lichamelijke schade veroorzaakt 

heeft; 
-  of als hij in staat van dronkenschap was, 
  
wordt aan de betrokkene een voorstel tot verval van strafvordering gedaan tegen 
betaling van een bedrag van 700 euro. 

                                                 
1
 Volgens artikel 65, §1 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij K.B. van 16 

maart 1968, is een voorstel tot betaling van een geldsom van 137,5 euro verplicht vanaf de vaststelling van de 
overtreding, beoogd in punt 2.A.1.1. van onderhavige richtlijn. De hier vermelde hypothese is dus deze waarin de 
overtreder de som op het ogenblik van de vaststelling van de overtreding niet kon betalen of deze waar de 
dronkenschap vastgesteld werd aan de hand van een bloedanalyse en niet door een ademanalyse (COL 10/99). 
2
 Op grond van artikel 216 bis §1 vierde lid van het Wetboek van strafvordering worden de kosten voor analyse of 

deskundig onderzoek in beginsel verhaald op de overtreder. 
3 Op grond van artikel 216 bis §1 vierde lid van het Wetboek van strafvordering worden de kosten voor analyse of 
deskundig onderzoek in beginsel verhaald op de overtreder 
4 idem 
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2.A.1.4. In geval van overtreding van artikel 37 van de gecoördineerde wetten 
betreffende de politie over het wegverkeer: 

 
aan de betrokkene wordt een voorstel tot verval van strafvordering gedaan tegen 
betaling van een bedrag van 550 euro. 
 
 
B. De inbreuken op de 4  hierboven vermelde uitvoeringsbesluiten 
 
Volgend onderscheid wordt gemaakt 
 
1. gewone overtredingen: 60 euro; 
2. zware overtredingen van de eerste graad: 160 euro; 
3. zware overtredingen van de tweede graad: 185 euro; 
4.   zware overtredingen van de derde graad: 310 euro; 
 
Indien blijkt dat de onmiddellijke inning niet werd voorgesteld, daar waar dit 
mogelijk en aanbevolen was, of dat de reglementaire betalingsmogelijkheden niet 
beschikbaar waren, kan het openbaar ministerie een minnelijke schikking van een 
zelfde bedrag als de onmiddellijke inning voorstellen5. 
 
 
C. Samenloop en herhaling 
 
Bij samenloop worden de bedragen samengeteld, zonder 1.375 euro te 
overschrijden. 
 
Bij herhaling van zware overtredingen wordt de basissom verhoogd met de helft van 
dit bedrag. 
 
Bij samenloop en herhaling samen6 worden dezelfde regels toegepast, zonder 1.375 
euro te overschrijden. 
 
 

3. Evaluatie 

 
Deze omzendbrief zal geëvalueerd worden op verzoek van  het College van 
Procureurs-generaal in samenwerking met de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid. 
  

                                                 
5
 Voor gewone overtredingen 50 euro, voor zware overtredingen van de eerste graad 150 euro, voor zware 

overtredingen van de tweede graad 175 euro, voor zware overtredingen  van de derde graad 300 euro. 
6
 In die zin kan eraan herinnerd worden dat herhaling het plegen van een zware overtreding binnen de drie jaren 

na de datum van de laatste definitieve veroordeling of van de vorige minnelijke schikking uit hoofde van een 
zware overtreding inhoudt. In de huidige stand van de informatica zal slechts herhaling voorzien worden die 
onmiddellijk kan worden vastgesteld, d.w.z. zonder bijkomende onderzoeken. 
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 Het verdient dan ook aanbeveling een overzicht bij te houden van alle bemerkingen 
betreffende de toepassing van deze richtlijn. 
 
 

4. Inwerkingtreding en overgangsbepaling 

 
Deze algemene richtlijnen treden in werking op 1 maart 2004.  
 
De richtlijnen nr. 27/95 van 2 november 1995 van de Procureur Generaal van het Hof 
van Beroep van Antwerpen, nr. 11/95 van 2 november 1995 van de Procureur-
Generaal van het Hof van Beroep van Brussel, R. nr. 57/95 van 1 november 1995 
van de Procureur-Generaal van het Hof van Beroep van Gent, 40/25/95 van 27 
oktober 1995 van de Procureur-Generaal van het Hof van Beroep van Bergen en nr. 
10/95 van de Procureur-Generaal van het Hof van Beroep van Luik betreffende de 
uniforme tarifering van geldsommen die de strafvordering doen vervallen in 
verkeerszaken, worden ingetrokken vanaf 1 maart 2004. 
 
Evenwel, voor de misdrijven gepleegd vóór 1 maart 2004 blijven de tarieven van de 
vroegere omzendbrieven toepasbaar.  
 
 

 

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. 
 


