DE NIEUWE VERKEERSWET. NIET STRENGER, WEL LOGISCHER.
Overtreding
Graad 1
• Gordel niet dragen
• Richtingaanwijzers niet gebruiken wanneer verplicht
• ’s Nachts zonder verlichting fietsen
• Onrechtmatig op busstrook rijden
• Onrechtmatig op pechstrook rijden

Tarief

€ 50

Graad 2: onrechtstreeks gevaar
• Oranje verkeerslicht negeren
• Als bestuurder bellen met gsm in de hand
• Rechts inhalen waar dit verboden is
• Veiligheidsafstand vrachtwagens niet naleven
• Achtermistlichten niet aanzetten wanneer verplicht
• Gevaarlijk en/of hinderlijk parkeren (bepaalde gevallen)
• Onrechtmatig parkeren op plaatsen voorbehouden
voor personen met handicap

€ 100

Graad 3: rechtstreeks gevaar
• Rood verkeerslicht negeren
• Inhaalverbod niet naleven
• Dubbel inhalen waar dit verboden is
• Inhalen nabij oversteekplaats
• Voetgangers of fietsers in gevaar brengen
• Regels betreffende kruisen niet naleven

€ 150

Graad 4: onvermijdelijk gevaar
• Links inhalen op helling of in bocht
• Aansporen tot overdreven snel rijden
• Verkeerstekens op een overweg negeren
• Rechtsomkeer maken op autosnelweg
• Straatraces
* Beslissing te nemen door de Procureur des Konings

Meer info: www.ikbenvoor.be

Naar

rechtbank*

Overtreding
Snelheidsovertredingen binnen bebouwde kom,
schoolomgevingen, zone 30, woonerven, erven
• Eerste 10 km/u te snel
• 11 tot 30 km/u te snel
• Meer dan 30 km/u te snel
Snelheidsovertredingen op andere wegen
• Eerste 10 km/u te snel
• 11 tot 40 km/u te snel

Tarief

€ 50
€ 50 + € 10 per km/u
te snel*
Naar rechtbank**
€ 50
€ 50 + € 5 per km/u
te snel***
Naar rechtbank**

• Meer dan 40 km/u te snel
Rijden onder invloed
€ 137,50
• Van 0,5  tot 0,8 promille BAC (0,22 tot 0,35 mg/l UAL)
€ 400
• Van 0,8 tot 1,2 promille BAC (0,35 tot 0,50 mg/l UAL)
€ 550
• Van 1,2 tot 1,5 promille BAC (0,50 tot 0,65 mg/l UAL)
• 1,5 promille BAC (0,65 mg/l UAL) of meer
• Weigering ademtest of bloedproef zonder geldige reden
• Staat van dronkenschap (of soortgelijke toestand door Naar rechtbank**
gebruik van drugs of geneesmiddelen)
• Rijden onder invloed van drugs (positieve bloedproef)
* Voorbeeld: 43 km/u in zone 30 : € 50 + 3 x € 10 = € 80
** Beslissing te nemen door de Procureur des Konings
*** Voorbeeld: 141 km/u op autosnelweg : € 50 + 11 x € 5 = € 105
BAC: alcoholconcentratie in het bloed - UAL: alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht

• De tarieven vermelden het minimumbedrag (onmiddellijke inning of minnelijke
schikking, toestand op 31 maart 2006). In bepaalde omstandigheden kunnen
andere straffen gelden.
• Als de overtreder weigert te betalen of bij bepaalde overtredingen komt de zaak
voor de politierechter. Die kan een boete met een ander tarief en/of een verval van
het recht tot sturen uitspreken. Daarbovenop komen nog de gerechtskosten en
eventueel een bijdrage aan het fonds voor slachtofferhulp.
• Bij bepaalde overtredingen kan het parket het rijbewijs onmiddellijk laten
intrekken.
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