Verkeersovertredingen.
De meest voorkomende verkeersinbreuken zijn:
1.De inbreuken zoals opgesomd in het koninklijk besluit van 1 december 1975, genaamd: de
Wegcode.
Het betreffen o.m.:
-de regels in verband met snelheid en afstand houden
-de regels in verband met kruisen , voorrang , inhalen
-de regels in verband met het parkeren en het gebruik van de lichten
-de plaats van de verkeersdeelnemers op de openbare weg
-het gebruik van de lichten op een voertuig
-het uitvoeren van een richtingsverandering
-de verkeerssignalisatie
…
Deze inbreuken zijn ingedeeld in graden, gaande van de 1e graad (die het lichtst bestraft wordt) tot
de 4e graad (die het zwaarste bestraft wordt).
Voor een overzicht van deze inbreuken en regels verwijzen wij u naar de volgende link waarin u
eveneens een overzicht vindt van de toepasselijke bestraffingen:
www.wegcode.be

2. De inbreuken en regels zoals opgesomd in de wet van 16 maart 1968, genaamd: de
Wegverkeerswet.
Het betreffen o.m :
- alcoholintoxicatie en dronkenschap
- besturen van een voertuig onder invloed van verdovende middelen
- vluchtmisdrijf
- de regels in verband met het rijbewijs en de leervergunning
-de verjaring van verkeersmisdrijven
…
In de Wegverkeerswet vindt men eveneens de straffen en maatregelen terug, die voorzien zijn voor
alle hogergenoemde verkeersinbreuken.
Deze straffen en maatregelen betreffen voornamelijk: gevangenisstraf, geldboetes, verval van het
recht tot sturen, verbeurdverklaring en immobilisatie van een voertuig, het opleggen van

herstelonderzoeken (theoretisch en praktisch examen, medische en psychologisch onderzoek) , een
werkstraf.
Indien een gevangenisstraf , een geldboete of een rijverbod wordt opgelegd , kan de rechter een
geheel of gedeeltelijk uitstel hiervoor toestaan , al dan niet gekoppeld aan voorwaarden (probatie).
In bijzondere omstandigheden kan de rechter ook de gunst van opschorting verlenen : dit betekent
dat de tenlasteleggingen bewezen zijn maar dat hiervoor geen straf wordt opgelegd.
Uitstel of opschorting is slechts mogelijk mits er in het verleden geen ernstige strafrechterlijke
veroordelingen werden uitgesproken.
U
vindt
een
volledig
overzicht
in
http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/wetten/verkeerswet

de

volgende

link:

3. Tenslotte zijn er nog de verkeersmisdrijven die opgenomen zijn in een bijzondere wetgeving zoals:
besturen van een motorrijtuig zonder geldige verzekering, het verplicht inschrijven en laten keuren
van een motorrijtuig, het hinderen van het spoorwegverkeer, het taxiverkeer, het beschikken over
de vereiste vervoersvergunningen…
Tenslotte dient nog benadrukt te worden dat voor bepaalde ernstige verkeersmisdrijven
(alcoholintoxicatie en dronkenschap, drugs in het verkeer, vluchtmisdrijf, sturen spijts verval,
belangrijke snelheidsovertredingen…) die gepleegd werden vanaf 1 januari 2015 en waarbij men in
staat van herhaling verkeert, dwz. wanneer men voor een dergelijk verkeersmisdrijf reeds
veroordeeld werd in een termijn van 3 jaar voorafgaand aan het nieuwe misdrijf, er een bijzonder
herhalingsregime van toepassing is.
Dit herhalingsregime voorziet in een verdubbeling van de geldstraffen en een minimaal rijverbod van
3 maanden waarbij het herstel in het recht tot sturen afhankelijk wordt gemaakt van het slagen in
het theoretisch en praktisch examen alsmede in een medisch en psychologisch onderzoek.

