
Nieuwsbrief verkeersreglementering – april/mei 2017 
 

Met medewerking van Inforum 

 
 

1. Verhoging van de boetes betreffende de onmiddellijke inningen en de consignaties bij de 
vaststelling van verkeersovertredingen. 

 
Sinds 1 mei werden de bedragen voorzien in het KB van 19 april 2014 betreffende de inning en de 
consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer verhoogd : 
 

1) Voor de inbreuken op de wegcode: 
- Overtredingen van de eerste graad:  58 euro 
- Overtredingen van de tweede graad: 116 euro 
- Overtredingen van de derde graad:  174 euro 
- Overtredingen van de vierde graad:  473 euro (niet mogelijk voor Belgen) 

 
2) Voor de snelheidsovertredingen: 

- binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf: 
o snelheidsoverschrijding tot 10 km/u :    53 euro; 
o snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u :  53 euro + 11 euro voor elke 

bijkomende km/u. 
- op andere wegen: 

o snelheidsoverschrijding tot 10 km/u :    53 euro; 
o snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u :  53 euro + 6 euro voor elke 

bijkomende km/u. 
 

3) Voor alcoholintoxicatie: 
- van 0.22 en minder dan 0.35 mg/l:   179 euro. 
- van 0.35 en minder dan 0.44 mg/l:   420 euro. 
- van 0.44 en minder dan 0.50 mg/l:   578 euro. 
- van 0.50 mg/l en minder dan 0.65 mg/l voor overtreder die geen woonplaats of vaste 

verblijfplaats in België heeft:  1.260 euro. 
 
Wettelijke bepalingen: 

- Koninklijk besluit van 23.04.2017 wijz. de bedragen bedoeld in het KB 19.04.2014 betr. de 
inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het 
wegverkeer (BS 27 april 2017), Inforum 310196 

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 09.03.2017 wijz. de bedragen bedoeld 
in het KB 19.04.2014 betr. de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van 
overtredingen inzake het wegverkeer (BS 28 april 2017), Inforum 310295 

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27.04.2017 tot inwerkingtreding van het 
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 09.03.2017 betr. wijz. KB 19.04.2014 
betr. de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het 
wegverkeer voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft (BS 28 april 2017), Inforum 
310268 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 24.03.2017 wijz. KB 19.04.2014 betr. de inning en de 
consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, wat 
betreft de verhoging van de sommen (BS 28 april 2017), Inforum 310266 



- Besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2017 wijz. KB 19.04.2014 betr. de inning en de 
consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer  
(BS 25 april 2017), Inforum 309859 

 
 

2. Besluit van de Vlaamse Regering van 31.03.2017 wijz. art. 2 van het BVR 26.02.2016 betr. 
lage-emissiezones (BS 09.05.2017), Inforum 310471 

 
Dit besluit bepaalt welke categorieën van voertuigen toegelaten zijn in een lage emissiezone (LEZ). Een 
lage-emissiezone is een ruimtelijk begrensd gebied binnen een stad of gemeente, waar 
toegangsbeperkingen gelden voor voertuigen om luchtvervuiling te verminderen. 
 
In bijlage bij dit besluit zijn de emissiestandaarden opgenomen die gelden in een lage emissiezone: 
- voor personenwagens en lichte vrachtauto’s; 
- voor zwaar vervoer; 
- voor motorvoertuigen die niet voor de weg bestemd zijn. 
 
De categorie en de euronorm van het voertuig bepalen of deze wel of niet in een LEZ toegelaten zijn.  
De toegangsregels gelden enkel voor voertuigen van de categorieën M, N en T die op diesel, benzine 
of aardgas rijden. Het gaat hierbij om:  
- personenwagens (categorie M1) 
- bussen en autocars (categorie M2 of M3) 
- kampeerwagens (categorie M1, M2 of M3) 
- bestelwagens (categorie N1) 
- vrachtwagens (categorie N2 of N3) 
- landbouw- of bosbouwvoertuigen (categorie T). 
 
Dieselvoertuigen met euronorm 3 zijn tot 2020 alleen toegelaten tot een LEZ als ze een roetfilter 
hebben.  
De toelatingsvoorwaarden zullen in 2020, en daarna in 2025, strenger worden. Een stad of gemeente 
kan zelf beslissen of een niet toegelaten voertuig onder voorwaarden (vb. na registratie of tegen 
betaling) toch toegang krijgt tot hun LEZ.  
 
Uitzonderingen op de toegangsregels 
Deze voertuigen zijn altijd toegelaten tot een LEZ:  
- Alle andere voertuigcategorieën dan M, N en T (bv. bromfietsen of moto’s) zijn onvoorwaardelijk 

toegelaten in een LEZ. 
- Elektrische voertuigen, plug-in hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50 g/km en 

voertuigen die met waterstof worden aangedreven zijn altijd toegelaten, ongeacht hun euronorm. 
- Prioritaire voertuigen (vb. ambulances, politie, brandweer, ...) 
- Voertuigen die vergunde uitzonderlijke transporten uitvoeren 
- Voertuigen van de Krijgsmacht 

 
Toegelaten na registratie:  
Voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap moeten. Hiervoor moet 
minstens aan 1 van deze voorwaarden voldaan zijn:  

- de eigenaar van het voertuig of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd heeft recht 
op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en beschikt over een speciale 
parkeerkaart voor personen met een handicap 

- het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en heeft daarvoor een 
goedkeuring die is afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie en de eigenaar of een persoon 



die op hetzelfde adres gedomicilieerd is beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen 
met een handicap 

- het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en wordt ingezet voor 
de diensten aangepast vervoer 

- het voertuig is uitgerust met een rolstoellift.  
 
 

3. Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 
1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve 
controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte 
voertuigen (BS 04.05.2017), Inforum 310495 

 
Dit besluit legt de ambtsgebieden vast die bediend worden door de instellingen belast met de controle 
van de in het verkeer gebrachte voertuigen, en vermeldt de namen van de gemeenten die afhangen 
van een centrum voor technische controle. Het besluit bepaalt dat een controlestation moet 
beschikken over de minimale uitrusting beschreven in bijlage 1 van het besluit. Het centrum moet ook 
beschikken over het personeel met de beroepskwalificaties die vermeld zijn in bijlage 2. 
 
Dit besluit wijzigt diverse artikelen en de bijlagen bij het KB van 23.12.1994 tot vaststelling van de 
erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met 
de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen. 
 
De instelling verzendt te gelegener tijde een oproeping voor elk voertuig dat aan controle 
onderworpen is, voor het ambtsgebied waarvoor het bevoegd is, op basis van de gegevens van de 
Kruispuntbank van de voertuigen, zoals vastgelegd bij de wet van 19.05.2010 houdende oprichting van 
de Kruispuntbank van de voertuigen. 
 
Bijlage 5 bepaalt de ambtsgebieden die bediend worden door de instellingen belast met de controle 
van de in het verkeer gebrachte voertuigen.  
 
 
Caelen Erik 
Secretaris van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer 


