
 

DIGITALE VERWERKING VAN VERKEERSBOETES 
 

 
 
Algemeen 
 
Ingevolge Europese regelgeving heeft België ervoor moeten zorgen dat ze een systeem op 
poten zette teneinde op digitale wijze verkeersboetes te kunnen innen. 
 
Sinds 28 maart 2018 (ondertussen dus een zestal maand) is deze nieuwe regeling in voege. 
 
Het geldt (enkel) voor verkeersovertredingen dewelke kunnen “geïnd worden” via het 
uitsturen van een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking.  M.a.w. het betreffen hier 
overtredingen dewelke als “minder zwaar of minder ernstig worden beschouwd”. 
 
Dit betekent dat voor alle andere verkeersinbreuken de “gewone” gerechtelijke weg dient 
bewandeld te worden door Politie, Parket en Rechtbank. 
 
Deze regeling geldt zowel voor Belgen als buitenlanders terwijl de regeling verschilt naar 
gelang de overtreding betrekking heeft op een natuurlijke persoon dan wel op een 
rechtspersoon. 
 
Belangrijk hierbij is dat B-post in de administratieve afhandeling van voormelde 
verkeersboetes een belangrijke functie vervult. 
 
Alles wordt elektronisch gecentraliseerd in een databank (ofwel MaCH genoemd). 
 
Als overtreder kunt U alles terugvinden op www.verkeersboetes.be.  Met het pv nummer en 
een identificatiecode (vermeld op het pv) kunt U als overtreder (of derde namens de 
overtreder) inloggen op de website van de overheid en uw betaling digitaal uitvoeren. 
 

 
 

http://www.verkeersboetes.be/


Hoe gaat één en ander in zijn werk? 
 
1. NATUURLIJKE PERSONEN 
 
De politie stelt een proces-verbaal op en vermeldt die gegevens in voormelde databank. 
 
Wat natuurlijke personen betreft, ontvangt men (via een schrijven toegestuurd door B-post) 
in eerste instantie het proces-verbaal mét een verzoek tot onmiddellijke inning.  Men heeft 
vervolgens 10 dagen om die betaling uit te voeren. 
 
Vervolgens ontvangt men een herinneringsbrief om die onmiddellijke inning te voldoen.  
Opnieuw krijgt met een betalingstermijn van 10 dagen. 
 
Wordt de boete nog steeds niet betaald, wordt vervolgens een minnelijke schikking 
overgemaakt (bedrag onmiddellijke inning, vermeerderd met + 33 %) met verzoek binnen de 
20 dagen te betalen. 
 
Blijft men als overtreder volharden en men betaalt niet, zal vervolgens een bevel tot betaling 
worden uitgestuurd met verzoek binnen de 30 dagen betalen.  Er komt opnieuw om en bij de 
35 % bij in vergelijking met de minnelijke schikking. 
 
Uiteindelijk, indien de boete onbetaald blijft, wordt alles doorgestuurd naar FOD Financiën 
teneinde het uitvoerbare bevel tot betaling te innen via de belastingsaangifte. 
 

 
M.a.w. aan de invordering van die (niet betwiste) boetes komt de Rechtbank niet meer 
aan te pas. 
 
Dit in tegenstelling tot voorheen waarbij bij het uitblijven van de betaling er steevast 
een dagvaarding volgde waarbij de overtreder zich voor de Politierechtbank diende te 
verantwoorden. 
 

 
 
2. RECHTSPERSONEN 
 
Voor rechtspersonen is de procedure ietwat anders.   
 
Zij ontvangt eerst het proces-verbaal, meer de onmiddellijke inning én een brief met verzoek 
inlichtingen mede te delen m.b.t. identiteit van de bestuurder. 
 
Immers is het de verplichting van elke rechtspersoon op wiens naam een voertuig is 
ingeschreven steeds de gegevens van de bestuurder mede te delen. 
 
Betaalt men niet binnen de 10 dagen (en deelt men de identiteit van de bestuurder niet 
mee), wordt een herinnering gestuurd met verzoek binnen de 30 dagen te betalen.   
 
Blijft men dan ook in gebreke, wordt het dossier onmiddellijk overgemaakt aan het Parket en 
zal deze beslissen of ze de rechtspersoon voor de Politierechtbank zal dagvaarden. 
  



3. OVERZICHT VAN DE BEDRAGEN 
 
Over welke bedragen spreken we hier: 
 
Ol = onmiddellijke inning; 
VSBG = minnelijke schikking. 
 

 
 
 
4. BETWISTING VAN DE BOETE 
 
Het voormelde betekent uiteraard niet dat men de inbreuk niet meer kan betwisten. 
 
Men kan betwisting voeren over (1) de persoon en (2) over de feiten.  Opgemerkt dient te 
worden dat die betwisting wel op papier dient te gebeuren.  De formulieren zijn beschikbaar 
op bovenvermelde website MAAR dienen per post opgestuurd worden. 
 
Betwisting over de persoon houdt dus in dat de persoon die de onmiddellijke inning 
ontvangt (persoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven), vaststelt dat de overtreding 
wel met zijn wagen gepleegd is, doch dat iemand anders achter het stuur zat.   
 
U dient dan diens identiteit te vermelden zodoende dat de digitale invorderingsprocedure van 
het begin wordt hernomen tegen de “juiste” overtreder. 
 
Wat de betwisting over de feiten betreft, zal het Parket op basis van uw betwisting ofwel 
beslissen bovenvermelde procedure verder te zetten (om uiteindelijk te belanden bij een 
uitvoerbaar bevel tot betaling) ofwel stopt de procedure met seponering tot gevolg indien 
men uw betwisting aanvaardt. 
 



Beslist het Parket om de procedure verder te zetten (nu ze uw betwisting niet aanvaardt) 
dient de overtreder zelf het initiatief te nemen om de Rechtbank te vatten.   
 

 
Dit is m.a.w. de omgekeerde situatie zoals deze voorheen bestond alwaar het steeds 
het Parket was die het initiatief moest nemen om iemand voor de Rechtbank te 
brengen. 
 

 

 
Opgelet: binnen de 30 dagen na ontvangst van het bevel tot betalen moet het 
verzoekschrift bij de griffie ter beschikking zijn (door neerlegging ter griffie, via 
aangetekend schrijven of via mail aan de griffie). 
 

 
Op straffe van onontvankelijkheid moet het verzoekschrift het proces-verbaalnummer (of 
systeemnummer van het Parket) bevatten. 
 
Door de neerlegging van het verzoekschrift wordt de digitale invorderingsprocedure via het 
FOD financiën stopgezet in afwachting van de uitspraak van de Rechtbank. 
 
Wijst de Rechtbank de betwisting af, herneemt de invorderingsprocedure automatisch en zal 
het FOD de invordering via een uitvoerbaar bevel tot betaling verderzetten en via de 
belastingsaangifte innen. 
 
Aanvaardt de Rechtbank de betwisting doch wordt er b.v. geen vrijspraak uitgesproken, kan 
er uiteraard wel nog steeds toepassing gemaakt worden van b.v. straf met uitstel, 
opschorting, werkstraf, ……i.p.v. de eerder voorgestelde geldboete. 
 
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat wanneer men voor de Rechtbank dient te 
verschijnen en de Rechtbank veroordeelt uw verzekerde tot betaling van een geldsom, er 
aanvullend nog heel wat gedingskosten dienen betaald te worden wat de eindfactuur serieus 
kan doen oplopen. 
 
Niet onbelangrijk om te vermelden, is dat wanneer het uitvoerbaar bevel tot betaling binnen 
de drie jaar niet invorderbaar is, er een schorsing tot het recht van sturen wordt opgelegd.  
Hierbij dient wel gemeld te worden dat het KB hieromtrent nog niet is opgesteld, laat staan 
van kracht is. 
 

*** 
** 
* 

 
CONCLUSIE: overtreder: u weze gewaarschuwd!! 
 
Het zal U uiteraard niet verwonderen dat deze regeling is ingevoerd om de werklast van de 
Politierechtbanken in België te ontlasten van die dossiers die betrekking hebben op kleinere 
overtredingen. 
 
Dit maakt dat het initiatief om te betwisten (én om de procedure op te starten) uitsluitend 
(voor de overtredingen die onder deze regeling vallen natuurlijk) bij de overtreder ligt. 
 
Mijns inziens ligt ook hier een belangrijke taak weggelegd voor de verzekeringsmakelaar die 
er steeds dient over te waken dat wanneer een verzekerde met zo’n bevel tot betaling voor 



de dag komt, er moet voor zorgen dat tijdig een advocaat wordt aangesteld om die boete 
voor de Rechtbank te betwisten. 
 
Het spreekt voor zich dat ook in die korte tijdspanne de rechtsbijstandsverzekering 
onmiddellijk zal moeten worden ingelicht omtrent dit nieuw dossier zodoende dat de 
aangestelde advocaat tijdig zijn verzoekschrift kan opstellen. 
 
Ons kantoor, gespecialiseerd in verkeers- en verzekeringsrecht, is dan ook steeds 
beschikbaar om dergelijke procedures voor de Politierechtbanken te voeren. 
 
Waar dit systeem dus reeds enkele maanden in voege is, blijkt wel dat er (voorlopig) nog 
geen bevelen tot betaling zijn uitgestuurd, laat staan dat er al uitvoerbare bevelen tot betaling 
effectief geïnd zijn. 
 
Evenwel zal dit systeem – vermoedelijk - op zeer korte termijn volledig operationeel zijn. 
 
Zodoende spreekt het voor zich dat uw verzekeringskantoor klaar dient te zijn om haar 
klanten in deze bij te staan en waar nodig een advocaat te raadplegen. 
 

*** 
 
Voormeld overzicht geeft uiteraard niet alle aspecten weer van deze nieuwe regeling en kan 
dus niet aanzien worden als een alomvattende beschrijving van deze nieuwe procedure. 
 
 
 
Willan Advocaten BVBA 
 
Dries LANNOO          30 november 2018 


