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Sinds juli 2017  

Start van automatisering in verkeersboetes bij 

verschillende diensten: politie, politieparket, 

politierechtbanken en financiën. 

 

• Website voor online betalingen 

• Callcenter voor vragen van de burger 

• Centraal brieven gedrukt en verzonden door bpost  

• Eén rekeningnummer voor alle parketten 

 

 

 

Context: Crossborder 

• Europese Richtlijn 2015/413/UE 

• Vereenvoudiging procedure  

beheer van verkeersboetes 

• Bevel tot betalen 



Vanaf 28 maart 2018 

 

In 1 brief:  
• proces-verbaal  

• betaling  

 

3,5 miljoen brieven 

minder 

 

Op 1 website: 
• Betalen  

• Betwisten 

• Ongeldige betaling rechtzetten 
Nationale modelbrieven 

voor politie en justitie 



Verkeersboetes 
Nationale modelbrieven 

Proces-verbaal 
 

Automatische verzending  

 

Nederlands 

• België 

• Nederland 

Frans 

• Frankrijk 

• Luxemburg 

Duits 

• Duitsland 

• Oostenrijk 

 

 

 

 

 

  



Verkeersboetes 
Nationale modelbrieven 

Onmiddellijke inning 
 

• Voor België een onmiddellijk 

inning 

 

• Voor EU landen een 

notificatiebrief 

 

 

 

 

 



Verkeersboetes 
Nationale modelbrieven 

Onmiddellijke inning 
 

• Onmiddellijke inning wordt 

automatisch verzonden. 

 

• Als de boete niet betaald wordt, 

volgt een minnelijke schikking van 

het parket waardoor de boete 

duurder wordt. 

 

• De boete wordt dan verhoogd met 

ongeveer 33%.  

 

 

 

 

 



Verkeersboetes 
Nationale modelbrieven 

Minnelijke schikking 
 

• Minnelijke schikking wordt 

voorgesteld door het parket. 

 

• Als de boete niet betaald wordt, 

volgt een bevel tot betalen van het 

parket waardoor de boete 

opnieuw duurder wordt. 

 

 

 

 



Verkeersboetes 
Nationale modelbrieven 

Minnelijke schikking 
 

• Bevel tot betalen is 35% hoger 

dan de minnelijke schikking. 

 

• Met een bevel tot betalen kan de 

FOD Financiën de boete innen. Er 

is geen vonnis nodig van de  

politierechtbank. 

 

 

 



Verkeersboetes 
Website 

Verkeersboete betalen 
 

Betalen 

 

• Online  

• Overschrijving 

• QR-code 

 

 

 

 



Verkeersboetes 
Website 

Verkeersboete betwisten 
 

Betwisten  

 

• Op feiten 

• Op persoon 

 

 

 

 



Verkeersboetes 
Website 

Ongeldige betaling  

rechtzetten 
 

 

 

 

 



Meer info 

• Voor Belgische en buitenlandse 

verkeersovertreders  

• FAQ-pagina 

 

Callcenter  

+32 2 278 55 60 
Bereikbaar op weekdagen van 8u tot 17u 

 

 

www.verkeersboetes.be 

www.amendesroutieres.be 

www.trafficfines.be 

www.verkehrsstrafen.be 
 

https://www.verkeersboeten.be/
http://www.amendesroutieres.be/
http://www.trafficfines.be/
http://www.verkehrsstrafen.be/



