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Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige
inbreuken inzake het vervoer over de weg
19/07/2000 |

(B.S., 26 juli 2000, err., B.S., 5 oktober 2000)

Officiële Duitse vertaling: K.B. 26 mei 2002 (B.S., 7 september 2002 (eerste uitg.)).
Gelet op de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocar, inzonderheid op
artikel 31bis, ingevoegd bij de wet van 6 mei 1985;
Gelet op de wet van 1 augustus 1960 betreffende het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding, inzonderheid op artikel 11ter, ingevoegd bij de wet
van 6 mei 1985;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 65, gewijzigd bij de wetten van 29 februari 1984
en 18 juli 1990;
Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of
de waterweg, inzonderheid op artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 6 mei 1985;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1985 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende
de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten inzonderheid op de artikelen 5, 6 en 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 1997, op de
artikelen 8 en 9 en op de bijlagen;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 juli 1989 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer
over de weg;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het
vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, inzonderheid op de artikelen 4 en 5;
Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 november 1998;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 20 december 1999;
Gelet op de beraadslaging van de Ministerraad op 5 februari 1999 betreffende de adviesaanvraag binnen een termijn van één maand;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 14 april 1999 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen door de wet van 4 augustus 1996;
(...)
Art. 1
[Voor het toepassen van de procedure die in dit besluit wordt geregeld, kunnen enkel de controlebeambten belast met een mandaat van gerechtelijke politie en behorende tot de
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en de personeelsleden van het operationeel kader van de federale en lokale politie, alsook de controlebeambten van de Administratie der
Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën bij de uitvoering van hun dienst, door de procureur-generaal bij het hof van beroep gemachtigd worden.]
Vorige versie(s)
Wetshistoriek

Vervangen bij art. 1 K.B. 27 april 2007 (B.S., 7 mei 2007 (eerste uitg.)), met ingang van 1 september 2007 (art. 7).
Art. 2
[Onder de voorwaarden vastgesteld in de artikelen 32 tot 34 van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg, in artikel 31bis van de besluitwet van
30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocars, in artikel 65 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968 en in artikel 2bis van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer
over de zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg kunnen de in bijlage 1 bij dit besluit opgenomen inbreuken vastgesteld op een openbare plaats zoals bepaald in artikel 28 van
de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, aanleiding geven tot de inning per inbreuk van de in dezelfde bijlage vermelde sommen.]
Vorige versie(s)
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Wetshistoriek

Vervangen bij art. 2 K.B. 27 april 2007 (B.S., 7 mei 2007 (eerste uitg.)), met ingang van 1 september 2007 (art. 7).
Voorgeschiedenis

Art. vervangen bij art. 67 K.B. 7 mei 2002 (B.S., 30 mei 2002 (eerste uitg.)), met ingang van 1 januari 2003 (art. 76).
Enig lid:
– 1° tot 5° gewijzigd bij art. 5 K.B. 11 december 2001 (B.S., 22 december 2001 (tweede uitg.)), met ingang van 1 januari 2002 (art. 7);
– 1°, inleidende bepaling gewijzigd bij art. 6 K.B. 27 maart 2006 (B.S., 30 maart 2006 (eerste uitg.)), met ingang van 31 maart 2006 (art. 21);
– 1°, h) gewijzigd bij art. 19 K.B. 14 juli 2005 (B.S., 26 juli 2005), met ingang van 26 juli 2005 (art. 24);
– 2° tot 4° gewijzigd bij art. 6 K.B. 27 maart 2006 (B.S., 30 maart 2006 (eerste uitg.)), met ingang van 31 maart 2006 (art. 21).
Beperking toepassing

Artikel 2, 1°, a), b), c) en g) worden opgeheven voorzover ze betrekking hebben op het niet-grensoverschrijdend en grensoverschrijdend geregeld vervoer en op de
bijzondere vormen van geregeld vervoer (art. 41 B. Vl. Reg. 19 juli 2002 (B.S., 31 augustus 2002 (eerste uitg.))).
Art. 3
[...]
Vorige versie(s)
Wetshistoriek

Opgeheven bij art. 3 K.B. 27 april 2007 (B.S., 7 mei 2007 (eerste uitg.)), met ingang van 1 september 2007 (art. 7).
Voorgeschiedenis

Art. vervangen bij art. 67 K.B. 7 mei 2002 (B.S., 30 mei 2002 (eerste uitg.)), met ingang van 1 januari 2003 (art. 76).
§§ 1 en 2 gewijzigd bij art. 5 K.B. 11 december 2001 (B.S., 22 december 2001 (tweede uitg.)), met ingang van 1 januari 2002 (art. 7) en bij art. 6 K.B. 27 maart
2006 (B.S., 30 maart 2006 (eerste uitg.)), met ingang van 31 maart 2006 (art. 21).
Art. 4
[Het totaal van de te innen sommen, zoals vastgesteld in artikel 2, mag ten laste van een zelfde overtreder 2500 EUR niet overschrijden. Dit totaal bedraagt 5000 EUR voor de
inbreuken vermeld in de punten a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 en i5 van bijlage 1.]
Vorige versie(s)
Wetshistoriek

Vervangen bij art. 4 K.B. 27 april 2007 (B.S., 7 mei 2007 (eerste uitg.)), met ingang van 1 september 2007 (art. 7).
Voorgeschiedenis

Gewijzigd bij art. 5 K.B. 11 december 2001 (B.S., 22 december 2001 (tweede uitg.)), met ingang van 1 januari 2002 (art. 7) en bij art. 6 K.B. 27 maart 2006 (B.S.,
30 maart 2006 (eerste uitg.)), met ingang van 31 maart 2006 (art. 21).
Art. 5
§ 1.
In geval van inning wordt gebruik gemaakt van genummerde formulieren, die samengevoegd zijn in genummerde boekjes en die overeenstemmen met het model opgenomen in
bijlage 2 bij dit besluit. Indien tegelijkertijd meerdere inbreuken ten laste van een zelfde overtreder worden vastgesteld, moeten deze op een zelfde formulier worden vermeld.
[Voor het toepassen van de procedure van inning mag het formulier worden vervangen door een proces-verbaal indien de som niet werd geïnd op het ogenblik van de vaststelling
van de overtreding.]
§ 2.
[De betaling kan op de volgende manier geschieden:
1. Betaling in geld
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1.1. De betaling in geld is slechts van toepassing op personen die geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België hebben. Voor die betaling vult de bevoegde agent de stroken A, B
en C van het formulier in, waarvan:
– strook A dezelfde dag wordt verzonden aan het openbaar ministerie bij de bevoegde politierechtbank;
– strook B aan het boekje gehecht blijft;
– strook C aan de overtreder wordt overhandigd.
1.2. De som wordt betaald in euro met bankbiljetten en, in voorkomend geval, met munten van 1 of 2 euro.
2. Betaling met bank- of kredietkaart
2.1. De betaling met een bank- of kredietkaart is van toepassing op personen die al dan niet een woonplaats of vaste verblijfplaats in België hebben.
Voor die betaling vult de bevoegde agent de stroken A, B en C van het formulier in, waarvan:
– strook A dezelfde dag wordt verzonden aan het openbaar ministerie bij de bevoegde politierechtbank;
– strook B aan het boekje gehecht blijft;
– strook C aan de overtreder wordt overhandigd met een bewijs van de uitvoering van de betaling.
2.2. De te innen som wordt steeds uitgedrukt in euro.
3. Betaling met overschrijving of de E-betaling met een bank- of kredietkaart
3.1. De betaling met overschrijving of de E-betaling met een bank- of kredietkaart is slechts van toepassing op personen die een woonplaats of vaste verblijfplaats in België hebben.
Voor die betaling vult de bevoegde agent de stroken A, B en C van het formulier in, waarvan:
– strook A dezelfde dag wordt verzonden aan het openbaar ministerie bij de bevoegde politierechtbank;
– strook B aan het boekje gehecht blijft;
– strook C aan de overtreder wordt overhandigd.
3.2. Een document met overschrijvingsformulier wordt aan de overtreder overhandigd tegelijkertijd met de strook C van het formulier of wordt tegelijkertijd met of na het afschrift
van het proces-verbaal gestuurd. Dit document bevat de elementen die zijn opgenomen in het model voorzien in bijlage 3 van onderhavig koninklijk besluit. Het kan evenwel
bijkomende inlichtingen bevatten.
In het geval voorzien in 3.1, wordt de gestructureerde mededeling op het overschrijvingsformulier hernomen op het formulier.
Dit document vermeldt de instructies die vereist zijn om de E-betaling met bank- of kredietkaart te verrichten.
3.3. De betaling met overschrijving of de E-betaling met bank- of kredietkaart wordt uitgevoerd binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de in 3.2 bedoelde afgifte of de
verzending van het document.
3.4. In geval van betaling met overschrijving wordt de gestructureerde mededeling vermeld in mededeling van de overschrijving.
De datum van betaling door de bankinstelling dient als bewijs van de datum van betaling.
3.5. In geval van E-betaling met bank- of kredietkaart wordt de betaling uitgevoerd op de website:
http://www.onmiddellijkeinning.be
De gestructureerde mededeling vermeld op het overschrijvingsformulier wordt meegedeeld in het daartoe voorziene veld.
De datum van betaling door de bank- of kredietinstelling dient als bewijs van de datum van betaling.
3.6. De te innen som wordt steeds uitgedrukt in euro.]
§ 3.
[De overtreder mag slechts van één betalingswijze toepassing maken.]
Vorige versie(s)
Wetshistoriek

§ 1 gewijzigd bij art. 7, 1° K.B. 27 maart 2006 (B.S., 30 maart 2006 (eerste uitg.)), met ingang van 31 maart 2006 (art. 21).
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§ 2 vervangen bij art. 7, 2° K.B. 27 maart 2006 (B.S., 30 maart 2006 (eerste uitg.)), met ingang van 31 maart 2006 (art. 21).
§ 3 vervangen bij art. 7, 3° K.B. 27 maart 2006 (B.S., 30 maart 2006 (eerste uitg.)), met ingang van 31 maart 2006 (art. 21).
Voorgeschiedenis

§ 3 vervangen bij art. 6 K.B. 11 december 2001 (B.S., 22 december 2001 (tweede uitg.)), met ingang van 1 januari 2002 (art. 7).
Art. 6
§ 1.
Indien de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft en de voorgestelde som niet onmiddellijk betaalt, is de per inbreuk in consignatie te geven som dezelfde
als de te innen som.
[Het totaal van de ter plaatse te consigneren sommen mag ten laste van een zelfde overtreder 2500 EUR niet overschrijden. Dit totaal bedraagt 5000 EUR voor de inbreuken
vermeld in de punten a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 en i5 van bijlage 1.]
De totaal ter plaatse te consigneren som wordt met een forfaitaire som van [110 EUR] verhoogd als waarborg voor de eventueel te betalen gerechtskosten.
[Wanneer een consignatie tezelfdertijd verschuldigd is op basis van onderhavig besluit en het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van
een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren
moeten voldoen of het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende
de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten of het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van
sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, mag deze forfaitaire som van 110 EUR
slechts eenmaal worden gevorderd.]
§ 2.
In geval van consignatie van een som wordt gebruik gemaakt van genummerde formulieren die samengevoegd zijn in genummerde boekjes en die overeenstemmen met het model
van bijlage 2 bij dit besluit. Indien tegelijkertijd meerdere overtredingen ten laste van een zelfde overtreder worden vastgesteld, moeten deze op een zelfde formulier worden vermeld.
§ 3.
[De procedure voorzien in artikel 5, § 2, 1 en 2, is van toepassing in geval van consignatie van een som.]
Vorige versie(s)
Wetshistoriek

§ 1 gewijzigd bij art. 8, 1°, a) K.B. 27 maart 2006 (B.S., 30 maart 2006 (eerste uitg.)), met ingang van 31 maart 2006 (art. 21), bij art. 10 K.B. 1 september 2006
(B.S., 6 september 2006 (derde uitg.)), met ingang van 8 september 2006 (art. 13) en bij art. 5 K.B. 27 april 2007 (B.S., 7 mei 2007 (eerste uitg.)), met ingang van
1 september 2007 (art. 7).
§ 3 vervangen bij art. 8, 2° K.B. 27 maart 2006 (B.S., 30 maart 2006 (eerste uitg.)), met ingang van 31 maart 2006 (art. 21).
Voorgeschiedenis

§ 1 gewijzigd bij art. 5 K.B. 11 december 2001 (B.S., 22 december 2001 (tweede uitg.)), met ingang van 1 januari 2002 (art. 7) en bij art. 8, 1°, b) K.B. 27 maart
2006 (B.S., 30 maart 2006 (eerste uitg.)), met ingang van 31 maart 2006 (art. 21).
Art. 7
Wanneer een formulier voor inning of consignatie van een som ongeldig moet worden gemaakt, constateert de ambtenaar, die er houder van is, het ongeldig maken door middel van
een gedagtekende en ondertekende vermelding op alle stroken van het formulier.

Art. 8
De overeenkomstig de artikelen 2, 3 en 6 in geld geïnde of geconsigneerde sommen worden minstens eenmaal om de twee weken gestort op de postrekening van een rekenplichtige
van de administratie die bevoegd is voor de belasting over de toegevoegde waarde. [...]
[...]
Vorige versie(s)
Wetshistoriek
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Gewijzigd bij art. 9, 1° en 2° K.B. 27 maart 2006 (B.S., 30 maart 2006 (eerste uitg.)), met ingang van 31 maart 2006 (art. 21).
Art. 9
Alle bescheiden betreffende de inning of de consignatie van een som worden gedurende vijf jaar bewaard in de kantoren waartoe het in artikel 1 bedoelde personeel behoort.

Art. 10
In het koninklijk besluit van 10 juni 1985 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het
wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° een artikel 2bis wordt ingevoegd, luidend als volgt:
(...)
2° in artikel 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) § 1 wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)
b) in § 2 worden in het eerste lid de woorden “de stroken A en B van het bericht van vaststelling” vervangen door de woorden “stroken C1 en C2/C3 van het formulier” en in het
tweede lid worden de woorden “strook A van het bericht van vaststelling” vervangen door de woorden “strook C2 van het formulier”;
c) in § 3 worden in het eerste en tweede lid de woorden “de stroken A en B van het bericht van vaststelling” vervangen door de woorden “stroken C1 en C2/C3 van het
formulier” en in het derde lid worden de woorden “strook A van het bericht van vaststelling” vervangen door de woorden “strook C2 van het formulier”;
d) in § 4 worden de woorden “het bericht van vaststelling” vervangen door de woorden “stroken C1 en C2/C3 van het formulier”;
e) in § 5 worden in het eerste lid de woorden “strook B van de stam en strook A van het bericht van vaststelling” vervangen door de woorden “strook A en strook C2 van het
formulier” en in het tweede lid worden de woorden “strook B van de stam” vervangen door de woorden “strook A van het formulier”;
3° artikel 6 wordt vervangen door de volgende bepalingen:
(...)
4° in artikel 7 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) § 2 wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)
b) de §§ 3 en 4 worden geschrapt;
5° artikel 8 wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)
6° artikel 9 wordt aangevuld met het volgende lid: “De Minister van Financiën bepaalt de modaliteiten voor de betaling door middel van kredietkaarten.”;
7° de bijlagen worden opgeheven.

Art. 11
In het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van
gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in artikel 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) § 1 wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)
b) § 2 wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)
c) § 3 wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)
2° in artikel 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) § 1 wordt vervangen door de volgende bepaling:
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(...)
b) § 2 wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)
c) § 3 wordt vervangen door de volgende bepaling:
(...)

Art. 12
De in dit besluit in euro uitgedrukte bedragen worden rechtstreeks van toepassing op 1 januari 2002.

Art. 13
Het koninklijk besluit van 12 juli 1989 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 25 november 1992, wordt opgeheven.

Art. 14
Dit besluit treedt in werking op 1 september 2000.

Art. 15
Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Bijlagen
(...)
Vorige versie(s)
Wetshistoriek

Bijlage 1 vervangen bij art. 6 K.B. 27 april 2007 (B.S., 7 mei 2007 (eerste uitg.)), met ingang van 1 september 2007 (art. 7).
Bijlage 2 vervangen bij art. 12 K.B. 1 september 2006 (B.S., 6 september 2006 (derde uitg.), err., B.S., 29 november 2006 (tweede uitg.)), met ingang van
8 september 2006 (art. 13).
Bijlage 3 ingevoegd bij art. 11 K.B. 27 maart 2006 (B.S., 30 maart 2006 (eerste uitg.)), met ingang van 31 maart 2006 (art. 21).
Voorgeschiedenis

Bijlage 1 gewijzigd bij art. 5 K.B. 11 december 2001 (B.S., 22 december 2001 (tweede uitg.)), met ingang van 1 januari 2002 (art. 7).
Bijlage 2 vervangen bij art. 11 K.B. 22 december 2003 (B.S., 31 december 2003 (tweede uitg.)), met ingang van 1 maart 2004 (art. 13) en bij art. 10 K.B. 27 maart
2006 (B.S., 30 maart 2006 (eerste uitg.)), met ingang van 31 maart 2006 (art. 21).
Overgangsbepaling

Overgangsbepaling:
– art. 18 K.B. 27 maart 2006 (B.S., 30 maart 2006 (eerste uitg.));
– art. 12 K.B. 1 september 2006 (B.S., 6 september 2006 (derde uitg.)).
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