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Te snel rijden: de rekening! 
 

Deze tabel geeft een overzicht van de sancties die de politie, het parket en/of de politierechtbank kunnen opleggen 

bij snelheidsovertredingen.  

 

 POLITIE PARKET POLITIERECHTBANK 

IN BEBOUWDE KOM, ZONE 30, SCHOOLOMGEVING, WOONERF OF ERF 

Tot 10 km/u te snel 
- Onmiddellijke inning 
van 53 euro 

- Minnelijke schikking van 
66 euro (1) 

- Geldboete van 80 tot  
4000 euro 

Meer dan 10 km/u te 
snel 

- Onmiddellijke inning 
van 53 euro + 11 euro 
per bijkomende km/u 

- Minnelijke schikking van 
66 euro + 11 euro per 
bijkomende km/u (1) 

- Geldboete van 80 tot  
4000 euro 

Meer dan 20 km/u te 
snel 

- Onmiddellijke inning 
van 53 euro + 11 euro 
per bijkomende km/u 

- Minnelijke schikking van 
66 euro + 11 euro per 
bijkomende km/u (1) 
- Onmiddellijke intrekking 
rijbewijs mogelijk (van 15 
dagen tot 6,5 maanden) 

- Geldboete van 80 tot  
4000 euro 
- Verval van recht tot sturen 
mogelijk van 8 dagen tot  
5 jaar (2) 

Meer dan 30 km/u te 
snel 

- Onmiddellijke inning 
niet mogelijk 

- Minnelijke schikking  
niet mogelijk 
- Onmiddellijke intrekking 
rijbewijs mogelijk (van 15 
dagen tot 6,5 maanden) 

- Geldboete van 80 tot  
4000 euro 
- Verval van recht tot sturen  
van 8 dagen tot 5 jaar (2) 

OP ANDERE WEGEN 

Tot 10 km/u te snel 
- Onmiddellijke inning 
van 53 euro 

- Minnelijke schikking van 
66 euro (1) 

- Geldboete van 80 tot  
4000 euro 

Meer dan 10 km/u te 
snel 

- Onmiddellijke inning 
van 53 euro + 6 euro per 
bijkomende km/u 

- Minnelijke schikking van 
66 euro + 6 euro per 
bijkomende km/u (1) 

- Geldboete van 80 tot  
4000 euro 

Meer dan 30 km/u te 
snel 

- Onmiddellijke inning 
van 53 euro + 6 euro per 
bijkomende km/u 

- Minnelijke schikking van 
66 euro + 6 euro per 
bijkomende km/u (1) 
- Onmiddellijke intrekking 
rijbewijs mogelijk (van 15 
dagen tot 6,5 maanden) 

- Geldboete van 80 tot  
4000 euro 
- Verval van recht tot sturen 
mogelijk van 8 dagen tot  
5 jaar (2) 

Meer dan 40 km/te snel 
- Onmiddellijke inning 
niet mogelijk 

- Minnelijke schikking  
niet mogelijk 
-  Onmiddellijke intrekking 
rijbewijs mogelijk (van 15 
dagen tot 6,5 maanden) 

- Geldboete van 80 tot  
4000 euro 
- Verval van recht tot sturen 
van 8 dagen tot 5 jaar (2) 

 
(1) Indien je de voorgestelde minnelijke schikking niet betaalt, kan het parket een bevel tot betalen geven (35% duurder dan de 

minnelijke schikking).  
(2) Je verliest als persoon gedurende een periode je recht om een voertuig te besturen. Het herstellen van dit recht kan 

gekoppeld worden aan herstelonderzoeken (medisch, psychologisch, theoretisch, praktisch). 
 
Deze tabel stemt overeen met de beschikbare gegevens op het ogenblik van publicatie. Er kunnen geen rechten aan worden 
ontleend. Alle gegevens zijn van toepassing voor bestuurders met woonplaats of vaste verblijfplaats in België, die minstens 2 jaar 
houder zijn van een rijbewijs. Rechtstreekse dagvaarding voor de rechtbank blijft steeds mogelijk, los van de sancties die door de 
politie en/of het parket kunnen opgelegd worden. Voor personen zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in België, voor 
beginnende bestuurders en bij verzwarende omstandigheden zoals verkeersonveilig gedrag, letselongevallen, staat van 
dronkenschap, combinatie van overtredingen of herhaalde overtredingen gelden andere regels, zie www.wegcode.be. 
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