VERKEERSOVERTREDING DOOR WAGEN OP NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
IDENTITEIT VAN BESTUURDER MEEDELEN OF NIET?
Stel: U wordt geflitst aan 110 km/u in de bebouwde kom met uw wagen, die ingeschreven staat op
naam van uw BVBA. U ontvangt als zaakvoerder van de BVBA een inlichtingenformulier met het
proces-verbaal en een uitnodiging om de identiteit van de bestuurder van de wagen op het moment
van de overtreding kenbaar te maken. Bent u verplicht om de identiteit van de bestuurder kenbaar te
maken? Welke zijn de gevolgen indien u de identiteit kenbaar maakt en wat zijn de risico’s indien u
dit niet doet?
Conform artikel 67 Ter van de WPW is elke zaakvoerder van de vennootschap verplicht om de
identiteit van de bestuurder kenbaar te maken, indien de vennootschap op naam waarvan de wagen
is ingeschreven hiervoor een inlichtingenformulier ontvangt. De zaakvoerder beschikt over een
termijn van 15 dagen om dit te doen
Art. 67Ter WPW bepaalt:
“Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een
motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen
die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de
bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de
identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft.
De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum
waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd
verstuurd.”
Indien de zaakvoerder de gevraagde gegevens overmaakt binnen de gestelde indicatieve termijn, zal
het Parket overgaan tot dagvaarding van de respectievelijke bestuurder voor de door hem begane
snelheidsovertreding.
De bestuurder die de overtreding beging zal zich dienen te verantwoorden voor de Politierechtbank
en zal, afhankelijk van de aard van de overtreding, het strafregister van de bestuurder en de concrete
omstandigheden, veroordeeld worden tot een fikse geldboete en (naar alle waarschijnlijkheid) een
rijverbod.
De bestuurder die bijvoorbeeld 110 km per uur reed in de bebouwde kom, zal veroordeeld worden
tot een geldboete tussen 55,00 tot 2.750,00 EUR en een verplicht rijverbod van minimum 8 dagen
en maximum 5 jaar. Hier bovenop komen nog de gerechtskosten en de fiscale bijdrage.

De vennootschap zal, indien zij burgerlijk verantwoordelijk is voor de bestuurder, mede gedagvaard
worden en burgerlijk verantwoordelijk verklaard worden, doch zij zal logischerwijze geen straf
oplopen voor de overtreding.

Indien de zaakvoerder echter nalaat om de juiste gegevens over te maken aan het Parket, zal het
Parket in de onmogelijkheid verkeren om de respectievelijke bestuurder, die de overtreding beging,
te dagvaarden en hem te bestraffen voor de door hem begane overtreding. Ook de vennootschap zelf
zal logischerwijze niet kunnen beboet worden voor het begaan van een snelheidsovertreding,
evenmin zal zij burgerlijk verantwoordelijk gesteld worden.
In vele gevallen zal het Parket niet blijven stilzitten en overgaan tot dagvaarding van de
vennootschap zelf voor de politierechtbank voor het niet-naleven van het hierboven vermelde art.
67Ter WPW (niet meedelen van de identiteit van de bestuurder van de wagen).
De sanctie, die de vennootschap of de vennootschap riskeert op te lopen in dat geval is een
geldboete tussen 1.100,00 tot 22.000,00 EUR.
Belangrijk te weten is evenwel dat er in dat geval GEEN RIJVERBOD kan worden opgelegd.
Afhankelijk van de ernst van de (snelheids)overtreding, kan het in bepaald gevallen dus interessant
zijn om de identiteit van de bestuurder niet mede te delen.
De vennootschap zal mogelijkerwijze wel veroordeeld worden tot het betalen van een geldboete,
maar de bestuurder zal vrijuit gaan, zijn blanco strafregister behouden en geen rijverbod dienen te
ondergaan!
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