Wanneer verjaart een verkeersovertreding?
Belangrijke informatie
Art. 68 van de Wegverkeerswet (KB 16 maart 1968) zegt het volgende: Verkeersovertredingen
verjaren na verloop van één jaar te rekenen van de dag waarop de overtreding werd begaan.
Zoals steeds bestaan er enkele uitzonderingen op deze basisregel:
Uitzondering 1: De verjaringstermijn kan worden geschorst:
Dit wil zeggen dat de verjaringstermijn even wordt stopgezet waarna hij gewoon weer verder loopt.
Schorsing kan slechts in een enkele specifieke gevallen (bv. wanneer u niet opdaagt in de
rechtbank).
Uitzondering 2: In welbepaalde gevallen kan de verjaringstermijn worden gestuit.
Als de verjaringstermijn wordt gestuit, valt de verworven termijn volledig weg en start de
verjaringstermijn opnieuw van nul. Om te vermijden dat opeenvolgende stuitingsdaden ervoor
zouden zorgen dat de verkeersovertreding nooit verjaarde, heeft men een rem geplaatst op de
termijn om stuitingsdaden uit te voeren.
De stuiting van de verjaring kan enkel maar gebeuren zolang de oorspronkelijke verjaringstermijn
van 1 jaar niet is verstreken. Door de stuitingsdaden kan dus de verjaringstermijn maximaal worden
verdubbeld.
Daden van stuiting zijn bv. opzoekingen die gebeuren in opdracht van het parket: dit kan gaan van
een verhoor uitgevoerd door de politie tot het opvragen van inlichtingen bij de gemeente door de
procureur in verband met het strafverleden.
Uitzondering 3: In enkele situaties heeft de wetgever gemeend dat de verjaringstermijn moest
worden verlengd tot 3 jaar:
De verjaringstermijn van 3 jaar is van toepassing op volgende overtredingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijden zonder geldig rijbewijs
Rijden terwijl het rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken
Rijden wanneer een rijverbod is opgelegd
Vluchtmisdrijf
Rijden onder invloed van alcohol met zware alcoholintoxicatie
Rijden in staat van dronkenschap
Rijden onder invloed van drugs
Verkeersongeval dat wordt veroorzaakt met doden of gewonden

Uitzondering 4: In twee gevallen is er zelfs een verjaringstermijn van 5 jaar voorzien namelijk:
•
•

In geval van een verkeersongeval veroorzaakt met dode of gewonde
Rijden met een voertuig zonder BA-verzekering

Bent u geflitst of hebt u recent een uitnodiging ontvangen van de politie om een boete te betalen?
Werd u gedagvaard om te verschijnen voor de Politierechtbank of Correctionele Rechtbank?
Het kantoor van Mr. Bart Guedens kan u bijstaan in uw verdediging voor de rechtbank.

