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Verzoekschrift 781/2003, ingediend door Marie-Thérèse Fauré (Franse nationaliteit), 
over vermeende discriminatie op grond van nationaliteit

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster gaat in op een geval waarin een Duitse automobilist in België een boete heeft 
gekregen wegens snelheidsovertreding. Bij deze gelegenheid werd de betrokkene door de 
autoriteiten meegedeeld dat de hoogte van de boetes varieert naargelang de overtreder Belg is 
of niet.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 februari 2004. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2006

De feiten

Indiener verwijst naar een boete die de Belgische politie een Duitse automobilist wegens 
snelheidsovertreding heeft opgelegd. Omdat het hoge bedrag van de boete de automobilist 
verbaasde, belde betrokkene het politiecommissariaat op om te vragen of er geen vergissing 
qua tarifering was gebeurd. Daar kreeg betrokkene het antwoord dat de betreffende tarieven 
toepasselijk zijn op buitenlanders. Indien dit inderdaad zo is, dan is betrokkene van oordeel 
dat de Belgische wetgeving discrimineert op grond van nationaliteit en dan moet ze worden 
aangepast.

Juridisch

In 2001 heeft de Commissie een inbreukprocedure geopend omdat de Belgische wetgeving 
inzake inning en heffing van verkeersboetes een verschillend regime hanteert voor 
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overtredingen door ingezetenen en door niet-ingezetenen, wat strijdig lijkt met artikel 12 van 
het EG-Verdrag. 

De Commissie betwistte enerzijds dat de boetes die aan ingezetenen worden opgelegd in het 
kader van een minnelijke schikking lager zijn dan de boetes die aan buitenlanders worden 
opgelegd met onmiddellijke inning, en anderzijds dat de som die buitenlanders moeten 
betalen, als ze de voorgestelde som niet onmiddellijk vereffenen en als ze voor een normale 
strafrechtelijke procedure opteren, verhoogd wordt met gerechtskosten. 

Na briefwisseling over deze inbreuk met de Belgische autoriteiten, is de Belgische wetgeving 
terzake gewijzigd via de wet van 7 februari 2003 met een aantal bepalingen inzake 
verkeersveiligheid, die op 25 februari 2005 in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Deze 
wetgeving en de uitvoeringsbesluiten zijn op 1 maart 2004 in werking getreden. 

In vergelijking met de vorige wetgeving breidt de nieuwe wet de mogelijkheden voor 
onmiddellijke inning uit tot ingezetenen in het geval van ernstige overtredingen van de eerste 
en tweede graad en de toepasselijke sancties zijn voortaan identiek voor ingezetenen en voor 
buitenlanders. Onmiddellijke inning is echter uitgesloten voor ingezetenen wanneer zij 
meerdere verkeersovertredingen hebben begaan of wanneer de overtredingen tot de derde 
graad behoren. In dit geval moet een ingezetene onmiddellijk voor de politierechtbank 
verschijnen en kan die worden veroordeeld tot betaling van een boete alsook tot de intrekking 
van zijn rijbewijs. Niet-ingezetenen dienen hun boete onmiddellijk te betalen en wanneer zij 
de overtreding betwisten, moeten zij een borgsom betalen en kunnen zij worden veroordeeld 
tot de betaling van hetzelfde boetebedrag als ingezetenen, maar een Belgische rechtbank kan 
zich niet uitspreken over de intrekking van hun rijbewijs. 

Met de aangebrachte wijzigingen lijkt de verschillende behandeling van buitenlanders op het 
gebied van boetes te zijn weggewerkt, behalve in het geval er sprake is van meerdere 
verkeersovertredingen of van overtredingen van de derde graad. In dat geval krijgen 
buitenlanders een betere behandeling omdat hun rijbewijs niet ingehouden kan worden. 

Wat betreft de tweede klacht van de Commissie, schrijft de wetgeving betreffende de betaling 
van een borgsom door buitenlanders, ongewijzigd voor dat de voorgestelde boetesom mag 
worden verhoogd met de gerechtskosten. De Belgische autoriteiten zijn immers van mening 
dat een bijkomend bedrag voor de gerechtskosten gerechtvaardigd is. 

Een nieuwe wet van 20 juli 2005 heeft het boeteregime opnieuw gedeeltelijk gewijzigd. De 
Commissie maakt momenteel een studie van deze nieuwe wetgeving om te bepalen welk 
gevolg zij aan de inbreukprocedure zal geven.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007.

Zoals in de eerste mededeling over dit verzoekschrift werd meegedeeld, is er tegen België een 
inbreukprocedure geopend inzake de inning en heffing van verkeersboetes.

Er zij aan herinnerd dat de Commissie op 18 oktober 2002 een aanmaning aan België heeft 
gegeven waarin de Commissie stelt dat de betreffende wetgeving voorziet in een 
gedifferentieerde en onevenredige behandeling van overtreders naargelang het een Belgische 
of een buitenlandse overtreder betreft, hetgeen strijdig is met artikel 12 van het EG-verdrag.
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De Commissie betwistte enerzijds dat verkeersboetes opgelegd aan buitenlanders in het geval 
van onmiddellijke inning hoger zijn dan de boetes die aan ingezetenen worden opgelegd in 
het kader van een minnelijke schikking, en anderzijds dat de som die buitenlanders moeten 
betalen als ze de voorgestelde som niet onmiddellijk vereffenen en als ze voor een normale 
strafrechtelijke procedure opteren, verhoogd wordt met gerechtskosten.
Na een briefwisseling is er op 19 december 2003 een aanvullende aanmaning verstuurd, 
waarin de Commissie stelt dat de wijzigingen aangebracht via de wet van 7 februari 2003 met 
een aantal bepalingen inzake verkeersveiligheid geen verandering hebben gebracht in de
analyse van de Commissie met betrekking tot de gedifferentieerde en onevenredige 
behandeling van ingezetene en buitenlandse overtreders, hetgeen strijdig is met artikel 12 van 
het EG-verdrag.
De Belgische autoriteiten hebben bij schrijven van 2 maart 2004 de Commissie ingelicht over 
de inwerkingtreding op 1 maart 2004 van de wet van 7 februari 2003 met een aantal 
bepalingen inzake verkeersveiligheid, van 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 en van het 
Koninklijk Besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per 
graad van de algemene reglementen genomen in uitvoering van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer. De Belgische autoriteiten hebben uitleg gegeven over het toepasselijke 
verkeersboeteregime en waren van mening hiermee het verschil in behandeling tussen 
ingezetenen en niet-ingezetenen te hebben gerechtvaardigd. 
Nadat de Commissie uit de pers had vernomen dat het boetestelsel opnieuw gedeeltelijk was 
gewijzigd, heeft de Commissie op 21 juni 2005 de Belgische autoriteiten opnieuw 
aangeschreven met het verzoek de wijzigingen toe te lichten. Op 17 augustus 2005 hebben de 
Belgische autoriteiten dit nieuwe regime schriftelijk toegelicht.
De nieuwe wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 
1968 betreffende de politie over het wegverkeer heeft het boetestelsel dat op 1 maart 2004 in 
werking is getreden gedeeltelijk gewijzigd.

De wijzigingen hebben de verschillende behandeling van buitenlanders op het gebied van de 
hoogte van de toepasselijke boetes weggewerkt, dit geldt voor zowel de onmiddellijke inning 
als voor de minnelijke schikking, behalve in het geval er sprake is van overtredingen van de 
vierde graad. In dat geval is de verschillende behandeling gerechtvaardigd en evenredig en is 
gelijke behandeling van ingezetenen en buitenlanders ook onmogelijk daar het rijbewijs van 
buitenlanders niet ingetrokken kan worden. 

De tweede door de Commissie ingediende klacht betreft de gehandhaafde regelgeving inzake 
de gerechtskosten waarmee de op buitenlanders toegepaste heffing verhoogd wordt. De 
Belgische autoriteiten oordelen dat inning van gerechtskosten gerechtvaardigd is. 
Op basis van artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 22 december 2003 betreffende de inning 
en de consignatie van een som bij overtredingen van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer, als gewijzigd door artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 30 september 2005, 
wordt de te heffen som verhoogd met een vastgesteld bedrag van 110 EUR indien de 
overtreder geen vaste woonplaats heeft in België en de voorgestelde som niet onmiddellijk 
voldoet.
Deze borg is ruim drie maal hoger dan het bedrag dat voldaan moet worden bij onmiddellijke 
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betaling van een overtreding van de eerste graad (de te heffen som bedraagt 160 EUR i.p.v. 50
EUR), ruim twee maal hoger dan het bedrag dat voldaan moet worden bij onmiddellijke 
betaling van een overtreding van de tweede graad (de te heffen som bedraagt 210 EUR i.p.v. 
100 EUR), bijna het dubbele van het bedrag dat voldaan moet worden bij onmiddellijke 
betaling van een overtreding van de derde graad (de te heffen som bedraagt 260 EUR i.p.v. 
150 EUR) en bijna een derde hoger dan het te betalen bedrag in geval van een overtreding van 
de vierde graad (de te heffen som bedraagt 410 EUR i.p.v. 300 EUR).
De Commissie oordeelt dat deze borg ertoe leidt dat buitenlandse overtreders de boete 
onmiddellijk voldoen zonder deze te betwisten.
Dientengevolge is op 4 juli 2006 een tweede aanvullende aanmaning verstuurd, waarin wordt 
geconcludeerd dat door handhaving van artikel 65 van de gecoördineerde wetten van 16 
maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en van artikel 6 van het Koninklijk 
Besluit van 22 december 2003, als gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 30 september 2005, 
een gedifferentieerde en onevenredige behandeling van overtreders naargelang zij ingezetene 
zijn of niet en die erop neerkomt dat enkel buitenlanders die de boete betwisten een hoger 
borgbedrag moeten betalen dan het bedrag bij directe betaling, waarvoor bij niet-betaling hun 
voertuig in beslag genomen wordt, het Koninkrijk België haar verplichtingen krachtens artikel 
12 van het EG-verdrag niet nakomt.

De Belgische autoriteiten hebben op 2 oktober 2006 een antwoord gestuurd, welke thans door 
de Commissie wordt bestudeerd.


