VERKEERSRECHT (Mr. Vanessa VLIEGEN)
Jonge bestuurders strenger gestraft !
Bepaalde overtredingen worden vanaf 1 september 2007 strenger gestraft indien zij begaan worden
door een persoon die minder dan twee jaar houder is van een Belgisch rijbewijs B, zijnde de
zogenaamde “jonge bestuurders”. Wat houdt deze „strengere bestraffing‟ voor jongere bestuurders
concreet in?
Welke overtredingen?
De overtredingen die strenger gestraft worden zijn de volgende:
- Alcohol en drugs in het verkeer, zoals o.m. rijden onder invloed, weigeren om zich te
onderwerpen aan de ademtest of ademanalyse (alcohol), urinetest of bloedproef (drugs)
- Het bemoeilijken of verhinderen van vaststellingen van overtredingen (vb. gebruik van
radardecectoren)
- Het veroorzaken van een verkeersongeval met gewonden of doden
- Het plegen van vluchtmisdrijf na het veroorzaken van verkeersongeval
- Alle overtredingen van de derde of vierde graad (o.m. gedrag t.o.v. fietsers, voetgangers en
bromfietsers, gebruik van lichten, gedrag t.o.v. prioritair voertuig, negeren van bevelen van
bevoegd persoon, regels van kruisen en inhalen, rijden door rood licht)
- Bepaalde snelheidsovertredingen (overschrijding van 30km per uur of 20 km per uur in
bebouwde kom)
- Alle overtredingen tegen de wegverkeerswet (ook overtredingen van eerste en tweede
graad) indien schuldige hiervoor in het jaar voorafgaand reeds driemaal werd veroordeeld
(recidive)
- Overtredingen inzake rijbewijs (besturen zonder in bezit te zijn van rijbewijs, valse
verklaring afleggen omtrent rijbewijs)
Voorwaarden?
De strengere sanctie wordt uitgesproken telkens wanneer de overtreding begaan werd met een
motorvoertuig, bestuurd door een bestuurder die minder dan 2 jaar houder is van een rijbewijs
categorie B.
- Motorvoertuig:

Volgens art. 2.16 van het Wegverkeersreglement valt onder de term motorvoertuig “elk
voertuig dat uitgerust is met een motor en bestemd is om op eigen kracht te rijden.”
Hieronder valt bijvoorbeeld ook een bromfiets klasse A, een gemotoriseerd
invalidewagentje, een zit-grasmaaier en een heftruck, voor zover men zich hiermee op de
openbare weg bevindt.
Het gevolg hiervan is dat een jonge bestuurder, die een overtreding begaat met zijn
bromfiets klasse A deze bestraffing ook dient te ondergaan!
- Minder dan 2 jaar houder rijbewijs categorie B
De strengere bestraffing moet door de Politierechter worden uitgesproken telkens wanneer
de veroordeelde sedert minder dan twee jaar zijn rijbewijs categorie B heeft.
Bestraffing?
Indien bovenvermelde voorwaarden beiden voldaan zijn, is de Politierechter verplicht om het verval
van het recht tot sturen uit te spreken en het herstel van het recht tot sturen minstens afhankelijk te
maken van het slagen voor de theoretische of praktische examens.
Gevolgen?
Deze recente wetswijziging werd doorgevoerd om jonge bestuurders extra aandachtig te maken
voor het naleven van de verkeersregels en de hieraan verbonden risico‟s bij niet-naleving.
Dit is op zich een zeer goed initiatief, doch de wetswijziging heeft een aantal verregaande gevolgen.
Zo dient bijvoorbeeld een jonge bestuurder, die veroordeeld wordt voor rijden onder invloed met
zijn bromfiets klasse A, zijn rijbewijs categorie B in te leveren (rijverbod) en een theoretisch of
praktisch examen af te leggen alvorens zijn rijbewijs categorie B terug te krijgen.
Zo zal bovendien elke jonge bestuurder die een rood licht negeert een rijverbod dienen te ondergaan
maar daarenboven ook nog eens theoretische of praktische proeven dienen af te leggen alvorens het
rijbewijs terug te krijgen.
Jonge bestuurders zijn dus gewaarschuwd! Zij dienen extra veel aandacht te besteden aan de
verkeersregels teneinde een rijverbod met hieraan vastgekoppeld theoretisch of praktisch examen te
vermijden!
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