
Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid (per 6 maart 2018)  
 

Artikel 24  
 

Artikel 67ter van dezelfde wet (=wet van 16 maart 1968) , ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1996, 
wordt vervangen als volgt : " Art. 67ter.Wanneer een overtreding van deze wet en haar 
uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, 
en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, zijn de 
rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt, ertoe 
gehouden de identiteit van de onmiskenbare bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen 
of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor het voertuig, 
behalve wanneer zij diefstal, fraude of overmacht kunnen bewijzen.  
 

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum 
waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd.  
 

Indien de persoon die verantwoordelijk is voor voertuig niet de bestuurder was op het ogenblik van de 
feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de onmiskenbare 
bestuurder meedelen.  
 

De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt als 
houder van de kentekenplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige 
maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen.  
 

De politierechtbank van de plaats waar de overtreding werd gepleegd die aanleiding heeft gegeven 
tot de toepassing van dit artikel, is bevoegd.  
 

Wanneer de overtreding evenwel werd begaan met een motorvoertuig ingeschreven op naam van 
een rechtspersoon die de gebruikelijke bestuurder in de Kruispuntbank Voertuigen heeft laten 
registreren, wordt de gebruikelijke bestuurder gelijkgesteld met de houder van de kentekenplaat en is 
artikel 67bis van toepassing."  
 

** Wet betreffende de politie over het wegverkeer, genoemd "de wegverkeerswet"  (16 maart 1968) 
geconsolideerde versie  
 

Artikel 67ter  
Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een 
motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, en de bestuurder bij de vaststelling van 
de overtreding niet geïdentificeerd werd, zijn de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de 
rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt, ertoe gehouden de identiteit van de onmiskenbare 
bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van 
de persoon die verantwoordelijk is voor het voertuig, behalve wanneer zij diefstal, fraude of 
overmacht kunnen bewijzen.  
 

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum 
waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd. [2 De Koning kan de formaliteiten bepalen die 
gevolgd dienen te worden bij de overmaking van de identiteit.  
 

Indien de persoon die verantwoordelijk is voor voertuig niet de bestuurder was op het ogenblik van de 
feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de onmiskenbare 
bestuurder meedelen.  
 



De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt als 
houder van de kentekenplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige 
maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen.  
 

De politierechtbank van de plaats waar de overtreding werd gepleegd die aanleiding heeft gegeven 
tot de toepassing van dit artikel, is bevoegd.  
 

Wanneer de overtreding evenwel werd begaan met een motorvoertuig ingeschreven op naam van 
een rechtspersoon die de gebruikelijke bestuurder in de Kruispuntbank Voertuigen heeft laten 
registreren, wordt de gebruikelijke bestuurder gelijkgesteld met de houder van de kentekenplaat en is 
artikel 67bis van toepassing.  
 

Artikel 29ter  
Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en (met geldboete van 200 euro tot 4 000 
euro) of met een van die straffen alleen wordt gestraft, hij die de verplichtingen bedoeld in artikel 
67ter niet nakomt. Deze straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de 
dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.  
 

Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van 50 euro tot 4.000 euro of 
met een van die straffen alleen, wordt gestraft, hij die de verplichting bedoeld in artikel 67bis, tweede 
lid, tweede zin, niet nakomt. De rechter kan bovendien het verval van het recht tot het besturen van 
een motorvoertuig uitspreken voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar of 
levenslang. Deze straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van 
de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.  
 


