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Geachte Mevrouw, Mijnheer,

In deze brief vindt u het afschrift van het proces-verbaal van vaststelling van een verkeersovertreding. De overtreder 
kan onmiddellijk betalen, of het bijgevoegde antwoordformulier invullen en ons terugsturen.

• Met betrekkingtot het antwoordformulier

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 67ter van de Wegverkeerswet zijn uw vennootschap en/of zijn 
gemachtigde verplicht om binnen de 15 dagen na het versturen van dit afschrift van het proces-verbaal, de 
identiteit van de bestuurder of, indien u die niet kent, de houder van het voertuig op het ogenblik van de feiten 
mee te delen.

U kunt gebruik maken van het bijgevoegde "Antwoordformulier" dat door de werkelijke bestuurder ingevuld en 
ondertekend moet worden. Als dit niet mogelijk is stuurt u ons de identiteit van de bestuurder, vergezeld van 
bewijsstukken. Het "Antwoordformulier" of andere informatie moet u ons binnen een termijn van 15 dagen 
bezorgen.

Als u niet voldoet aan deze verplichting, wordt u strafbaar gesteld:

- voor natuurlijke personen: cf art. 29ter van de Wegverkeerswet en art. 4lbis van het Strafwetboek met een 
geldboete van 500 euro tot 12.000 euro (met opdeciemen gebracht op 3.000 euro tot 72.000 euro).

- voor natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen: cf art. 29ter Wegverkeerswet 
met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met een geldboete van 200 euro tot 4.000 
euro (met opdeciemen gebracht op 1.200 euro tot 24.000 euro) of met een van die straffen alleen.

Deze straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen de drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de uitspraak 
van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is getreden.

# Met betrekkingtot de onmiddellijke inning (enkel voor houders van een Belgische nummerplaat)

U zult ondanks het vervullen van bovenstaande verplichting automatisch een uitnodiging tot betaling ontvangen 
van bpost.
U bezorgt deze uitnodiging bij voorkeur aan de persoon die het voertuig bestuurde op het ogenblik van de 
verkeersovertreding.
Dat de uitnodiging tot betaling automatisch werd toegestuurd, doet evenwel geen afbreuk aan uw
verplichting om de identiteit van de bestuurder of de houder van het voertuig mee te delen. conform artikel
67ter Wegverkeerswet, zoals hierboven vermeld.

Het dossier wordt uiterlijk 15 dagen na dit schrijven voor behandeling overgezonden aan de Procureur des 
Konings bij het bevoegde parket.

Hoogachtend,

De verbalisant


