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Administratieve boetes moet invorderen boetes versnellen
en gevoel van straffeloosheid bestrijden
Vanaf 1 november 2018 hanteert NMBS op basis van een nieuwe wet een systeem van
administratieve boetes. Dit moet het invorderen van boetes voor bijvoorbeeld
zwartrijden of andere inbreuken versnellen, aangezien door deze procedure de
parketten ontlast worden. Het gevoel van straffeloosheid wordt weggenomen en de
veiligheid in de stations en aan boord van de treinen verhoogd.
Medewerkers op het terrein (treinbegeleiders, perronpersoneel en veiligheidsagenten van
Securail) stellen in eerste instantie de overtreding vast. In tweede instantie wordt binnen een
apart opgezette onafhankelijke dienst beslist of een boete zal worden opgelegd, en dat
binnen een redelijke termijn (van maximaal één jaar).
Geldboete tussen 50 en 500 euro
Het gaat om twee types overtredingen, het niet beschikken over een geldig
vervoersbewijs enerzijds en overlast anderzijds (roken in de trein of beschadiging van de
infrastructuur, …)
Naar gelang de ernst van de inbreuk en het aantal inbreuken stijgt de geldboete van 50 EUR
tot 500 EUR (zie tabel van de vier types inbreuken). Voor zwartrijden blijft de aanvankelijke
minnelijke schikking aan 75 EUR wel bestaan (zie verder).
Indien nodig kan de voornoemde
gerechtsdeurwaarder innen.
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Parket kan nog steeds tussenbeide komen
Bepaalde zware inbreuken (zoals multirecidivistische zwartrijders) blijven behandeld worden
door het parket met het oog op een strafrechtelijke vervolging en maken dus geen deel uit
van de administratieve procedure. In andere gevallen (onder andere vandalisme van
gebouwen of materieel of veiligheidsinbreuken) kan het parket eveneens beslissen deze
alsnog strafrechtelijk te vervolgen.
Minnelijke schikking voor zwartrijders
De mogelijkheid tot minnelijke schikking voor zwartrijden (meerderheid van de inbreuken)
blijft bestaan. Overtreders zonder een geldig vervoersbewijs die aan boord van de trein geen
ticket willen of kunnen kopen met een supplement, krijgen net zoals dat nu het geval is de
kans zich via een minnelijke schikking in regel te stellen (bedrag van 75 EUR is ongewijzigd

ten opzichte van huidige procedure). Pas indien de minnelijke schikking niet wordt aanvaard,
wordt de administratieve procedure opgestart.
Een kordate en efficiënte aanpak van dergelijke inbreuken verhoogt niet alleen de veiligheid,
het komt ook het onthaal van de reiziger en de vlotheid van het treinverkeer ten goede. De
dienstverlening aan de klant gaat er dus op vooruit.
Annex: verschillende categorieën
Categorie 1: roken waar niet toegelaten, reiziger met gevaarlijke voorwerpen, hinderen van
reizigers …
1ste overtreding

Geen minnelijke
schikking

50 EUR

2de overtreding
binnen het jaar

3de en volgende overtredingen

75 EUR

150 EUR

(binnen 1 jaar na 1ste overtreding)

Categorie 2: vandalisme, niet respecteren van vertrekprocedure …
1ste overtreding

Geen minnelijke
schikking

100 EUR

2de overtreding
binnen het jaar

3de en volgende overtredingen

250 EUR

350 EUR

2de overtreding
binnen het jaar

3de en volgende overtredingen

500 EUR

500 EUR

(binnen 1 jaar na 1ste overtreding)

Categorie 3: Zwartrijden
1ste overtreding

Minnelijke
schikking: 75 EUR

250 EUR

(binnen 1 jaar na 1ste overtreding)

Categorie 4: Spoorverkeer belemmeren, beschadiging infrastructuur, uit of op een rijdende
trein springen
1ste overtreding

Geen minnelijke
schikking

300 EUR
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2de overtreding
binnen het jaar

3de en volgende overtredingen

500 EUR

500 EUR

(binnen 1 jaar na 1ste overtreding

