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Beste makelaar,  

 

In onze nieuwsflash van 10/6/2020 kon u lezen dat onze mobiliteitsproducten een oplossing 

bieden bij elke mogelijke vorm van alternatieve geschillenregeling. Dus ook voor 

strafbemiddeling. 

 

De mogelijkheid voor strafbemiddeling bestaat al meer dan 20 jaar. Toch wordt onze 

schadeafdeling pas recent frequenter geconfronteerd met deze alternatieve “bestraffing” voor 

verkeersinbreuken. Met een wetgevend initiatief in 2018 verruimde minister Geens immers de 

mogelijkheden voor het Openbaar Ministerie. Ook gewone verkeersinbreuken zonder dat er 

schade aan een derde wordt toegebracht, komen nu in aanmerking. 

Het initiatief gaat uit van het Openbaar Ministerie. Concreet wordt de overtreder uitgenodigd 

door de justitie-assistent, die uitlegt hoe de strafbemiddeling zal verlopen. 

 

Eenvoudig gesteld zijn er twee componenten: de vergoeding van de schade van het slachtoffer 

en de naleving van opgelegde voorwaarden. 
    

 

De vergoeding van de schade  

De overtreder zal dus zijn burgerlijke aansprakelijkheid moeten erkennen en een 

vergoedingsakkoord moeten sluiten. Dit zijn twee handelingen die de BA-verzekeraar zich 

wettelijk in de verzekeringsvoorwaarden voorbehoudt. 

     

Ons advies:  

Komt de schade in aanmerking voor een vergoeding door een verzekeraar, dan raden wij de 

makelaar aan om dit vooraf met deze verzekeraar op te nemen. Anders dreigt achteraf een 

regres voor de klant. 
 

   

 

 

 



 

De naleving van opgelegde voorwaarden (uit te voeren binnen het jaar) 

Het parket kan één of meerdere maatregelen voorstellen, zoals een geneeskundige 

behandeling of therapie (bijvoorbeeld bij drugs- of alcoholproblematiek), 

gemeenschapsdiensten of een (verkeers)-opleiding.  

 

Als de strafbemiddeling succesvol is, volgt er geen vervolging of veroordeling. Er komt ook 

geen vermelding op het strafblad. En dat heeft zo zijn voordelen.  

 

Er moet geen boete betaald worden. Er is geen verval van het recht tot sturen of er kan geen 

alcoholslot opgelegd worden. Het betekent ook dat er geen hogere strafmaat in geval van 

herhaling kan worden uitgesproken. Het bespaart ook de bijdragen aan het Fonds juridische 

tweedelijnsbijstand (€ 20 ) en het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan de occasionele redders (€ 200). 

     

Ons advies:  

Klassiek vragen autoverzekeraars op hun verzekeringsvoorstellen naar eerdere 

“veroordelingen”. Bij strafbemiddeling is er geen veroordeling. Toch raden wij aan om de 

strafbemiddeling spontaan te vermelden op het voorstel. Het is immers niet uitgesloten dat bij 

een discussie, een rechtbank dit weerhoudt als een omstandigheid die voor de verzekeraar van 

belang was bij het beoordelen van een kandidaat-verzekerde. 
 

   

     

Heb je nog vragen? Neem contact op met ons via 

safetyworld@euromex.be. 

 

Met vriendelijke groeten. 

 

 

Tom Vanwambeke 

productmanager 
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