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SV 00070  -   Boetes voor buitenlandse chauffeurs 
 

Geachte heer Yüksel 
 

In onderstaande table vindt u de cijfers van het aantal boetes per maand voor buitenlandse 
chauffeurs voor de periode 1 januari 2020 tem 31 december 2020.          

2020 Aantal GAS-boetes buitenlanders 

Januari 327 

Februari 742 

Maart 224 

April 35 

Mei 204 

Juni 1839 

Juli 3234 

Augustus 2210 

September 1907 

Oktober 1189 

November 482 

December 852 
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Het totaalbedrag dat de stad heeft geïnd aan deze boetes bedraagt 308.038 euro. Dit is het 
bedrag dat tot op heden (11/02/2021) geïnd werd. Daarnaast zijn er zijn nog openstaande GAS-
boetes waarvoor het invorderingsproces nog loopt. 

Volgende tabel geeft per knip (locatie) het totaal van buitenlandse chauffeurs die een boete 
hebben gekregen. 

 

142 van deze GAS-boetes werden op heden (11/02/2021) afgesloten. Dit gaat over een bedrag 
van 8236 euro. Voor de overige nog niet betaald GAS-boetes is het invorderingsproces nog 
lopende.  

Deze niet-betaalde GAS-boetes werden overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder, die de 
verdere invorderingsmogelijkheden bekijkt. We stellen vast dat de doorlooptijd van een 
buitenlandse vordering langer duurt dan een binnenlandse. We bekijken momenteel samen met 
de gerechtsdeurwaarder of er mogelijkheden zijn om dit proces te optimaliseren. 

Volgende tabel geeft een overzicht volgens land (FR, NL, D en UK) waar het voertuig 
is ingeschreven: 



 

De Brexit heeft geen invloed op onze huidige manier van werken bij het beboeten van Britse 
chauffeurs. 

Ook toen het Verenigd Koninkrijk (VK) nog lid was van de Europese Unie (EU), hadden we geen 
rechtstreekse toegang tot de gegevens van de Britse chauffeurs, omdat deze gegevens het land 
niet mogen verlaten. Het innen van boetes van Britse chauffeurs blijft een even grote 
operationele uitdaging. In samenwerking met onze partner de gerechtsdeurwaarder streven we 
ernaar alle invorderingsmogelijkheden te blijven onderzoeken. 

Op heden worden enkel voertuigen met een Franse, Duitse, Nederlandse en Britse nummerplaat 
beboet. Dit betreft 90% van alle buitenlanders. Voorlopig zijn er geen nieuwe afspraken tussen 
België en andere landen.  

 

Met vriendelijke groeten 
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