VOORWAARDEN VERKEERSBOETES.BE
I. DOEL VAN DE WEBSITE
Deze website heeft de volgende doelen:
- Zowel binnenlandse als buitenlandse overtreders kunnen er online hun verkeersboete betalen,
met een betaalkaart (Maestro) of een kredietkaart (Visa of Mastercard). Dit officiële
betaalplatform beperkt het risico op fouten bij de overschrijving, vereenvoudigt de verwerking en
laat de overheid toe om openstaande boetes automatisch op te volgen.
- De overtreder kan er zijn dossier in verband met de verkeersboete raadplegen.
- Door een uitgebreide sectie met de meest gestelde vragen kan degene die de website
raadpleegt snel een antwoord vinden op zijn vraag. De informatie op deze website is van
algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden,
en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden
beschouwd.
Met deze website wil de FOD Justitie u een eenvoudige en snelle toegang bieden tot deze
betaalmogelijkheid en de nodige informatie hieromtrent verschaffen.
II. INHOUD EN BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE
De FOD Justitie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig,
juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich
voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde
informatie op de website onbeschikbaar zou zijn, zal de FOD Justitie de grootst mogelijke
inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
De FOD Justitie levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten
zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kunnen we niet garanderen dat deze website volledig
vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.
De FOD Justitie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse
schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de website.
III. COPYRIGHTS
Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op deze website vindt, vrij van rechten.
De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik
worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie
voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk
vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe
beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke
goedkeuring onderworpen.

De FOD Justitie behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op deze website. Bepaalde
software toepassingen en grafische elementen die via deze website kunnen worden
geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden
beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de
voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

