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FLASH Nr. 52 - 23/06/2021 

Negeren van het verkeersbord C23 wordt een 
overtreding derde graad 

 
Mogelijkheid tot intrekking van het rijbewijs! 

 

Op 1 juli 2021 zal de Wet van 2 april 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 

2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter 

uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de niet-inachtneming van 

verkeersbord C23 betreft, in werking treden. 

Dit heeft tot gevolg dat het niet in acht nemen van het verkeersbord C23 (Verboden toegang voor 

bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken) een overtreding van 

de derde graad wordt. 

Dit houdt in dat het bedrag van onmiddellijke inning zal stijgen van € 58 tot € 174.  

Problematischer is echter dat bij een overtreding van de derde graad ook voorzien is in de 

mogelijkheid tot de intrekking van het rijbewijs voor een periode van 8 dagen tot zelfs 5 

jaar. 

Hoewel het slechts een mogelijkheid betreft, is het niet ondenkbaar dat men in de praktijk geregeld 

gebruik zal maken van deze mogelijkheid. UPTR ontvangt reeds van verschillende vervoerders 

berichten dat chauffeurs hun rijbewijs kwijt zijn voor 8 dagen na het negeren van het verkeersbord 

C21. 

Ter herinnering: het niet in acht nemen van het verkeersbord C21 (Verboden toegang voor 

bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide 

massa) is sinds 24 september 2016 een overtreding van de derde graad. 

Voorbeeld C21 verbodsbord:  

 

 

 

 

 



 

 

UPTR is van mening dat verkeersveiligheid en de leefbaarheid van centra van hoog belang zijn. 

Zulke intrekking van het rijbewijs heeft echter een disproportionele impact op de werking van 

vervoersondernemingen, alsook op de inkomsten van de chauffeur of zelfstandige zelf. 

In de ogen van UPTR zou men enkel van deze mogelijkheid gebruik mogen maken indien er 

sprake is van verzwarende omstandigheden. 

Wij hopen dat het parket en de controlediensten er eenzelfde mening op nahouden… 
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