Parket-generaal bij het hof van beroep

“Wij, (aan te passen in functie van het rechtsgebied), procureur-generaal bij het hof van beroep te
(aan te passen in functie van het rechtsgebied), verlenen de machtiging aan (te vervolledigen),
politieagent/inspecteur/hoofdinspecteur1, van wie het identificatienummer (te vervolledigen) is, lid van
(aan te passen), om vanaf (te vervolledigen) over te gaan tot de inning en de consignatie van een som
wanneer de volgende inbreuken worden gepleegd 2:


inbreuken op de verkeersreglementen overeenkomstig artikel 65 van de wet betreffende de
politie over het wegverkeer (koninklijk besluit van 19 april 2014);



inbreuken op de reglementen krachtens de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het
bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocars (besluitwet van 30
december 1946 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 1985; art. 22 van de wet van 15 juli
2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de
Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober
2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan
moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking
van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr.
1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en
autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006);



inbreuken op het vlak van het goederenvervoer over de weg krachtens de artikelen 32 van de
wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van
de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober
2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan
moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking
van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr.
1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer
over de weg en 65 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16
maart 1968 (art. 2 van het koninklijk besluit van 19 juli 2000);



inbreuken op de wet en de besluiten met betrekking tot de technische eisen waaraan elk
voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals als het veiligheidstoebehoren
moeten voldoen (art. 4bis van de wet van 21 juni 1985; koninklijk besluit van 1 september
2006);



inbreuken op het vlak van het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering
van ontplofbare en radioactieve stoffen (wet van 10 augustus 1960 houdende de goedkeuring
van het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen
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over de weg (A.D.R.) en van de bijlagen, ondertekend op 30 september 1957 te Genève,
koninklijk besluit van 24 maart 1997);


inbreuken op het vlak van het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen (art. 65 van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, koninklijk besluit
van 27 februari 2013 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling
van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen, gewijzigd door het
koninklijk besluit van 15 juli 2013)”.

… , op …..

De procureur-generaal,
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