
Uittreksel strafregister  
 
In beginsel moet de exploitant (bij aanvraag van een vergunning) of chauffeur (bij aanvraag van een 

bestuurderspas) een uittreksel strafregister aanvragen bij dienst bevolking van zijn gemeente. 

 

De gemeente kijkt na of er geen veroordelingen/uitsluitingsgronden van toepassing zijn: 

 

Exploitant (art. 10.1): enkel deze Chauffeur  (art. 25.1): enkel deze 

1°een criminele straf, al dan niet met uitstel 

(komt niet vaak voor, vaak levenslang) 

2°een veroordeling sinds minder dan vijf jaar 

voor een van de overtredingen vermeld in boek 

2, titel III, hoofdstukken I tot V (vervalsing),en 

titel IX, hoofdstuk I en II (afpersing en bedrog) 

van het Strafwetboek 

1°een criminele straf, al dan niet met uitstel 

(komt niet vaak voor, vaak levenslang) 

2°een correctionele gevangenisstraf (strafbaar 

min. 8 dagen max. 5 jaar, niet van toepassing 

indien geen effectieve gevangenisstraf gehad), 

in hoofdzaak, van meer dan zes maanden, al 

dan niet met uitstel, gedurende de laatste tien 

jaar 

3°een correctionele gevangenisstraf (strafbaar 

min. 8 dagen max. 5 jaar, niet van toepassing 

indien geen effectieve gevangenisstraf gehad), 

in hoofdzaak, van drie tot zes maanden, al dan 

niet met uitstel, gedurende de laatste vijf jaar 

4°correctionele veroordelingen of 

politieveroordelingen die (strafbaar min. 1 dag 

max. 5 jaar, niet van toepassing indien geen 

gevangenisstraf gehad), bij elkaar opgeteld, 

meer dan drie maanden gevangenisstraf in 

hoofdzaak bedragen, met of zonder uitstel, 

gedurende de laatste drie jaar 

5°meer dan vijf veroordelingen, al dan niet met 

uitstel, voor overtredingen van het 

verkeersreglement van de tweede graad (zie KB 

30/09/2005, www.wegcode.be) 

6°meer dan drie veroordelingen, al dan niet met 

uitstel, voor overtredingen van het 

verkeersreglement van de derde of vierde graad 

(zie KB 30/09/2005, www.wegcode.be) 

7°meer dan één veroordeling, al dan niet met 

uitstel, voor het besturen met alcoholintoxicatie, 

onder invloed, in staat van dronkenschap of 

onder invloed van andere stoffen die de 

rijvaardigheid beïnvloeden 
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