
  

 

 

 

 

 

Statistieken over vluchtmisdrijven 

Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de 

Rechtbanken over veroordelingen 

 

In artikel 33 van de verkeerswet van 18 maart 19681 wordt het begrip vluchtmisdrijf en de strafmaat als volgt 

gedefinieerd: 

§ 1. Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 200 euro2 tot 2.000 euro of 

met een van die straffen alleen wordt gestraft: 

1° elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel 

aanleiding tot een ongeval op een openbare plaats is geweest, 

2° hij die wetend dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is 

geweest, de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet 

aan zijn schuld te wijten is. 

§ 2. Heeft het ongeval voor een ander slagen, verwondingen of de dood tot gevolg gehad, dan wordt de schuldige 

gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5 000 euro of 

met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een 

duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaren of voorgoed. 

Het herstel van het recht tot sturen is afhankelijk van het slagen voor het theoretisch examen, het praktisch 

examen en het psychologisch onderzoek bedoeld in artikel 38, § 3, eerste lid.3 

 

Verschillende overheidsinstanties verzamelen statistieken over vluchtmisdrijven. Geen enkele van deze 

overheidsinstanties beschikt echter over de kennis van het totale aantal vluchtmisdrijven, zodat de volledige 

omvang van dit fenomeen onbekend blijft. Een van de redenen die aan de grondslag liggen van de 

onvolledige statistieken, is dat slachtoffers van vluchtmisdrijven er niet altijd voor kiezen om de politie of een 

andere instantie op de hoogte te brengen van een vluchtmisdrijf, zeker wanneer dat vluchtmisdrijf enkel lichte 

stoffelijke schade tot gevolg had. 

 

De overheidsinstanties die vaak als eerste vaststelling doen van een vluchtmisdrijf zijn de lokale en federale 

politie. Na de aangifte van het slachtoffer van het vluchtmisdrijf, maken zij een proces-verbaal op. Alhoewel deze 

processen-verbaal in een centraal punt worden verzameld, worden voorlopig geen politionele statistieken over 

vluchtmisdrijven gepubliceerd, omdat deze statistieken niet volledig zouden zijn. 

 

                                                             
1 Titel IV Strafbepalingen en veiligheidsmaatregelen, Hoofdstuk IV Vluchtmisdrijf. 
2 Alle bedragen moeten vermenigvuldigd worden met 5,5 opdeciemen. 
3 In artikel 33 volgt na de tweede paragraaf nog een derde paragraaf over de strafmaat van recidive van vluchtmisdrijven. 



  

 

 

Een tweede overheidsinstantie met informatie over vluchtmisdrijven zijn de parketten. De belangrijkste 

leverancier van de parketstatistieken zijn de politiediensten via de processen-verbaal, maar ook via burgerlijke 

partijstellingen kan informatie over vluchtmisdrijven geleverd worden. De politiediensten maken trouwens niet elk 

proces-verbaal over vluchtmisdrijven over aan de parketten. Zo maakt een beleidsrichtlijn van het parket van 

Hasselt het de politiediensten mogelijk om een “vereenvoudigd proces-verbaal” op te stellen voor vluchtmisdrijven 

met louter stoffelijke schade, wanneer geen aanwijzigingen in de richting van een dader terug te vinden zijn. Een 

dergelijk “vereenvoudigd proces-verbaal” hoeft niet naar de parketten te worden opgestuurd.  

 

In het geval de parketten niet zelf voorzien in een eindbeslissing aangaande een vluchtmisdrijf, door middel van 

bijvoorbeeld een succesvol beëindigde bemiddeling, dan stroomt het dossier over het vluchtmisdrijf door naar de 

rechtbanken. Dossiers waarin de rechtbanken tot een veroordeling komen, belanden uiteindelijk in de jaarlijkse 

statistieken van de Hoven en Rechtbanken van het Vast Bureau van Statistiek en Werklastmeting. 

Het zijn deze statistieken die in de tabellen en grafieken van dit document worden gepubliceerd. In 

de statistieken van het Vast Bureau van Statistiek en Werklastmeting hebben de jaartallen betrekking op het jaar 

waarin de veroordeling is uitgesproken, en niet op het jaar waarin het vluchtmisdrijf is vastgesteld. 

 

Een laatste instantie die betrokken is bij de afhandeling van vluchtmisdrijven is het Gemeenschappelijk 

Motorwaarborgfonds. Wanneer een dossier onopgelost blijft en geen veroordeling wordt uitgesproken, dan 

kunnen slachtoffers van vluchtmisdrijven een beroep doen op dit fonds voor wat betreft de opgelopen lichamelijke 

letsels. Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds houdt het aantal aangiftes en de kosten die daaruit 

voortvloeien bij in statistieken. Deze statistieken betreffen echter slechts een klein gedeelte van het totale aantal 

vluchtmisdrijven. 

 



  

 

 

Tabel 1 : Aantal veroordelingen in 2010 voor vluchtmisdrijven, per Hof van Beroep en type inbreuk 

  Antwerpen Brussel Gent Luik Bergen Totaal 

Ongevallen + Doodslag + Vluchtmisdrijf 3 0 1 6 2 12 

Ongevallen + Doodslag + Vluchtmisdrijf + 

dronkenschap en/of alcoholintoxicatie 3 2 4 13 1 23 

Onopzettelijke slagen + verwondingen + vluchtmisdrijf 177 203 227 175 96 878 

Onopzettelijke slagen + verwondingen + vluchtmisdrijf 

+ dronkenschap en/of alcoholintoxicatie 68 67 81 95 32 343 

Ongevallen met stoffelijke schade + vluchtmisdrijf 1317 289 2142 1284 412 5444 

Ongevallen met stoffelijke schade + vluchtmisdrijf + 

dronkenschap en/of alcoholintoxicatie 258 121 623 388 100 1490 

Vluchtmisdrijf 712 2564 1093 444 488 5301 

Bron : Vast Bureau van Statistiek en Werklastmeting / Infografie: BIVV 

Tabel 2 : Aantal veroordelingen in 2009 voor vluchtmisdrijven, per Hof van Beroep en type inbreuk 

  Antwerpen Brussel Gent Luik Bergen Totaal 

Ongevallen + Doodslag + Vluchtmisdrijf 2 3 3 2 2 12 

Ongevallen + Doodslag + Vluchtmisdrijf + 

dronkenschap en/of alcoholintoxicatie 1 2 2 4 1 10 

Onopzettelijke slagen + verwondingen + vluchtmisdrijf 214 200 204 114 124 856 

Onopzettelijke slagen + verwondingen + vluchtmisdrijf 

+ dronkenschap en/of alcoholintoxicatie 74 65 88 64 34 325 

Ongevallen met stoffelijke schade + vluchtmisdrijf 1830 350 2318 864 525 5887 

Ongevallen met stoffelijke schade + vluchtmisdrijf + 

dronkenschap en/of alcoholintoxicatie 397 111 628 240 125 1501 

Vluchtmisdrijf 892 2689 1051 406 467 5505 

Bron : Vast Bureau van Statistiek en Werklastmeting / Infografie: BIVV 

Tabel 3 : Aantal veroordelingen in 2008 voor vluchtmisdrijven, per Hof van Beroep en type inbreuk 

  Antwerpen Brussel Gent Luik Bergen Totaal 

Ongevallen + Doodslag + Vluchtmisdrijf 1 6 1 5 1 14 

Ongevallen + Doodslag + Vluchtmisdrijf + 

dronkenschap en/of alcoholintoxicatie 1 2 8 3 0 14 

Onopzettelijke slagen + verwondingen + vluchtmisdrijf 159 118 206 89 120 692 

Onopzettelijke slagen + verwondingen + vluchtmisdrijf 

+ dronkenschap en/of alcoholintoxicatie 63 56 86 41 38 284 

Ongevallen met stoffelijke schade + vluchtmisdrijf 1490 226 2077 761 459 5013 

Ongevallen met stoffelijke schade + vluchtmisdrijf + 

dronkenschap en/of alcoholintoxicatie 296 60 504 223 97 1180 

Vluchtmisdrijf 718 1792 983 354 476 4323 

Bron : Vast Bureau van Statistiek en Werklastmeting / Infografie: BIVV 

 

 



  

 

 

Tabel 4 : Aantal veroordelingen in 2007 voor vluchtmisdrijven, per Hof van Beroep en type inbreuk 

  Antwerpen Brussel Gent Luik Bergen Totaal 

Ongevallen + Doodslag + Vluchtmisdrijf 4 1 5 6 3 19 

Ongevallen + Doodslag + Vluchtmisdrijf + 

dronkenschap en/of alcoholintoxicatie 2 0 3 6 1 12 

Onopzettelijke slagen + verwondingen + vluchtmisdrijf 210 99 202 112 121 744 

Onopzettelijke slagen + verwondingen + vluchtmisdrijf 

+ dronkenschap en/of alcoholintoxicatie 61 45 98 61 34 299 

Ongevallen met stoffelijke schade + vluchtmisdrijf 1626 255 1842 776 410 4909 

Ongevallen met stoffelijke schade + vluchtmisdrijf + 

dronkenschap en/of alcoholintoxicatie 318 90 492 272 107 1279 

Vluchtmisdrijf 630 1582 881 298 530 3921 

Bron : Vast Bureau van Statistiek en Werklastmeting / Infografie: BIVV 

Tabel 5 : Aantal veroordelingen in 2006 voor vluchtmisdrijven, per Hof van Beroep en type inbreuk 

  Antwerpen Brussel Gent Luik Bergen Totaal 

Ongevallen + Doodslag + Vluchtmisdrijf 6 2 1 3 4 16 

Ongevallen + Doodslag + Vluchtmisdrijf + 

dronkenschap en/of alcoholintoxicatie 1 0 2 4 2 9 

Onopzettelijke slagen + verwondingen + vluchtmisdrijf 179 154 217 94 90 734 

Onopzettelijke slagen + verwondingen + vluchtmisdrijf 

+ dronkenschap en/of alcoholintoxicatie 78 40 93 62 38 311 

Ongevallen met stoffelijke schade + vluchtmisdrijf 2035 1518 2515 1120 813 8001 

Ongevallen met stoffelijke schade + vluchtmisdrijf + 

dronkenschap en/of alcoholintoxicatie 411 405 787 411 196 2210 

Vluchtmisdrijf 191 122 186 75 90 664 

Bron : Vast Bureau van Statistiek en Werklastmeting / Infografie: BIVV 

 

 

 

 



  

 

Grafiek 1 : Evolutie van het aantal veroordelingen voor vluchtmisdrijven met stoffelijke schade4 van 

2007 t.e.m. 2010 
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Grafiek 2 : Evolutie van het aantal veroordelingen voor vluchtmisdrijven met letselschade5 van 2006 
t.e.m. 2010 
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4 Het aantal veroordelingen voor vluchtmisdrijven met stoffelijke schade is de optelsom van het aantal vluchtmisdrijven met stoffelijke schade 

met of zonder dronkenschap en/of alcoholintoxicatie. Omdat het aantal veroordelingen voor vluchtmisdrijven met stoffelijke schade in het jaar 
2006 sterk afwijkt van de statistieken na 2006, en deze afwijking hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan de registratiemethode in 2006, wordt de 
evolutie pas vanaf 2007 weergegeven. 
5 Het aantal veroordelingen voor vluchtmisdrijven met letselschade is de optelsom van het aantal vluchtmisdrijven “Ongevallen + Doodslag + 
Vluchtmisdrijf” ,”Ongevallen + Doodslag + Vluchtmisdrijf + dronkenschap en/of alcoholintoxicatie”, “Onopzettelijke slagen + verwondingen + 
vluchtmisdrijf” en “Onopzettelijke slagen + verwondingen + vluchtmisdrijf + dronkenschap en/of alcoholintoxicatie”. 
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