
Nieuwe "strafpunten"-regeling in Duitsland

Voor volgend jaar is na meer dan 50 jaar een nieuwe strafpuntenregeling in de wetgeving gepland.

Tot nu toe volgde bij 18 punten intrekking van het rijbewijs en ook buitenlandse overtreders moesten

eerst  een  nascholingscursus  volgen  om  een  nieuwe  rijbevoegdheid  voor  Duitsland  te  kunnen

aanvragen. Met ingang van volgend jaar volgt intrekking van het rijbewijs reeds vanaf 8 strafpunten.

Weliswaar wordt het aantal strafpunten voor iedere verkeersovertreding teruggebracht tot maximaal 3

punten, maar al naar gelang de ernst van de overtreding kan nu met name een beroepschauffeur reeds

na de derde verkeersovertreding zijn rijbewijs voor geruime tijd verliezen.

Het valt daarom beroepschauffeurs als ook eigenaren van een transportonderneming aan te raden om

tegen iedere bekeuring in beroep te gaan. Immers ook de eigenaar van een transportonderneming kan -

zoals  voorheen  -  bij  bepaalde  verkeersovertredingen  van  zijn  chauffeurs  strafpunten  in  Flensburg

krijgen. Vaak zien wij dat men kleinere boetes snel betaalt. Door deze betaling aanvaardt men evenwel

ook de strafpunten en het rijbewijs wordt dan in de toekomst wellicht sneller ingetrokken dan men

denkt.

Verjaring en transportvorderingen

Steeds weer worden ons vrachtrekeningen ter incasso aangeboden die helaas al verjaard zijn.

Anders  dan in  Nederland geldt  voor transporten,  die  in Duitsland worden uitgevoerd,  een

verjaringstermijn van een jaar, ingaande na levering.

Bij grensoverschrijdende transporten geldt een verjaringstermijn van 15 maanden, ingaande na

datum van de opdracht.

De verjaring kan niet door een schriftelijke aanmaning worden gestuit, maar alleen via een

vordering in rechte. Vaak stellen wij ook vast dat transportvorderingen eerst in Nederland aan

een  incassobureau  worden  overgedragen.  Maar  daar  kent  men  regelmatig  zelf  de

verjaringsbepalingen niet en schrijft  men de een na de andere aanmaning. In zo´n geval wacht

een  Duitse  schuldenaar  rustig  de  volgende  stappen  af,  want  zolang  aanmaningen  worden

geschreven heeft de schuldeiser kennelijk geduld. 

Indien u met betrekking tot uw vorderingen deskundig advies nodig heeft  en u klanten in

Duitsland of  binnen Europa heeft, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag. 

Anwaltskanzlei Claus J. Peters, Ennepestraße 1, D-46395 Bocholt



Tel.: 0049 2871-219390, fax: 0049 2871-2193919, e-mail: info@advocatenkantoor-peters.de


