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Een prachtige zonnige dag op het eiland Elba Italië, we komen net terug van
een heerlijk ontspannen ochtend op de markt. Voorzien van allerlei
heerlijkheden; fruit, groente, olijven, fromagio, wijntje, u kent het wel, lopen we
het parkeerterrein op. Daar in de zon staat onze auto mét een geel formulier.
We hopen nog een klein beetje dat het een flyer is maar als we de
parkeerwachters verderop zien lopen, weten we het eigenlijk al. Iets is er niet
goed. Ja hoor een bekeuring. 

Dat doet toch zeer. Zeker als je in de veronderstelling bent keurig op een
parkeerterrein te staan. Jammer alleen dat we nooit het bord dat nét achter
onze auto staat, gezien hebben. Het bord dat zegt dat je daarachter NIET mag
parkeren. Best wel een beetje echt op zijn Italiaans maar ook wel een beetje
dom van ons. Zullen ze het bord er net neergezet hebben? Nee vast niet dus
we moeten betalen. 

Wat mooi is dat dat op het postkantoor kan en als we dat binnen een
bepaalde tijd doen, valt de schade nog alles mee. Wachten we met betalen tja
dan loopt het bedrag aardig op. Wij zijn dus naar het postkantoor geweest en
hebben de boete betaald. 

Bovenstaande is inmiddels een anekdote. We kunnen er gelukkig om lachen.

EEN  ZONNIGE

DAG  OP  ELBA

WAT  ZIJN  DE  MEEST  VOORKOMENDE  SITUATIES
WAARIN  JE  ONVERWACHT  EEN  BEKEURING  KRIJGT ?  

In het buitenland heb je zomaar een bekeuring voor iets waar je helemaal
geen erg in hebt. Het is allemaal toch een beetje vreemd, je bent de taal niet
eigen, soms heb je het gevoel dat het allemaal wel erg haastig moet en voel je
je opgelaten, kortom het is zó gebeurd. 
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ZONA TRAFFICO LIMITATO
 

In Italië zijn stadskernen vaak afgesloten voor
doorgaand verkeer . Vergunninghouders en
hulpdiensten mogen doorrijden maar wij als toerist
zéker niet . Deze zones worden aangegeven met
borden ZLT . Zone Traffico Limitato . Rijd je toch door
dan wordt je kenteken door camera ’s geregistreerd
en bega je  een verkeersovertreding .

Let op ! Als je al zoekende verschillende borden
passeert , maak je evenzoveel verkeersovertredingen
en krijg je voor al deze keren een bekeuring . 

Wanneer je op weg bent naar een hotel dat in een
Zone Traffico Limitato is gelegen , kun je ontheffing
krijgen via het hotel . Je moet een paar dagen voor
aankomst contact opnemen met het hotel om
kenbaar te maken dat je graag een ontheffing wilt .
Zij geven het kenteken door aan de gemeente
politie . Denk er om dat zo ’n ontheffing vaak maar
voor een beperkte periode is . Bijvoorbeeld om
bagage te lossen . Informeer hier goed naar . Je bent
zelf verantwoordelijk !
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Net als in de rest van Europa betekent een rond rood bord met
een wit vlak, verboden in te rijden voor voertuigen. De straat is
hier eenrichtingsverkeer. Je mag hier niet inrijden. Dat is feitelijk
wat het is. Nu kun je een bord tegen komen als hierboven op de
foto. Er gelden dus uitzonderingen in deze situatie. In dit geval:
CORSIA RISERVATA AL MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO. Oftewel
deze straat of baan is gereserveerd voor het openbaar vervoer. Jij
als vakantieganger bent dat natuurlijk niet. Ook niet als je het
rijbewijs D hebt en met de ganse familie in een bus door Rome
toert. De afbeeldingen onder het bord spreken voor zichzelf. Er
zijn uitzonderingen voor verschillende hulpdiensten. 

CORSIA RISERVATA AL MEZZI
PUBBLICI DI TRASPORTO
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ONDERBORDEN

WAT ZIJN DE UITZONDERINGEN?

Soms lijkt het of je door de borden het bos niet meer ziet. Misschien is dat ook wel zo.

Het verkeersbeeld kan erg druk zijn. In een split second bepalen of je een straat in mag
en als dat mag wat dan de beperkingen zijn is lastig. Door middel van onderborden
wordt de ontheffing of de uitzondering aangegeven. Deze wijzen vaak vanzelf. Dat het
onderstaande bord anders geïnterpreteerd kan worden is niet zo raar. 

Op zon- en
feestdagen. 

De hele dag.  

  Op werkdagen
tussen 8,00 - 20,00

Alle dagen tussen:
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In Italië zijn tolwegen gemeen goed. Deze worden vaak beheerd door

Autostrada per l’Italia. Tol kan op verschillende manieren betaald worden.

Contant, met de meest voorkomende creditcard, een oplaadbare Via-kaart of

in het geval van sommige wegen in Noord-Italië via elektronische tolheffing.

Maak je gebruik van deze laatste wegen registreer je dan binnen 15 dagen na

gebruik op apl.pedemontana.com. Betalen kan dan met een creditcard.

Soms gaat het betalen van tol niet helemaal goed. Er staat niet voldoende

saldo op de via-kaart, er is niet voldoende contact geld, een storing in de

betaalpas, het duurt te lang, er kunnen verschillende redenen zijn waarom het

niet lukt. Je krijgt dan een bevestiging van onbetaalde tol. Hierop staan de

voertuiggegevens als kenteken en klasse van de auto, reisdatum en tijdstip, de

uitgang van de tolweg en als het bekend is de toegang tot de tolweg. Je vindt

ook het bedrag dat niet betaald is op deze uitdraai. 

De niet betaalde tol mag je zonder bijkomende kosten betalen als je dat

binnen 15 dagen na de uitgiftedatum doet. Na deze datum wordt het

tolbedrag verhoogd met verificatiekosten. Deze kosten komen voort uit de

Italiaanse wegcode (Art.176/11 bis C.d.S.)

Je kan je afvragen; hoe kan het dat ik niet betaald heb, de tolpoort ging

immers gewoon open. Dat klopt. Om verstoppingen te voorkomen, gaat op

enig moment de slagboom omhoog. Je moet dus enigszins alert zijn. Maar

goed, je weet zelf wanneer er te weinig contant geld is of wanneer de pas

geweigerd wordt. 

Om het gemakkelijk te maken, is het in de meeste gevallen alsnog online te

betalen. Ook bij de Punto Blu servicepunten of de Telepass Self Service points

kan er achteraf nog betaald worden. Deze servicepunten zie je vaak net na het

tolgebied. 

TOL

Neem eens een kijkje op www.autostrade.it
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Wanneer je niet betaalt omdat je denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen, wordt

de vordering aangeleverd bij de incassodiensten in Italië. Deze brengen

volgens Art. 373 van het snelwegenreglement extra kosten in rekeningen. En

wees eerlijk dat is toch zonde. 

Wanneer je dan alsnog niet betaalt, worden de kentekengegevens

overgedragen aan de Italiaanse verkeerspolitie. Zij verhogen de niet betaalde

tol met een boete. Deze boete kan oplopen tot ruim € 300,-. Art. 176 van het

verkeersreglement ligt hieraan ten grondslag. Verder worden er dan

strafpunten op het rijbewijs gegeven.  

TOL
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Wanneer je met een huurauto een verkeersovertreding

begaat, staat het kenteken natuurlijk niet op jouw naam.

De verkeerspolitie vraagt dan gegevens op bij het

autoverhuurbedrijf. 

Het autoverhuurbedrijf berekent je kosten voor deze

administratieve handeling. Vaak worden deze kosten

automatisch van de creditcard afgeschreven. Vergis je

niet. Dit is dus nog niet de boete voor de

verkeersovertreding. Die ontvangt je later van de

gemeente- of verkeerspolitie danwel het incassobureau.

HUURAUTO 'S
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Verbaas je niet als je lang nadat je de overtreding hebt begaan, bericht krijgt

van de overtreding. De ingebrekestelling moet binnen 360 dagen na het

verkrijgen van de gegevens van de eigenaar cq. bestuurder van de auto,

aangetekend verstuurd worden. Het kan soms lang duren voordat deze

gegevens bekend zijn. De overtreding verjaart na vijf jaar. Tenzij er binnen die

vijf jaar een opvolgende aangetekende brief verstuurd wordt. In Italië zijn

gemeenten vrij te kiezen welke partijen een boete mogen innen. Daarom kan

het zijn dat je de boete ontvangt van een private incassopartij. Ook hier in

Nederland. 

In Italië geldt een puntenrijbewijs dat ook geldt voor buitenlanders. Wanneer

je teveel strafpunten hebt of een ernstige verkeersovertreding begaat, kan je

een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd krijgen of je rijbewijs kan

ingenomen worden. 

Ondanks alles wat we hierboven hebben geschreven, hopen we dat we snel

weer naar ons favoriete vakantieland kunnen gaan. Een klein beetje beter

geïnformeerd zodat de ergernis van een boete het vakantieplezier niet

bederft.  

Om vast wat voorpret te beleven enkele tips:

Op Netflix Enrico Piaggio - An Italian Dream

Ciao Tutti - ontdekkingsblog door Italë www.ciaotutti.nl

https://www.parcocolosseo.it

Il Giornale Italië Krant

TOT SLOT
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