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Opmaak en opvolging van aktes en verordeningen Bijzondere Bestuurlijke Politieverordening Verkeerwijziging - goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Rudy
Nuyens; de heer Ronald Van Thienen; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw Nadine Boekaerts;
mevrouw Rita Deckers; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Stefaan Lambrechts; mevrouw Suzy
Put; de heer Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; mevrouw Maria Vervloet; de heer Koen
Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer Geert Fierens; mevrouw Pegie Pauwels; de heer Wim Kelber;
mevrouw Anja Neels, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Eddy Verstappen; mevrouw Leen Janssens

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van 19 september 2017 keurde een Bijzondere Politieverordening inzake de
gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, goed met automatisch
werkende toestellen.
Op basis van artikel 3.3° van de GAS-wet kan een gemeente overtredingen betreffende het stilstaan
en parkeren (en negeren verkeersborden C3 en F103) sanctioneren met een gemeentelijke
administratieve sanctie. Het KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren bepaalt specifiek welke
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren aanleiding kunnen geven tot een GAS-boete
indien deze zijn opgenomen in de bijzondere politieverordening van de gemeente.

De gemeenteraad heeft op 19 september 2017 deze bijzondere politieverordening goedgekeurd.
Vanaf het moment van inwerkingtreding werden de vastgestelde overtredingen inzake parkeren en
stilstaan, die waren opgenomen in de bijzondere politieverordening, gesanctioneerd met een
administratieve geldboete van 55 of 110 euro. Deze bedragen zijn wettelijk vastgelegd in het KB van
09-03-2014 en werden ook opgenomen in artikel 90 van de bijzondere politieverordening.
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Argumentatie
De ministerraad keurde op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van
Justitie Koen Geens en minister van Mobiliteit François Bellot op 08-12-2017 jl. een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat de GAS-boetes voor verkeersovertredingen wijzigt.
De bedragen van de GAS-boetes zullen als volgt wijzigen:
 eerste graad stijgt van 55 euro naar 58 euro
 tweede graad stijgt van 110 naar 116 euro
De wijziging trekt de GAS-boetes zo gelijk met de boetes voor overtredingen die volgens de
gerechtelijke procedure verlopen.
Deze bedragen kunnen worden toegepast met ingang van 1 september 2018 na publicatie van dit KB
in het BS van augustus 2018.
Door de wijziging van het KB moet ook artikel 90 van de bijzondere politieverordening worden
aangepast. Om ervoor te zorgen dat de bijzondere politieverordening niet telkens gewijzigd dient te
worden wanneer de bedragen wijzigen, stellen wij volgende aanpassing aan artikel 90 van de
bijzondere politieverordening voor: In artikel 90 worden geen concrete boetebedragen meer
opgenomen maar wordt enkel nog verwezen naar het KB dat de boetebedragen bepaalt.
Concreet stellen wij volgende wijziging voor van artikel van de bijzondere politieverordening parkeren
en stilstaan:
Huidige tekst:
Afdeling 5. Sancties, procedure en slotbepalingen.
Hoofdstuk 1. Sancties
Artikel 90.
1°
Overtredingen van artikels uit afdeling 2 van deze bijzondere politieverordening worden bestraft
met een straf bepaald in KB van 1 december 1975 of met een administratieve geldboete of een
onmiddellijk betaling van 55 euro.
2°
Overtredingen van artikels uit afdeling 3 van deze bijzondere politieverordening worden
bestraft met een straf bepaald in KB van 1 december 1975 of met een administratieve geldboete of
een onmiddellijk betaling van 110”euro.
3°
Overtredingen van artikels uit afdeling 4 van deze bijzondere politieverordening worden
bestraft met een straf bepaald in KB van 1 december 1975 of met een administratieve geldboete of
een onmiddellijk betaling van 330 euro.
Nieuwe tekst:
Afdeling 5. Sancties, procedure- en slotbepalingen.
Hoofdstuk 1. Sancties
Artikel 90.
Overtredingen van artikels uit deze bijzondere politieverordening worden bestraft met een straf
bepaald in het KB van 1 december 1975 of met een administratieve geldboete of een onmiddellijke
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betaling bepaald in KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor
de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

Juridische grond
Wet van 24/06/2013 betreffende de toepassing van de Gemeentelijk Administratieve Sancties
KB van 09/03/2014 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties voor de overtredingen
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3
en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
stijging van 5% van de inkomsten uit GAS-boetes autoluw en parkeren

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 18 stem(men) voor: Dirk Aras; Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Lies Ceulemans; Swa De Bakker;
Rita Deckers; Geert Fierens; Jan Hendrickx; Walter Horemans; Wim Kelber; Stefaan Lambrechts; Rudy
Nuyens; Pegie Pauwels; Suzy Put; Ingeborg Van Hoof; Ronald Van Thienen; Silvain Vertommen; Maria
Vervloet
- 1 onthouding(en): Koen Kerremans

Besluit
Artikel 1
De wijziging van artikel 90 van de Bijzondere Politieverordening inzake Gemeentelijke Administratieve
Sancties voor overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vestgesteld met automatisch werkende toestellen, wordt
goedgekeurd.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

algemeen directeur

burgemeester-voorzitter

Anja Neels

Walter Horemans
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op 23 oktober 2018

algemeen directeur
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