Kaderreglement Gemeentelijke Administratieve Sancties
(goedgekeurd in gemeenteraad 14/09/2016)
Artikel 1:
Wanneer een gemeentelijk reglement of een gemeentelijke verordening als sanctie voorziet in een
gemeentelijke administratieve geldboete, worden de betreffende inbreuken vastgesteld en
gesanctioneerd volgens de regels en procedures van de artikelen 119bis en met de onderstaande
preciseringen.
Artikel 2:
De vaststelling van de inbreuken, die uitsluitend kunnen worden bestraft met een administratieve
sanctie kan, conform art 119bis §6, tweede lid Nieuwe Gemeentewet, naast de politieambtenaren en
de hulpagenten van politie, ook gebeuren door gemeenteambtenaren die aan de wettelijke
voorwaarden daarvoor voldoen. Die gemeenteambtenaren worden nominatief aangewezen bij
afzonderlijk gemeenteraadsbesluit.
Artikel 3:
De aanwijzing van een of meer sanctionerende ambtenaren, bevoegd voor het opleggen van de
administratieve geldboetes, gebeurt eveneens bij afzonderlijk raadsbesluit.
Artikel 4:
Tenzij specifiek anders bepaald, kan een administratieve geldboete voor meerderjarigen en voor
rechtspersonen gaan tot maximum 350,00 euro. Voor minderjarigen die de leeftijd van zestien jaar
bereikt hebben op het ogenblik van de feiten is dat maximum 175,00 euro. Binnen die maxima stelt
de sanctionerende ambtenaar de geldboete in elk concreet geval proportioneel vast, in functie van
enerzijds de objectieve ernst van de inbreuk (aard, omvang, duur, rechtstreeks of onrechtstreeks
veroorzaakte schade of overlast) en anderzijds de verwijtbaarheid aan de betrokkene (verzachtende
of integendeel verzwarende omstandigheden, eventuele herhaling).
Artikel 5:
De verplichte bemiddeling ten aanzien van minderjarigen die de volle leeftijd van zestien jaar hebben
bereikt op het tijdstip van de feiten, teneinde de mogelijkheid te bieden om de aangebrachte schade
te vergoeden of te herstellen, wordt geregeld conform hoofdstuk 2 van de wet van 24/06/2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en zoals voorzien in het bemiddelingsreglement
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, goedgekeurd in de gemeenteraad, van
14/09/2016.
Conform afdeling 2 van de wet van 24/06/2013 wordt aan de sanctionerende ambtenaar de
mogelijkheid gegeven volgende alternatieve maatregelen in plaats van de administratieve geldboete
op te leggen:
 de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd
door de overtreder ten gunste van de collectiviteit;
 de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk
maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of
schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren.
Artikel 6:
De sanctionerende ambtenaar ondertekent alle briefwisseling in het kader van de procedure tot het
opleggen van een administratieve geldboete, met inbegrip van de kennisgeving van zijn
eindbeslissing.
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Artikel 7:
Wanneer een gemeentelijk reglement of een gemeentelijke verordening als sanctie voorziet in de
administratieve schorsing of intrekking van een door het gemeentebestuur verleende toestemming of
vergunning, of in de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting, worden die
overeenkomstig artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet, na een eerste waarschuwing, opgelegd door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8:
Jaarlijks, vóór eind april, krijgt de gemeenteraad van de sanctionerende ambtena(a)r(en) een
omstandig verslag over de toepassing van de administratieve sancties gedurende het voorbije
kalenderjaar.

* * *
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