
PROTOCOLAKKOORD

Betreffende de gemeenteüjke administratieve sancties in geval van
gemengde inbreuken

Verkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3° van de wet van 24 junî 2013 
betreffende de gemeentelljke administratieve sancties

TUSSEN:

De gemeente Ukkei, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, in wiens 
naam de heer Bons Dilhès, Burgemeester, en de heer Patrick De Nutte, de wnd Gemeentesecretans, 
handeien m uitvoenng van de beshssmg van de Gemeenteraad van 23jum 2022,

EN

De procureur des Konmgs van het gerechtelyk arrondissement Brussel, de heer Tim De Wolf,

WORDT MEEGEDEELD WAT VOLGT:

Gelet op de wet van 24 jum 2013 betreffende de gemeentelljke administratieve sancties, met name artikel 
23, §1, alinea 1, voor wat betreft de gemengde inbreuken, met uitzondenng van de verkeersinbreuken, 
en artikel 23, §1, alinea 5, voor wat betreft de verkeersinbreuken .

Gelet op de artikeien 119bis, 123 en 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet,

Gelet op het komnklijk besluit van 9 maart 2014 -betreffende de gemeentelljke administratieve sancties 
voor de overtredmgen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteîd met automatisch werkende toestellen

WERD OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

A, Wetteiiik kader

De wet van 24 jum 2013 betreffende de gemeentelljke administratieve sancties (BS van 1 juli 2013), 
hierna "de GAS-wet" genoemd, bepaalt in artikel 3, 3° dat de gemeenteraad in zyn reglementen of 
ordonnanties een administratieve sanctie kan voorzten voor de inbreuken die worden bepaaid door de 
Konmg, bij een besluit vastgesteîd na overleg in de Mmisterraad, op basis van de aigemene reglementen 
bedoeld in artikel 1, eerste hd, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de pohtie over het wegverkeer

Art 23§1, al 6 van de GAS-wet vereist het opstellen van een protocolakkoord voor de behandelmg van 
verkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3° van deze wet

De kwestieuze inbreuken zijn verder opgenomen in het komnklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende 
de gemeentelljke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het 
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteîd met 
automatisch werkende toestellen (BS van 20 jum 2014)
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B. Conventioneel kader

Artikeî 1. - Uitwisselinq van Informatie

a Aile partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te mformeren binnen de grenzen 
van hun bevoegdheden en staan garant voor de vertrouwelijkheid van deze uitwisselmg Daartoe 
duidt de procureur des Komngs één of meerdere magistraten van zijn arrondissement aan, 
hierna de "referentiemagistraten GAS" genoemd De referentiemagistraten kunnen door de door 
dit akkoord gebonden gemeenten gecontacteerd worden m geval van moeihjkheden bij de 
toepassmg van de wet of het onderhavige akkoord of om informatie te verknjgen over het gevolg 
dat aan bepaalde processen-verbaal werd gegeven

b De contactgegevens van de referentiemagistraten en de referentiepersonen binnen de 
gemeenten worden tussen de verschillende partners uitgewisseid De bnefwisseimg en/of de 
telefoongesprekken en/of de e-mailbenchten betreffende de admimstratieve sancties worden 
aan hen gencht.

c De partijen verbinden zich ertoe eike wijzigmg van de contactgegevens van de voornoemde 
personen onverwijld mee te delen

Artikel 2. - Behandelinq van de inbreuken

Préambule 1: Alleen meerdenanqe natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen het voorwerp 
uitmaken van een admimstratieve sanctie overeenkomstig het koninkhjk besluit van 9 maart 2014

Préambule 2: De ondertekenende partijen komen uitdrukkelyk overeen dat de inbreuken begaan en 
vastgesteld op parkings lanas autosnelweqen waar het verkeersbord F7 van toepassmq is {art 71 van 
het koninklyk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg) uitgesloten zijn uit het toepassmgsgebied van de 
gemeentehjke admimstratieve sancties

2 1 De procureur des Komngs verbmdt zich ertoe voor de hierna opgesomde verkeersmbreuken geen 
vervoigmg in te stellen en de betrokken gemeenten verbinden zich ertoe de naar behoren vastgestelde 
inbreuken te behandelem

Inbreuken op het koninkhjk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de poiitie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (de 'wegcode' genaamd) zoaîs opgenomen 
m het koninkhjk besiuit van 9 maart 2014.

1- Bestrafte mbreuk van 1ste categorie

Artikels

22bis 4°. a)
22ter 1, 3°
22 sexies 2
23 1,1° 23 1,2°
23 2 alinea 1. 1°tot 3°
23 2 alinea 2 
23 3
23 4
24 alinéa 1.2°,4° en 7° tôt 10°
25 1, 1°, 2°. 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° 
27 1 3
27bis

• 27 5 1
• 27 5 2
• 27.5 3
• 70.2 1
• 70.3
• 77 4
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• 77 5
• 77 8
• 68 3 en 71 (borden C3 en F103 — inbreuken vastgesteld met automatisch werkende 

toestellen)

2- Inbreuken van 2de categorie

Artikels

• 22 2 en 21 1.4°
• 24 alinea 1, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°
• 25 1,4°, 6°, 7M4°

Voor de bovenvermelde inbreuken wordt het ongmele admimstratief proces-verbaal opgestuurd naar de 
sanctionerendeambtenaar, uitgezonderd voor de inbreuken op art 24, a( 1,3° van de wegcode (cf punt 
2 2 hierna)
Als het ongineel naar de sanctionerende ambtenaar opgestuurd wordt, wordt de procureur des Komngs 
hierover gemformeerd op de volgende wyze één keer per trimester wordt een lijst opgestuurd naar het 
politieparket met de volgende gegevens het nummer van het admimstratief proces-verbaal, de identiteit 
van de overtreder, het adres van de plaats van de feiten {straat, straatnummer en gemeente) en de 
nummerplaat

2 2 De procureur des Komngs verbmdt zich ertoe een gevolg te geven {volgens de modaliteiten van zijn 
vervolgbeleid) aan de inbreuken op artikel 24 alinea 1, 3° op het komnkiijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg zoals opgenomen in het komnkiijk besiuit van 9 maart 2014 (stilstaan of parkeren op de overwegen)

In het kader van de procedure betreffende artikel 24, alinea 1, 3° van de wegcode, zoals hierboven 
bedoeld, worden de admimstratieve processen-verbaal, opgesteld door de pohtie, steeds opgestuurd 
naar de procureur des Komngs

De admimstratieve processen-verbaal, opgesteld door vaststeilende ambtenaren, zulien overgemaakt 
worden aan de sanctionerende ambtenaar die de feiten za! aangeven in toepassing van artikel 29 van 
het Wetboek van Strafvordenng bij het Politieparket, Dienst Overtredmgen (PORTALIS site - Quatre 
Brasstraat4 bus 1 - 1000 Brusse!)

2 3 Gevallen van verkeersmbreuken, vastgesteld ten laste van de gebruiker van een voertuig die direct 
of indirect betrokken iijkt in een ongeval of gevallen waarbij er een verband is met een andere gemengde 
mbreuk horende tôt de bevoegdheid van de procureur des Komng of inbreuken verbonden aan andere 
feiten die niet in aanmerking komen voor admimstratieve sancties of die hebben geleid tôt 
vrijheidsberoving

In de eerste twee gevallen wordt het proces-verbaal bmnen een termijn van een (1) maand overgemaakt 
aan de procureur des Komngs Enkei de procureur des Komngs zal bepalen welk gevolg gegeven za! 
worden aan al deze inbreuken. met uitzondenng van eîke admimstratieve sanctie Dit geldt eveneens 
voor processen-verbaal ten laste van overtreders zonder gekende woon- of verblijfplaats in Belgie

Indien de mbreuk verband houdt met andere feiten die met in aanmerking komen voor admimstratieve 
sancties of die hebben geleid tôt vrijheidsberoving, is de toepassing van de GAS-procedure uitgesioten
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Artikel 3

Indien de bevoegde sanctionerende ambtenaar bij de toepassing van de procedure betreffende het 
opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie, vaststelt dat de verdachte zich kennelijk ook 
schuldig heeft gemaakt aan andere misdrijven, zal hij de feiten aangeven bij de referentiemagistraat GAS 
in toepassing van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.

Rekening houdend met de aard van de aangegeven feiten beslist de referentiemagistraat GAS of hij een 
gevolg zal geven aan het geheel van de feiten met inbegrip van het feit of de feiten waarvoor de 
administratieve procedure werd ingesteld. Binnen de termijn van 2 maanden na de aangifte brengt hij de 
sanctionerende ambtenaar daarvan op de hoogte, die vervolgens de administratieve procedure afsluit. 
Zonder beslissing van de procureur des Konings heeft de sanctionerende ambtenaar niet langer de 
mogelijkheid om een administratieve geldboete op te leggen.

Artikel 4

De verschillende partijen komen minimaal een keer per jaar samen om de toestand te evalueren en een 
stand van zaken op te maken met betrekking tôt de verschillende gebruikte procedures.

Article 5

Huidig protocol treedt in werking op 1 juli 2022.

Opgemaakt te Brussel, op 23 juni 2022 in evenveel exemplaren als er partijen zijn.

Voor de gemeente Ukkel,

De wnd. Gemeentesecretaris, 
Patrick De Nutte

De Burgemeester, 
Boris Dilliès

Voor het Parket te Brussel,

Tim De Wolf

Het protocolakkoord hierboven zal worden gevoegd in het 
goedgekeurd werd door de Gemeenteraad op 1 oktober 2020.

algemeen politiereglement dat
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