
   PROTOCOLAKKOORD 

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 

TUSSEN : 

De gemeente Schelle, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en 
Schepenen, namens wie handelen de heer Rob Mennes, burgemeester, en mevrouw 
Betty Van Cauteren, gemeentesecretaris wnd.; 

EN 

De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, 
vertegenwoordigd door mevrouw Anne-Marie Gepts 

 

WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT : 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
(verder: de GAS-wet), inzonderheid op artikel 23, § 1, vijfde lid, voor wat 
verkeersinbreuken betreft; 

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

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2014, betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren 
en voor de overtredingen betreffende verkeersbord C3 en F103 uitsluitend vastgesteld 
door automatisch werkende toestellen (verder: het GAS-KB); 

Gelet op het politiereglement van de gemeente van 20.11.2014; 

 

WORDT HETGEEN VOLGT OVEREENGEKOMEN: 

A. Wettelijk kader 

Artikel 3, 3°, van de GAS-wet bepaalt dat de gemeenteraad in zijn reglementen of 
verordeningen kan voorzien in een administratieve sanctie voor de inbreuken die worden 
bepaald door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op 
basis van de algemene reglementen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 16 
maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.  



In het onderhavige geval maakt het artikel 23, § 1, vijfde lid van de GAS-wet daarentegen 
de opstelling van een protocolakkoord voor de verwerking van de bovenvermelde 
inbreuken verplicht.  

B. Uitwisseling van informatie 

1. Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de 
grenzen van hun bevoegdheden en zij verzekeren de vertrouwelijkheid van deze 
uitwisseling. 

Daartoe duidt de procureur des Konings één of meer magistraten van zijn 
arrondissement aan, hierna de "referentiemagistraten GAS" genoemd. De 
referentiemagistraten kunnen door de door dit akkoord verbonden stad gecontacteerd 
worden in geval van moeilijkheden bij het toepassen van de wet of onderhavig protocol 
of om informatie te verkrijgen over het gevolg gegeven aan bepaalde processen verbaal. 

2. De contactgegevens van de referentiemagistraten, en van de referentiepersonen 
binnen de gemeente en bij de lokale politie zijn opgenomen in een bijgevoegd 
document. De briefwisseling en/of de telefoongesprekken en/of de mailberichten 
betreffende de administratieve sancties worden aan hen gericht.  

3. De partijen verbinden zich ertoe elke wijziging van de contactgegevens van 
voornoemde personen onverwijld te melden. 

C. Behandeling van de inbreuken 

Behoudens de gevallen waarin de GAS-wet de gevolgverlening van de in het GAS-KB 
vastgestelde overtredingen voorbehoudt aan zijn ambt, in het bijzonder in de gevallen 
zoals vermeld in artikel 22, §6, 2de lid van de GAS- wet, verbindt de procureur des 
Konings zich ertoe voor geen van de in artikel 2 van het GAS-KB opgesomde 
verkeersinbreuken begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door 
rechtspersonen vervolging in te stellen, en de stad/gemeente… verbindt zich ertoe de 
naar behoren vastgestelde inbreuken af te handelen. 

D. Rapportering aan de procureur des Konings  

In uitvoering van artikel 22, §6, 1ste lid van de GAS-wet, zal de sanctionerend ambtenaar 
in het kader van zijn/haar jaarverslag voor elk van de overtredingen zoals bepaald in het 
GAS-KB een overzicht geven aan de procureur des Konings van het aantal processen-
verbaal die werden overgemaakt aan hem/haar met het oog op administratieve 
afhandeling in het kader van de GAS-wetgeving alsook van het gevolg dat werd verleend 
aan vermelde processen-verbaal (o.a het aantal zonder gevolg gestelde processen-
verbaal en de redenen daarvoor, het aantal opgelegde boetes, het aantal aangenomen 
en afgewezen verweren, het aantal beroepen,…) 



E. Informatie betreffende de gevallen waarbij de verdachte zich kennelijk ook schuldig 
heeft gemaakt aan andere misdrijven 

 1. Als de bevoegde sanctionerende ambtenaar, tijdens het toepassen van de procedure 
tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete, vaststelt dat de 
verdachte zich kennelijk ook schuldig heeft gemaakt aan andere misdrijven, geeft hij de 
feiten aan bij de referentiemagistraat GAS, overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek 
van Strafvordering. 

 2. Rekening houdend met de aard van de aangegeven feiten beslist de 
referentiemagistraat GAS of hij zich verbindt tot het geven van een gevolg voor het 
geheel van de feiten met inbegrip van het feit of de feiten waarvoor de administratieve 
procedure werd ingesteld. Hij brengt de sanctionerende ambtenaar daarvan op de 
hoogte binnen de termijn van één maand van aangifte, die vervolgens de administratieve 
procedure afsluit. 

F. Inwerkingtreding 

Dit protocol treedt in werking op 01.07.2015 en geldt voor de onder littera C bedoelde 
inbreuken die vanaf die datum worden vastgesteld. 

 

Opgemaakt te Schelle, op 18.05.2015 in zo veel exemplaren als er partijen zijn. 

 


