1
NIJLÉN
ìi i l
\1 li

I

Gemeenteraad
Besluit

L4

Zitting van 6 november 2018
Afdeling ontwikkeling en organisatie Aankoop en contracten

AanpassingBijzonderePolitieverordeningverhogingbedragen

Samenstellingl
Aanwezig:
de heer Bert Celis, voorzitter gemeenteraad; de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Paul
Laurijssen, schepen; de héer Luc Luyten, schepen; mevrouw Geeft Verrelst, schepen; mevrouw Carrie
Verelst, schepen; mevrouw Griet Van Olmen, schepen; de heer Rene Van Goubergen, raadslid; de
heer Ferdi Heylen, raadslid; mevrouw Karin Dillen, raadslid; mevrouw Ingrid Van Wunsel, raadslid; de
heer Jinse Van den Bogaert, raadslid; de heer Marcel Beirinckx, raadslid; mevrouw Lien Du Four,
raadslid; de heer Johan Van Dessel, raadslid; de heer Andre Marien, raadslid; de heer John Van Laer,
raadslid; de heer Geert Marien, raadslid; mevrouw Marleen Dobbeleir, raadslid; de heer Stefaan
Bruyninckx, raadslid; mevrouw Wendy Van Dyck, raadslid; mevrouw Dorien Van Assche, raadslid;
mevrouw lris Mulkens, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Jan Zander, raadslid; mevrouw Nicole Daems, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Veerle Boeckxstaens, schepen; de heer Leo Verelst, voorzitter OCMW - schepen; de heer
Gust Diels, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op basis van artikel 3.3o 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 gemeentel'rjke administratieve
sancties voor de oveftredingen 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 5 september 2017 deze bijzondere politieverordening goedgekeurd. Vanaf

het moment van inwerkingtreding werden de vastgestelde oveftredingen inzake parkeren en stilstaan,
die waren opgenomen in de bijzondere politieverordening, gesanctioneerd met een administratieve
geldboete van € 55,00 of € 110,00. Deze bedragen zijn wettel'rjk vastgelegd in het KB van 9 maaft
2014 en werden ook opgenomen in artikel 90 van de bijzondere politieverordening.
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Juridische grond
Wet van 24 juni 2013 betreffende de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties,

Het koninkl'rjk besluit van 9 maaft 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,

Argumentatie
Qe ministerraad keurde op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van
lustitie Koen Geens en minister van Mobiliteit François Bellot op B december 2017 een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat de GAS-boetes voor verkeersoveftredingen wijzigt,

De bedragen van de GAS-boetes zullen als volgt wijzigen:

o eerste graad stijgt van € 55,00 naar € 58,00
tweede graad stijgt van € 110,00 naar € 116,00

.

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 Belgisch Staatsblad 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, wordt volgende aanpassing aan artikel 90 van de bijzondere
politiéverordening voorgesteld: in artikel 90 worden geen concrete boetebedragen meer opgenomen
maar wordt enkel nog verwezen naar het KB dat de boetebedragen bepaalt. Concreet wordt volgende
wijziging van dit aftikel voorgesteld:

Huidiqe tekst:
Afdeling 5. Sancties, procedure en slotbepalinoen.
Hoofdstuk 1. Sancties

Aftikel90.

1o

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,

2o

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 admînistratieve geldboete of een
onmiddellijk betaling van 1lO"euro.

30

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:

Afdelino 5. Sancties, procedure- en slotbepalinoen.
Hoofdstuk 1, Sancties
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Aftikel9O.
Overtredingen van adikels uit deze bijzondere politieverordening worden bestraft met een straf
bepaald in het KB van 1 decembei 1975 of met een administratieve geldboete of een onmiddellijke
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.

Stemming op het besluit
De gemeenteraad keurt, met 21 stemmen voor (CD&V, N&U, N-VA, Groen, Open Vld en de
onafhankelijke raadsleden Bert Celis en John Van Laer) en 1 stem tegen (Vlaams Belang), het

volgende besluit goed.

Besluit
Aftikel

I

De gemeenteraad keurt de wijziging van artikel 90 van de bijzonder politieverordening inzake de

gemeentelijke administratieve sancties voor de oveftredingen betreffénde het stilstaan en het
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met
automatisch werkende toestellen goed,
De nieúwe tekst luidt als volgt:

Afdeling 5, Sancties, procedure- en slotbepalingen.
Hoofdstuk

l.

Sancties

Aftikel9O.
Overtredingen van aftikels uit deze bij2ondere politieverordening worden bestraft met een straf
bepaald in het KB van 1 december 1975 of met een administratieve geldboete of een onmiddellijke
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.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
algemeen directeur
Iris Mulkens

voorzitter
Bert

Voor eensluidend afschrift
algemeen directeur

Iris Mulkens

voo
Celis
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