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GR/2020/207 | Bijzondere politieverordening in het kader van Gemeentelijke administratieve 
sancties (GAS) voor overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren - Goedkeuring.
Bevoegdheid orgaan

 Decreet Lokaal Bestuur art. 2 en 40-41 houdende specifieke bevoegdheid van de 
gemeenteraad inzake vaststelling van reglementen;

 Bijzondere bevoegdheid: 

o Wet van 24 juni 2013 (en wijzigingen)betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties, art. 3,3° wat betreft de goedkeuring van de bijzondere politieverordening.

o Wet van 24 juni 2013(en wijzigingen) betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties, art. 23,§1° wat betreft de bekrachtiging van het protocolakkoord.

o K.B. 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.

Juridische grond

 Nieuwe gemeentewet, artikel 119, 119 bis, 123 en 135;

 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

 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 de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch 
werkende toestellen; (BS 20.06.2014)

 Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake 
selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die 
bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van 
een gemeentelijke administratieve sanctie.

 Algemene Politieverordening van de stad Menen, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing 
dd. 11.06.2012 en laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 25.05.2018;



 Beleidsplan stad Menen, doelstelling Veilige stad (Actie A10103 (inzetten op een intensievere 
handhaving van kleine overtredingen)  en doelstelling nette en mobile stad (Actie AP0302 
(inzetten op leefbare, veilige en duurzame mobiliteit));

Feiten, context en argumentatie

Aanleiding en context
Op 1 juli 2013 werd in het Belgisch Staatsblad de nieuwe GAS-wet van 24 juni 2013 gepubliceerd. In 
artikel 3,3° van deze nieuwe wet wordt aan de gemeenten de mogelijkheid geboden om ook voor 
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en het negeren van de verkeersborden C3 en 
F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen (ANPR-camera’s), gemeentelijke 
administratieve sancties te voorzien. Deze overtredingen zijn momenteel opgenomen in het K.B. van 1 
december1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van 
de openbare weg en worden momenteel enkel strafrechtelijk afgehandeld .

De overtredingen zijn ingedeeld in 4 categorieën, naargelang de ernst van de bedreiging voor de 
verkeersveiligheid en de mobiliteit. Per categorie wordt wettelijk vastgelegd hoeveel de geldboete 
bedraagt; het betreft een wettelijk vastgelegd forfaitair bedrag (i.t.t. de “klassieke” GAS-boetes waar de 
sanctionerend ambtenaar over een beoordelingsmarge beschikt).

De bedragen van de overtredingen die in aanmerking komen voor een administratieve geldboete, zijn 
de volgende:

 Overtredingen van de eerste categorie (20 vormen van fout parkeren zoals bv. het niet rechts 
parkeren t.o.v. de rijrichting, het verkeersbord inzake beurtelings parkeren niet in acht nemen, 
enz)= boete van 58 EUR

 Overtredingen van de tweede categorie (4 vormen van fout parkeren zoals bv. parkeren op een 
plaats voorbehouden voor personen met een handicap)=boete van 116 EUR

 Overtredingen van de vierde categorie (1 vorm van fout parkeren: parkeren op overwegen): 
boete van 330 EUR

 NB: Overtredingen van de derde categorie kunnen niet met GAS gesanctioneerd worden.

Mits goedkeuring van bijgevoegde bijzondere politieverordening en na sluiting van een protocolakkoord 
met de Procureur des Konings, kunnen deze overtredingen met een
gemeentelijke administratieve geldboete gesanctioneerd worden.

Door de invoering van het GAS-systeem voor stilstaan en parkeren, zullen de steden en gemeenten 
een effectief en efficiënt parkeerbeleid kunnen invoeren dat de doorstroming van het verkeer en de 
veiligheid en de leefbaarheid van iedereen tegemoet komt. De procedures zijn geïnspireerd op de 
huidige regels die van toepassing zijn in de verkeerswetgeving, zoals de aansprakelijkheid van de 
houder van de nummerplaat. De procedure wijkt  enigszins af van de “gewone” GAS-procedure en ziet 
er als volgt uit:

 De sanctionerend ambtenaar deelt binnen de 15 dagen na ontvangst van de vaststelling van de 
inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee m.b.t. de vastgestelde feiten 
en de begane inbreuk, alsmede het bedrag van de administratieve geldboete. 

 Binnen de 30 dagen na de kennisgeving ervan, moet de boete betaald zijn, tenzij binnen deze 
termijn verweermiddelen bij gewone zending of mondeling verweer aangevraagd werd voor 
boete van meer dan 70 EUR. 

 Als de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond verklaart, dan brengt hij de 
overtreder hiervan op een met redenen omklede wijze op de hoogte, met de verwijzing naar de 
te betalen administratieve geldboete die binnen een nieuwe termijn van dertig dagen na deze 
kennisgeving moet worden betaald.

 Wordt de boete niet betaald binnen de eerste termijn van dertig dagen, dan wordt, behoudens 
in geval van verweer, een herinneringsschrijven gestuurd met uitnodiging tot betaling binnen 
een nieuwe termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van die herinnering; Indien 
de overtreder niet akkoord gaat met de boete, kan hij beroep aantekenen bij de politierechter.



De vaststellingen voor deze inbreuken gebeuren door de politie (zoals ook voorheen reeds gebeurde) 
alsook door de gemeenschapswacht-vaststellers die hiertoe bevoegd zijn (mits het volgen van een 
specifieke opleiding parkeren). De nieuwe GAS-wet laat niet toe dat een parkeerconcessionaris 
controle voert op de naleving van deze GAS4 inbreuken stilstaan en parkeren. 

Om uitvoering te geven aan deze politieverordening is er, zoals hierboven reeds aangegeven, een 
verplicht protocolakkoord met de Procureur des Konings nodig.  In overleg met het parket en de 
referentiemagistraat GAS is een protocolakkoord in opmaak, dat zal worden voorgelegd aan de 
volgende gemeenteraad; 

De invoering van deze nieuwe categorie inbreuken kan gebeuren met ingang van 01 januari 2020 , 
onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van het protocolakkoord met het parket Kortrijk. 
Voorafgaand aan de invoering zal een sensibiliseringsactie in het kader van parkeren worden 
uitgewerkt, ter informatie en ter sensibilisatie van de bevolking; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 november 2020;

Stemming

Met 16 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Guy Blancke, 
Kasper Vandecasteele, Stefanie Platteau, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Lianna 
Mkrtchyan, Dries Defossez), 15 onthoudingen (Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-
Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, 
Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy Vandendriessche, Karolien 
Poot, Mattias Eeckhout)

Besluit

Artikel 1 : De gemeenteraad beslist om de bijzondere politieverordening 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, goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage en aan deze beslissing te hechten.

Deze verordening betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het 
stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende 
toestellen’, wordt gevoegd als addendum bij de reeds bestaande Algemene politieverordening van 
Menen, laatst gewijzigd  op 25.05.2018.

Artikel 2 :Deze verordening treedt in werking met ingang van 01 januari 2021, onder opschortende 
voorwaarde van de goedkeuring en bekrachtiging van het protocolakkoord met het parket Kortrijk. 

Artikel 3 : Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in de artikelen 285- 287 van 
het Decreet Lokaal Bestuur door publicatie op de website van de stad Menen, samen met het 
protocolakkoord met het parket.

Artikel 4 : Afschrift van deze beslissing en van het addendum op te nemen bij de Algemene 
politieverordening van de stad Menen wordt overgemaakt ter kennisgeving aan:

 de Procureur des Konings van West-Vlaanderen (park.srt@just.fgov.be) 

 de referentiemagistraat GAS bij het parket Kortrijk 

 de korpschef van de Lokale Politie Grensleie (korpschef@police.belgium.eu)

 de griffie van de provincie  ( griffie@west-vlaanderen.be)

 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Kortrijk (politierechtbankkortrijk@just.fgov.be)  

 de griffie van de politierechtbank te Kortrijk (srt.parketkortrijk@just.fgov.be)

 de veiligheidscoördinator

 de sanctionerend ambtenaar Kortrijk 

 de gemeenten van de politiezone Grensleie (Wevelgem en Ledegem)
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