
Ter attentie van Mevrouw Carla Dejonghe 

Ingevolge uw schriftelijke aanvraag, laat ik U weten wat er gebeurt met de voertuigen gebruikt door 
personen met een handicap in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. 

De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (BS van 1 juli 2013), 
hierna "de GAS-wet" genoemd, bepaalt in artikel 3, 3° dat de Gemeenteraad in zijn reglementen of 
ordonnanties een administratieve sanctie kan voorzien 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 onderhavig geval verplicht artikel 23, § 1, 5de alinea van de GAS-wet de opmaak van een 
protocolakkoord voor de behandeling van verkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3° van de wet van 24 
juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

De nieuwigheid is dat, gelijktijdig met de politie, het de gemeentelijke vaststellende ambtenaren 
toegestaan wordt om vaststellingen op te stellen voor de inbreuken op het parkeren, met inbegrip 
van de plaatsen voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap. 

De kwestieuze inbreuken zijn verder opgenomen in 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 de verkeersborden C3 en F103, 
vastgesteld met automatisch werkende toestellen (BS van 20.06.2014). 

Deze inbreuken zijn opgenomen in het Algemeen politiereglement van Sint-Pieters-Woluwe sinds 
30.09.2014. Het parkeren betreffende de plaatsen voor personen met een handicap wordt bepaald in 
artikels 102 § 1 et 102 § 2.  

ln het kader van het protocolal<koord d'at. ter handtekening is bij het Parket wordt er bepaald .vvat de 
gemeenten mogen vervolgen en wat het Parket zich voorbehoudt om te vervolgen. 

De procureur des Konings verbindt zich ertoe een gevolg te geven (volgens de modaliteiten van zijn 
vervolgbeleid) aan de onderstaande verkeersinbreuken: 

Inbreuken op het koninklijk 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 koninklijk besluit van 9 maart 2014 : 

1. Inbreuk van lste categorie  : 
Artikel 27bis (betreffende het parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden voor 
de voertuigen gebruikt door personen met een handicap) 

2. Inbreuk van 2de categorie  : 
Artikel 25.1, 14° (betreffende het verbod tot parkeren op parkeerplaatsen 
voorbehouden voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap) 

3. Inbreuk van 4de categorie  : 
Artikel 24 alinea 1, 3° (betreffende het verbod tot stilstaan of parkeren op de 
overwegen) 



In het kader van de procedure betreffende artikel 24, alinea 1, 3°; 25.1, 14° en 27bis van de wegcode, 
zoals hierboven bedoeld, worden de administratieve processen-verbaal, opgesteld door de politie, 
steeds opgestuurd naar de procureur des Konings. 

De administratieve processen-verbaal, opgesteld door gemeentelijke vaststellende ambtenaren, 
zullen overgemaakt worden aan de sanctionerende ambtenaar die de feiten zal aangeven in 
toepassing van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering bij het Politieparket, Dienst 
Overtredingen (PORTALIS site - Vierarmenstraat 4, 1000 Brussel). 

In zitting van 15.01.2015 werd genoemd protocolakkoord goedgekeurd door het College van 
Burgemeester en Schepenen en vervolgens in zitting van 27.01.2015 door de Gemeenteraad 
bekrachtigd. 

Tot besluit : wat betreft de inbreuken op het parkeren op de plaatsen voor personen met een 
handicap is enkel aan het Parket toegestaan om te vervolgen en boetes op te leggen. 

De sanctionerende ambtenaar heeft natuurlijk opdracht gegeven aan de gemeentelijke 
constaterende ambtenaren om verder vaststellingen op te stellen voor deze inbreuken, vaststellingen 
die daarna aan het Parket worden overgemaakt. 
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