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BIJLAGE AAN PROTOCOLAKKOORD  

BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES  

INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) 

TUSSEN  

de stad Gent, met zetel ten Stadhuize te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door 

het College van Burgemeester en Schepenen, waarvoor optreden de heer DANIËL TERMONT, 

burgemeester, en de heer PAUL TEERLINCK, stadssecretaris; 

EN 

de procureur des Konings van het Parket Oost- Vlaanderen, vertegenwoordigd door de heer 

Johan SABBE; 

 

gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in 

het bijzonder op artikel 23, § 1, eerste lid, voor wat de gemengde inbreuken betreft, 

verkeersinbreuken uitgezonderd; 

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

gelet op de toepasselijke politieverordeningen en – reglementen ; 

 

Voorafgaandelijk : 

In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 7 november 2014 werd het 

protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties – inbreuken op het 

Strafwetboek (niet-verkeer) goedgekeurd.  

Artikel 7 van het protocolakkoord stelt dat voor wat betreft de inbreuken op artikel 398 van 
het Strafwetboek1 en op de artikelen 461 en 463 van het Strafwetboek2, de 
inwerkingtreding wordt uitgesteld tot de datum voorzien in een afzonderlijke bijlage.  
Onderhavig document houdt dergelijke bijlage in.  
 
 

                                                           
1
 Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot 

zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro of met een van die straffen alleen. 
Ingeval de schuldige heeft gehandeld met voorbedachten rade, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf van 
een maand tot een jaar en tot geldboete van vijftig euro tot tweehonderd euro. 
2
 Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. Met diefstal wordt 

gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik. 
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TUSSEN PARTIJEN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT : 

 

Artikel 1 - Inwerkingtreding 

Het protocolakkoord treedt voor wat betreft inbreuken op artikel 398 van het Strafwetboek 

en op de artikelen 461 en 463 van het Strafwetboek in werking op 1 maart 2015. 

Op voornoemde artikelen zullen alle in het protocolakkoord voorziene bepalingen en 

voorwaarden worden toegepast.  

 

Artikel 2 -  Wijzigingen 

Elke wijziging aan huidige bijlage protocolakkoord kan worden aangebracht bij wijze van 

addendum, behoorlijk te dagtekenen en te ondertekenen door alle partijen vermeld in de 

aanhef van huidige bijlage aan het protocolakkoord. 

  

Artikel 3 - Bijlage  

 

Deze bijlage maakt integraal deel uit van het protocolakkoord om er samen mee te worden 

uitgevoerd, en wordt door de partijen bijkomend ondertekend. 

 

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

 

 

 

Voor de stad Gent                                         

 

 

 

 

 

 

Paul Teerlinck                                                                        Daniël Termont 

stadssecretaris                                                                      burgemeester 
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Parket van de procureur des Konings                                                                                                  

te Oost-Vlaanderen 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Sabbe 

procureur des Konings 


