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BIJLAGE AAN PROTOCOLAKKOORD  

BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES  

INBREUKEN 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, vijfde lid; 

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

gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2014 (B.S. 20/06/14), 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; 

gelet op de toepasselijke politieverordeningen en –reglementen; 

 

Voorafgaandelijk: 

Gelet op een aantal tekortkomingen in het koninklijk besluit van 9 maart 2014 en 

onvolledigheden in het protocolakkoord Verkeer dienen enkele errata en toevoegingen 

door middel van een bijlage bij dit akkoord te worden gevoegd.  

Onderhavig document houdt een dergelijke bijlage in. 
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TUSSEN PARTIJEN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT TOE TE VOEGEN: 

1. Waar in het protocol wordt gesproken over “proces-verbaal”,  

dient dit zo te worden gelezen als: 

“proces-verbaal of als bestuurlijke verslagen van het mobiliteitsbedrijf”, met 

uitzondering van in artikel 2.3.” 

 

2. Artikel 2.3. : “voor zover er geen onmiddellijke inning kan toegepast worden” 

dient gelezen te worden als : 

“voor zover niet onmiddellijk betaald kan worden”. 

 

Duiding : onmiddellijke inning heeft een breder karakter dan in niet-verkeer; hier 

worden specifiek de buitenlanders beoogd aan wie in principe geen onmiddellijke 

inning wordt aangeboden doch aan wie gevraagd wordt onmiddellijk te betalen 

 

3. Artikel 2.7:  de tekst “Aangezien processen-verbaal inzake overtredingen 

betreffende stilstaan en parkeren en overtredingen van de bepalingen betreffende 

verkeersbord C3, vastgesteld met automatisch werkende toestellen”,  

dient te worden gelezen als: 

 “Aangezien processen-verbaal inzake overtredingen betreffende stilstaan en     

 parkeren en overtredingen van de bepalingen betreffende verkeersborden C3 en  

 F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen” 

 

Duiding: het bord F103 werd per vergissing niet opgenomen in de tekst 

 

4. Artikel 3.1.litt. o) : “artikel 68.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 

houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik 

van de openbare weg”   

 dient te worden gelezen als : 

 “artikel 71 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen     

 reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare    

 weg” 

 

 Duiding: erratum gepubliceerd in het BS van 13 februari 2015 (rechtzetting artikel   

 tenlastelegging) 

 

5. In artikel 4.4.1 dient het woord “PV-nummers” gelezen te worden als: 

               “PV-nummers en refertes van bestuurlijke verslagen” 

Duiding: Gelet op het feit dat in Gent de vaststellingen niet enkel gebeuren door de 

politie, maar ook door het mobiliteitsbedrijf (dat geen PV’s opstelt), dient de tekst 

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

 

 

 

Voor de stad Gent                                         

 

 

 

 

 

 

Paul Teerlinck                                                                        Daniël Termont 

stadssecretaris                                                                      burgemeester 

 

 

 

Parket van de procureur des Konings                                                                                                  

te Oost-Vlaanderen 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Sabbe 

procureur des Konings 

 

 

  

 

 

 

 


