De gemeenteraad heeft beslist om vanaf 1 juli 2014 overtredingen inzake stilstaan en parkeren en
overtredingen inzake het negeren van de autoluwe binnenstad ook via gemeentelijke administratieve
sancties te bestraffen.
Foutief geparkeerde voertuigen belemmeren niet enkel de mobiliteit, ze bedreigen ook de veiligheid
en leefbaarheid in onze centra.
Over welke inbreuken het specifiek gaat vindt u in de bijzondere politieverordening inzake 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. Het gaat bijvoorbeeld over niet parkeren rechts in de rijrichting, hinderlijk
parkeren op zebrapaden of parkeren op plaats voor mensen met beperkingen, maar ook over
negeren van bord C3 bij binnenrijden autoluwe binnenstad. Het gaat NIET over parkeerinbreuken bij
parkeerautomaten, blauwe zones of bewonerskaarten.
De inbreuken zijn ingedeeld in categorieën, naargelang de ernst van de bedreiging voor de
verkeersveiligheid en de mobiliteit. Per categorie wordt wettelijk vastgelegd hoe hoog de geldboete
maximaal mag zijn. De stad (dus ook niet de sanctionerend ambtenaar) bepaalt dus zelf niet de
hoogte van de boete.
De bedragen zijn de volgende:


Categorie 1: boete 58 euro (v.b niet parkeren of stilstaan rechts ten opzichte van de
rijrichting, negeren C3 bij autoluw via ANPR)



Categorie 2: boete 116 euro (v.b parkeren op plaats voor mensen met een beperking)

Er gelden volgende termijnen voor de behandeling van het GAS-dossier voor deze inbreuken. Deze
wijken af van de “gewone” GAS-procedure:








De sanctionerend ambtenaar deelt binnen de vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling
van de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee met betrekking tot
de vastgestelde feiten en de begane inbreuk, alsook het bedrag van de administratieve
geldboete;
De administratieve boete wordt betaald door de overtreder binnen de dertig dagen na de
kennisgeving ervan, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn verweermiddelen bij
gewone zending via een bijgevoegd antwoordformulier bezorgt aan de sanctionerend
ambtenaar. De overtreder kan binnen deze termijn op zijn verzoek gehoord worden
wanneer het bedrag van de administratieve geldboete hoger ligt dan 70 euro;
Verklaart de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond, 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,
behoudend in geval van verweermiddelen, een herinnering verstuurd met uitnodiging tot,
betaling binnen een nieuwe termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van
die herinnering;




Wordt er opnieuw niet betaald, dan wordt de procedure tot gedwongen betaling toegepast
(via deurwaarder);
Indien overtreder niet akkoord gaat met boete die hij alsnog krijgt na zijn verweer, kan hij
beroep aantekenen bij de politierechter.

