PROTOCOLAKKOORD

Benter

BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES
INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER)

TUSSEN

de gemeente Sint-Gillis-Waas, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en
schepenen, namens wie handelen mevrouw Maaike De Rudder, burgemeester, en mevrouw Vicky
Van Daele, algemeen directeur;
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 het Algemeen Politiereglement van de gemeente Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene en
bijzonder politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties;
gelet op het akkoord van de partijen om aan het initiële bestaande protocolakkoord een aantal

aanpassingen aan te brengen;

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT
A. Toepassingsgebied

De bepalingen van de GAS-wetgeving en van dit protocolakkoord zijn van toepassing op
meerderjarigen en op minderjarigen, die op het ogenblik van de feiten de volle leeftijd van 14 jaar
hebben bereikt. De wet van 24 juni 2013 preciseert immers dat een minderjarige die de volle leeftijd
van 14 jaar heeft bereikt, het voorwerp kan uitmaken van een administratieve geldboete, “zelfs

wanneer deze persoon op het ogenblik van de beoordeling van de feiten meerderjarig is geworden”.
B. Wettelijk kader

Artikel 3, 1° en 2° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
(B.S. 1 juli 2013) bepaalt dat de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen kan voorzien in
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2.3 Als de bevoegde sanctionerende ambtenaar,tijdens het toepassen van de procedure tot het
opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete, vaststelt dat de verdachte zich
kennelijk ook schuldig heeft gemaakt aan andere misdrijven, draagt hij het dossier over aan bij de
referentiemagistraat GAS, overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.
Rekening houdend metde aard van de aangegeven feiten beslist de referentiemagistraat GAS ofhij
zich verbindt tot het geven van een gevolg voor het geheel van de feiten met inbegrip van hetfeit
waarvoor de administratieve procedure werd ingesteld. Hij deelt zijn beslissing mee aan de
sanctionerend ambtenaar binnen de termijn van 2 maanden na ontvangst van hetdossier.
2.4 De sanctionerend ambtenaar beschikt over de mogelijkheid om bijkomende informatie op te
vragen bij de verbaliserende politiediensten indien hij dit noodzakelijk acht na lezing van het
proces-verbaal of na verweer van de overtreder.
2.5 Indien aan de voorwaarden voor de toepassing van dit protocol voldaan is, kan de

sanctionerende ambtenaar, vanaf de ontvangst van kopie van de vaststellingen, de GAS-procedure
opstarten. Hij zal dus geen mededeling van de procureur des Konings dienen af te wachten.
Uitzondering: de procureur des Konings behoudt zich het recht voor, omwille van specifieke
omstandigheden eigen aan het dossier, een bepaald dossier naar zich toe te trekken om zelf tot

strafrechtelijke vervolging over te gaan. Deze omstandigheden kunnen onder meer betrekking
hebben op:
-

de omvang van de schade;

-

recidive;

-

de hoedanigheid van de verdachte;
de leeftijd van de verdachte;

-_

veelheid van de feiten;

-

publieke beroering.

2.6 De toepassing van de gemeentelijke administratieve sanctie wordt uitgesloten indien de feiten

bedoeld in dit protocol samenhangen met andere feiten die niet in aanmerking komen voor
administratieve sancties of met feiten die hebben geleid tot een gerechtelijke vrijheidsberoving,
bevestigd door de procureur des Konings.
2.7 De gemeentelijke administratieve sanctie wordt toegepast op gemengde inbreuken die zich
voordoen als openbare overlast, dus niet op gemengde inbreuken die louter binnen de familiale
sfeer gepleegd worden’.
2.8 De gemeente verbindt zich tot de ontwikkeling van de bemiddelingsprocedure met het oog op
een maximale vergoeding van de geleden schade.

1 Handelt om gemengde inbreuken die omschreven worden als intrafamilaal geweld overeenkomstig de
bepalingen van de COL3/2006,zijnde alle vormen van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen
leden van een zelfde familie, ongeacht hun leeftijd.
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Artikel 3 - Afhandeling van de gemengde inbreuken.
3.1. Er wordt in de volgende gevallen toepassing gemaakt van de gemeentelijke
administratieve sanctie in zover opgenomen in de reglementen en verordeningen van de
gemeente/stad :

3.1.1. inbreuk op de artikelen 461 en 463 van het Strafwetboek? onder de cumulatieve
toepassingsvoorwaarden:
a.

hetfeit handelt om een winkeldiefstal of een poging daartoe, en
het nadeel is kleiner of gelijk aan 250,00 euro, zoalsblijkt uit de aanvankelijke aangifte, en

c.

de dader (of daders) van het feit heeft (hebben), met inbegrip van het nieuwe feit, minder

dan vier (pogingen) winkeldiefstallen gepleegd in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de
ANG, en

d. op grond van de vaststellingen staan de feiten onherroepelijk vast, en
er werd geen enkele vorm van geweld of gelijkgesteld geweld gebruikt door de verdachte,
en
f. _erzijn geen aanwijzingen van georganiseerd karakter van de feiten.
3.1.2. inbreuk op artikel 521, derde lid van het Strafwetboek? onder de cumulatieve
toepassingsvoorwaarden:

a.

het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;

EN

b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen.

3.1.3.

inbreuk

op

artikel

toepassingsvoorwaarden:

526

van

het

Strafwetboekf,

onder

de

cumulatieve

? 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.
3 Bij onbruikbaarmaking met het oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie jaar gevangenis en
geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro.
De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling of van
onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen.
4 Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd euro wordt
gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt:
Grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd
zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;
Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere
openbare gebouwen zijn geplaatst.
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a.

het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;

EN

b. de dader (of daders) van hetfeit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoalsblijkt uit de vaststellingen;
3.1.4. inbreuk op artikel
toepassingsvoorwaarden:
a.

534bis

van

het

Strafwetboek’,

onder

de

cumulatieve

het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;

EN

b. de dader (of daders) van hetfeit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling, of graffiti volgens de Algemene Nationale
Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;

3.1.5. inbreuk op artikel
toepassingsvoorwaarden:

a.

534ter

van

het

Strafwetboek’,

onder

de

cumulatieve

het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;

EN
|

b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden(d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoalsblijkt uit de vaststellingen;

3.1.6. inbreuk op artikel 537 van het Strafwetboek”;

> Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot
tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti
aanbrengt op roerende of onroerende goederen.
6 Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot
tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende
eigendommen beschadigt.
7 Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een
of meer enten vernielt, wordt gestraft: voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden
en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro; voor elke ent, met gevangenisstraf van acht dagen
tot vijftien dagen en met geldboete van zesentwintig euro tot vijftig euro of met een van die straffen alleen.
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3.1.7. inbreuk op artikel
toepassingsvoorwaarden:
a.

545

van

het

Strafwetboek?,

onder

de

cumulatieve

het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;

EN

b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;
3.1.8.

inbreuk

op

artikel

toepassingsvoorwaarden:
a.

559,

1°

van

het

Strafwetboek’,

onder

de

cumulatieve

het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;

EN

b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;

3.1.9.

inbreuk op artikel 561, 1° van het Strafwetboek?®;

3.1.10. inbreuk op artikel
toepassingsvoorwaarden:

a.

563,

2°

van

het

Strafwetboek,

onder

de

cumulatieve

het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke
aangifte;

EN

8 Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot

tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt,
levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt,
vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven
te bepalen, verplaatst of verwijdert.
9 Met geldboete van tien euro tot twintig euro worden gestraft: zij die, buiten de gevallen omschreven in boek Il,
titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen.
10 Met geldboete van tien euro tot twintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met een
van die straffen alleen worden gestraft: zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor
de rust van de inwoners kan worden verstoord.
H Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of
met een van die straffen alleen worden gestraft: zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen
ook gemaakt, opzettelijk beschadigen.
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b. de dader (of daders) van hetfeit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen
feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de
afgelopen twee jaar, zoalsblijkt uit de vaststellingen;

3.1.11. inbreuk op artikel 563, 3° van het Strafwetboek”;

3.1.12. inbreuk op artikel 563bis van het Strafwetboek™;

3.2. Er wordt in de volgende gevallen geen toepassing gemaakt van de gemeentelijke
administratieve sanctie:
3.2.1. Inbreuk op artikel 448 strafwetboek™.
Artikel 4 - Kennisgevingen
4.1. Overeenkomstig artikel 27 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties dient de sanctionerend ambtenaar zijn beslissing ter kennis te brengen
van de overtreder per aangetekendebriefen, in geval van de in artikel 3, 1° en 2° van de wet van 24

juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties bedoelde inbreuken (gemengde
inbreuken), van de procureur des Konings.

De kennisgeving aan de procureur des Konings gebeurt maandelijks door op uniforme digitale wijze
een lijst te bezorgen aan het parket van de procureur des Konings met vermelding van het procesverbaalnummer, de naam en de voornamen van de overtreders, de aard van de inbreuken en de

genomen beslissingen.

2 Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of
met een van die straffen alleen worden gestraft: daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij
niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren;
in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen

dat hem kan hinderen of bevuilen.
B Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of
met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de
voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen,
zodat zij niet herkenbaar zijn.
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het
gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens
arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.
14 Hij die hetzij door daden, hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand beledigt in een van de
omstandigheden in artikel 444 bepaald, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee maanden
en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.
Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, in een van de omstandigheden in artikel 444 bepaald, iemand die
drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met een openbare hoedanigheid is bekleed,
door woorden beledigt in zijn hoedanigheid of wegens zijn bediening.
Pagina 7 van 10

De GAS-ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat de procureur des Konings zal
aanleveren”.
4.2. Om te voldoen aan artikel 22, $ 3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties (toesturen aan de procureur des Konings van een kopie van de

vaststellingen GAS1-inbreuken ten laste van minderjarigen) zal maandelijks op uniforme digitale
wijze aan de procureur des Konings een lijst worden bezorgd houdende de GAS1-inbreuken begaan
door minderjarigen, met vermelding van het proces-verbaalnummer, de naam en de voornamen
van de minderjarige, de geboorteplaats en -datum, de aard van de inbreuken en de genomen
beslissingen.
De GAS-ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat de procureur des Konings zal
aanleveren’,
4.3. Met betrekking tot de inbreuken die principieel niet in aanmerking komen voor de toepassing
van gemeentelijke administratieve sancties zal de politie geen kopie van vaststellingen aan de
sanctionerend ambtenaar bezorgen.
Artikel 5 - Wijzigingen

Elke wijziging aan huidig protocolakkoord kan worden aangebracht bij wijze van addendum,
behoorlijk te dagtekenen en te ondertekenen door alle partijen vermeld in de aanhef van huidig
protocolakkoord.
Artikel 6 - Bijlagen

De bijlagen maken integraal deel uit van het onderhavig protocolakkoord om er samen mee te
worden uitgevoerd, en worden door de partijen bijkomend ondertekend.
Artikel 7 - Inwerkingtreding

Dit protocolakkoord heft het bestaande protocolakkoord op voor alle bepalingen die een wijziging
inhouden en zet de toepassing ervan verder met dien verstande dat de gewijzigde bepalingen in
werking zullen treden op de datum van de ondertekening van het nieuwe protocolakkoord.
Opgemaakt te Sint-Gillis-Waas, op 29 juni 2020 in zo veel exemplaren als er partijen zijn.
Voor de gemeente Sint-Gillis-Waas,
burgemeester, Maaike De Rudder

5 Zie bijlage 2

!6 Zie bijlage 3

S

Paert MERC

RS

vis. progureur des Konings

|
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Voor de gemeente Sint-Gillis-Waas,
algemeen directeur, Vicky Van Daele
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