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PROTOCOLAKKOORD 

MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE 
SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN 

 

TUSSEN: 

De gemeente Elsene, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en sche‐

penen, in wiens naam de Heer Willy Decourty, burgemeester, en Mevrouw Patricia van 

der Lijn, secretaris, handelen  in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 

***; 

De stad Brussel, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, 

in wiens  naam  de Heer  Yvan Mayeur,  burgemeester,  en  de Heer  Luc  Symoens,  Stad 

secretaris, handelen in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van ***; 

EN 

De procureur des Konings  van het gerechtelijk arrondissement Brussel, de heer  Jean‐

Marc Meilleur; 

 

WERD OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

Gezien de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, 

vooral artikel 23, §1, eerste alinea, wat de gemengde  inbreuken betreft, en artikel 23, 

§1, alinea 5,  wat verkeersinbreuken betreft; 

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

 

WORDT HETGEEN VOLGT OVEREENGEKOMEN: 

     A. Wettelijk kader 

1. De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (B.S. 1 juli 
2013), hierna ‘GAS-wet’ genoemd, bepaalt in artikel 3, 1° en 2°, dat de gemeenteraad in zijn 
reglementen of verordeningen kan voorzien in een administratieve sanctie voor de volgende 
inbreuken op het Strafwetboek: 

- Artikel 398 
- Artikel 448 
- Artikel 521, 3de lid 
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- Artikel 461 
- Artikel 463 
- Artikel 526 
- Artikel 534bis 
- Artikel 534ter 
- Artikel 537 
- Artikel 545 
- Artikel 559, 1° 
- Artikel 561, 1° 
- Artikel 563, 2° 
- Artikel 563, 3° 
- Artikel 563bis 

Voor de bovenstaande inbreuken kan een protocolakkoord worden gesloten tussen de bevoegde 
procureur des Konings en het college van burgemeester en schepenen betreffende de gemengde 
inbreuken. Dit protocol respecteert alle wettelijke bepalingen betreffende inzonderheid de 
voorziene procedures voor de overtreders en mag niet afwijken van hun rechten. 

 
B. Conventioneel kader 

 

Artikel 1. – Informatie-uitwisseling 

a. Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de 
grenzen van hun competenties en zij verzekeren de vertrouwelijkheid van die uitwisselingen. 

Daartoe duidt de procureur des Konings één of meer magistraten van zijn arrondissement 
aan, hierna de ‘referentiemagistraten GAS’ genoemd. De referentiemagistraten kunnen door 
de door dit akkoord verbonden steden/gemeenten gecontacteerd worden in geval van 
moeilijkheden  bij het toepassen van de wet of onderhavig protocol, of om informatie te 
verkrijgen over het gevolg gegeven aan bepaalde processen-verbaal.  

b. De contactgegevens van de referentiemagistraten en van de referentiepersonen binnen de 
steden/gemeenten zijn opgenomen in een bijgevoegd document. De briefwisseling en/of de 
telefoongesprekken en/of de e-mails betreffende de administratieve sancties worden aan hen 
gericht. 

 
c. De partijen verbinden zich ertoe elke wijziging van de contactgegevens van voornoemde 

personen onverwijld te melden. 
 

Artikel 2. – Verwerking van de gemengde inbreuken 

Preambule: Overeenkomstig de omzendbrief nr. 1/2006 van het College van Procureurs-generaal 
(herziene versie van 30/01/2014) betreft het huidig akkoord enkel de inbreuken gepleegd door 
meerderjarige personen. Het originele proces-verbaal betreffende de feiten gepleegd door een 
minderjarige wordt steeds naar de afdeling “Jeugd en Gezin” gestuurd van het parket van diens 
woonplaats, die van zijn voogd of de persoon die het gezag uitoefent , en wordt uitsluitend 
behandeld door ditzelfde parket.  
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I. Opties betreffende de verwerking van gemengde inbreuken 

De procureur des Konings verbindt zich ertoe geen vervolging in te stellen voor de hierna genoemde 
gemengde inbreuken en de betrokken gemeentes verbinden zich ertoe de behoorlijk vastgestelde 
inbreuken te verwerken.  

Preventiecode 52 ART. SWB 448  Beledigingen 

Preventiecode 50 ART. SWB 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 563, 2°  Beschadigingen, 
behalve aan een voertuig 

Preventiecode 12 ART. SWB 461 en 463  Winkeldiefstal voor een bedrag lager dan 250 euro door 
een geïdentificeerde of identificeerbare dader (bijv. door middel van camerabeelden, een 
nummerplaat,…) tenzij gepleegd door een persoon die onwettig in het land verblijft (preventiecode 
55) 

Preventiecode 92 ART. SWB 561,1°  Nachtlawaai 

Preventiecode 92 ART. SWB 563,3°  Feitelijkheden en lichte gewelddaden 

Preventiecode 98 ART. SWB 563 bis°  Onherkenbaar gezicht in openbare ruimten 

De procureur des Konings verbindt zich ertoe gevolg te geven aan de hierna opgesomde gemengde 
inbreuken. Er wordt geen kopie van het proces-verbaal overgemaakt aan de sanctionerend 
ambtenaar: 

Preventiecode 43 ART. SWB 398  Opzettelijke slagen en verwondingen 

Preventiecode 92- 50 ART. SWB 521 Beschadigingen aan een voertuig 

Preventiecodes 12 en 18 ART. SWB 461 en 463  Gewone diefstal, winkeldiefstal voor een bedrag 
hoger dan 250 euro, winkeldiefstal voor een bedrag lager dan 250 euro gepleegd door een persoon 
die onwettig in het land verblijft (preventiecode 55) 

 
 
II. Bijzondere bepalingen 

 
1. Indien de in dit protocol bedoelde feiten verband houden met andere feiten of verschijnselen 

(intrafamiliaal geweld) die niet in aanmerking komen voor de administratieve sancties of die 
tot een vrijheidsberoving hebben geleid, is de toepassing van de procedure van de 
administratieve sancties uitgesloten. Hetzelfde geldt met betrekking tot de hoedanigheid van 
de verdachte  wanneer hij gekend staat als lid van een stadsbende.  

2. Indien de sanctionerend ambtenaar bij het toepassen van de procedure die tot doel heeft een 
gemeentelijke administratieve sanctie op te leggen, vaststelt dat de verdachte zich kennelijk 
aan nog andere misdrijven schuldig heeft gemaakt, meldt hij die feiten bij toepassing van 
artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering aan de referentiemagistraat GAS. 

3. Rekening houdend met de aard van de gemelde feiten beslist de referentiemagistraat GAS of 
hij zich ertoe verbindt gevolg te geven aan het geheel van de feiten, met inbegrip van het (de) 
feit(en) waarvoor de administratieve procedure werd ingesteld. Binnen een termijn van twee 
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maanden vanaf de melding van de feiten, brengt hij de sanctionerend ambtenaar daarvan op 
de hoogte, die de administratieve procedure vervolgens afsluit. Zonder beslissing van de 
procureur des Konings, kan de sanctionerend ambtenaar geen administratieve boete meer 
opleggen. 

4. Wanneer er sprake is van vaststellingen met betrekking tot een onbekende verdachte, wordt 
er geen kopie van het proces-verbaal verzonden naar de sanctionerend ambtenaar. Wordt de 
aanvankelijk onbekende verdachte naderhand geïdentificeerd, dan kan de procureur des 
Konings beslissen om geen vervolging in te stellen en de zaak door te geven aan de 
bevoegde sanctionerend ambtenaar. 

 
Artikel 3 

Deze overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde van de schorsing en/of de 
vernietiging van het uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring 
van deze overeenkomst door de toezichthoudende overheid waarvan de Stad afhangt. 

 

Artikel 4 

De verschillende partijen zullen minstens één maal per jaar bijeenkomen om de situatie te 
evalueren en te peilen naar de verschillende procedures die werden toegepast. 

 

Gedaan op ……………………, te …………………………... in zoveel exemplaren als er partijen 
zijn. 

 

Voor de Stad Parket van de procureur des Konings van 
Brussel 

 

 
 
 


