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Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester; M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins; Schepenen; M. dhr. ZIAN,
Conseiller communal /Echevin (à partir du point 6); Gemeenteraadslid /Schepen (vanaf punt 6); M. dhr. OURIAGHLI,
Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, M. dhr. TEMIZ, Mme mevr.
AMPE, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr.
DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. MUTYEBELE, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. OPOKU
BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN
ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. TALBI, Mme mevr.
AUCHAPT, M. dhr. DE LILLE, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, Mme mevr.
MOUSSAOUI, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville;
Stadssecretaris.
#Onderwerp:

Wijziging aan het Algemeen Politiereglement - artikel 90bis.- Autoloze Dag.#

De Gemeenteraad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en meer bepaald haar artikelen 119 en 135;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het advies van de politie van 20 december 2016;
Overwegende dat op 13 mei 1999, de eerste wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, die een grotere
autonomie toekent aan de gemeenten met het oog op de strijd tegen overlast, is gestemd;
Dat het systeem van gemeentelijke administratieve sancties dus werd ontworpen om sneller en efficiënter te strijden
tegen kleine overlast begaan op het grondgebied van de gemeenten;
Dat zij dus niet meer afhangen van de parketten voor de vervolging van de inbreuken, noch van strafrechtbanken om
deze kleine overlast te bestraffen;
Dat een ander doel van het systeem erin bestaat om gemeenten de mogelijkheid te geven om het gevoel van
straffeloosheid bij de burger te verminderen;
Dat in dit kader, op haar zitting van 20 juni 2005, de Gemeenteraad een nieuw Algemeen Politiereglement heeft
aangenomen;
Dat gedurende de laatste jaren, de administratieve sancties aan belang hebben gewonnen als efficiënt instrument in de
strijd tegen hinder;
Dat de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties reeds enkele belangrijke wijzigingen
heeft aangebracht op gebied van administratieve sancties;
Dat deze verschillende wijzigingen een aanpassing noodzaken van de tekst van het Algemeen Politiereglement;
Dat overigens, om het werk van de zonale politieagenten, die vroeger hun processen-verbaal opstelden op basis van
twee Algemene Politiereglementen, te vergemakkelijken en rationaliseren, één Algemeen Politiereglement, gemeen aan
de Stad Brussel en aan Elsene, werd aangenomen op 7 juli 2014;
Overwegende dat het gemeentereglement mbt het autoloze zondag geen sanctie mag voorzien voor auto’s en
motorfietsen die toch rijden op autoloze zondag, maar daar geen toestemming voor hebben;
Overwegende dat als agenten op die dag toch een auto zonder toestemming zien rijden, kunnen ze enkel aan de
chauffeur vragen het voertuig aan de kant te zetten;
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Dat de invoeging van een artikel in het Algemeen Politiereglement zou toelaten aan de PolitieZone en aan bepaalde
gemeentelijke ambtenaren, die gevormd zijn en die de bevoegdheid hebben, om deze hinderlijke gedragingen vast te
stellen;
Overwegende dat dit artikel 90bis luidt als volgt :
“hoofdstuk IV bis : Autoluwe Dag
Artikel 90bis : Behoudens toelating is het autoverkeer verboden gedurende een “autoluwe dag”.
Onder autoverkeer wordt verstaan het verkeer met motorvoertuigen in de zin van het artikel 2.16
van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Datum en modaliteiten worden vastgelegd in een tijdelijke politieverordening naar aanleiding van
een autoluwe dag”
Overwegende dat de gemeente Elsene akkoord gaat met dit voorstel;
Overwegende dat de invoeging van dit nieuwe artikel in het APR evenwel het voorafgaand advies van de Politieraad
vereist overeenkomstig artikel 2, §2, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Dat dit advies werd verkregen ter zitting van 25 juin 2019 tijdens dewelke de Politieraad een gunstig advies heeft
verleend betreffende de tekst;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLUIT :
Enige artikel : Een hoofdstuk IV bis en een artikel 90 bis die luidt als volgt
“hoofdstuk IV bis : Autoluwe Dag
Artikel 90bis : Behoudens toelating is het autoverkeer verboden gedurende een “autoluwe dag”.
Onder autoverkeer wordt verstaan het verkeer met motorvoertuigen in de zin van het artikel 2.16 van het Koninklijk
Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Datum en modaliteiten worden vastgelegd in een tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een autoluwe dag”
in het Algemeen Politiereglement van de Stad Brussel en de gemeente Elsene toe te voegen.
Aldus beraadslaagd in zitting van 01/07/2019
Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)
La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet TEMMERMAN (s)
Voor eensluidend afschrift, Brussel, 12/08/2019 :

Vanwege het College :
De Stadssecretaris,

Het College,

Luc SYMOENS

Philippe CLOSE

Bijlagen:
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