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Goedkeuring gemeentelijk politiereglement, protocolakkoorden en
aanstelling sanctionerende ambtenaren.

Voorgeschiedenis








De gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2008 betreffende de aanstelling van mevrouw
Hilde Boydens, juriste bij Igean milieu & veiligheid, als sanctionerend administratief
ambtenaar.
Het schrijven van 6 maart 2015 van Igean over de aanpassing van het algemeen
politiereglement betreffende het stilstaan en parkeren en gemengde inbreuken.
De beslissing van het college burgemeester en schepenen van 30 maart 2015
betreffende de intentieverklaring om de overtredingen over stilstaan en parkeren op te
nemen in het gemeentelijk politiereglement.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 april 2015 waarin
het college akkoord gaat met de laatste aanpassingen aan het politiereglementen dit
agendapunt doorverwijst naar de gemeenteraad van juni 2015 ter goedkeuring.
De beslissing van het college van burgemeester en schepen van 1 juni 2015 over de
aanstelling van een bijkomend sanctionerend ambtenaar en het heraanstellen van de
huidig sanctionerend ambtenaar.
De beslissing van het college van burgemeester en schepen van 1 juni 2015 betreffende
het afsluiten van de protocolakkoord met het parket voor stilstaan en parkeren (verplicht).
De beslissing van het college van burgemeester en schepen van 1 juni 2015 betreffende
het afsluiten van het protocolakkoord met het parket voor GAS 2 en GAS 3 (niet
verplicht).

Juridische grond










Artikel 135 van de nieuwe gemeentewet.
De bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in de artikels 119 en 119bis
van de Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013 betreffende
de gemeentelijke administratieve sancties.
De artikelen 186 en 187 van het Gemeentedecreet.
Artikel 134sexies van de nieuwe Gemeentewet.
De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijk administratieve sancties, verder
nieuwe GAS-wet genoemd.
De wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de Wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf
omschreven hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte
schade.
Het decreet van 21 december 20017 tot aanvulling van het Decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI “toezicht,
handhaving en veiligheidsmaatregelen”.
De wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot
instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van
de Nieuwe Gemeentewet.























Het K.B. van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de
administratieve geldboete en tot de inning van de boetes in uitvoering van de wet
betreffende de GAS.
De uitvoeringsbesluiten van de nieuwe GAS-wet.
De Ministeriële omzendbrief van 22 juli 2014, waarbij uitleg verschaft wordt bij de
nieuwe regelgeving aangaande de GAS, ter vervanging van de omzendbrief
OOP30bis.
De omzendbrief N. COL 1/2006 – versie 30 januari 2014 herzien op 2 juli 2014
betreffende de GAS, houdende de opmerkingen en de richtlijnen inzake de nieuwe
GAS-wet van het college van Procureurs-Generaals bij de Hoven van Beroep.
De gemeenten, ten behoeve van de inwoners, moeten waken over de openbare orde
m.n. de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de
openbare overlast en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in
openbare gebouwen.
Het politiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 juni
2008.
Overtredingen op bepalingen van het politiereglement kunnen worden gestraft met
gemeentelijke administratieve sancties.
De protocolakkoorden die het college van burgemeester en schepenen kan afsluiten
met het parket van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen in uitvoering van de nieuwe GAS-wet.
Een aanpassing van het politiereglement is aangewezen gelet op de nieuwe GASwet en de implementatie ervan in het politiereglement.
De diverse brieven van Igean met uitbreidende toelichting bij de nieuwe GAS-wet en
de implementatie ervan in het politiereglement.
Het voorstel tot aanpassing van het politiereglement.
Dat de gemeenteraad in zitting van 20 juni 2008 mevrouw Hilde Boydens, juriste bij
Igean milieu & veiligheid, heeft aangesteld als sanctionerend ambtenaar.
De beslissing van de raad van bestuur van Igean milieu & veiligheid van 4 maart
2015 om mevrouw Lobke Goormans, juriste bij Igean milieu & veiligheid eveneens
aan te stellen als sanctionerend ambtenaar om de continuïteit van de dienstverlening
te garanderen.
Het advies van de bevoegde procureur des Konings over de aanstelling van de
sanctionerend ambtenaar.
Het advies van de politieraad van 8 april 2015.
Het advies van de jeugdraad van 30 maart 2015.
De toelichting van Igean in het college van burgemeester en schepenen van 26
januari 2015.
De bespreking aansluitend door het college van burgemeester en schepenen.

Besluit
Artikel 1
Het politiereglement, zoals het werd aangepast, onder meer aan de bepalingen van de
nieuwe GAS-wet, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het protocol afgesloten tussen het college van burgemeester en schepenen en het parket
van het arrondissement Antwerpen over de GAS 2 en GAS 3 wordt goedgekeurd en
bekrachtigd.

Het protocol afgesloten tussen het college van burgemeester en schepenen en het parket
van het arrondissement Antwerpen over het stilstaan en parkeren wordt goedgekeurd en
bekrachtigd.
Deze protocolakkoorden vervangen alle eventuele voorgaande protocolakkoorden.
Artikel 3
De aanstelling van mevrouw Hilde Boydens, juriste bij Igean milieu & veiligheid, zoals
goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2008 is in overeenstemming met
artikel 6§3 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties en het KB van 21 december 2013 over de aanstelling van de sanctionerend
ambtenaar en wordt herbevestigd.
Mevrouw Lobke Goormans, juriste bij Igean milieu & veiligheid wordt aangesteld als
sanctionerend ambtenaar overeenkomstig artikel 6 §3 van de Wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en het KB van 21 december 2013
over de aanstelling van de sanctionerend ambtenaar.
Artikel 4
Het aangepast reglement treedt in werking op 22 juni 2015.
Artikel 5
 Het aangepast politiereglement met de protocolakkoorden worden bekendgemaakt
overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet en
overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 24 juni 2013.
 De protocolakkoorden worden door het college van burgemeester en schepenen
bekendgemaakt op de website van de gemeente.
Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere praktische
uitvoering van dit besluit.
Afschrift aan
 Parket van de procureur des Konings te Antwerpen
 Politierechtbank te Antwerpen, griffie
 Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, griffie
 Igaen milieu & veiligheid
 de lokale politie
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