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Reglement

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied
Artikel 1. Doel
De gemeente Horebeke legt bij wijze van dit algemeen reglement de verschillende aspecten van de
procedure vast ingeval een inbreuk werd vastgesteld op één van de bepalingen van de
politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en het parkeren en de overtredingen
betreffende de verkeersborden C3 vastgesteld met automatisch werkende toestellen van de
gemeenten van de politiezone Brakel-Zwalm-Maarkedal-Horebeke, die aanleiding kunnen geven tot
het opleggen van een administratieve geldboete.

Voornoemde politieverordening geeft uitvoering aan artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Hierin wordt bepaald dat de gemeenteraad
een administratieve geldboete kan voorzien voor de inbreuken opgesomd in het Koninklijk Besluit
van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden
C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

Artikel 2. Definities
In dit algemeen reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.
1. een administratieve geldboete:
geldboete opgelegd als sanctie voor een inbreuk op de politieverordening betreffende
overtredingen op het stilstaan en het parkeren en de overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 vastgesteld met automatisch werkende toestellen van de gemeenten van
de politiezone Brakel-Zwalm-Maarkedal-Horebeke.
Het bedrag van deze geldboete wordt vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende
het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en
F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen en wordt bepaald in functie van de
ernst van de bedreiging die zij betekenen voor de verkeersveiligheid en de mobiliteit
2. Sanctionerend ambtenaar :
ambtenaar aangewezen door de gemeenteraad bevoegd voor het opleggen van een
administratieve geldboete, en voldoet aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 21
december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van
de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de
boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
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3. Automatisch werkend toestel :
onbemande camera met nummerplaatherkenning
4. onmiddellijke betaling :
betaling van de administratieve geldboete ter plaatse mits akkoordbevinding van de
overtreder (natuurlijke persoon) die noch een woonplaats, noch een vaste verblijfplaats
heeft in België.

Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied
§ 1. Dit reglement is van toepassing op alle bepalingen van de politieverordening betreffende
overtredingen op het stilstaan en het parkeren en de overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 vastgesteld met automatisch werkende toestellen van de gemeenten van de
politiezone Brakel-Zwalm-Maarkedal-Horebeke, die aanleiding kunnen geven tot het opleggen
van een administratieve geldboete.
§ 2. Dit reglement geldt ten aanzien van iedere meerderjarige natuurlijke persoon en iedere
rechtspersoon die zich op het grondgebied van de gemeente Horebeke. bevindt, ongeacht zijn
woonplaats of ligging van de maatschappelijke zetel.

Hoofdstuk 2. Vaststellen inbreuken – opleggen geldboete
Artikel 4. Vaststellen inbreuken
§ 1. De inbreuken op artikel 5 tot en met 21 en artikel 23 tot en met 25 van de politieverordening
betreffende overtredingen op het stilstaan en het parkeren en de overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 vastgesteld met automatisch werkende toestellen van de gemeenten van de
politiezone Brakel-Zwalm-Maarkedal-Horebeke, worden vastgesteld door een politieambtenaar.
§ 2. De inbreuken op artikel 22 van de politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan
en het parkeren en de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 vastgesteld met
automatisch werkende toestellen van de gemeenten van de politiezone Brakel-ZwalmMaarkedal-Horebeke, worden vastgesteld door een automatisch werkende toestel.

Artikel 5. Opleggen administratieve geldboete
§1. De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar.
§2. Indien het een verkeersinbreuk betreft van de eerste categorie volgens hoofdstuk 2, afdeling 1
van de politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en het parkeren en de
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 vastgesteld met automatisch werkende
toestellen van de gemeenten van de politiezone Brakel-Zwalm-Maarkedal-Horebeke, wordt
deze gesanctioneerd met een administratieve geldboete of onmiddellijke betaling zoals bepaald
in artikel 2 § 1 van het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en
voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch
werkende toestellen.
§3. Indien het een verkeersinbreuk betreft van de tweede categorie volgens hoofdstuk 2, afdeling 2
van de politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en het parkeren en de
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 vastgesteld met automatisch werkende
toestellen van de gemeenten van de politiezone Brakel-Zwalm-Maarkedal-Horebeke, wordt
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deze gesanctioneerd met een administratieve geldboete of onmiddellijke betaling zoals bepaald
in artikel 2 § 2 van het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en
voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch
werkende toestellen.
§4. bij afwezigheid van de bestuurder wordt vermoed dat de overtreding is begaan door de houder
van de kentekenplaat van het voertuig. De houder van de kentekenplaat kan dit vermoeden
weerleggen door met elk middel te bewijzen dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van
de feiten. In dat geval is hij ertoe gehouden de identiteit van de onmiskenbare bestuurder
kenbaar te maken binnen dertig dagen na de kennisgeving van de overtreding, behalve wanneer
hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen.

Hoofdstuk 3. Protocolakkoord inbreuken verkeer
Artikel 6. Protocolakkoord
De inbreuken voorzien in de politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en het
parkeren en de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 vastgesteld met automatisch
werkende toestellen van de gemeenten van de politiezone Brakel-Zwalm-Maarkedal-Horebeke
worden behandeld conform het Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties inbreuken verkeer, afgesloten tussen de procureur des Konings en het college van
burgemeester en schepenen, en bekrachtigd door de gemeenteraad. Dit protocolakkoord leeft alle
wettelijke bepalingen na die betrekking hebben op de procedures voorzien voor de overtreders en
schendt de rechten van de overtreders niet.

Hoofdstuk 4. Administratieve procedure
Artikel 7. Kennisgeving
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, alsmede het bedrag van de administratieve geldboete.

Artikel 8. Betaling
De administratieve geldboete wordt betaald door de overtreder binnen dertig dagen na de
kennisgeving ervan, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn verweermiddelen bij gewone
zending laat geworden aan de sanctionerend ambtenaar.

Artikel 9. Verweer
De overtreder kan binnen 30 dagen na de kennisgeving van de administratieve geldboete op zijn
verzoek worden gehoord wanneer het bedrag van de administratieve geldboete hoger ligt dan 70,00
euro.
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Artikel 10. Beslissing
§ 1. Indien de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen gegrond verklaart, dan brengt hij
hiervan de overtreder op de hoogte.
§ 2. Indien de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond verklaart, dan brengt hij
de overtreder hiervan op een met redenen omklede wijze op de hoogte met verwijzing naar de
te betalen administratieve geldboete die binnen een nieuwe termijn van dertig dagen na deze
kennisgeving moet worden betaald.

Artikel 11. Herinnering
Indien de administratieve geldboete niet wordt betaald binnen de eerste termijn van dertig dagen,
dan wordt, behoudens 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.

Artikel 12. Uitvoerbare kracht administratieve geldboete
De beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete heeft uitvoerbare kracht indien de
geldboete niet binnen de termijn bedoeld in artikel 10 § 2 (ingeval van verweermiddelen) of 11
(indien geen verweermiddelen werden geuit) van dit reglement werd betaald, tenzij de overtreder
binnen deze termijn een beroep instelt.

Hoofdstuk 5. Beroepsmogelijkheden
Artikel 13. Beroepsprocedure
§1. De overtreder kan in geval van een administratieve geldboete een beroep instellen bij
geschreven verzoekschrift bij de politierechtbank, volgens de burgerlijke procedure, binnen de
termijn bedoeld in artikel 10 § 2 (ingeval van verweermiddelen) of 11 (indien geen
verweermiddelen werden geuit) van dit reglement.
§2. De politierechtbank beslist in het kader van een tegensprekelijk en openbaar debat, over het
beroep ingesteld tegen de administratieve geldboete.
§3. De politierechtbank oordeelt over de wettelijkheid van de opgelegde geldboete en kan de
beslissing van de sanctionerend ambtenaar ofwel bevestigen ofwel herzien.
§4. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.

Hoofdstuk 6. Onmiddellijke betaling
Artikel 14. Voorwaarden onmiddellijke betaling
§ 1. De inbreuken op de politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en het
parkeren en de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 vastgesteld met automatisch
werkende toestellen van de gemeenten van de politiezone Brakel-Zwalm-Maarkedal-Horebeke
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kunnen aanleiding geven tot onmiddellijke betaling van de in artikel 5 van dit reglement bepaalde
boetebedragen.
§ 2. Alleen de personeelsleden van het operationele kader van de federale en lokale politie kunnen
gebruik maken van de door dit hoofdstuk voorziene onmiddellijke betaling. In geval van
onmiddellijke betaling zullen voornoemde personen de overtreder op de hoogte brengen van al zijn
rechten.
§ 3. De onmiddellijke betaling kan enkel worden uitgevoerd ten aanzien van een natuurlijk persoon:
a. die, noch een woonplaats, noch een vaste verblijfplaats heeft in België;
b. die meer dan 18 jaar oud is en niet onder het statuut van verlengde minderjarigheid valt of
onbekwaam is verklaard;
c. die akkoord gaat met de uitvoering van de onmiddellijke betaling.
§ 4. De onmiddellijke betaling is uitgesloten indien één van de inbreuken die bij dezelfde gelegenheid
worden vastgesteld geen aanleiding kan geven tot deze procedure.
§ 5. De betaling van de administratieve geldboete gebeurt door middel van een bankkaart of
kredietkaart of via overschrijving of in geld.
§ 6. Het proces-verbaal dat gewag maakt van een onmiddellijke betaling van de administratieve
geldboete wordt binnen een termijn van vijftien dagen overgezonden aan de sanctionerend
ambtenaar en aan de procureur des Konings.

Artikel 15. Gevolgen onmiddellijke betaling
§ 1. De onmiddellijke betaling doet de mogelijkheid vervallen om aan de overtreder een
administratieve geldboete voor het bedoelde feit op te leggen.
§ 2. De onmiddellijke betaling verhindert de procureur des Konings evenwel niet de artikelen 216bis
of 216ter van het Wetboek van Strafvordering toe te passen, noch strafrechtelijke vervolgingen in te
zetten.

Hoofdstuk 7. Verjaring
Artikel 16. Verjaring van de administratieve geldboete
De administratieve geldboete verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop ze betaald
moeten worden.

Hoofdstuk 8. Bekendmaking
Artikel 17. Bekendmaking
Dit reglement wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 286§1 van het Decreet over het
lokaal bestuur en artikel 15 van de Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
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Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Artikel 18. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 15.07.2021

A.R. op GAS 4

7

