Kaderreglement gemeentelijke administratieve sancties
(gemeenteraad van 28/03/2022)
DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 40;
• Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24/06/1988 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald de artikelen 119, 119bis en 135 §2;
• Gelet op de wet van 13/05/1999, (gewijzigd bij de wet van 26/06/2000, van 19/06/2004, van
20/07/2005, de wet van 24/06/2013 en art. 46 van de wet van 09/11/2015 houdende diverse
bepalingen Binnenlandse Zaken waarbij de gemeentelijke administratieve sancties werden
ingevoerd in uitvoering van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet;
• Gelet op het Koninklijk Besluit van 28/1/2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten
voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties;
• Gelet op het Koninklijk Besluit van 21/12/2013 tot vaststelling van de procedure, tot aanwijzing
van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13/05/1999
betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties en latere wijzigingen;
• Gelet op de wet van 7/05/2004 tot wijziging van de wet van 8/04/1965 betreffende de
jeugdbescherming en Nieuwe Gemeentewet;
• Gelet op het schriftelijk advies van de jeugdraad van 24/02/2022;
• Overwegende dat de gemeenten, ten behoeve van de inwoners, moeten waken over de openbare
orde met name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare
overlast en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen;
• Overwegende dat de gemeentelijke administratieve sancties het gemeentebestuur de mogelijkheid
biedt snel en adequaat te reageren op veiligheidsproblemen van lokale aard;
• Overwegende dat het wenselijk is om voor het geheel van gemeentelijke administratieve sancties
een kader te scheppen;
• Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/06/2016 houdende het goedkeuren van een
kaderreglement met betrekking tot administratieve sancties;
• Overwegende dat een periodieke bijwerking van het uniform gemeentelijk kaderreglement
opportuun is, omwille van de wijzigingen in de hogere wetgevingen, alsmede omwille van de
aanpassing aan de maatschappelijke evolutie;
• Gelet op het besluit van de provincieraad van 17/06/2020 houdende het goedkeuren van het
politiereglement voor het provinciaal domein Nieuwdonk; waarvan de gemeenteraad kennis nam in
zitting van 29/06/2020;
• Overwegende dat dit provinciaal reglement moet worden verwerkt in het gemeentelijk
kaderreglement met het oog op het effectief sanctioneren van mogelijke inbreuken op het
provinciaal reglement op het provinciaal domein Nieuwdonk;
• Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
• Gehoord de uitleg ter zitting.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Heft het gemeenteraadsbesluit van 14/06/2016 houdende het goedkeuren van een kaderreglement
met betrekking tot administratieve sancties op, op 31 maart 2022.
ART. 2
Keurt met ingang van 1 april 2022 volgend kaderreglement goed met betrekking tot gemeentelijke
administratieve sancties:
Artikel 1:
Wanneer een gemeentelijk reglement of een gemeentelijke verordening als sanctie voorziet in een
gemeentelijke administratieve geldboete, worden de betreffende inbreuken vastgesteld en
gesanctioneerd volgens de regels en procedures van de wet van 24/06/2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties en met de onderstaande preciseringen.
Artikel 1.1:
Specifieke regeling voor het Provinciaal Domein Nieuwdonk
In het Provinciaal Domein Nieuwdonk is het politiereglement van 17/06/2020, zoals goedgekeurd door
de provincieraad van Oost-Vlaanderen, van toepassing.
Overtredingen op dit politiereglement van 17/06/2020 kunnen eveneens worden bestraft met een
gemeentelijke administratieve sanctie overeenkomstig de wet van 24/06/2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties, tenzij voor deze overtredingen door of krachtens een wet of
een decreet straffen of administratieve sancties worden bepaald.
Artikel 2:
De vaststelling van de inbreuken, die uitsluitend kunnen worden bestraft met een administratieve
sanctie kan, naast de politieambtenaren en de hulpagenten van politie, ook gebeuren door personen,
voorzien in artikel 21 van de wet van 24/06/2013 als ze aan de wettelijke voorwaarden daarvoor
voldoen. Deze personen voorzien in voormeld artikel 21 worden nominatief aangewezen bij
afzonderlijk gemeenteraadsbesluit.
Artikel 3:
De aanwijzing van een of meer sanctionerende ambtenaren, bevoegd voor het opleggen van de
administratieve geldboetes, gebeurt eveneens bij afzonderlijk raadsbesluit.
Artikel 4:
Tenzij specifiek anders bepaald, kan een administratieve geldboete voor meerderjarigen en voor
rechtspersonen gaan tot maximum 350,00 euro. Voor minderjarigen die de leeftijd van zestien jaar
bereikt hebben op het ogenblik van de feiten is dat maximum 175,00 euro. Binnen die maxima stelt
de sanctionerende ambtenaar de geldboete in elk concreet geval proportioneel vast, in functie van
enerzijds de objectieve ernst van de inbreuk (aard, omvang, duur, rechtstreeks of onrechtstreeks
veroorzaakte schade of overlast) en anderzijds de verwijtbaarheid aan de betrokkene (verzachtende
of integendeel verzwarende omstandigheden, eventuele herhaling).
Artikel 5:
De verplichte bemiddeling ten aanzien van minderjarigen die de volle leeftijd van zestien jaar hebben
bereikt op het tijdstip van de feiten, teneinde de mogelijkheid te bieden om de aangebrachte schade
te vergoeden of te herstellen, wordt geregeld conform hoofdstuk 2 van de wet van 24/06/2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en zoals voorzien in het bemiddelingsreglement
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, goedgekeurd in de gemeenteraad, van
14/09/2016.
Conform afdeling 2 van de wet van 24/06/2013 wordt aan de sanctionerende ambtenaar de
mogelijkheid gegeven volgende alternatieve maatregelen in plaats van de administratieve geldboete
op te leggen:
− de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd
door de overtreder ten gunste van de collectiviteit;
− de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk
maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of
schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren.

Artikel 6:
De sanctionerende ambtenaar ondertekent alle briefwisseling in het kader van de procedure tot het
opleggen van een administratieve geldboete, met inbegrip van de kennisgeving van zijn
eindbeslissing.
Artikel 7:
Wanneer een gemeentelijk reglement of een gemeentelijke verordening als sanctie voorziet in de
administratieve schorsing of intrekking van een door het gemeentebestuur verleende toestemming of
vergunning, of in de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting, worden die
overeenkomstig artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet en overeenkomstig artikel 45 wet betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties, na een eerste waarschuwing, opgelegd door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 8:
Jaarlijks, vóór eind april, krijgt de gemeenteraad van de sanctionerende ambtena(a)r(en) een
omstandig verslag over de toepassing van de administratieve sancties gedurende het voorbije
kalenderjaar.
ART. 3
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan:
− de sanctionerende ambtenaren
− stadsbestuur Dendermonde, ter attentie van de bemiddelingsambtenaar, administratief
centrum Franz Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde
− de procureur des Konings te Dendermonde
− lokale politie Berlare – Zele
− de provinciegouverneur
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven cf. de bepalingen in het decreet lokaal
bestuur.
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