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Artikel 1 — Toepassingsgebied. 

Dit reglement is van toepassing op alle gemeentelijke 

politiereglementen die aanleiding kunnen geven tot een 

administratieve geldboete. 

 

Artikel 2 — Ambtshalve maatregelen. 

De burgemeester kan bij inbreuk op een politieregle-

ment de overtreder het bevel geven de aangewezen 

maatregelen te treffen wanneer de openbare veiligheid, 

gezondheid of rust in het gedrang komen. 

Indien binnen de gestelde termijn geen gevolg gegeven 

wordt aan dit bevel, kan de burgemeester zonder verde-

re ingebrekestelling ambtshalve de aangewezen maatre-

gelen treffen. 

In geval van dringende noodzakelijkheid kan de burge-

meester onmiddellijk ambtshalve de aangewezen 

maatregelen treffen. 

Het gemeentebestuur kan de kosten verhalen op de in 

gebreke blijvende partijen. 

 

[Artikel 3 — Sancties. 

§ 1. Meerderjarigen. 

De sanctionerend ambtenaar kan aan een meerderjarige 

overtreder een bemiddeling voorstellen. 

 

De sanctionerend ambtenaar kan wanneer hij dit aange-

wezen acht, aan de meerderjarige overtreder, mits zijn 

akkoord of op zijn verzoek, een gemeenschapsdienst 

voorstellen in plaats van de administratieve geldboete. 

 

In geval van niet-uitvoering of weigering van de ge-

meenschapsdienst kan de sanctionerend ambtenaar een 

administratieve geldboete opleggen 

 

§ 2. Minderjarigen. 

Minderjarigen die de volle leeftijd van veertien jaar 

hebben bereikt op het ogenblik van de feiten kunnen het 

voorwerp uitmaken van een administratieve geldboete. 

 

Wanneer de overtreder minderjarig is en de volle 

leeftijd van 14 jaar heeft bereikt op het tijdstip van de 

feiten, doet de sanctionerend ambtenaar steeds een 

aanbod tot bemiddeling. 

 

In geval van weigering van het aanbod of falen van de 

bemiddeling, kan de sanctionerend ambtenaar ofwel een 

gemeenschapsdienst voorstellen, ofwel een administra-

tieve geldboete opleggen.  

 

In geval van niet-uitvoering of weigering van de ge-

meenschapsdienst, kan de sanctionerend ambtenaar een 

administratieve geldboete opleggen.] 

 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-05-21] 

 

[Artikel 4 — Lokale bemiddeling. 

De lokale bemiddeling verloopt volgens het “Bemidde-

lingsreglement van het gerechtelijk arrondissement 

Brussel-Halle-Vilvoorde, regio Halle-Vilvoorde, in het 

kader van de gemeentelijke administratieve sancties”, 

zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 20 

november 2014.] 

 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-05-21] 

 

Artikel 5 — Verzachtende omstandigheden. 

Wanneer er verzachtende omstandigheden aanwezig 

zijn, kan de administratieve geldboete verminderd 

worden, zonder dat zij ooit lager mag zijn dan 1 euro. 

 

Artikel 6 — Samenloop. 

[…] 

 

[Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 2015-05-21] 

 

[…] 

 


