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Dit agendapunt maakt deel uit van de openbare zitting
Agendapunt:

Goedkeuren aanstelling sanctionerend ambtenaar GAS

Aanleiding en voorgeschiedenis
Door de implementatie van de administratieve sancties in het algemeen uniform
politiereglement en in het reglement op stilstaan en parkeren, wordt in de mogelijkheid
voorzien dat administratieve boetes worden opgelegd wanneer een inbreuk wordt
vastgesteld. Deze GAS-boetes worden opgelegd door een sanctionerend ambtenaar. Om
de taak van sanctionerend ambtenaar te kunnen uitoefenen zijn er een aantal
aanduidingsvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo moet een opleiding worden
gevolgd tot “sanctionerend ambtenaar” aan een erkende instelling (politieschool).
Deze functie wordt voor onze zone ingevuld door personeelsleden van Tielt, waarmee een
afsprakennota is afgesloten. De aangeduide ambtenaar vult deze functie in tot eind januari
2021. Vanaf 1 februari 2021 moet een nieuwe aanduiding gebeuren.
In de wetgeving wordt voorzien dat de Procureur des Konings zijn advies verleent over de
aan te stellen sanctionerend ambtenaar.Er wordt onderzocht of de persoon voldoet aan de
wettelijke aanstellingsvoorwaarden en tevens voldoet aan de moraliteitsvereisten. Er werd
door de Procureur des Konings een positief advies over de aanstelling verstrekt op 24
november 2020.
Juridische grond
De bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis van de
Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties.
De Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, zoals
later gewijzigd.
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.
Het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden
en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende
de administratieve sancties.
Het ontwerp van protocolakkoord goedgekeurd door het college van burgemeester en
schepenen in zitting van 23 mei 2017 werd goedgekeurd en bekrachtigd in zitting van de
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gemeenteraad van 26 juni 2017 van de stad Tielt en op 26 juni 2017 in Lichtervelde, dat
werd ondertekend door de deelnemende gemeenten enerzijds en de Procureur des
Konings anderzijds.
De Omzendbrief van 22 juli 2014 van de FOD Binnenlandse zaken waarbij uitleg verschaft
wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande de administratieve sancties.
Het brevet uitgereikt door de West-Vlaamse Politieschool aan dhr. Hendrik
Vandenbruwane, Algemeen Directeur en dhr. Jan Vermeersch, coördinator
bestuursadministratie bij de stad Tielt voor het volgen van de opleiding tot bekomen van
“sanctionerend ambtenaar”.
De beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2017 houdende goedkeuring van het
Algemeen uniform politiereglement politiezone Regio Tielt.
De beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2017 houdende goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomsten in het kader van de sanctieprocedure bij administratieve
sancties, afgesloten met Pittem, Ruiselede, Wingene, Lichtervelde en Ardooie.
De beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2017 met als titel: "Goedkeuren
aanstelling sanctionerend ambtenaar GAS".
Motivering
Het algemeen uniform politiereglement politiezone Regio Tielt voorziet in de
implementatie van administratieve sancties.
De administratieve geldboete na vaststelling door een bevoegd persoon enkel kan worden
gevestigd door een sanctionerend ambtenaar door de gemeenteraad aangeduid.
Binnen de politiezone Regio Tielt beschikken dhr. Hendrik Vandenbruwane en dhr. Jan
Vermeersch van stad Tielt over het vereiste attest.
Het positief advies van de Procureur des Konings dd. 24 november 2020 tot aanstelling als
sanctionerend ambtenaar van vermelde personen.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1. Dhr. Hendrik Vandenbruwane, Algemeen Directeur en dhr. Jan Vermeersch,
coördinator bestuursadministratie bij de stad Tielt worden 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.
Art.2. Een afschrift van dit reglement wordt toegestuurd aan de toezichthoudende
overheid, de Provinciegouverneur, de Procureur des Konings, de griffier van de rechtbank
van eerste aanleg, en van de politierechtbank van het gebied, aan de sanctionerend
ambtenaar, en aan de korpschef van de lokale politie.
Namens de gemeenteraad:
In opdracht :
Algemeen Directeur,
(get.) Ivan Vandenbussche
Algemeen Directeur,
Ivan Vandenbussche

Burgemeester-voorzitter,
(get.) Ria Beeusaert-Pattyn
Voor éénsluidend afschrift:
Burgemeester-voorzitter,
Ria Beeusaert-Pattyn
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