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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 4 januari 2016

COMMUNICATIE EN RECHT

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer 
Wout Maddens, schepen; mevrouw Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; 
de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, 
schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

5 2016_CBS_00017 GAS - Addendum bij het protocolakkoord 
betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties in geval van 
gemengde inbreuken - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 17 november 2014 werd het 
protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde 
inbreuken goedgekeurd en in zitting van de Gemeenteraad d.d. 8 december 2014 bekrachtigd, met 
inwerkingtreding op 1 januari 2015.

Het protocolakkoord (Bijzondere modaliteiten punt 11) voorziet dat elke wijziging kan worden 
voltrokken bij wijze van addendum, behoorlijk gedagtekend en ondertekend door alle partijen 
vermeld in de aanhef van het protocolakkoord.

Argumentatie
Met de gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 november 2015 werd artikel 159ter in de Algemene 
politieverordening, dat tot dan toe enkel winkeldiefstal of poging winkeldiefstal betrof, gewijzigd als 
volgt:

“Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. (Met 
diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig 
gebruik.) Diefstal kan gestraft worden met een strafsanctie voorzien in artikel 463 van het 
strafwetboek of met een gemeentelijke administratieve sanctie.”



2/6 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Dit impliceert een aanpassing van het desbetreffende punt in het protocolakkoord (C. Gemengde 
inbreuken, artikel 2. Behandeling van gemengde inbreuken, I Opties betreffende de behandeling van 
de gemengde inbreuken, punt 10.)

Wat betreft de kennisgeving aan de procureur des Konings van de in artikel 3, 3° van de GAS-wet 
bedoelde inbreuken, overeenkomstig art. 22, §6 van de GAS-wet en nader gespecifieerd in het 
protocolakkoord, Bijzondere modaliteiten punt 8, is het om praktische, softwarematige redenen 
aangewezen om de maandelijkse kennisgeving te veranderen in een jaarlijkse kennisgeving.

Juridische grond
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

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 gemeentelijke 
administratieve sancties

Ministeriële omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving 
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties 

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Art. 23, §1 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

Besluit
Punt 1
Het addendum bij het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in 
geval van gemengde inbreuken tussen de Stad Kortrijk en de procureur des Konings van het 
gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen als volgt op te stellen:

    

TUSSEN: De stad Kortrijk, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, 
namens wie handelen de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris;

 

 

EN

 

De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, vertegenwoordigd 
door de heer Jean-Marie Cool;
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WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:

 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, 
inzonderheid op artikel 23, § 1, eerste lid, voor wat de gemengde inbreuken betreft,

Gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Algemene politieverordening van de stad Kortrijk (APV), zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 17.11.2008 en laatstelijk gewijzigd in de gemeenteraad van 09.11.2015;

 

Gelet op het Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van 
gemengde inbreuken d.d. 20 november 2014;

 

VOORAFGAANDELIJK:

 

In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 17 november 2014 werd het 
protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde 
inbreuken goedgekeurd en in zitting van de Gemeenteraad d.d. 8 december 2014 bekrachtigd, met 
inwerkingtreding op 1 januari 2015.

 

Het protocolakkoord (Bijzondere modaliteiten punt 11) voorziet dat elke wijziging kan worden 
voltrokken bij wijze van addendum, behoorlijk gedagtekend en ondertekend door alle partijen 
vermeld in de aanhef van het protocolakkoord.

 

Met de gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 november 2015 werd artikel 159ter in de Algemene 
politieverordening, dat tot dan toe enkel winkeldiefstal of poging winkeldiefstal betrof, gewijzigd als 
volgt:

 

“Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. (Met 
diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig 
gebruik.) Diefstal kan gestraft worden met een strafsanctie voorzien in artikel 463 van het 
strafwetboek of met een gemeentelijke administratieve sanctie.”
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Dit impliceert een aanpassing van het desbetreffende punt in het protocolakkoord (C. Gemengde 
inbreuken, artikel 2. Behandeling van gemengde inbreuken, I Opties betreffende de behandeling van 
de gemengde inbreuken, punt 10.)

 

Wat betreft de kennisgeving aan de procureur des Konings van de in artikel 3, 3° van de GAS-wet 
bedoelde inbreuken, overeenkomstig art. 22, §6 van de GAS-wet en nader gespecifieerd in het 
protocolakkoord, Bijzondere modaliteiten punt 8, is het om praktische, softwarematige redenen 
aangewezen om de maandelijkse kennisgeving te veranderen in een jaarlijkse kennisgeving. 

 

WORDT HETGEEN VOLGT OVEREENGEKOMEN:

 

Artikel 1 – Wijziging van punt C. Gemengde inbreuken, Artikel 2. Behandeling van gemengde 
inbreuken, I Opties betreffende de behandeling van de gemengde inbreuken, punt 10 als volgt:

 

“10. artikel 461 en 463 Strafwetboek[10] - gewone diefstal – poging gewone diefstal (artikel 159 ter 
APV)

 

Voor zover de diefstal een nadeel heeft dat kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 125 
euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte of een poging tot dergelijke diefstal én de dader van 
het feit geen gelijkaardige voorgaanden, zijnde diefstal al dan niet met strafverzwarende 
omstandigheid en afpersing volgende de Algemene Nationale gegevensbank, heeft in de afgelopen 
twee jaar, zoals blijkt uit de vaststelling. “

 

 

 

Artikel 2 – Wijziging van punt C. Gemengde inbreuken, Artikel 2. Beahndeling van de gemengde 
inbreuken, II Bijzondere modaliteiten, punt 8 als volgt:

 

“8. Overeenkomstig art. 29 van de GAS-wet, deelt  de sanctionerend ambtenaar m.b.t. de in artikel 3, 
3° van de GAS-wet bedoelde inbreuken, binnen de vijftien dagen  na ontvangst van de vaststelling 
van de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee m.b.t. de vastgestelde 
feiten en de begane inbreuk, alsmede het bedrag van de administratieve geldboete.
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De kennisgeving aan de procureur des Konings overeenkomstig art.22§6 van de GAS-wet gebeurt 
maandelijks [jaarlijks] door op uniforme wijze digitaal een lijst te bezorgen aan de bevoegde afdeling 
van het parket van de procureur des Konings, met vermelding van de proces-verbaalnummers of 
nummering vaststelling , namen en voornamen van de overtreders, de geboorteplaats en -datum, de 
aard van de inbreuken en de genomen beslissingen. De sanctionerend ambtenaar zal hiertoe een 
sjabloon aanwenden dat voorafgaandelijk door de procureur des Konings is goedgekeurd.

 

 

 

 

[10] Zie bijlage 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen
1. Protocol Kortrijk.docx

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

Namens het College van Burgemeester en Schepenen 

Stadssecretaris,            Voorzitter,
(get.) G. Hillaert                        (get.) V. Van Quickenborne
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Voor eensluidend afschrift:
Afgeleverd te Kortrijk,
De Gemachtigde Ambtenaar,
Art. 126 NGW


