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GAS.- Verkeersinbreuken.- Protocolakkoord.- Toevoeging van het parkeren op een parkeerplaats voor PMH.

De Gemeenteraad,

Gezien de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en meer bepaald haar artikel 23;

Gezien het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het
protocolakkoord;

Overwegende dat het artikel 23 van voornoemde wet bepaalt dat, met betrekking tot de verkeersinbreuken, een protocolakkoord
tussen de Procureur des Konings en het College van burgemeester en schepenen moet afgesloten worden;

Overwegende dat de protocolakkoorden tot doel hebben de samenwerking met het Parket op gang te brengen teneinde de
bevoegdheidsverdeling tussen het Parket en de sanctionerend ambtenaar te bepalen;

Gezien het protocolakkoord met betrekking tot verkeersinbreuken dd 24 februari 2015;

Overwegende dat de Stad en het Parket de overtreding van artikel 27bis van de wegcode aan het protocolakkoord wensen toe te
voegen (parkeren op een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap);

Overwegende dat de wet identieke protocolakkoorden voor de gemeenten van één politiezone toelaat;

Overwegende dat de gemeente Elsene hetzelfde document als de Stad zal goedkeuren;

Overwegende dat de Procureur des Konings een positief advies over de ontwerpen van protocolakkoorden heeft gegeven;

Overwegende dat het protocolakkoord met betrekking tot de verkeersinbreuken het voorafgaande protocol dd 24 februari 2015
vervangt;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT :
Enig artikel : het protocolakkoord met betrekking de verkeersinbreuken tussen de Stad en de Procureur des Konings goed te keuren.

Onderwerp : 

Nr DO : 2

13/05/2022 16:21    - 1 -



Ref. Farde e-Vergaderingen : 2464335
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