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DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN  

EN VAN GELIJKE KANSEN 

Brussel, 14 november 2013 
 

Persbericht 
 

Gemeentelijke administratieve sancties: 
goedkeuring van het ontwerp van Koninklijk Besluit 

m.b.t. overtredingen voor wat betreft stilstand en 
parkeren 

 

 
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, kondigt de 
goedkeuring aan door de Ministerraad van een ontwerp van koninklijk besluit tot 
uitvoering van de wet van 24 juni 2013 met betrekking tot de gemeentelijke 

administratieve sancties. Het betreft de overtredingen betreffende het stilstaan 
en het parkeren alsook de overtredingen ten aanzien van het verkeersbord 

C3 (verboden toegang in de twee richtingen voor alle chauffeurs), 
vastgesteld met automatisch werkende toestellen. 
 

De wet voorziet dat de gemeenteraden administratieve sancties kunnen 
voorzien voor dit type gemengde inbreuken in hun politiereglementen of 

verordeningen, voor zover het Parket akkoord gaat.   
 
Het ontwerp van Koninklijk Besluit beoogt een opdeling van deze overtredingen in 

vier categorieën in functie van de ernst van de bedreiging die zij betekenen voor 
de burger in het bijzonder en voor verkeersveiligheid en de mobiliteit, en voorziet 

eveneens de bedragen die ermee verbonden zijn.  
 

Het ontwerp van Koninklijk Besluit voorziet eveneens de bedragen die 
onmiddellijk kunnen geïnd worden wanneer de meerderjarige overtreder zijn 
woonplaats noch zijn vaste verblijfplaats heeft in België. 

 
Het ontwerp bepaalt bovendien, per categorie, de bedragen van de administratieve 

geldboeten en van de onmiddellijke betaling ervan, waarvan het bedrag 
overeenstemt met de bedragen van de onmiddellijke inningen, die kunnen worden 
voorgesteld op grond van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende 

de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van 
de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten. 

 
Zo is er voorzien dat:  
 

- Een overtreding van de eerste categorie (bijvoorbeeld het verkeersbord E1 - 
parkeerverbod niet respecteren) wordt bestraft met een administratieve sanctie 

(of een onmiddellijke betaling voor de buitenlandse meerderjarige) van 55 euro.  
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- Een overtreding van de tweede categorie zoals het verbod te parkeren op een 

parkeerplaats voor gehandicapte personen die daartoe een speciale kaart 
bezitten, wordt bestraft met een administratieve geldboete (of een onmiddellijke 

betaling voor de buitenlandse meerderjarige) van 110 euro. Het gaat hier om 
een belangrijke vraag van personen met beperkte mobiliteit waaraan op die 
manier is tegemoetgekomen. 

 
- Er is geen overtreding van de derde categorie inzake stilstaan en parkeren in 

het voornoemde besluit van 30 september 2005. Er bestaat dan ook geen derde 
categorie. 

 

- Er is slechts één enkele overtreding van de vierde graad (stilstaan en parkeren 
op overwegen). Ze wordt bestraft met een administratieve geldboete (of een 

onmiddellijke betaling voor de buitenlandse meerderjarige) van 330 euro. 
 
Ter herinnering, de administratieve geldboetes en de onmiddellijke betaling ervan 

betreffen enkel meerderjarigen.  
 
Voor bijkomende inlichtingen: 
Ingrid Van Daele (0470 32 02 62) (NL) 
Emilie Rossion (0473 13 97 58) (FR) 

 


