
 
 

Sanctions administratives communales  
Gemeentelijke administratieve Sancties  

 

 
 



LES GRANDES LIGNES DE LA RÉFORME 
DE HERVORMING IN GROTE LIJNEN 
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Een specifiek wetsontwerp met betrekking tot de 
gemeentelijke administratieve sancties 

 

Un projet de loi spécifique relatif aux sanctions 
administratives communales 
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• La possibilité d’adopter un même règlement 
relatif aux sanctions administratives par zone 
ou plusieurs zones ou par arrondissement 
judiciaire 

• De mogelijkheid om eenzelfde reglement 
inzake administratieve sancties toe te passen 
per zone, voor meerdere zones of per 
gerechtelijk arrondissement 
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• La liste des infractions mixtes pour lesquelles, 
sur base de l’accord du parquet, une sanction 
administrative est prévue et étendue 

 

• Lijst van gemengde inbreuken waarvoor, op 
basis van het akkoord van het parket, een 
administratieve sanctie is voorzien en 
uitgebreid 
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• La liste des sanctions administratives et des 
mesures alternatives à ces sanctions est 
étendue pour être plus diversifiée 

 

• De lijst van de administratieve sancties en 
alternatieve maatregelen wordt uitgebreid om 
meer diversiteit te bieden 
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• Une interdiction temporaire de lieu rendue 
possible pour le bourgmestre 

 

• Een tijdelijk plaatsverbod dat voor de 
burgemeester wordt mogelijk gemaakt 
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Specifieke maatregelen voor de minderjarigen 
Des mesures spécifiques pour les mineurs  

 

1) Age / Leeftijd 
2) Obligation d’information / Informatieplicht 
3) Implication parentale / Betrokkenheid van de 

ouders 
4) Médiation / Bemiddeling 
5) Prestation citoyenne / Gemeenschapsdienst 
6) Présence d’un avocat / De aanwezigheid van een 

advocaat 
7) Paiement de l’amende administrative/ Betaling 

van de administratieve boete 
 

 8 



• Plus d’agents constatateurs avec plus de 
compétences 

 

• Meer vaststellende agenten met meer 
bevoegdheden 
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Une procédure administrative simplifiée  
Een vereenvoudigde  administratieve procedure 

• 6 mois maximum en cas d’imposition d’une amende 
administrative ou d’une interdiction de lieu et ce, à partir 
de la constatation des faits ; 

• 12 mois maximum dès qu’intervient une médiation ou une 
prestation citoyenne et ce, à partir de la constatation des 
faits. 

 
• maximum 6 maand in geval van het opleggen van een 

administratieve boete of een plaatsverbod en dit vanaf de 
vaststelling van de feiten; 

• maximum 12 maand zodra een bemiddeling optreedt of 
een gemeenschapsdienst wordt toegepast en dit vanaf de 
vaststelling van de feiten. 
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• Un protocole général plus souple avec le 
parquet adapté aux spécificités de la 
commune 

 

• Een soepeler algemeen protocol met het 
parket aangepast aan de specificiteit van de 
gemeente  
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• Organisation et encadrement du registre des 
sanctions administratives communales  

 

• Organisatie en omkadering van het register 
van de gemeentelijke administratieve sancties 
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• Les infractions relatives à l’arrêt et au 
stationnement 

 

• De overtredingen betreffende het stilstaan en 
het parkeren 
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• De onmiddellijke betaling van de 
gemeentelijke administratieve geldboete 

 

• Le paiement immédiat de l’amende 
administrative communale 
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