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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 27 oktober 2022

Technische dienst - Mobiliteit

2 2022_GR_00073 GAS 5: politieverordening betreffende beperkte 
snelheidsovertredingen  - Vaststelling

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Erik Vanmierlo, Schepen; de heer Jan 
Verjans, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Bert Schelmans, Schepen; de heer 
Marc Vanherk, Schepen; mevrouw Ann Bernaerts, Raadslid; mevrouw Mia Croonen, Raadslid; de 
heer Mathieu Damen, Raadslid; mevrouw Geertje Das, Raadslid; mevrouw Sylvia Dries, Raadslid; de 
heer Toon Geusens, Raadslid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Raadslid; de heer Luc Martens, Raadslid; 
de heer Guido Schonkeren, Raadslid; de heer Friedo Steensels, Raadslid; de heer Jos Vanmontfort, 
Raadslid; mevrouw Lieve Willems, Raadslid; de heer Tom Wertelaers, Raadslid; mevrouw Ann Vande 
Weyer, Raadslid; de heer Pieter Schuurmans, Raadslid; mevrouw Anja Smids, Raadslid; de heer 
Eddie Brebels, Algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Sara Vrolix, Raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Sinds 1 februari 2021 hebben steden en gemeenten de mogelijkheid om een administratieve 
geldboete (GAS - Gemeentelijke Administratieve Sanctie) op te leggen in het kader van beperkte 
snelheidsovertredingen. Met het invoeren van deze handhaving via een GAS-reglement kunnen de 
steden en gemeenten de verkeersveiligheid in de stad opmerkelijk verbeteren. De vaststellingen van 
deze snelheidsovertredingen in snelheidszone 30 & 50 dient volgens artikel 29quater van de 
Wegverkeerswet (van toepassing op het Vlaams gewest – goedgekeurd door het Vlaamse parlement 
op 7 oktober 2020) te gebeuren door de politiezone. 

Argumentatie
Conform artikel 29 quater Wegverkeerswet kunnen er gemeentelijke administratieve geldboetes 
opgelegd worden ten aanzien van beperkte snelheidsovertredingen mits er cumulatief aan volgende 
voorwaarden is voldaan: 

1. het betreft een snelheidsovertreding begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 
of 50 kilometer per uur; 

2. het betreft een snelheidsovertreding waarbij de toegelaten maximumsnelheid met niet meer 
dan 20 kilometer per uur is overschreden (na correctie met de technische tolerantiemarge); 

3. het betreft een snelheidsovertreding vastgesteld volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 
62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, met 
uitzondering van het zesde en achtste lid, met automatisch werkende toestellen, die volledig 
worden gefinancierd door de lokale overheid; 

4. het betreft een snelheidsovertreding begaan door een meerderjarige natuurlijke persoon of 
door een rechtspersoon; 
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5. het betreft een snelheidsovertreding waarbij niet gelijktijdig een andere overtreding wordt 
vastgesteld.

Met het invoeren en handhaving van GAS 5 wil het bestuur de verkeersveiligheid in de gemeente 
opmerkelijk verbeteren.
Het doel is echter breder dan enkel handhaving, want er wordt getracht om een gedragsverandering 
te bereiken, waarbij de passanten hun snelheid aanpassen tot de maximum toegelaten snelheid en 
bijgevolg de verkeersveiligheid wordt vergroot. 
De bedragen van de GAS-boetes zijn gelijk aan de bedragen die de Vlaamse Regering bepaalt ter 
uitvoering van artikel 65, § 1, tweede lid Wegverkeerswet. 
De G.A.S. 5-overtredingen dienen te worden opgenomen in een politieverordening.
De procedure die moet gevolgd worden om een geldboete op te leggen n.a.v. van een GAS 5-
overtreding verschilt van de klassieke GAS-procedure waardoor ook het reglement gemeentelijke 
administratieve sancties moet aangevuld worden met deze procedure.

Juridische grond
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, artikel 29quater. 
De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, in het bijzonder artikelen 119, 119 bis en 135 § 2. 
De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en de 
uitvoeringsbesluiten.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikelen 40 en 41 inzake 
de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 56 §1 1°lid inzake 
de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om de besluiten van de 
gemeenteraad voor te bereiden.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikels 285 tot en met 
288 inzake de bekendmaking van besluiten en de inwerkingtreding van reglementen. 

Administratieve afhandeling
Een afschrift van dit besluit wordt verstuurd aan:

• Directie Federale Taken, Toezicht en Bezwaren, Universiteitslaan 1 , 3500 Hasselt
• De bestendige deputatie van de provincieraad t.a.v. dhr. Nico Schrooten, verbindingsofficier 

provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
• De heer procureur des konings van het gerechtelijk arrondissement Limburg
• De griffie van de politierechtbank, R.A.C., Dieplaan 14, 3600 Genk
• De griffie van de rechtbank van eerste aanleg Tongeren 
• De correctionele griffie te Tongeren, Piepelpoel 10, 3700 Tongeren
• De referentiemagistraat (elektronisch exemplaar) Eef.Vandebroek@just.fgov.be
• De politiezone Carma
• De informatieambtenaar

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de officiële website van de gemeente Bocholt volgens de 
bepalingen van artikelen 285 t.e.m. 288 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 
2017 en gemeld aan de toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van dat decreet.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het gemeentebestuur van Bocholt past krachtens artikel 29 quater van de wet van 16 maart 1968 
betreffende de politie over het wegverkeer (Wegverkeerswet) administratieve geldboetes toe voor de 
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bestraffing van beperkte snelheidsovertredingen, verder omschreven in artikel 2 van deze 
verordening, begaan op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 2
Op basis van deze politieverordening en conform artikel 29 quater Wegverkeerswet kunnen er 
administratieve geldboetes opgelegd worden ten aanzien van beperkte snelheidsovertredingen mits er 
cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan:

1. het betreft een snelheidsovertreding begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 
of 50 per uur;

2. het betreft een snelheidsovertreding waarbij de toegelaten maximumsnelheid met niet meer 
dan 20 kilometer per uur is overschreden ( na correctie met de technische tolerantiemarge);

3. het betreft een snelheidsovertreding vastgesteld volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 
62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, met 
uitzondering van het zesde en achtste lid, met automatisch werkende toestellen, die volledig 
worden gefinancierd door de lokale overheid;

4. het betreft een snelheidsovertreding begaan door een meerderjarige natuurlijk persoon of 
door een rechtspersoon;

5. het betreft een snelheidsovertreding waarbij niet gelijktijdig een andere overtreding wordt 
vastgesteld.

Artikel 3
§1. De bedragen van de administratieve geldboetes zijn gelijk aan de bedragen die de Vlaamse 
Regering bepaalt ter uitvoering van artikel 65, §1, tweede lid Wegverkeerswet.
§2. De administratieve geldboete dient betaald te worden op de wijze die in het betalingsverzoek 
wordt vermeld.

Artikel 4
Indien de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, zijn de artikelen 
67bis en 67ter van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer van 
toepassing.

Artikel 5
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2022.

Artikel 6
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in de artikelen 285 t.e.m. 288 van het 
decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Artikel 7
§1. Conform artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet wordt een afschrift van deze verordening 
toegezonden aan de bestendige deputatie van de provincieraad binnen 48 uren en aan de heer 
procureur des konings van het gerechtelijk arrondissement Limburg, evenals aan de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg Tongeren en van de politierechtbank Genk.
§2. Er wordt ook een elektronisch exemplaar overgemaakt aan de referentiemagistraat.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur 
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#
#$ondertekening2$#
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