
Politieverordening betreffende beperkte 

snelheidsovertredingen 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Art. 1. Het lokaal bestuur past krachtens artikel 29 quater van de wet van 16 maart 1968 
betreffende de politie over het wegverkeer de gemeentelijke administratieve sancties toe voor 
de bestraffing van de beperkte snelheidsovertredingen. Doordat het lokaal bestuur de 
bestuurlijke afhandeling van de beperkte snelheidsovertredingen invoert, kunnen deze 
overtredingen niet langer strafrechtelijk worden vervolgd. 
 
Art. 2. Het lokaal bestuur is gebonden aan de voorwaarden en procedure, zoals bepaald in het 
artikel 29 quater van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.  

Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied 

Art. 3. Het lokaal bestuur kan, mits tussenkomst van de aangestelde sanctionerend 

ambtenaar, gemeentelijke administratieve sancties opleggen ten aanzien van beperkte 

snelheidsovertredingen wanneer cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan: 

 

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

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

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. 

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

Hoofdstuk 3. Administratieve geldboete 

Art. 4 

§1. De sanctionerende ambtenaar kan overeenkomstig dit reglement bij wijze van 

administratieve sanctie overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete voor de 

beperkte snelheidsovertredingen. 

§2. De bedragen van de administratieve geldboetes die van toepassing zijn op de beperkte 
snelheidsovertredingen zijn gelijk aan de bedragen die de Vlaamse Regering bepaalt ter 
uitvoering van artikel 65, § 1, tweede lid van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie 
over het wegverkeer. 
§3. De administratieve geldboete wordt betaald op de wijze die in het betalingsverzoek is 

bepaald. 



Hoofdstuk 4. Administratieve procedure 

Afdeling 1. Verloop procedure  

Art.5. De vaststeller bezorgt zijn proces-verbaal binnen de 14 dagen na vaststelling van de 

overtreding aan de sanctionerend ambtenaar. 

 

Art. 6. De sanctionerend ambtenaar bezorgt binnen de 14 dagen na de dag van ontvangst van 

het proces-verbaal, dit proces-verbaal samen met de vermelding van het bedrag van de 

administratieve geldboete aan de overtreder. 

 

Art. 7. De overtreder dient de boete te betalen binnen de 30 dagen na kennisgeving van de 

beslissing van de sanctionerend ambtenaar, tenzij schriftelijk verweer werd ingediend bij de 

sanctionerend ambtenaar binnen diezelfde 30 dagen. 

 

Art. 8. De sanctionerend ambtenaar dient binnen de 30 dagen na de dag van ontvangst van 
het schriftelijk verweer een beslissing te nemen omtrent de ontvankelijkheid en gegrondheid 
van het verweer en dient deze beslissing ter kennis te geven van de overtreder binnen 
diezelfde termijn. 
Het verweer wordt als gegrond beschouwd wanneer de sanctionerend ambtenaar niet binnen 
de 30 dagen na de dag van ontvangst van het verweer, de verweermiddelen van de overtreder 
onontvankelijk of ongegrond verklaart. 
Als de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen onontvankelijk of ongegrond verklaart, 
brengt hij de overtreder daarvan op de hoogte binnen dertig dagen met de vermelding van de 
administratieve geldboete die moet worden betaald. De administratieve geldboete wordt 
betaald binnen de 30 dagen na kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend 
ambtenaar. 
Als de sanctionerend ambtenaar binnen dertig dagen na de dag waarop hij de 

verweermiddelen van de overtreder heeft ontvangen, de verweermiddelen van de overtreder 

niet onontvankelijk of niet ongegrond verklaart, worden die verweermiddelen geacht aanvaard 

te zijn. 

 

Art. 9. De beslissing om een administratieve geldboete op te leggen, heeft uitvoerbare kracht 

als ze definitief geworden is. De voormelde beslissing is definitief op een van de volgende 

tijdstippen: 

1° dertig dagen na de kennisgeving van de administratieve geldboete, vermeld in het tweede 

lid, als er geen beroep is aangetekend; 

2° dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing, vermeld in het vierde lid, als er geen 

beroep is aangetekend. 

 

Art. 10. Als de sanctionerend ambtenaar tijdens de procedure vaststelt dat de voorwaarden 

om een administratieve geldboete op te leggen niet vervuld zijn, brengt hij de vaststeller van 

de overtreding daarvan op de hoogte zodat de strafrechtelijke procedure kan worden gevolgd. 

 

Afdeling 2. Sanctionerend ambtenaar 

Art. 11. De sanctionerend ambtenaar, vermeld in artikel 6 van de wet van 24 juni 2013 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, staat in voor en waakt over de 
verwerking en afhandeling van de dossiers omtrent de beperkte snelheidsovertredingen die 
het voorwerp uitmaken van voorliggend reglement. De sanctionerend ambtenaar neemt in 
volledige onafhankelijkheid de beslissingen. 



 

Afdeling 3. Vaststeller 

Art. 12.. De vaststelling van de beperkte snelheidsovertredingen moet gebeuren door de 

bevoegde personen, vermeld in artikel 3 van het Koninklijk besluit 1 december 1975 houdende 

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer [en van het gebruik van de openbare 

weg]. 

 

Afdeling 4 Beroepsprocedure 

Art. 13. Tegen een beslissing van de sanctionerend ambtenaar waarbij een administratieve 
geldboete wordt opgelegd, kan de overtreder, binnen een maand na de kennisgeving van de 
beslissing volgens de burgerlijke procedure beroep aantekenen bij de politierechtbank. De 
politierechtbank oordeelt over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de opgelegde 
administratieve geldboete. Hij kan de opgelegde administratieve geldboete bevestigen of 
herzien. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep. 

Hoofdstuk 5. Inwerkingtreding 

Art. 14. Het politiereglement betreffende de beperkte snelheidsovertredingen treedt in werking 

op 01/10/2022. 

 


