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Voorgestelde aanpassingen aan het gecoördineerde politiereglement van Assenede van 22.02.2018 (politiezone Assenede – Evergem) 
 

Huidig reglement Aanpassing Verantwoording 
Benaming College van Burgemeester en 
Schepenen (met hoofdletters). 

Deze benaming wordt vervangen door college van 
burgemeester en schepenen (met kleine letters). 

Doorheen het gecoördineerd politiereglement 
wordt het gebruik van hoofd- vs. kleine letters 
niet consequent gebruikt.  
 
In Assenede schrijven we college van 
burgemeester en schepenen met kleine letters. 

Bepalingen die enkel van toepassing zijn in 
Evergem staan ook in het gecoördineerde 
politiereglement van Assenede. Het gaat onder 
meer over opsommingen van straten 
(bijvoorbeeld in artikel 1.52), alsook over het 
volledige hoofdstuk 6 – begraafplaatsen. 

De betreffende bepalingen worden weggelaten. 
De nummering van de hoofdstukken en de artikels 
blijven echter dezelfde, zodat ons reglement gelijk 
loopt met dat van Evergem (voor hoofdstuk 6 blijft 
enkel de titel staan). 

Het is voor de inwoners en de sanctionerende 
ambtenaren wellicht duidelijker om in het 
politiereglement enkel bepalingen op te nemen 
die van toepassing zijn in betreffende gemeente. 

Omgekeerd zijn in het gecoördineerde 
politiereglement van Evergem geen bepalingen 
opgenomen die enkel van toepassing zijn in 
Assenede. 
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ARTIKEL 1.41 (GAS) 

i. de speelpleinen aan de gemeentelijke 
basisschool Evergem en Sleidinge te 
betreden op woensdagnamiddag en 
tijdens de schoolvakanties (korte 
vakanties en zomervakantie) tijdens 
de uren van de opvang voorbehouden 
voor de vakantie- of 
woensdagnamiddagwerking van de 
kinderopvang en speelpleinwerking. 
(niet van toepassing voor 
Assenede) 

j. Te barbecueën, behoudens 
schriftelijke toestemming van het 
college van burgemeester en 
schepenen 

 

Bepaling i. van artikel 1.41 wordt weggelaten uit 
het gecoördineerd politiereglement van Assenede. 
Bepaling j. wordt i. 
 
ARTIKEL 1.41 (GAS) 

i. de speelpleinen aan de gemeentelijke 
basisschool Evergem en Sleidinge te 
betreden op woensdagnamiddag en 
tijdens de schoolvakanties (korte 
vakanties en zomervakantie) tijdens de 
uren van de opvang voorbehouden voor 
de vakantie- of 
woensdagnamiddagwerking van de 
kinderopvang en speelpleinwerking. (niet 
van toepassing voor Assenede) 

i. Te barbecueën, behoudens schriftelijke 
toestemming van het college van 
burgemeester en schepenen 

 

Zie bovenstaand voorstel. Het is voor de 
inwoners en de sanctionerende ambtenaren 
wellicht duidelijker om in het politiereglement 
enkel bepalingen op te nemen die van 
toepassing zijn in betreffende gemeente. 
 

In het gecoördineerd politiereglement van 
Assenede staat verschillende keren ‘Evergem’ 
vermeld terwijl dit eigenlijk ‘Assenede’ moet 
zijn (bijvoorbeeld in artikels 1.51, 4.1, 8.1 en 
9.4). Bij hoofdstuk 8 staat bijvoorbeeld: ‘Dit 
reglement is van toepassing op elke 
meerderjarige natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die zich op het grondgebied van 
de gemeente Evergem bevindt’. 

In de betreffende artikels worden ‘Evergem’ en 
‘Evergem en Assenede’ vervangen door 
‘Assenede’. 

Deze wijzing is absoluut noodzakelijk, gezien 
strikt genomen volledige hoofdstukken of artikels 
momenteel niet van toepassing zouden zijn op 
inwoners die zich op het grondgebied van de 
gemeente Assenede bevinden. 
 
In het gecoördineerd politiereglement van 
Evergem wordt niet naar Assenede verwezen. 

Vermelding van de termen milieuvergunning 
en stedenbouwkundige vergunning  

Deze termen worden vervangen door de term 
omgevingsvergunning. 

Deze aanpassing is noodzakelijk ten gevolge 
van wijzigingen in de hogere wetgeving 
(omgevingsvergunningsdecreet van 25.04.2014 
en bijhorend uitvoeringsbesluit). 
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ARTIKEL 8.2 

Voor de identificatie van de overtreder gelden 
de artikelen 67bis en 67ter van de wet van 16 
maart 1968 betreffende de politie over het 
wegverkeer, en artikel 33 van de wet van 24 
juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties.  

 

ARTIKEL 8.2 

Voor de identificatie van de overtreder gelden de 
artikelen 67bis en 67ter van de wet van 16 maart 
1968 betreffende de politie over het wegverkeer, 
en artikel 33 van de wet van 24 juni 2013 
betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties. Bij afwezigheid van de bestuurder wordt 
vermoed dat deze is begaan door de houder van 
de kentekenplaat van het voertuig. 

Indien de houder van de kentekenplaat niet de 
bestuurder was, is deze ertoe gehouden de 
identiteit van de onmiskenbare bestuurder 
kenbaar te maken binnen dertig dagen na de 
kennisgeving van de overtreding, behalve 
wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan 
bewijzen. 

 

Bij afwezigheid van de bestuurder van een 
voertuig werd de houder van de kentekenplaat 
verantwoordelijk geacht voor de overtreding. 
Vanaf 01.09.2018 voorziet de wetgever dit 
uitdrukking in de wetgeving. Als de houder van 
de kentekenplaat niet de overtreder is, is er 
vanaf nu de verplichting om binnen de 30 dagen 
de werkelijke overtreder door te geven. Indien 
dit niet gebeurt, blijft de houder van de 
kentekenplaat gehouden tot betaling van de 
boete. 

AFDELING 4 – OVERTREDINGEN VAN 
DE VIERDE CATEGORIE VOLGENS KB 
VAN 1 DECEMBER 1975 HOUDENDE 
ALGEMEEN REGLEMENT OP DE 
POLITIE OP HET WEGVERKEER EN 
VAN HET GEBRUIK VAN DE 
OPENBARE WEG. 

ARTIKEL 8.27 (GAS) 

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan 
of te laten parkeren op de overwegen 

 

Schrappen: Hoofdstuk 8 – AFDELING 4 – artikel 
8.27. 

 
 

Vanaf 01.09.2018 vervalt de 4de categorie – 
GAS verkeer niet meer van toepassing (wijziging 
in de hogere wetgeving). 

In afdeling 4 staat slechts één artikel. Bijgevolg 
kan de volledige afdeling geschrapt worden. 
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(geen artikel 9.8) Artikel 9.8 toevoegen en navolgende nummering 
aanpassen. 

 

ARTIKEL 9.8 

Identificatie van de daders: 
§1. Via kentekenplaat : bij identificatie via 
kentekenplaat is de houder van de kentekenplaat 
verantwoordelijk. Voor de verkeersinbreuken die 
door gemeentelijke administratieve sancties 
(GAS) kunnen worden gestraft gelden de 
bepalingen van artikel 8.2. 
§2. Via gezichtsherkenning : via de lokale 
politiezone 

 

Bij afwezigheid van de bestuurder van een 
voertuig werd de houder van de kentekenplaat 
verantwoordelijk geacht voor de overtreding. 
Vanaf 01.09.2018 voorziet de wetgever dit 
uitdrukking in de wetgeving. Als de houder van 
de kentekenplaat niet de overtreder is, is er 
vanaf nu de verplichting om binnen de 30 dagen 
de werkelijke overtreder door te geven. Indien 
dit niet gebeurt, blijft de houder van de 
kentekenplaat gehouden tot betaling van de 
boete. 

ARTIKEL 9.13 

Inbreuken op artikels opgenomen in hoofdstuk 

8 van dit reglement worden als volgt 

gesanctioneerd: 

a. Overtredingen van artikels uit hoofdstuk 

8 afdeling 2 van dit politiereglement 

worden bestraft met een straf bepaald in 

KB van 1 december 1975 of met een 

administratieve geldboete of een 

onmiddellijk betaling van 55 euro.  

b. Overtredingen van artikels uit hoofdstuk 

8 afdeling 3 van dit politiereglement 

worden bestraft met een straf bepaald in 

KB van 1 december 1975 of met een 

administratieve geldboete of een 

onmiddellijk betaling van 110 euro.  

c. Overtredingen van artikels uit hoofdstuk 

8 afdeling 4 van dit politiereglement 

worden bestraft met een straf bepaald in 

KB van 1 december 1975 of met een 

Artikel 9.13 wordt artikel 9.14 en wordt als volgt 
aangepast 

ARTIKEL 9.13 

ARTIKEL 9.14 

Inbreuken op artikels opgenomen in hoofdstuk 8 

van dit reglement worden gesanctioneerd volgens 

de tarieven zoals bepaald in de wet van 24 juni 

2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties en de bijhorende 

Koninklijke Besluiten.  

 

Vanaf 01.09.2018 geleden aangepaste tarieven 
voor GAS-verkeer: 

- Categorie 1: 58 euro i.p.v. 55 euro 
- Categorie 2: 116 euro i.p.v. 110 euro 

Om te vermijden dat het gecoördineerd 
politiereglement telkens moet aangepast worden 
als de tarieven in de hogere wetgeving wijzigen, 
is het aangewezen om naar de betreffende 
wetteksten te verwijzen i.p.v. de tarieven 
expliciet te vermelden. 
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administratieve geldboete of een 

onmiddellijk betaling  van  330 euro.  

 

 


