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OPENBARE ZITTING VAN 04.06.14
#Onderwerp: Bijzonder reglement inzake de bemiddeling en de gcmcenschapsdienst hetreffcnde de gemeentelijke administratieve
sancties • Goedkeuring.#
Juridische Zaken
DE RAAD.
Gelet op de Nieuwe Gcmecntewet, meer bepaald de anike1en l 17. 1 l9bis en 135, §2;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en de uitvoeringsbesluiten;
Ge1et op het Koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvomwaarden en modaliteiten voorde bemitldeling in het kader van de
wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
Gezîen het Algemeen Politiereglement van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek van 3 april2014;
Overwegende dat, vol gens artikelen 10, 12, 18 en 19 van de wet vtm 24 juni 201 3 betreffende de gemeentelijke adrninistratieve sancties,
alternatieven voor de adrninistratieve boete zijn voorzien. in het bijzonder een bemiddelingsprocedure, verplicht voor de minderjarige overtreder
en facultatief voorde meerdetjarige overtreder, evenals ecn mogelijkheid van gemeenschapsdienst voor alle overtreders;
Ove1wegende dat, uit van dezelfde mtikc!cn. de sanctioncrcnd ambtcnaar ccn bemiddeling of een gemccnschapsdicnst aan de overtreder kan
voorstellen wanneer het Gemeenteraad het in een reglement, evenals Je procedure en de daarmee gepaard gaande nadere regels, heeft voorzîen;
Ovcrwegende dat hct Algcmccn Politicreg1ement identiek isop hel grondgebied van de gemeenten die dee1 uitmaken van Je Politiezone BrusselWest; dat de samenwerking tussen de vijf gemeencen van de Politîezone Brussel-West altijd posicief is geweest; dat het, teneinde de
doeltreffendheid van het Algemeen Politiereglement te versterken noodzakelijk is dat het bijzonder reglement inzake de bemiddeling en de
gemeenschapsdienst betreffende de gemeentelijke administratieve sanctics identiek dient te zijn op het grondgebied van de gemeenten die deel
uitmaken van de Politîezone Bmssel-West;
Overwegende dat het bijzonder reglement inzake de bemiddcling en de gcmcenschapsdienst betreffendc de gcmccntclijkc administratieve sanclies
ais volgt is opgesteld :

BIJZONDER REGLEMENT INZAKE DE BEMIDDELING EN DE GEMEENSCHAPSDIENST BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE
ADMINISTRATIEVE SANCTIES
HOOFDSTUK 1- TOEPASSINGSGEBIED
Het huidige reglement is van toepassing voor de bemidde1ingen en gemeenschapsdiensten bepaald in de wet van 24/06/2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties en in het koninklijk besluit van 28/01/2014 houdende de minimumvomwaarden en modaliteiten voorde
bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeente!ijke administratieve sancties.

HOOFDSTUK 2- DE BEMIDDELING
Artikel 1 - Definitie
De bemiddeling bestaat uit een maatregel die het voorde ove1treder mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemîddelaar, de veroorzaakte
schade te herstellen of schadeloos te stellen of om hct conflict te doen bedaren.

Anikcl 2- Aanvang van de bemiddelingsprocedure
§ 1. De sanctîonerend ambtennar kan een bemiddeling voorstellcn aan cen mcerdcrjarigc overtrcdcr wannccr cen s\achtoffcr werd geïdentificeerd.

§2. Voor zover het dossier betreffende een minderjarige door de sanctionerend ambtenaar nier werd afgesloten na Je procedure van ouderlijke
betrokkenheid, moet deze laatstc ccn bcmiddcling voorstcllen aan de rninde1jarige.
A1tikel 3- Verloop van de bemiddelingsprocedure
§ 1. De sanctionerend ambtenaar bezorgt een kopie van het dossier aan de bemiddelîngsdîenst (hîema de bemîddelaar).
§2. De bemiddelaar noJigt de ovcnredcr uit en indien het am ccn rninde1jarige gaat, nodigt hij zijn advocaat uit om aan de bemiddeling deel te

nemen. Op hun verzoek kunnen de v ader, rnoeder, voogd of per:;;nnen die de hoede hebben over de minde1jarige. deze laatste begeleiden bij de
hemiddcling.
Indien de overtreder geen gevolg heeft gegevcn aan de uitnodiging of indien hij dit wei heeft gcdaan maar niet wenst deel tc nemen aan de
bemiddelingsprocedure, stopl de bemiddelaa.r zijn tussenkomsc.
S3. Indien de overtreder belangstelling heeft getoond om aan de bemiddelingsprocedure deel te nemen, nodigt de bemiddelaar bet slachtoffer uit.
Indien het slachtoffer geen gevolg heeft gegeven aan de uitnodiging of dit wei heeft gedaan maar niet wenst deel te nemen aan de
bemiddelingproceJure, infom1eert de bemiddelaar de overtreder en sropt hij zijn tusscnkomst.
~4.

Ais de partijen wensen deel te nemen aan de bemiddelingsprocedure proberen deze via de russenkomst van de bemiddelaar, hetzij

rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, tot een akkoord te komen om de veroorzaakte schade te herstellen of te vergoeden of om het conflict te
bedaren.
§S. De uicoefening van de functie van bemiJJelaar is geha<;eerd op verschillende beginselen van vrije toestemming, vertrouwelijkheid,

transparantie, neutraliteit en onan1ankclijkheid, bepaakl in anikcl 9 van hct koninklijk bcsluit van 28 januari 2004 houdende de
minimumvoorwaarden en modaliteiten voorde bemidde!ing in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
~6.

Wanneer de panijen tot een akkoord zijn gekomen waarbij het bemiddelingsproces wordt afgerond en eventueel nadat de bemiddelaar heeft

gecontrolœrd of het akkoord wcrd geëerhiedigd, stopt deze zijn russenkomst. In dit geval mag de sanctionerend ambtenaar geen administratieve
boete meer opleggen.
Artike14- Afsluiting van de bemiddelingsprocedure
§ 1. Bij de afsluiting van de bemiddelingsprocedure stelt de bemiddelaar cen kort evaluatieverslag op voor de sanctionerend ambtenaar. Dit

evaluatieverslag verduidelijkt of de bemiddeling werd geweigerd, heefl gefaald of tot een akkoord heeft geleid.
*2. Indien het aanbocl wordt geweigercl of wanneer de bemiddeling faall, kan het evaluatieverslag vermelden dat een gemeenschapsdienst toch
gepast zou zijn en deze laatste beschrijven.
*3. Indien er een akkoord werd bereikt, vermeldt het verslag de aard van het bereikte akkoord en of dit al dan niel werd uitgevoerd.

HOOFDSTUK 3- DE GEMEENSCHAPSDIENST
Artikel 5 - Definitie
De gemcenschapsdicnst hcstaat uit ccn prestatic van algemccn hclang uitgcvocrd door de overtrcdcr tcn gunste van de gcmeenschap.
Artike\6- Aanvang van de gemeenschapsdienst
~ 1.

De sanctionerend ambtenaar kan a<:m de meerderjarige overtreder, mits zijn akkoord of op zijn verzoek, een gemeenschapsdienst voorstellen

in plaats van de administratieve geldboele.
§2. Ais het om een dossier van een minderjarige gaat en ais deze het bemiddelingsvoorstel heeft geweigerd of ais de bemiddeling heeft ge.faald,
kan de sanctionerend ambtenaar mits het akkoord van de betrokken minde1jarige of op zijn aanvraag hem een gemeenschapsdienst voorste\len.
§3. De gemcenschapsdicnst mag ook door de bemiddelaar worden voorgesteld in zijn eindverslag van bemiddeling.
Artike17- Modaliteiten
§ 1. De gemeenschapsdicnst bestaat uit een opleiding en/of een onbetaalde prestatie uitgevoerd ten behocve van ccn gcmcentedienst of een
publiekrechtelijke rechtspersoon, een stichting of een vereniging zonder winstgevend oogmerk die door de gemeente wordt aangewezen.
~2.

De gemeenschapsdienstmag nietmeer dan dertîg uur bedragen voorde meerdetjarige en vijftien uren voor Je minderjarige en moet worden

uitgcvoerd binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar.
§3. A!s de gemeenschapsdienst door een minderjarige wordt uitgevoerd, wordt deze georganiseerd in verhouding tot zijn leeftijd en capaciteiten.
De vader en moeder, voogd of pers onen die de hoede hebben over de minde1jarige, kunnen op hun verzoek de minde1jarige begeleiden bîj het
uitvoeren van de gemeenschapsdienst.
§4. Het beheer van cie dossiers inzake de gemeenschapsdienst wordt toevenrouwd aan een bemiddelaar, een bemiddelingsdienst of aan een door
de gemeente erkendc dienst of een rcchtspersoon Jie door deze gemccnte wordt aangcwezen.
§5. De beheerder verzekert zich ervan dat de prestatieplichtigen altîjd goed begeleîd worden op de plaatsen van de prestatie en dat de uitgevoerde
prcstatie overeenstemt met wat is beslist in de overeenkomst.
Artikel 8- Afsluiting van de gemeenschapsdienst
§1. Of de gemeenschapsdîenst nu al dan niet werd uitgevoerd of maar gedeeltelijk werd uitgevoerd, de dossîerbeheerder krijgt de nodige
infonnatie van de prestatieplichtige en de referentiepersoon op de plaats van de prestatie om hun indrukken te kennen over de uitgevoerde
gemeenschapsdienst.
§2. Op deze basis stelt de beheerder een ":'erslag op voorde sanclionerend ambtenaar, wamin wordt bepaald of de gemeenschapsdienst al dan niet
werd uitgevoerd en zo ja welkc de aard ervan was.
§3. Wanneer de gemeenschapsdienst niet werd uitgevoerd of maar gedeeltelijk werd uitgevoerd infonneert de dossierbebeerder de sanctionerend
ambtenaar over de reden (en) hiervoor.

§4. Wanneer de sanctionerend ambtcnaar vaststelt dar de gemeenschapsdienst werd uitgevoerd, kan hij geen administraticve geldboete meer
opleggen.
§S. In het geval van niet-uitvoering of gedeeltelijke uirvoering of weigering van de gemeenschapsdienst, kan de sanctionerend ambtenaar een

administratieve geldboete opleggen.
Op voorstel van het Co liege van Burgemeester en Schepenen van 21 mei 20 J 4:

BESLUJT:
A1tikel 1
Hct bijzonder reglement inzake de bemiddeling en de gemeenschapsdienst betreffende de gemeentelijke administratieve sanctîes. zoals in bijlage
bij deze beraadslaging, wordt goedgekeurd.
Attikel 2:
Het bijzonder reglement inzake de bemiddeling en de gemeenschapsdienst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties zal op 5 juni
2014 op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek in wcrking treden.
Een kopie van de onderhavige beraadslaging zal worden overgemaakt aan de volgende dien sten : B 19 (PRD-004).

De Raad keurt het voorstel van de beraadslaging goed.

38 stemmers: 24 positieve stemmen. 14 onthoudingen.
VANWEGEDERAAD:
(gct.) De Secretaris van de Raad,

(gel.) De Voorzitter van de Raad,

Jacques De Win ne

Michel Eylenbosch

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT:
OPLAST:

BIJZONDER REGLEMENT INZAKE DE BEMIDDELING EN DE
GEMEENSCHAPSDIENST BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE
ADMINISTRA TIEVE SANCT/ES

HOOFDSTUK 1- TOEPASSINGSGEBIED
Het huidige reglement is van toepassing voor de bemiddelingen en gemeenschapsdiensten bepaald in
de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en in hel koninklijk
besluit van 28/01/2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voorde bemiddeling in
het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
HOOFDSTUK 2- DE BEMIDDELING
Artikel 1 - Definitie

De bemiddeling bestaat uit een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om, door
tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of mn
het conflict te doen bedaren.
A•·tikel 2- Aanvang van de bemiddelingsprocedure
§ 1. De sanctionerend ambtenaar kan een bemidde!ing voorstellen aan een meerderjarige overtreder
wanneer een slachtoffer werd geïdentificeerd.

§2. Voor zover het dossier betreffende een minderjarige door de sanctionerend ambtenaar niet werd
afgesloten na de procedure van ouderlijke betrokkenheid, moet deze laatste een bemiddeling
voorstellen aan de minde~jarige.
Artikel 3 - Verloop van de bemiddelingsprocedure
§ 1. De sanctionerend ambtenaar bezorgt een kopie van het dossier aan de bemiddelingsdienst (hiema
de bemiddelaar).

§2. De bemiddelaar nodigt de overtreder uit en indien het om een minderjarige gaat, nodigt hij zijn
advocaat uit om aan de bemiddeling deel te nemen. Op _hun verzoek kunnen de vader, moeder, voogd
of personen die de hoede hebben over de mindeljarige, deze laatste begeleiden bij de bemiddeling.
Indien de overtreder geen gevolg heeft gegcven aan de uitnodiging of indien hij dit wei heeft gedaan
maar niet wenst deel te nemen aan de bemiddelingsprocedure, stopt de bemiddelaar zijn tussenkomst.
§3. Indien de overtreder belangstelling heeft getoond om aan de bemiddelingsprocedure deel te nemen,
nodigt de bemiddelaar het slachtoffer ui t. Indien hel slachtoffer geen gevolg heeft gegeven aan de
uitnodiging of dit wei heeft gedaan maar niet wenst deel te nemen aan de bemiddelingprocedure,
infonneert de bemiddelaar de overtreder en stopt hij zijn tussenkomst.
§4. Ais de partijen wensen deel te nemen aan de bemiddelingsprocedure proberen deze via de
tussenkomst van de bemiddelaar, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, tot een akkoord te komen
om de veroorzaakte schade te herstellen of te vergoeden of om hel conflict te bedaren.
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§5. De uitoefening van de functie van bemiddelaar is gebaseerd op verschillende beginselen van vrije
toestemming, vertrouwelijkheid, transparantie, neutraliteit en onafhankelijkheid, bepaald in artikel 9
van het koninklijk besluit van 28 januari 2004 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten
voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
§6. Wanneer de partijen tot een akkoord zijn gekomen waarbij het bemiddeiingsproces wordt afgerond
en eventueel nadat de bemiddelaar heeft gecontroleerd of het akkoord werd geëerbiedigd, stopt deze
zijn tussenkomst. In dit geval mag de sanctionerend ambtenaar geen administratieve boete meer

opleggen.
Artikel 4 - Afsluiting van de bemiddelingsprocedure
§ 1. Bij de afsiuiting van de bemiddeiingsprocedure stelt de bemiddelaar een kart evaluatieverslag op
voor de sanctionerend ambtenaar. Dit evaluatieverslag verduidelijkt of de bemiddeling werd
geweigerd, heeft gefaald of tot een akkoord heeft geleid.

§2. Indien het aanbod wordt geweigerd of wanneer de bemiddeling faalt, kan het evaluatieverslag
vermelden dat een gemeenschapsdienst toch gepast zou zijn en deze laatste beschrijven.
§3. Indien er een akkoord werd bereikt, vermeldt het verslag de aard van het bereikte akkoord en of
dit al dan niet werd uitgevoerd.

HOOFDSTUK 3 -DE GEMEENSCHAPSDIENST
Artikel 5 - Definitie
De gemeenschapsdienst bestaat uit een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door de overtreder
ten gunste van de gemeen'schap.
Artikel 6- Aanvang van de gemeenschapsdienst
§ i. De sanctionerend ambtenaar kan aan de meerderjarige overtreder, mits zijn akkoord of op zijn
verzoek, een gemeenschapsdienst voorstellen in plaats van de administratieve geldboete.

§2. Ais het om een dossier van een minderjarige gaat en ais deze het bemiddeiingsvoorstel heeft
geweigerd of ais de bemiddeling heeft gefaald, kan de sanctionerend ambtenaar mits het akkoord van
de betrokken minderjarige of op zijn aanvraag hem een gemeenschapsdienst voorstellen.
§3. De gemeenschapsdienst mag oak door de bemiddelaar worden voorgesteld in zijn eindverslag van
bemiddeling.
Artikel 7 - Modaliteiten
§ 1. De gemeenschapsdienst bestaat uit een opieiding en/of een onbetaaide prestatie uitgevoerd ten
behoeve van een gemeentedienst of een publiekrechtelijke rechtspersoon, een stichting of een
vereniging zonder winstgevend oogmerk die door de gemeente wordt aangewezen.

§2. De gemeenschapsdienst mag niet meer dan dertig uur bedragen voor de meerderjarige en vijftien
uren voor de minderjarige en moet worden uitgevoerd binnen een tennijn van zes maanden vanaf de
datum van kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar.
§3. Ais de gemeenschapsdienst door een minderjarige wordt uitgevoerd, wordt deze georganiseerd in
verhouding tot zijn leeftijd en capaciteiten. De vader en moeder, voogd of personen die de hoede
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hebben over de minderjarige, kunnen op hun verzoek de minderjarige begeleiden bij het uitvoeren van
de gemeenschapsdienst.
§4. Hel beheer van de dossiers inzake de gemeenschapsdiensl wordt toevertrouwd aan een
bemiddelaar, een bemiddelingsdienst of aan een door de gemeente erkende dienst of een rechtspersoon
die door deze gemeente wordt aangewezen.
§5. De beheerder verzekert zich ervan dal de preslalieplichligen allijd goed begeleid worden op de
plaatsen van de prestatie en dat de uitgevoerde prestatie overeenstemt met wat is beslist in de
overeenkomst.
Arlikel 8 - Afsluiting van de gemeenschapsdienst
§1. Of de gemeenschapsdiensl nu al dan niel werd uitgevoerd ofmaar gedeeltelijk werd uitgevoerd, de
dossierbeheerder krijgt de nodige informatie van de prestatieplichtige en de referentiepersoon op de
plaats van de prestatie om hun indrukken te kennen over de uitgevoerde gemeenschapsdienst.
§2. Op deze basis slelt de beheerder een verslag op voorde sanclionerend ambtenaar, waarin wordt
bepaald of de gemeenschapsdiensl al dan niel werd uitgevoerd enzo ja welke de aard ervan was.
§3. Wanneer de gemeenschapsdiensl niel werd uitgevoerd of maar gedeeltelijk werd uitgevoerd
infonneert de dossierbeheerder de sanctionerend ambtenaar over de reden (en) hiervoor.
§4. Wanneer de sanctionerend ambtenaar vaststelt dat de gemeenschapsdienst werd uitgevoerd, kan hij
geen administratieve geldboete meer opleggen.
§5. In het geval van niet-uitvoering of gedeeltelijke uitvoering of wetgenng van
gemeenschapsdienst, kan de sanctionerend ambtenaar een administratieve geldboete opleggen.

de

7

