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Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied  

Artikel 1  
Stad Bree past krachtens artikel 29 quater van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over 
het wegverkeer (Wegverkeerswet) administratieve geldboetes toe voor de bestraffing van beperkte 
snelheidsovertredingen, zoals omschreven in artikel 2 van deze verordening, begaan op het 
grondgebied van de stad. 

Hoofdstuk 2 – Beperkte snelheidsovertredingen 

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

Hoofdstuk 3 – Bedragen en betaling geldboetes 

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 wordt betaald op de wijze die in het betalingsverzoek wordt 
vermeld. 
. 

Hoofdstuk 4 – Identificatie bestuurder van het voertuig 

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. 
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Hoofdstuk 5 – Algemene bepalingen 

Artikel 5 - Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op 01 november 2022.  

Artikel 6 - Bekendmaking 
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in de artikelen 285 t.e.m. 288 Decreet 
Lokaal Bestuur. 

Artikel 7 - Afschrift 
§1. Conform artikel 119 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. 


