Administratieve
geldboetes

HOOFDSTUK III. - Administratieve geldboeten <Ingevoegd bij W 2008-1222/33, art. 11; Inwerkingtreding : 08-01-2009>
Art. 45. <Ingevoegd bij W 2008-12-22/33, art. 11; Inwerkingtreding :
08-01-2009> De inbreuken bedoeld in de artikelen 11 tot 26bis, in artikel
27, § 1, 1°, 2°, 3°, 6°, in artikel 27, § 2, in artikel 27bis, in artikel 28 en
in artikel 32 zijn strafbaar met een administratieve geldboete, behalve
indien de procureur des Konings toepassing heeft gemaakt van artikel 38,
§ 2, derde lid, punten 1° tot 4°.
De administratieve geldboete wordt toegepast onverminderd andere
administratieve of disciplinaire sancties.
Art. 46. <Ingevoegd bij W 2008-12-22/33, art. 11; Inwerkingtreding :
08-01-2009> § 1. Nadat de procureur des Konings de inlichting, bedoeld
in artikel 38, § 2, derde lid, 5°, heeft overgemaakt of, bij afwezigheid van
deze inlichting, na de termijn bepaald in § 2, derde lid, van hetzelfde
artikel, betekent de ambtenaar van het Directoraat-generaal Luchtvaart,
aangeduid door de Koning, aan de betrokkene, ten laatste één jaar, te
rekenen van de dag waarop het feit werd gepleegd, bij aangetekende
brief, vergezeld van een afschrift van het in artikel 38, § 2, eerste lid,
bedoelde proces-verbaal, het volgende :
1° de feiten waarvoor de procedure van administratieve geldboete is
opgestart;
2° de dagen en uren waarop hij het recht heeft om zijn dossier te
consulteren;
3° het feit dat hij het recht heeft om zich te laten bijstaan door een
raadsman;
4° het feit dat hij de gelegenheid heeft om binnen dertig dagen te
rekenen van de eerste werkdag na deze betekening, naar de
bovenvermelde ambtenaar een aangetekende brief te sturen met zijn
verweermiddelen, en met, in voorkomend geval, de aanvraag te worden
gehoord.
De termijn bedoeld in het eerste lid, 4°, begint te lopen vanaf de derde
werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd
werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.
§ 2. Indien hij een aanvraag ontvangt, in overeenstemming met § 1, 4°,
beschikt de ambtenaar, bedoeld in § 1, over 15 dagen, volgend op de
ontvangst van deze aanvraag, om, bij aangetekende brief, de datum van
de hoorzitting aan de betrokkene te betekenen. Deze datum ligt besloten
tussen de vijftiende en de dertigste dag na de verzending, door de
ambtenaar, van deze aangetekende brief. Deze termijnen zijn
voorgeschreven op straffe van nietigheid van het geheel van de procedure
van administratieve geldboete.
De betrokkene kan, bij aangetekende brief, gericht aan de ambtenaar,
bedoeld in § 1, een enkele maal de verschuiving van de datum van zijn
hoorzitting aanvragen. Deze ambtenaar bepaalt in dit geval, bij
aangetekende brief, een nieuwe datum.
De hoorzitting kan in geen enkel geval plaatsvinden meer dan zestig

dagen volgend op de ontvangst van de aanvraag, bedoeld in § 1, 4°.
Art. 47. <Ingevoegd bij W 2008-12-22/33, art. 11; Inwerkingtreding :
08-01-2009> Niet eerder dan na afloop van de termijn van dertig dagen
uit artikel 46, § 1, 4°, en, in voorkomend geval, na de hoorzitting van de
betrokkene, neemt de in artikel 46, § 1, vermelde ambtenaar een
beslissing met betrekking tot de feiten waarvoor de procedure van
administratieve geldboete is opgestart. Hij betekent deze beslissing aan
de betrokkene bij aangetekende brief.
De beslissing die een administratieve geldboete oplegt, bevat, op straffe
van nietigheid, het bedrag ervan, alsmede de bepalingen van artikel 50.
In dezelfde beslissing waarin hij een administratieve geldboete oplegt,
kan de in artikel 46, § 1, vermelde ambtenaar geheel of gedeeltelijk
uitstel van de tenuitvoerlegging van de betaling van die geldboete
toekennen.
De Koning bepaalt de nadere regels van het uitstel van
tenuitvoerlegging.
De beslissing heeft uitvoerbare kracht na het verstrijken van een termijn
van één maand, te rekenen vanaf de dag van de betekening ervan.
De termijn bedoeld in het vijfde lid begint te lopen vanaf de derde
werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd
werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.
Art. 48. <Ingevoegd bij W 2008-12-22/33, art. 11; Inwerkingtreding :
08-01-2009> De minimale en maximale bedragen van de administratieve
geldboete komen overeen met de respectievelijke minimale en maximale
bedragen, verhoogd met de opcentiemen, van de strafrechtelijke
geldboete, voorzien bij deze wet, die hetzelfde feit sanctioneert.
Bij het bepalen van het bedrag van de administratieve geldboete, houdt
de in artikel 46, § 1, vermelde ambtenaar rekening met de ernst van de
feiten en de eventuele herhaling.
In geval van samenloop van in artikel 45 bedoelde inbreuken, worden de
bedragen van de administratieve geldboeten samengevoegd, zonder dat
zij het dubbele van het maximumbedrag van de zwaarste geldboete te
boven mogen gaan.
Indien er in de beslissing rekening werd gehouden met verzachtende
omstandigheden, kan het bedrag van de administratieve geldboete
worden verminderd beneden haar minimum.
Art. 49. <Ingevoegd bij W 2008-12-22/33, art. 11; Inwerkingtreding :
08-01-2009> Geen enkele administratieve geldboete kan door de in
artikel 46, § 1, vermelde ambtenaar worden opgelegd :
indien de strafvordering met betrekking tot dezelfde inbreuk vervallen is,
of;
tegen een persoon die minderjarig was op het moment van de feiten, of;
meer dan twee jaren na de dag waarop het feit werd gepleegd.
Art. 50. <ingevoegd bij W 2008-12-22/34, art. 5; Inwerkingtreding : 08-

01-2009> De betrokkene die de in artikel 47 vermelde beslissing betwist,
kan op straffe van verval, binnen een termijn van één maand vanaf de
betekening van de beslissing, bij wege van een verzoekschrift opschortend
beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg.
Tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg staat geen
hoger beroep open.
Onverminderd de bepalingen in het eerste en het tweede lid, zijn de
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op het beroep bij
de rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank van Brussel is bevoegd
voor de personen die niet in België verblijven.
De termijn bedoeld in het eerste lid begint te lopen vanaf de derde
werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd
werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.
In geval van beroep tegen de beslissing van de ambtenaar bedoeld in
artikel 46, § 1, heeft de rechtbank van eerste ing op het beroep bij de
rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank van Brussel is bevoegd voor
de personen die niet in België verblijven.
De termijn bedoeld in het eerste lid begint te lopen vanaf de derde
werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd
werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.
In geval van beroep tegen de beslissing van de ambtenaar bedoeld in
artikel 46, § 1, heeft de rechtbank van eerste aanleg dezelfde
bevoegdheden als de ambtenaar bedoeld in artikel 46, § 1, wat betreft het
uitstel.
Art. 51. (lees " Art. 51. " in plaats van " Art. 50. ") <Erratum, zie B.St.
10-02-2009, p. 9043> <Ingevoegd bij W 2008-12-22/33, art. 11;
Inwerkingtreding : 08-01-2009> De Koning bepaalt de wijze van inning
en invordering van de administratieve geldboeten.
De geïnde administratieve geldboeten zijn bestemd voor het Fonds voor
de Financiering van de Verbetering van de Controle-, Inspectie-, en
Onderzoeksmiddelen en van de Preventieprogramma's van de Luchtvaart.
Art. 52. (Oud artikel 45) W 1999-05-03/30, art. 8, 006;
Inwerkingtreding : 01-03-1999> Worden ingetrokken de wet van 16
November 1919 betreffende de regeling der luchtvaart alsmede de wet
van 22 Juli 1924 waarbij aan sommige leden van het personeel van het
bestuur der luchtvaart de bevoegdheid van officier van gerechtelijke
politie is verleend.
De datum van inwerkingtreding van deze wet zal bij koninklijk besluit
bepaald worden.

